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POVZETEK
V diplomskem delu sem raziskovala razlike med spoloma pri igri predšolskih otrok, starih od tri do
šest let, pri čemer sem se v povezavi glede na spol otrok osredotočila na vrsto iger, vzpostavljanje
igralnih interakcij, na velikosti igralnih skupin dečkov, na prosocialnost in agresivnost v igralnem
vedenju ter na odražanje vzgojiteljevega odnosa s posegu v igre dečkov in deklic.
V teoretičnem delu sem opredelila in definirala igro, njene značilnosti in vrste igre, čemur je sledila
opredelitev in definicija spola, spolne vloge in spolnih stereotipov, nato opredelitev razlik med
dečki in deklicami na socialnem področju, v agresivnem in prosocialnem vedenju ter v igri enih in
drugih, kar sem sklenila s kratkim pregledom vpliva vzgojiteljev na igro dečkov in deklic.
V kvalitativnem empiričnem delu sem z diagnosticiranjem preverjala pojavnost vnaprej določenih
kategorij in z odprtim kodiranjem gradiva oblikovala nove kategorije. Podatke sem pridobila na
podlagi delno strukturiranega opazovanja v naravnem okolju vrtca s pomočjo opazovalne sheme.
Rezultati raziskave so potrdili obstoj razlik v igrah glede na spol:
Deklice so se večinoma vključevale v dejavnosti z dekliškimi temami; dečki pa v deške igre. V
spolno mešanih skupinah so bile teme iger pogosto nevtralne; deklice so se pogosteje vključevale v
deške igre kot obratno. Spolna stereotipnost v igrah v spolno mešanih skupinah je bila pogosto
povezana s številčno prevlado otrok posameznega spola.
Med deklicami je bilo manj odkritega izkazovanja moči in agresivnega vedenja v primerjavi z
dečki. V spolno mešanih skupinah se je agresivnost deklic povečala in je bila pogosteje usmerjena k
dečkom, medtem ko so dečki agresivno vedenje pogosteje usmerjali na druge dečke. Izkazalo se je,
da je vedenje dečkov v primerjavi z deklicami malo bolj prosocialno, kar bi lahko pripisali večji
spodbudi s strani vzgojiteljic, ki so v igro dečkov tudi sicer pogosteje posegale kot v igro deklic.
Dečki so pogosteje od deklic tvorili majhne skupine, v srednje velike skupine so se dečki in deklice
vključevali v približno enaki meri, velike skupine pa so bile v skupinah obeh spolov redke. Igra v
spolno mešani skupini se je izkazala kot pomembna oblika socialnih interakcij dečkov in deklic.
Ključne besede: otroška igra, spolni stereotipi, igralne skupine, prosocialnost, agresivnost

ABSTRACT
The goal of the final thesis is to shed some light on gender-based differences which can be observed
in the way preschool children (aged 3 to 6) play, focusing on differences in the type of play, the size
of play groups of boys and girls as well as differences in their playing behaviour with special focus
on prosocial and aggressive behaviour. Moreover, the educators' attitude towards play is examined,
i.e. how they intervene in the play of boy and girls.
In the theoretical part the key characteristics and types of play are defined, followed by a description of gender roles and gender stereotypes. The last part focuses on the influence of preschool
teaching personnel on the way boys and girls play.
In the empirical part of the qualitative analysis the frequency of pre-defined categories is determined by means of diagnosis and evaluation and an open-coding method is used to form new categories on the basis of the observed data, collected and analysed using an observational scheme.
The results confirm that gender-based differences in the way children play do exist:
Girls, when playing with other girls, usually engaged in activities intended for girls, while boys
played more boys' games. In mixed groups children usually engaged in gender-neutral games. Girls
were more frequently engaged in boys' games than vice versa. Gender stereotypes in mixed groups
were often observed when one of the gender groups outnumbered the other.
Openly aggressive interactions were less frequent among girls than among boys. In gender-mixed
groups, aggressiveness of girls increased and was often directed towards boys, while boys directed
their aggressiveness towards other boys. Boys proved to be more prosocial than girls, which could
be attributed to a higher degree of stimulation from educators, who intervened more frequently
among boys.
Boys formed small groups more frequently than girls, while in medium size groups both were represented more or less equally. Big playing groups were rarely formed. It was discovered that playing in a gender-mixed group is an important form of social interaction among boys and girls, which
calls for special attention.
Key words: child's play, gender stereotypes, play groups, prosocial behaviour, aggressiveness
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1

UVOD

Otroku igra pomeni to, kar pomeni odraslemu delo in čeprav večinoma poteka spontano, se otrok z
njo razvija na spoznavnem, govornem, čustvenem in socialnem področju. Otrok zelo zgodaj spozna,
da je deček oz. deklica in se začne zavedati spola ljudi iz okolice ter nekoliko kasneje dojame, da bo
celo življenje ostal istega spola. Otrok ob zavedanju svojega spola in spola drugih oblikuje spolno
vlogo, pri čemer določeno vedênje sprejme in drugo zavrne, ker se ne ujema z vedênjem, primernim
njegovemu spolu. V igrah predšolskih otrok se razlike med deklicami in dečki izražajo tako v izbiri
dejavnosti, vrstah igre, temah in igralnem materialu kot v velikostih igralnih skupin. Poraja se
vprašanje, ali predhodne razlike dečkov in deklic vplivajo na drugačne značilnosti iger enih in
drugih ali pa šele v igrah pride do poudarjanja in utrjevanja razlik med spoloma. Odgovor na
zastavljeno vprašanje je precej kompleksen in presega okvir mojega diplomskega dela, v katerem
sem želela le preveriti obstoj razlik med spoloma v igri vrtčevskih otrok.

2
2.1
2.1.1

TEORETIČNI DEL
OTROŠKA IGRA
Opredelitev in definicija otroške igre1

Igro najpogosteje povezujemo z otrokom in otroštvom (Toličič, 1981, v Marjanovič Umek, 1981).
Številna zgodovinska odkritja igralnih materialov dokazujejo, da so se otroci igrali, če so imeli vsaj
malo prostega časa (Horvat in Magajna, 1987), vendar so bile za vsako obdobje značilne druge
igralne dejavnosti (Marjanovič, 1981a, v Marjanovič, 1981). Prav tako se igre otrok razlikujejo med
posameznimi kulturami (Lindon, 2001), njihove značilnosti in vsebine pa se spreminjajo s starostjo
in razvojem otrok (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
Večina raziskav se dotika učinkov igre ter pomena in izkušenj, pridobljenih v njej (Meire, 2007).
-

Igra je prožna: ohrani se pod najbolj travmatičnimi pogoji, in krhka: njeno

pomanjkanje ogroža posameznikov razvoj (Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007). Odrasli,
okolje, bolezen, razvojni problemi oz. nezmožnost lahko igro zavrejo ali omejijo (Lindon,

1

Kadar v pojmu igra zajamem bistvene značilnosti igre, uporabim ednino (npr. otroška igra); v primerih, ko navajam značilnosti
posameznih tipov igre oz. več igralnih dejavnosti skupaj, pa uporabljam množino (npr. funkcijske igre). Tega načela se dosledno držim.
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2001). Najugodnejši pogoji zanjo so zadovoljene biološke potrebe in odsotnost socialnih
omejitev (Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Otroci se igrajo
sproščeno, saj večinoma ne tvegajo neuspeha (Horvat in Magajna, 1987), zato preizkušajo
razne kombinacije dejanj (Bruner, 1985, po Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2006) in ohranjajo ciljno usmerjenost (Oerter, 1993, po prav tam), čeprav nanjo
med igro pozabijo (Lindon, 2001).
-

Otroci z igro zadovoljujejo svoje interese tudi, ko so resno zaposleni (prav tam) ter

celo takrat, ko je igra uokvirjena z nekimi pravili (Meire, 2007). Pravilom se otroci v igrah s
pravili in v simbolni igri ne morejo izogniti, vendar jih postavljajo in spreminjajo glede na
svoje trenutne potrebe (Pellegrini in Saracho, 1991, po Marjanovič Umek, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), obenem pa so osvobojeni, ki bi bila vsiljena od zunaj
(Rubin, Fein in Vanderburg, 1983, po Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007). Pravila
obstajajo tudi v igrah, ki izgledajo neorganizirane, saj jih otroci razumejo na neverbalni
ravni (Lindon, 2001).
-

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008) po številnih avtorjih povzemata, da

otroci s pomočjo igre povezujejo spretnosti in znanja z različnih področij, pri čemer bi
izpostavila predvsem socialni razvoj otrok. Zaradi izkušenj v različnih vlogah ob
preigravanju različnih tem (Lindon, 2001) je igra pomembna za otrokovo razumevanje
socialnih pravil in dogovorov (Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič,
2006). V okviru socialne komponente igre je pomembna tudi kot izkušnja moči, ki jo otroci
doživijo, ko imajo v iluzornem prostoru nadzor nad različnimi vlogami (Lindquist, 2001, po
Meire, 2007). Vendar pa razmerja moči v igrah, v katere je vključenih več otrok, med njimi
niso enakovredno razporejena (Rubin, Fein in Vanderburg, 1983, po Hewes, 2007, v Jambor
in Van, 2007), kar lahko vodi tudi do podrejanja in nasilja med otroki v igri (Meire, 2007).
-

V okviru igre je pomemben tudi govorni razvoj. Otroci govor v igri uporabljajo za

neposredno in socialno referenčno komuniciranje v različnih govornih položajih (za
pripovedovanje, razlaganje, pogajanje, izražanje) in z metajezikovnim zavedanjem
vzdržujejo referenčne okvirje pri igri, kar pomeni, da se med igro pogovarjajo o igrah in, da
se tega tudi zavedajo (npr. Bruce in Meggitt, 2005; Cohen, 2006; Moyles, 1995, po
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).
10

-

Marjanovič Umek (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) meni, da je igra

pomembna tudi za čustveni in spoznavni razvoj, ker otroci vanjo vključujejo svoje
domišljijske predstave (Pellegrini in Saracho, 1991, po prav tam) ter se preko igre
osvobajajo napetosti in rešujejo konflikte (Matejić, 1978, po Marolt, 2005). Za igro otrok je
značilno pretiravanje s čustvi (Rubin, Fein in Vanderberg, 1983; Pellegrini, 1987, po Lešnik
Musek, Marjanovič Umek, Pečjak in Kranjc, 1999) glede vrste in intenzivnosti ter
prehajanja iz enega čustva v drugega (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič
Umek in Zupančič, 2006). Vsebina igre je v primerjavi z realnimi življenjskimi dogodki
fiktivna, kar pomeni, da poteka zgolj na simbolni ravni v igri pretvarjanja oz. v smislu »tako
kot« oz. »če bi« (Moyles, 1995; Wood in Attfield, 1996, po Marjanovič Umek in Fekonja
Peklaj, 2008). Otroci v igri v celoti ali deloma posnemajo »pravo« stvarnost, zato je igra
dobra za učenje kulturno značilnih navad, obenem pa s pretiravanjem v dejavnosti oz. z
nadomeščanjem primanjkljaja iz vsakdanjika v igri oblikujejo kontekst, s katerim realnost
celo presežejo (Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), pri čemer
pa mora nestvarno vedenje v igri potekati po pravilih udeležencev z upoštevanjem razmerij
moči med njimi (Rubin, Fein in Vanderberg, 1983, po Lešnik Musek idr., 1999).
-

Marjanovič Umek (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) kot pomemben

element igre omenja usmerjenost na igralne in druge predmete, ki jih predstavljajo realni
(ne)živi predmeti, umišljeni predmeti in tisti, ki si jih ne moremo konkretno predstavljati.
Usmerjenost na predmete se spreminja glede na znanje o njih, razvojne ravni otrok,
možnosti njihove uporabe, njihovo privlačnost ter okolja, ki določa njihovo namembnost,
saj jih otroci lahko uporabljajo na kulturno predpisan način ali za izpolnjevanje
individualnih želja. Otroci v igro vključujejo znane in neznane predmete, ki jih nato
dopolnjujejo s svojimi predstavami: najprej so usmerjeni k načinu uporabe igrače, kar
kasneje, ko znajo o predmetih razmišljati zgolj na abstraktni ravni, nadomestijo ideje,
pravila in odnosi (prav tam).
2.1.2

Strnjena opredelitev tipov igre

Pregled različnih klasifikacij igre kaže raznoliko in podrobno obravnavo vrst igre pri različnih
avtorjih. Zaradi boljše preglednosti sem termine, ki so si pojmovno blizu, strnila v skupne točke.
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2.1.2.1 Funkcijske igre
Večina avtorjev uporablja termin funkcijske igre (Meire, 2007), znana pa so tudi poimenovanja, kot
so: praktične igre oz. raziskovalne igre (Lindon, 2001), igre-vaje (Horvat in Magajna, 1987) in
zaznavna-gibalne igre (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
Rice (1998, po Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) je zaznavnogibalne igre razdelil na zaznavne, v katerih otroci spoznavajo značilnosti obdajajočega sveta in
predmetov ter gibalne igre, ki spodbujajo mišično-gibalni razvoj in razvoj kosti, koordinacijo in
sproščajo odvečno energijo. Te vrste igre izhajajo iz otrokove potrebe po gibalnem udejstvovanju
(Smilansky, 1968, po prav tam) in so značilna že za otroke od rojstva do starosti dveh let (Lindon,
2001).
S funkcijskimi igrami otroci raziskujejo predmete in okolje s prijemanjem, potiskanjem v usta in
tolčenjem, ki vsebujejo poskuse hranjenja sebe ter posnemanje in ponavljanje glasov, kar služi pri
razvoju govora. Tovrstne igre nudijo dojenčkom in malčkom zadovoljstvo ter možnosti za razvoj
gibalnih spretnosti, čutnih zaznav in usklajene koordinacije med očesom in roko (Hewes, 2007, v
Jambor in Van, 2007). Starejši otroci v te igre vključujejo materiale (plastelin, barve) (prav tam) in
grobo motorične aktivnosti, kot so tek, skakanje, metanje, vrtenje, plezanje ipd. (Fjortuft, 2004, po
Meire, 2007), pri katerih individualno ali skupinsko preizkušajo meje svojih fizičnih zmogljivosti
ter jih prepletajo z igrami z izmišljenimi pravili (Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007). Funkcijske
igre ob koncu obdobja malčka in začetku zgodnjega otroštva upadajo in preidejo v razvojno višje
oblike gibalnih iger predšolskih otrok – t.i. igre prerivanja (Christie in Johsen, 1987, po Marjanovič
Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), ki jih bom opisala kasneje.

2.1.2.2 Konstrukcijske igre
Konstrukcijske igre se po Piagetu (1962, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003)
pojavijo na drugi stopnji v spoznavnem razvoju in razvoju igre, ko otroci predmete (npr. kocke) in
materiale (npr. plastelin), uporabijo za to, da iz njih nekaj ustvarijo. Piaget je menil, da
konstrukcijska igra predstavlja »pol poti med igro in intelektualnim delom« (1962, po Marjanovič
Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Otroci pri konstrukcijski igri iz
enostavnih enot sestavljajo in gradijo kompleksnejše igralne konstrukcije (prav tam), s čimer na
preprost način usvajajo matematične principe, ki jih bodo kasneje potrebovali (Einon, 1986).
Omenjene značilnosti konstrukcijskih iger se vsaj delno prekrivajo s Toličičevim (1961, po
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Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) opisom ustvarjalnih
iger.
Konstrukcijske igre so najpogostejše med tretjim in osmim letom (Hewes, 2007, v Jambor in Van,
2007), pojavijo pa se ob koncu prvega leta, ko malčki po metodi poskusov in napak svojo
konstrukcijo najprej zgradijo in nato poimenujejo (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič
Umek in Zupančič, 2006). V starosti dveh let otroci kopičijo in grmadijo predmete (Einon, 1986),
kasneje pa spoznavajo nove načine povezovanja igralnih enot v kompleksnejše, pri čemer sledijo že
vnaprej pripravljenemu načrtu (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2006). Igre se stopnjujejo v pogostosti pojavljanja (prav tam), saj štiriletniki več kot
polovico časa porabijo za tovrstne igre, za šestletnike pa je značilna vedno večja dovršenost
(Johnson, 1998, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003), ki je povezana z razvojem
spoznavnih sposobnosti (zamišljanje načrta), gibalnih sposobnosti (v drobnih gibih za oprijem
predmetov) in s koordinacijo oko - roka (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2006). Starejši se v tovrstne igre vključujejo samostojno ali skupinsko, pri čemer pogosto
tovrstne igre kombinirajo s samostojnim pretvarjanjem ali sociodramskimi igrami (Hewes, 2007, v
Jambor in Van, 2007).

2.1.2.3 Simbolne igre
Simbolne igre se pojavijo na tretji stopnji v razvoju igre in jih lahko imenujemo tudi kot igre
pretvarjanja, dramske ali domišljijske igre (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).
Termin simbolna igra uporabljamo za širok spekter tem ali dejanj (Lindon, 2001) v obliki zunanje
akcije (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), ki se nanaša na
pretvarjanje in se dogaja v smislu »kaj če«, saj otroci v tej igri pretvarjajo tisto, kar imajo na voljo
(Lindon, 2001): osebe, predmete (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) ter dogodke in
socialne odnose (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) »iz
resničnega ali domišljijskega sveta« (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, s. 73). V teh igrah
se zrcalijo pravila, vrednote, vloge, ki so značilne za določeno družbo in pomembne komponente
vrstniške kulture, ki je otrokom pomembnejša od kulture odraslih, odraslim pa pogosto ostaja
nerazumljiva (Corsaro, 1985, po Marjanovič Umek, 2006 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
Simbolne igre so zaradi prisotnosti vrstnikov pogostejše v vrtcu; njihova pojavnost pa se zmanjša,
ko otroci dosežejo zrelost za »formalno igro s pravili (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman,
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2003, s. 266).« O slednji bom pisala kasneje.
Simbolne igre se razvijajo od drugega leta starosti naprej, bolj raznolike pa postanejo po šestem letu
(Lindon, 2001). Igre so na najnižji razvojni stopnji enostavne ter usmerjene na predmete, ki otroka
obdajajo in na njegovo telo (Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
Predmeti otroku pomenijo zamenjavo za druge predmete (palico uporabi kot žlico), osebo (npr.
punčka iz cunj je otrokova mamica) in aktivnost (»vozi« vlak iz stolov) (Marjanovič Umek, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), ali z drugimi besedami: v simbolnih igrah otrok predmet
zamenja z drugim, da potem prvi predmet simbolizira drugega (Lindon, 2001). Na izbiro ustreznega
predmeta zamenjave vpliva otrokova starost, saj z razvojem upada njegova odvisnost od realističnih
objektov (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
Poglejmo si še razlago ostalih terminov, ki se pojavljajo v povezavi s simbolno igro. Dramske igre
spodbujajo otroke h gibanju, razmišljanju, domišljiji, ustvarjanju in socialnemu razvoju, zanje pa je
značilno pretvarjanje in igra vlog. Če se dogajajo v skupini, jih imenujemo sociodramske igre
(Smilansky, 1968, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006), če pa se odvijajo v samostojni igri, ko si
otroci izmišljujejo različne scenarije, medtem ko igrajo več vlog hkrati, pa jih označimo z izrazom
samostojno pretvarjanje (Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007). Sociodramske igre so značilne
predvsem za igre pretvarjanja starejših otrok, ki potekajo v manjših skupinah s prijatelji in v katerih
otroci prevzemajo družbene vloge ter si izmišljujejo sestavljene scenarije, ki potekajo v obliki
pogovorov. Omenjene vrste igre se pojavljajo v starosti od treh do osmih let (prav tam). Igre vlog so
najvišje razvite oblike simbolne igre, ko se otroci vživljajo v vloge določenih oseb (npr. v
vzgojiteljico), ob čemer si v igri predstavljajo določeno socialno okolje (npr. igralnico), pretvarjajo
predmete v nekaj drugega (slikanica predstavlja vzgojiteljičin dnevnik) in oživljajo igrače (punčka
igračka reče: »Rada bi se igrala.«) ter z uporabo govora opisujejo igralno dogajanje in značilnosti
predmetov (»Počakaj trenutek«, ko se otrok igra, da vzgojiteljica recimo vpisuje nekaj v svoj
dnevnik) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Z izrazom fantazijske igre se pa poudarimo
razlikovanje od igre pretvarjanja. Igra pretvarjanja upošteva zakone vsakodnevnega življenja,
medtem ko fantazijska igra temelji na neresničnih značajih iz zgodb in televizije (Lindon, 2001).

2.1.2.4 Igre s pravili
V igrah s pravili otrok sprejme in se podredi že vnaprej dogovorjenim pravilom v igrah lovljenja,
igrah z vodjo, igrah s petjem, igrah posameznih spretnosti, igrah na igralnih ploščah in športnih
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igrah (Smilansky, 1968, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006), ki vedno potekajo v raznolikih
socialnih skupinah (Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007). V tovrstnih igrah otroci uporabljajo že
izdelane igre, ki so jih prenesli iz lastne kulture (Duran, 1995, po Marjanovič Umek in Kavčič,
2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) in jih prilagajajo glede na različne prostorske in
časovne dejavnike, pogosto pa oblikujejo tudi svoja lastna pravila (Marjanovič Umek in Fekonja
Peklaj, 2008). Avtor Hewes (2007, v Jambor in Van, 2007) pa je igram s pravili dodal še eno
podvrsto iger, in sicer igro z izmišljenimi pravili, ki se najpogosteje pojavlja v starosti med petim in
osmim letom, ko začnejo otroci izumljati lastne igre in spreminjati pravila že obstoječih iger v
skupinah, ki jih samoiniciativno organizirajo (lovljenje, skrivanje).
Igre s pravili po Iviću (1983, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2006) služijo socialni integraciji ob upoštevanju skupinskih pravil in norm, obvladovanju
lastnih impulzov, vzpostavljanju medsebojnih vrstniških odnosov ter socialni diferenciaciji, ki
posamezniku določa vlogo v skupini, medtem ko med njenimi člani vzpostavlja distanco in prispeva
k oblikovanju podskupin. Iz povedanega je razvidno, da mora biti otrok, ki se vključuje v igre s
pravili, dozorel na številnih razvojnih področjih, saj je v tej igri potrebno sodelovalno vedenje na
eni strani in tekmovalno vedenje na drugi (Zupančič, 1998, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Raziskave med otroki, mlajšimi od dveh let, kažejo
odsotnost iger s pravili (Zupančič in Cecić Erpič, 1998, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), le redko pa se pojavijo v otrokovem tretjem letu, razen ko so
vključeni v interaktivne igre z mentalno zrelejšim partnerjem (Kavčič, 1999, po prav tam). Mlajši
od štirih let se te igre lahko igrajo krajši čas (Einon, 1986), zares se začnejo pojavljati šele po
četrtem letu (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006),
najpogostejše pa so v starosti od petih let naprej (Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007).

2.1.2.5 Igre prerivanja
Igre prerivanja so del naše evolucijske dediščine: prvič so jih opisali pri opicah, med ljudmi pa jih v
obdobju od zgodnjega otroštva do mladostništva najdemo v zelo različnih delih sveta (Humphreys
in Smith, 1984, Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Čeprav Rice (1998, po
Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igre prerivanja uvršča
med funkcijske igre, jih večina drugih avtorjev opisuje posebej, čemur sem sledila tudi sama.
Igre prerivanja so fizične igre, v katerih otroci uživajo pri energični rabi svojih sposobnosti in ki
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včasih potekajo tudi z odraslimi (Lindon, 2001). V teh igrah je veliko igrivega pretepanja, lovljenja,
bežanja, bitk z veliko mero smeha, ki vključuje tudi rokoborbo, hlinjene udarce s pestjo, porivanje
in ravsanje (Beal, 1994). Beal (prav tam) za te vrste igre uporablja tudi izraz igre pretepanja. Igre
prerivanja so oblika socialne igre, značilne za predšolsko obdobje in priljubljene zlasti pri majhnih
dečkih, ki jih odrasli pogosto zmotno povezujejo z agresijo (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Pa si poglejmo razlike med agresivnim vedênjem v igri in
neagresivnim v igrah prerivanja. V agresivno vedênje je vključeno porivanje, tepež, brcanje, udarci
z zaprtimi pestmi ter ob koncu nezadovoljstvo in prekinjena interakcija, medtem ko je za
neagresivno vedenje značilna izmenjava vlog pri igrivem pretepanju, prevračanju, držanju
nasprotnika, udarcih z odprtimi pestmi, kar spremlja veliko smeha in kričanja, soigralci pa
sodelujejo tudi, ko se lotijo nove igre (Pellegrini, 2003, po prav tam). Da gre za neagresivno
vedenje, povedo tudi izrazi zadovoljstva na obrazu otrok, vključenih v tovrstne igre (Pellegrini,
1998, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Marjanovič Umek in Kavčič (2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) menita, da igre prerivanja nudijo otrokom prostor za učenje
nadzorovanja in izražanja impulzov na socialno sprejemljiv način. Pogostost iger prerivanja narašča
iz zgodnjega v srednje otroštvo, v obdobju mladostništva pa upade (Pellegrini, 1998, po Marjanovič
Umek in Fekonja Peklaj, 2008).

2.2 SPOL
2.2.1

Opredelitev in definicija spola: družbeni in biološki spol

Angleški jezik je pri opredelitvi spola precej natančnejši od slovenščine, saj razlikuje tako biološki
(sex) kot družbeni spol (gender). Termin sex oz. biološki spol se v strokovni literaturi uporablja za
označevanje bioloških značilnosti organizmov različnega spola, pomeni pa tudi spolno občevanje
dveh partnerjev istega ali drugega spola (Plante, 2006).
Termin gender ali družbeni spol pa temelji na sociokulturnih in zgodovinskih razlikah med moškimi
in ženskami, ki se odražajo v različnih spolnih vlogah (ang. gender roles). Termin družbeni spol
(ang. gender) se v strokovni literaturi uporablja tudi za označevanje identitete posameznika. O
družbenem spolu se učimo s pridobivanjem izkušenj v zvezi s pričakovanim vedênjem glede na spol
ter opazovanjem vedênja drugih predstavnikov enega ali drugega spola. Razlike med spoloma težko
pojasnjujemo zgolj z vplivom biologije ali družbe, saj tako ena kot tudi druga skrajnost pri
pojasnjevanju razlik ne ponudi vseh odgovorov (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman 2003).
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2.2.2

Spolna vloga

2.2.2.1 Definicija spolne vloge
Spolna vloga je sklop obnašanja, primeren za ženske in moške v določeni kulturi (Gentile, 1993, po
Vasta, Haith in Miller, 1997) in vključuje oblačenje, delo, prosti čas, družinske obveznosti, vedenje
v družbi (Beal, 1994) ter »zanimanja, spretnosti in značajske značilnosti (Papalia, Wendkos Olds in
Duskin Feldman, 2003, s. 260).« Spolna vloga izhaja iz bioloških značilnosti spola, ki posamezniku
glede na spol določa njegove družbene naloge in mu pripisuje določene osebnostne značilnosti
(prav tam). Tako iz biološke funkcije, da ženska nosi, rodi in doji otroka ter ga neguje in skrbi zanj
(prav tam) izhaja njena družbena vloga skrbnice (po Finch, 1989, v Gortnar, Mrvar in Mancini,
2008). Ker ženske te naloge pogosteje opravljajo, so v vzgoji in negi izkušenejše od moških
(Gortnar idr., 2008), ki kot oskrbovalci in hranilci (Finch, 1989, po prav tam) v večini družb svojim
družinam prinašajo hrano in nudijo varnost (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).
Moško vlogo v večini kultur označujejo poteze vodstva, neodvisnosti in agresivnosti, od žensk pa
se pričakuje, da so negujoče, odvisne in čustvene (Vasta, Haith in Miller, 1997) ter bolj pasivne
(Beal, 1994). Kljub pripisovanju določenih značilnosti in vlog, so meje med spoloma pogosto
prožnejše kot izgledajo: npr. ob smrti vseh ženskih sorodnic za otroka skrbi moški (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Opazno je tudi pretiravanje glede spolnih razlik. Moški
in ženska naj bi spadala v kategorijo ali-ali, kar zanika širok spekter med obema vlogama in izraža
nasprotja med spoloma, ki so najbolj jasno povzeta z izrazom »nasprotni spol« (Beal, 1994).

2.2.2.2 Vpliv vrstnikov na oblikovanje spolnih vlog
Vpliv vrstnikov ni zanemarljiv, saj močno zaznamuje socializacijo otrok že od zgodnjega otroštva
naprej (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Otroci stereotipom sledijo (Gortnar idr.,
2008) in svoje vedenje prilagajajo glede na pripadajočo spolno vlogo: dejavnostim, igračam in
vedênju, ki s strani vrstnikov označeno kot »spolno neprimerno«, se izogibajo (Vasta, Haith in
Miller, 1997) in zato z zasmehom sankcionirajo spolno nestereotipno vedênje vrstnikov (Gortnar
idr., 2008). Spolno netipičnih dejavnosti se otroci zato pogosto lotijo na skrivaj, ko jih nihče ne
opazuje. Predšolski otrok pri poudarjanju razlik med spoloma še pretirava, da poudari pripadnost
določeni skupini v večji meri kot drugi (Beal, 1994). Majhen otrok koncepta spola v smislu
razumevanja spolnih vlog v povezavi z vedênjem (Marjanovič Umek, 2001) še ne razume
popolnoma – zato za opis značilnosti lastnega in drugega spola uporablja le preproste spolne kode 17

kot npr.: dečki »ne nosijo kril« in »imajo radi avtomobilčke (Gortnar idr., 2008). Spolno stereotipno
vedenje med vrstniki se pojavlja vse od tretjega leta naprej, vpliv pa se z leti še poveča (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Otroci pri treh letih torej že poznajo vedenje, primerno
glede na spol, vendar so pri upoštevanju pravil štiriletniki bolj dosledni kot triletniki (Bussey in
Bandura, 1992, po prav tam). Razlike med spoloma se pojavljajo tudi pri vrstniški obravnavi
odstopanj od vedenja, predvidenega za določen spol. Značilno je, da otroci bolj obsojajo dečke, ki
se vedejo kot deklice kot obratno (Ruble in Martin, 1998, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman, 2003).

2.2.2.3 Teorija razvoja spolnih vlog
O razvoju spolnih vlog obstaja mnogo teorij: od bioloških, psihoanalitičnih, kognitivno-razvojnih
do teorije socialnega učenja z najbolj znano teorijo spolnega tipiziranja. Zaradi aktualnosti sem se
odločila, da predstavim le teorijo spolnih shem, ki spada med novejše kognitivno-razvojne teorije.
Teorija spolnih shem Sandre Bem (1983, 1985, 1993, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman, 2003) trdi, da se otroci socializirajo v ustrezne spolne vloge z razvojem predstav, kaj
pomeni biti moški ali ženska v določeni družbi (Plante, 2006). Spolne sheme so spoznavne
strukture, ki nudijo model za urejanje informacij v zvezi s spolom (Bem, 1981, po Beal, 1994) in se
nanašajo na način oblačenja, vedênja, zunanji izgled, aktivnosti, osebnostne lastnosti (prav tam).
Namen spolnih shem je poudarjanje razlik med dečki in deklicami ter pomoč pri upravljanju spolno
primernega vedênja (Vasta, Haith in Miller, 1997). Otroci zelo hitro sprejmejo spolne oznake: ko
ugotovijo neprimernost igrače glede na spol, igro z njo hitro opustijo, kar pričakujejo tudi od
vrstnikov (Ruble in Martin, 1998, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003), medtem ko
zanimanje za igro, če je skladna s spolom, razvijajo in poglobijo (Beal, 1994). Tudi pri izbiri novih
interesov ima spol velik pomen, saj je otrokova želja po prevzemanju nove dejavnosti določena tudi
glede na zaznavo spolne primernosti s strani družbe: če menijo, da se bodo otroci istega spola igrali
z določeno igračo, bodo tudi sami raje posegli po njej, zanimanje zanjo bo večje, vztrajanje v
dejavnosti daljše (npr. Bradbard in Endsley, 1983; Perry in Perry, 1975, po prav tam).
Spolne sheme vplivajo na sodbe o vedênju in pospešujejo nastajanje spolnih stereotipov (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) ter pripomorejo k ohranjanju razlik med spoloma (Vasta,
Haith in Miller, 1997). Vasta, Haith in Miller (prav tam) navajajo empiričnih raziskave, ki
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potrjujejo, da si otroci bolje zapomnijo informacije, ki so usklajene z njihovimi lastnimi spolnimi
shemami, kar je značilno zlasti za otroke med četrtim in šestim letom starosti. Maccoby (1980, po
Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) je bil celo mnenja, da otroci z razlikami med
spoloma začasno pretiravajo. Ob soočenju z izjemami, nasprotnimi stereotipom, jih otroci
spregledajo ali pozabijo (Beal, 1994). V nekaterih primerih informacije, neskladne s shemo,
pritegnejo posebno pozornost in si jih otroci prav zato zapomnijo (Trepanier-Street in Kropp, 1986,
po prav tam). Po mnenju otrok so spolne sheme lastnega spola boljše od shem nasprotnega spola.
Pripadnost eni ali drugi skupini poveča otrokovo motivacijo, da bi tej skupini še bolj pripadal.
Deklice najprej menijo, da je bolje biti deklica, kasneje pa spoznajo, da je moška spolna vloga bolj
cenjena, zato stereotipe sprejemajo počasneje kot dečki (Kohlberg, 1966, po Beal, 1994). To se kaže
tudi pri izbiri igrač, saj pet- do devetletne deklice menijo, da bi igrače, ki so značilne za fante, imele
tudi same, medtem ko dečki menijo, da so te le za fante (Frey in Rubble, 1992, po prav tam).
Deklice so v primerjavi z dečki bolj prilagodljive in ozaveščene glede ocene, ki jo imajo omejitve v
zvezi s stereotipi, medtem ko dečki verjamejo, da so boljši kot deklice, ker takšna sporočila krepi
obkrožajoča kultura (prav tam).

2.3 Spolni stereotipi
2.3.1

Definicija (spolnih) stereotipov

Stereotipi so trdne, posplošene in nekritično prevzete vrednostne sodbe, ki zanemarjajo specifične
značilnosti posameznikov znotraj skupin (Musek, 1997). Termin stereotip se v socialnih znanostih
uporablja za vzorec značilnosti neke družbene skupine (Gortnar idr., 2008). Stereotipi usmerjajo
posameznikovo ravnanje ter pomagajo pri ustvarjanju podobe o sebi (Musek, 1997), o določenih
skupinah ljudi in njihovih značilnostih (Gortnar idr., 2008) ter zaradi enostavnosti zlahka prehajajo
iz roda v rod s pomočjo mehanizma socialnega učenja v družini, šoli in medijih, zato so skladni s
skupinskimi normami in vrednotami v določeni kulturi (Musek, 1997).
Spolni stereotipi so pretirana posploševanja o značilnostih moških in ženskih vlog (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003), ki vključujejo informacije o izgledu, prepričanjih,
osebnostnih značilnosti, medsebojnih odnosih in poklicih (Golombok in Fivush, 1998, po
Marjanovič Umek, 2011) ter so prisotni v vseh kulturah (Schaffer, 1996, po prav tam). Proces
stereotipiziranja deklicam in dečkom nudi različno socializacijo, znotraj katere ti razvijejo
identiteto, sisteme vrednot, prepričanja, odnose in osebnost ter oblikujejo niz kompetenc za
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moškega ali žensko, ki so potrebne za kompetentno delovanje v skupnosti (Gortnar idr., 2008).

2.3.2

Spolni stereotipi otrok

Otroci pri razvrščanju ljudi ali predmetov v skupine pretiravajo pri razlikah med tistimi znotraj in
zunaj skupine. Identitete majhnih otrok temeljijo na spolu in se vsaj delno gradijo vzdolž
dualističnih potez »jaz/ne jaz«, kot »jaz/ne kot jaz«. Obstajajo dokazi, da so razlikovanja posebno
močna pri fantih, še zlasti ko se začnejo zavedati prednosti moškosti (Ruble in Martin, 1998, po
Paechter, 2007). Netolerantnost do spolno nestereotipnega vedenja se pri otrocih pojavlja zaradi
neosvojenega pojma konstantnosti spola oz. drugače, ker še ne vedo, da biti deček ali deklica
temelji na bioloških in ne na zunanjih dejavnikih (Urberg, 1982, po prav tam). Paechter (prav tam)
otrokove napake pretiranega posploševanja glede spola razlaga s stopnjo razvitosti mišljenja okrog
tretjega leta: predvideva, da otroci pri konstrukciji svojih predstav o svetu težijo k procesom
sklepanja, ki temeljijo na uporabi minimalnih informacij. Ko torej spoznajo, da pripadajo eni ali
drugi kategoriji (dečkom ali deklicam), se izpopolnjujejo pri uvrščanju v razrede in razcepijo
značilnosti na moške in ženske (prav tam). Zelo priljubljeni stereotipi o značilnostih spolov so, da
so dečki pripravljeni pretepsti druge otroke, medtem ko so deklice bolj plašne in bojazljive; da so
dečki sebični in zlobni, medtem ko so deklice ljubke in skrbne, kar je še en primer obravnave
spolnih karakteristik kot dveh nasprotnih polov (Beal, 1994). Raziskave potrjujejo, da so moški
stereotipi v primerjavi z ženskimi bolj togi tudi v odraslosti (npr. Bem, 1981, po Paechter, 2007).
Otroci v predšolskih letih otroke, ki se obnašajo nestereotipno, obravnavajo ne le kot nenavadne,
ampak tudi kot moralno problematične in nadležne (Woodward, 2003, po Paechter, 2007). Otroci
med tretjim in šestim letom starosti imajo najmočnejše spolne stereotipe, ki so močnejši od
stereotipov odraslih, saj takrat popolnoma verjamejo v njihovo resničnost (Golomb in Fivush, 1998;
Stern in Karraker, 1989, po Marjanovič Umek, 2011). Višek stereotipnega vedenja in dojemanja
sveta pa je pri petih letih (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman).

2.4 Razlike med dečki in deklicami2 na različnih področjih
Razlike med spoloma so posledica bioloških in okoljskih dejavnikov (Vasta, Haith in Miller, 1997),
pri čemer lahko »10 % individualnih razlik med otroki pojasnimo s spolom, ostale pa z drugimi
dejavniki. Ob tem pa velja poudariti, da /…/ razlike niso le med skupinama, temveč tudi znotraj
2

V naslovih do konca teoretičnega dela izmenično postavljam enkrat na prvo mesto dečke, drugič pa deklice.
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obeh skupin« (Golombok in Fivush, 1998, po Marjanovič Umek, 2001, s. 184). Razlike med
spoloma se začnejo kazati po tretjem letu, a analiza več kot dva tisoč raziskav kaže na obstoj več
podobnosti kot razlik (Macoby in Jacklin, 1974, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman,
2003).
Najbolj vidna razlika med dečki in deklicami v obdobju zgodnjega otroštva je večja agresivnost
dečkov na verbalnem in fizičnem področju (Coie in Dodge, 1998; Turner in Gervai, 1995, po
Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003), medtem ko so deklice bolj empatične in
prosocialne (Keenan in Dhaw, 1997, po prav tam) ter v primerjavi z dečki bolj težijo k pridnosti,
ustrežljivosti, ugajanju in sodelovanju (Eisenberg, Fabes, Schaller in Miler, 1989, po prav tam).

2.4.1

Razlike med deklicami in dečki na socialnem področju

Razlike med spoloma se kažejo na določenih področjih družbenega in osebnega delovanja (Eagly,
1987, po Vasta, Haith in Miller, 1997). »Med deklicami in dečki tudi na splošno ni pomembnih
razlik v socialnem odzivanju: kažejo podobne vzorce navezanosti na vzgojiteljico, so enako
empatični v smislu razumevanja čustvenih odzivov drugih ljudi, prepoznavne pa so razlike pri
vzpostavljanju različnih vrst socialnih odnosov, npr. dečki so bolj usmerjeni v vrstniško skupino in
se vključujejo v večje skupine; deklice pa vstopajo v interakcijske pare ali manjše skupine« (npr.
Bee, 1975; Browne, 1996; Golombok in Fivush, 1998, po Marjanovič Umek, 2001, s. 184).
Raziskava Hayden-Thomsona, Rubina in Hymela (1987, po Beal, 1994) kaže, da so dekleta naredila
največ socialnih poskusov zbližanja z drugimi deklicami že do približno drugega leta starosti, dečki
pa niso pokazali posebnega nagnjenja do igre z drugimi dečki vse do tretjega leta. Do dosežene
starosti pet do šest let pa je bilo že 70 odstotkov socialnih poskusov zbližanja namenjenih vrstnikom
istega spola. Zanimivo je tudi dejstvo, da se otroci v večji meri nasmihajo drugim pripadnikom
istega spola in jih označujejo kot bolj všečne v primerjavi z vrstniki drugega spola (prav tam).
Sociologinja Barrie Thorne (1993) je z raziskavo potrdila, da je spol pri izbiri vrstnikov za igro ali
druženje pomembnejši od dejavnikov, kot sta npr. rasa in religija. Pomemben razlog za naklonjenost
med vrstniki istega spola so podobni interesi in podoben način interakcije, posebej ključna pa je
socialna odzivnost: pri deklicah sodelovalnost, pri dečkih pa asertivnost in težnja k dominiranju
(Beal, 1994). V raziskavi 3-letnikov, ki še niso obiskovali vrtca, in so bili oblečeni v spolno
nevtralna oblačila, so opazili, da so se deklice večinoma igrale z deklicami, dečki pa z dečki, v
spolno mešanih parih pa je stopnja interakcije upadla, saj je deklica dečka pri igri le pogosto
21

opazovala (Jacklin in Maccoby, 1978, po prav tam). To je najbrž posledica upada zanimanja, ko so
odkrile, da dečki niso tako sodelovalni (Pitcher in Schultz, 1983, prav tam). Prav tako pa raziskave
kažejo, da je igra deklic za dečke pogosto dolgočasna, saj te bolj uživajo v igrah, ki vključujejo
pogovor, medtem ko bi si sami želeli bolj dejavno igro (Benenson, 1991, po prav tam).
Vrstniki imajo močan vpliv na oblikovanje otrokove spolne identitete in na njegovo spolno tipično
vedenje. Otroci v igri zelo jasno izražajo (ne)odobravanje spolno (ne)primernega vedenja, kar se
začne že pri starosti od treh let naprej (Lamb in Roopnarine, 1984, po Beal, 1994). V igrah otroci
vplivajo drug na drugega z uporabo kritičnih opazk, odstopi iz igre in izvajanjem socialnega pritiska
z namenom, da bi dosegli spremembo pri posamezniku, ki se obnaša spolno netipično, s čimer se
medsebojno socializirajo v vedênje, ki ga smatrajo kot primernega glede na spol (prav tam). Zato
so otroci bolj oprezni glede igre s spolno primernimi igračami ob prisotnosti drugega otroka kot
takrat, ko so sami oz. je vrstnik, ki bi jih lahko opazoval, zaposlen s čim drugim (Serbin, Connor,
Burchardt in Citron, 1979, po Beal, 1994). Tisti otroci, ki prekoračijo pričakovanja vrstnikov glede
ustrezne spolne vloge, se soočijo z neodobravanjem in z velikim družbenim tveganjem – tako so
deklice, ki se želijo vključiti v igre prerivanja med drugimi dekleti nepriljubljene in tudi dečkom to
ni preveč všeč (Humphreys in Smith, 1987, po prav tam); dečke, ki imajo raje dekliške igrače in ne
sodelujejo v igrah prerivanja, pa njihovi vrstniki, še zlasti drugi dečki, zavračajo (prav tam). Vpliv
istospolnih vrstnikov je odvisen tudi od tega, v kateri skupini oz. skupnosti se pojavlja. Tako
določene skupinske dejavnosti znotraj posamezne skupine dečkov ali deklic ustvarjajo sami ter jih s
prilagajanjem skupini in s ponavljanjem aktivnosti še utrjujejo (Thorne, 1993). Prav tako pa je tudi
pestrost izbire določenih vedenj odvisna od pozicije moči, ki jo je posameznik deležen. Otroci, ne
glede na spol, ki so višje na lestvici moči, lahko organizirajo dejavnosti in odločajo, kdo bo
sodeloval v igri in kdo bo izključen (Goodwin, 2001, po Meire, 2007).
Zanimivo je tudi to, da je pri dečkih dejavnost tista, ki jih združuje, medtem ko je deklicam na
prvem mestu druženje in se šele potem odločajo, v katero aktivnost se bodo vključile (Meire, 2007).
Meire (prav tam) pa navaja, da so igre, v katere se vključujejo deklice, prikazane kot igre z manj
pravili, kot manj tekmovalne in da potekajo znotraj manjših skupin, kot so značilne za dečke. Beal
(1994) meni, da so dečki drug drugemu model, ki jim je s strani odraslih moških težko dosegljiv,
zato se še bolj usmerijo k opazovanju in oponašanju drugih dečkov (Paley, 1984, po prav tam).
Opazovanja kažejo, da je obnašanje dveletnih dečkov bolj pod vplivom reakcij drugih dečkov kot
ženskih vzgojiteljic ali deklic (Lamb in Roopnarine, 1979, po prav tam). Cena za dečke, ki se ne
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podredijo vplivom drugih dečkov, pa je vsekakor višja kot za deklice, zato zelo hitro spoznajo, kaj
je žensko in se začnejo temu izogibati ali pa jih k temu prisilijo vrstniki (Fagot, 1977, po prav tam).
Pa si poglejmo socialno sestavo skupin dečkov. Zanje so značilne širše vrstniške mreže z notranjo
strukturo, ki temelji na socialni in psihični moči njenih članov: nekateri so vodje, ki jim sledi nekaj
bližnjih prijateljev in obrobnih članov, ki so prijateljsko povezani s kom od glavnih članov skupine.
Tej strukturi rečemo tudi dominantna hierarhija, saj imajo tisti na vrhu hierarhije višji status in
večjo moč, ki jo utrjujejo z grožnjami in izzivanjem, včasih tudi s fizično agresijo (Pettit, Bakshi,
Dodge in Coie, 1990, po Beal, 1994). Dečki so s statusom zelo obremenjeni in pogosto verjamejo,
da razpolagajo z večjo močjo, kot jo v resnici imajo, zato so pogosto negativno nastrojeni in
ukazovalni do manj vplivnih dečkov (Boulton in Smith, 1990, po prav tam). Svoj položaj v skupini
dečkov poskušajo doseči s prekinjanjem drugih in pripovedovanjem vicev (Maltz in Borker, 1983,
po prav tam) ter pogostimi prekinitvami igre, ki že poteka (prav tam). Značilnosti, ki veljajo za
organizacijo socialnih skupin dečkov, se odražajo tudi v njihovi igri. Za igro dečkov je tako
značilno manj sodelovanja in več asertivnosti, pri čemer jih vodi težnja po ohranjanju statusa in
moči znotraj skupine, kar se odraža tudi v njihovih igralnih temah tepeža, pištol in superherojev, ki
v igrah dečkov prevladujejo (prav tam). Teme v igri dečkov se zelo hitro spreminjajo (prav tam),
pogosto pa so v njihovih igrah zanemarjeni drugi, manj vplivni in vidni vidiki moškosti (Thorne,
1993).
Pri deklicah se združevanje v istospolne skupine razvije prej kot pri dečkih (Thorne, 1986, po Vasta,
Haith in Miller, 1997), pri čemer se združujejo v manjše skupine po dve ali tri, pogosto pa so
posameznice članice različnih skupinic (Thorne, 1993). Beal (1994) piše o tem, da je za deklice
značilen bolj sodelovalen način vzdrževanja igralnih interakcij v primerjavi z dečki, ki nudi
določene prednosti: ko se učijo veščin pogajanja, to pogosto vodi k zadovoljivim rešitvam za vse
udeležene, s čimer preprečijo izbruh odprtih konfliktov, ki bi ustvarjal jasne zmagovalke in
poraženke. Če pa že pride do konflikta, dekleta pogosto predlagajo kompromis, spremenijo temo
pogovora, se v večji meri vživijo druga v drugo, kot da bi odkrito merile moči. Predvsem pa si v
tesnem odnosu z eno ali dvema najboljšima prijateljicama deklice prizadevajo za enakovreden
položaj (Eder in Hallinan, 1978, po prav tam). Če ena izmed deklet prevzame vodstvo v skupini, bo
uporabila manj neposredne strategije kot »vodilni pes« med dečki v isti situaciji (prav tam).
Beal (1994) meni, da kljub jasnim razlikam pri vzpostavljanju vrstniških odnosov med dečki in
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deklicami v odnosih enih in drugih obstaja kompleksnejša organiziranost, ki ne temelji zgolj na
dominantnosti dečkov in popustljivosti deklic. V skupini dečkov ti spoznajo, da ne more biti vsak
vodja, saj vsak lahko doseže le določeno točko v hierarhiji nadvlade. Dečki se poleg uveljavljanja
učijo tudi podreditve in upoštevanja ukazov tistih, ki so v hierarhiji višje. Prav tako pa tudi deklice
niso vedno le ustrežljive, temveč znajo biti tudi zlobne do tistih, ki jih nimajo za prijatelje. Čeprav
dekleta smatramo kot bolj priljudna, pa so dečki v resnici v učenju spolno primerne vloge bolj
usmerjeni drug k drugemu, medtem ko imajo deklice več svobode pri izbiri vedênja. Prav tako pa
obstaja precej ovir, če se otrok želi igrati z vrstniki drugega spola, saj obstaja precej večja verjetnost
za zavrnitev pobude kot v skupini vrstnikov istega spola (prav tam). Beal (prav tam) nadalje piše, da
si v istospolnih vrstniških skupinah dečki in deklice ustvarijo ločene socialne svetove, pri čemer pa
si z usvojenim znanjem v povezavi z lastnim spolom ne morejo pomagati takrat, ko pride do
interakcije med vrstniki različnih spolov. Socialne veščine, ki dobro delujejo znotraj skupine
vrstnikov istega spola, so manj učinkovite pri vrstnikih drugega spola. Ta asimetrija je še posebno
težka za dekleta, ki pogosto končajo tako, da jih dečki prekinejo ali ignorirajo, ker se še niso naučili
istih veščin sodelovanja in reševanja konfliktov (prav tam).

2.4.1.1 Spolna segregacija in občutek nasprotnega spola
»Nagnjenost k ločevanju po spolu v igri se zdi univerzalna in je prisotna v vsaki kulturi (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, s. 267).« V predšolskem obdobju se spolno ločevanje oz.
spolna segregacija med spoloma prvič pojavi (Maccoby in Jacklin, 1987, po Vasta, Haith in Miller,
1997), kar se kaže v ponavljajoči se igri v istospolnih skupinah z občasnim izrazitim izogibanjem
igri s pripadniki nasprotnega spola (Hayden-Thomson, Rubin in Hymel, 1987, po prav tam). Thorne
(1993) meni, da segregacija pogosto vodi do različnih igralnih stilov dečkov in deklic. Thorne
(1993) nadalje piše, da je ločevanje po spolu zlasti razširjeno na igriščih vrtcev in šol, kjer so zaradi
odsotnosti kontrole odraslih otroci prosti pri izbiri dejavnosti in spremljevalcev v igri. Pri ločevanju
med spoloma je zlasti poudarjeno zasedanje različnih prostorov, združevanje v različne skupine in
udeleževanje različnih ritualov. Prav tako kot ločevanje je za igro deklic in dečkov značilno tudi
združevanje v skupni igri (prav tam), do katerega pride po prostovoljni poti ali s spodbudo s strani
odraslih, ko organizirajo takšne dejavnosti, ki podpirajo interakcije med dečki in deklicami (Beal,
1994). Prav tako pa odrasli lahko svojo moč uporabijo tudi tako, da s spodbujanjem takšnih in
drugačnih aktivnosti spolno ločevanje le še poglabljajo (prav tam).
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Razlogi za spolno segregacijo med otroki so po mnenju Thorne (1993) v podobnih interesih istega
spola, kompatibilnem vedenju, psihoanalitičnih procesih poistovetenja na podlagi istega spola in
kognitivni dinamiki spolnega etiketiranja in identitete. Thorne (prav tam) omenja Nancy Chodorow
in Myro Dinnerstein, ki sta menili, da dečki razvrednotijo »ženske stvari« v težnji, da se ločijo od
svojih mam in obenem lažje povežejo z ostalimi fanti. V tem procesu dečki svojo nekoliko zmedeno
in nestabilno identiteto ojačajo tako, da zmanjšajo vrednost deklic. Spolna segregacija je pogosta že
pri triletnikih (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003), po mnenju Thorne (1994) je
najjasneje izražena pri starosti okrog pet let in se kasneje nadaljuje z viškom v osnovni šoli.
Omenjeno prostorsko ločevanje dodatno utrjuje ločnice med spoloma, kar najmočneje občutijo tisti
posamezniki, ki se želijo priključiti v aktivnosti drugega spola. Tudi ko se dečki in deklice združijo
v skupni igri, to pogosto storijo na tak način, da nasprotja med spoloma še poglabljajo (Thorne,
1993). V spore in igralne dejavnosti je tako pogosto vključen element »fantje nasproti dekletom«
(Meire, 2007). Thorne (1993) meni, da so igre dečkov proti deklicam oz. obratno odraz kulture
odraslih, ki z razlikami med spoloma močno pretirava in se ne ozira na različne variacije moškosti
in ženskosti. Po konceptu borderworka so dečki in deklice definirani kot tekmeci, pri čemer se
identitete deklic na eni strani in identitete dečkov na drugi strani (znotraj posamezne skupine)
zlijejo v skupinsko identiteto – takrat pa so člani druge skupine deležni stereotipnega obravnavanja
in žalitev s strani prve (prav tam). Včasih igre enega spola nasproti drugemu spodbujajo tudi
učiteljice: tako ima lahko preprosta igra lovljenja simboličen pomen, ki meje med spoloma le še
utrjuje (Meire, 2007).
Občutek nasprotnega spola ustvarjajo tudi grožnje s strani obeh spolov: dečki deklicam grozijo z
uporabo agresivnega vedênja, medtem ko deklice grozijo s poljubljanjem, kar se pogosto odraža v
ritualih onesnaževanja (Meire, 2007). Za te rituale je značilno prepričanje znotraj skupine
posameznega spola, da je drugi spol tisti, ki »onesnažuje«, je »umazan« oz. »okužen«, zaradi česar
bi se mu morali izogibati (prav tam). Ti rituali onesnaževanja, o katerih bom več povedala kasneje,
pomagajo odvračati kontakt med spoloma (Aydt in Corsaro, 2003, po Thorne, 1993). Vendarle pa ni
vse tako črno-belo, saj občasno dečki in deklice vendarle združujejo na sproščen način, ko občutek
o mejah med spoloma izgine (prav tam) – tudi o tem bom kasneje bolj podrobno poročala.
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2.4.2

Razlike med predšolskimi dečki in deklicami v agresivnem vedenju

Med predšolskimi otroki dečki za 25 odstotkov pogosteje kot deklice začnejo pretep in štirikrat
pogosteje kot deklice agresivnost vrnejo z agresivnostjo (Barret, 1979, po Beal, 1994). Dečki in
njihovi vrstniki so razglašeni kot agresivnejši od deklic, vendar pogostnost takšnih ravnanj z
odraščanjem upada, saj jih zamenjajo z drugimi oblikami agresije (Hyde, 1986, po Vasta, Haith in
Miller, 1997). Sodobnejše raziskave pa kažejo, »da deklice v obdobju malčka enako rade grizejo,
tepejo in imajo izbruhe jeze kot dečki, vendar se pri dečkih, ki kažejo težavni temperament v
starosti štirih let takšno vedenje okrepi, medtem ko pri deklicah oslabi« (Keenan in Shaw, 1997, po
Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, s. 259-260). Pomembno je vedeti, da so tudi
deklice v celoti opremljene za agresivno vedenje, kadar presodijo, da situacija to od njih zahteva
(Lipsitt, 1988, po Beal, 1994). V zadnjih desetletjih se več poroča tudi o agresivnosti deklic, kar
lahko pomeni višjo raven agresivnosti kot v preteklosti ali pa, da se o agresivnosti deklic s strani
medijev več piše (Hyde, 1984, po prav tam).
Agresivnost do staršev v obdobju zgodnjega otroštva upada, medtem ko tista do vrstnikov narašča,
ker ugotovijo, da ima agresivno vedenje pozitivne posledice, saj otrok dobi tisto, kar hoče (Smith in
Green, 1975, po Beal, 1994). Čeprav so dečki med tretjim in šestim letom prav tako agresivni kot
deklice iste starosti, pa svojo agresivnost izražajo na svoj način: dečki se »grobo igrajo, obešajo se
eden na drugega, se borijo in se valjajo po tleh. Grozijo si s pestmi, čeprav dobro vedo, kdo je
najmočnejši. Tako spoznavajo svojo agresivnost. Deklice se raje dražijo in izzivajo. Ena od druge se
učijo izzivalnega vedenja« (Brazelton, 1999, s. 448-449). »Dečki kažejo bolj odkrito agresijo, ki je
ali instrumentalna ali sovražna v obliki fizične ali besedne agresije, ki je odkrito usmerjena na svoj
cilj« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, s. 274), zato so prepiri, pretepanje,
podiranje igrač in sproščanje agresivnosti z domišljijo bolj pogosti pri dečkih (Horvat in Magajna,
1987); »pri deklicah pa je prisotna večja anksioznost pred agresivnim vedenjem« (prav tam, s. 197),
zato je agresija, ki jo »kažejo bolj odnosna /.../ bolj prikrita, posredna, imenujejo jo tudi psihološka,
pri čemer otroci ogrožajo odnose, ugled ali psihično stanje posameznika. Ta druga oblika agresije se
udejanja v širjenju govoric, zmerjanju, odklanjanju prijateljstva ali izključevanju posameznika iz
skupine (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, s. 274).«
Beal (1994) poroča, da v tekmovanju z dečki že 4-letne deklice pogosto ne pokažejo vseh
sposobnosti, kot to storijo v igri z drugimi dekleti, saj se bojijo, da bi s tem izgubile del svoje
ženskosti. In nadalje piše (prav tam) o tem, da čeprav toliko stare deklice še menijo, da je njihov
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spol boljši, se pogosto počutijo slabše od dečkov, saj jih dečki pogosto prekinjajo v pogovoru,
kričijo nanje in jim ukazujejo. Vendarle pa ni vse tako enoznačno. Beal (prav tam) povzema
izsledke eksperimentalnih raziskav agresivnega vedenja, ki kažejo, da so moški manj tekmovalni z
ženskimi nasprotnicami kot z moškimi nasprotniki, dokler se ženske kažejo kot sodelovalne, a ko
enkrat prelomijo ženstvene stereotipe in začnejo tekmovati, lahko postanejo tarča celo bolj
agresivnega tekmovanja kot moški.
2.4.2.1 Razlike pri pojmovanju ločnic med igro in agresivnim vedenjem pri predšolskih
otrocih in odraslih
Avtorica Barrie Thorne (1994) mejo med igro in ne-igro opisuje kot krhko in dvoumno, saj nikoli ni
jasno, ali se bo določeno igralno vedenje prelevilo v agresivno ali obratno; prav tako pa obstaja
nejasnost glede tega, ali je neke vedenje agresivno ali ne. Draženje je lahko ali igrivo ali agresivno
– meja med enim in drugim je pogosto zamegljena s humorjem, kar obenem omogoča mnogo
prostora za zanikanje (prav tam). Iz omenjenih razlogov je neveščemu opazovalcu igre težko
razlikovati med agresivnim in igralnim vedenjem, vendar razlika med pravo agresijo in agresijo,
vezano na igro pretvarjanja, vseeno obstaja (Fekonja, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič,
2006). Pa si poglejmo nekaj kazalcev, ki kažejo na igrivo agresivnost znotraj igre. Agresijo v igri
pretvarjanja spremljajo pozitivna čustva. Bojevanje med domišljijskimi liki je pri otrocih zelo
priljubljeno in v večini primerov znajo ločiti agresijo v igri od prave agresije (Fekonja, 2006,
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Pri agresiji v igri gre za enakovrednost pri menjavi vlog
poraženca in zmagovalca v namišljenem bojevanju, igrah prerivanja in namišljeni agresivnosti
(Wegener-Spöhring, 1994, po prav tam). Igrivo agresivnost v igri prerivanja lahko razlikujemo od
prave agresivnosti, ker znotraj igre ni zaslediti nobenega namena, da bi kdo koga poškodoval in ker
takšno igro namesto sovražnosti spremlja velika mera nasmeškov in smeha (Beal, 1994). Dečki, ki
v igro vključujejo igrivo prerivanje, se po poročanju Goldsteina (1995, po Fekonja, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) le redko pretepajo. Zanimivo je, da se agresivni otroci, ki se
redno pretepajo, le redko vključijo v namišljen pretep, kar je najbrž posledica njihove nezmožnosti
upoštevati pravilo, da se soigralca ne sme poškodovati (Willner, 1991, po prav tam). Einon (1986)
meni, da gre pri agresivni igri 3 pravzaprav za igro zaupanja, do katere pride le s privoljenjem
sodelujočih, ki je pomemben element igre živali in ljudi. Bistvene značilnosti tovrstne igre so, da
starejši in močnejši nasprotniki dajejo prednost mlajšim in šibkejšim; prisotnih je veliko
stereotipnih delitev na »dobre« in »slabe«, na »nas« in »njih«, ki otrokom pomagajo pri
3

V empiričnem delu raziskave sem namesto termina agresivna igra, ki ima slabšalen prizvok, uporabila izraz bojevniška igra.
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preigravanju občutkov pripadnosti in naklonjenosti ter zavračanja in nenaklonjenosti, s katerimi se
vsakodnevno srečujejo, otroka (navadno dečka), ki v tej igri sodelujeta, pa se ob koncu igre tudi
spoprijateljita (prav tam).
Zanimivo je dejstvo, da so otroci pri razlikovanju med igro in agresivnim vedenjem spretnejši od
odraslih, kar lahko vidimo na primeru iger prerivanja. Mnogo odraslih o teh igrah meni, da so
agresivne, zato jih velikokrat prekinejo (Vasta, Haith in Miller, 1997). Brownova študija iz leta
1994 (po prav tam) pa kaže, da so se otroci, drugače kot odrasli, med seboj v precej veliki meri
strinjali glede razlik med nadlegovanjem ter igrami prerivanja ter se izkazali kot sposobneši
opazovalci razlik v mimiki obraza in kretnjah, ki so se v pretepih razlikovale od tistih v igrivem
pretepanju (prav tam). Študija Boultona (1994, po Lindon, 2001) kaže, da so pri razlikovanju igre
od agresivnega vedênja vzgojitelji manj uspešni od otrok, a vseeno uspešnejši od vzgojiteljic.
Zdaj pa si poglejmo, kakšne so razlike med deklicami in dečki v pojmovanju, kdaj gre za igro in
kdaj za agresivno vedenje. V igrah lovljenja, o katerih je poročala Thorne (1994), je bilo prisotno
veliko verbalne in fizične agresije; igriv tepež se je pogosto, posebej med dečki, razmahnil v pravi
tepež. Opazovanje omenjene avtorice (prav tam) kaže, da so se pri igrah lovljenja med dečki in
deklicami, deklice vzgojiteljicam pogosteje pritoževale, da so dečki pregrobi; le v redkih primerih,
ko so se pritoževali dečki, pa je problem agresije prišel v ospredje. Avtorica (prav tam) navaja tudi
primere, ko ena stran igro doživlja kot agresivno, medtem ko je druga stran ne doživlja tako: dečki
so pogosteje tisti, ki vdore v igro deklet označujejo kot igro, medtem ko deklice takšno vedenja
pojmujejo kot agresivno. To nesorazmerje z leti le še narašča. Zanimivo pa je tudi medsebojno
prepletanje naklonjenosti do nasprotnega spola z agresivnim vedenjem (prav tam).

2.4.3

Razlike med predšolskimi deklicami in dečki v prosocialnem vedenju

Prosocialno vedenje je »vsako prostovoljno vedenje, ki je namenjeno nudenju pomoči (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, s. 272)« in vključuje deljenje z drugimi ter sodelovanje
(Vasta, Haith in Miller, 1997). Altruizem pa je »ukrepanje zaradi zaskrbljenosti za drugega človeka
brez pričakovanja nagrade« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, s. 272) in je temeljni
del prosocialnega vedenja (Vasta, Haith in Miller, 1997). Altruistična dejanja večkrat terjajo svojo
ceno v obliki samožrtvovanja ali tveganja (prav tam). Vendar pa sodobni raziskovalci menijo, da sta
pojma altruizem in prosocialno vedenje enakovredna (prav tam), zato ju obravnavam kot
sopomenki.
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Stereotipi o dečkih so, da so grobi, močni in takoj pripravljeni na pretep, medtem ko dekleta vidimo
kot nežne, skrbne, sočutne in pripravljene pomagati drugim, celo na svoj račun (Eagly in Crowley,
1986, po Beal, 1994). Grusec (1991, po prav tam) piše o tem, da so deklice bolj kot dečki vzgojene
k sočutju, medtem ko starši otroke obeh spolov bolj malo spodbujajo k razumevanju čustev drugih.
Po mnenju Doescherja in Sugaware (1990, po prav tam) naj bi dečki, če bi preveč pomagali drugim,
izgubili položaj med drugimi dečki. Zanimiv je tudi izsledek raziskave Zarbantanyja, Hartmanna,
Gelfanda in Viciguerra iz leta 1985 (po prav tam) in sicer, da je dejstvo, ali dečki imenujejo druge
dečke kot željne pomagati, odvisno od zastavljenega vprašanja – če je vprašanje narobe zastavljeno,
ga razumejo kot pomoč, ki je stereotipna za deklice in zato odgovorijo negativno, zato deklice na
tem področju spet izpadejo bolj prosocialne. Ženskam namreč še vedno stereotipno pripisujemo več
prosocialnosti kot moškim, ker so pogosteje tiste, ki skrbijo za otroke (prav tam). Čeprav raziskave
fizioloških odzivov na jok otrok kažejo enako mero zainteresiranosti moških in žensk za majhne
otroke in dojenčke (Frodi in Lamb, 1978, po prav tam), so se moški zaradi močnega vpliva
stereotipov, da gre za ženske zadeve naučili to zanimanje potlačiti (Berman, 1975, po prav tam).
Ob pregledu raziskav prosocialnega vedênja dobimo precej raznolike rezultate. Raziskave, ki so
beležile poročanja vrstnikov in učiteljev, kažejo, da so deklice bolj darežljive, bolj pripravljene na
nudenje tolažbe in pomoč drugim (Shigetomi, Hartmann in Gelfand, 1981, Zarbatany in sod., 1985,
po Vasta, Haith in Miller, 1997) ter da imajo bolj razvite sposobnosti vživljanja v tujo situacijo
(Zahn-Waxler, Robinson in Emde, 1992, po prav tam). Po nekaterih raziskavah pa ženske kažejo le
malo več altruizma (Eagly in Crowley, 1987, Moore in Eisenberg, 1984, po prav tam) in empatije
od moških (Farver in Branstetter, 1994, Lennon in Eisenberg, 1987, po prav tam); prav tako pa so
tudi razlike med deklicami in dečki v prosocialnosti zelo majhne (Eisenberg in Fabes, 1998, po
Papalia, Wendkos Olds in Feldman, 2003). Beal (1994) zato meni, da imajo deklice skoraj po
krivici sloves, da bolj pomagajo drugim v primerjavi z dečki, saj je njihova prosocialnost izražena
predvsem takrat, ko jih opazujejo (zlasti, če jih opazujejo odrasli) in na verbalen način (»da jim je
hudo«), čeprav v resnici ne nudijo več pomoči kot dečki, ki so pri reševanju usmerjeni v bolj
konkretne predloge. Prav tako deklice pogosteje delijo in pomagajo svojim prijateljicam, ker se
njihov sodelovalen način druženja razlikuje od druženja dečkov, ki temelji na tekmovanju med
prijatelji. Dečki raje kot z nekom nezanimivim tekmujejo s prijatelji in pred drugimi izpostavljajo
svojo zmago (Shaffer, 1988, po prav tam). Dečki s tujci delijo več, kot bi s tujci delile deklice
(Berndt, 1981, po prav tam).
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Prav zaradi drugačnega načina vzpostavljanja vezi med vrstniki dečki izpadejo manj altruistični,
čeprav raziskave med enimi in drugimi ne kažejo statistično pomembnih razlik. Glede na izsledke
raziskav so deklice le malo bolj altruistične od dečkov. Na prednost pri izražanju prosocialnega
vedenja pri deklicah in ženskah najbrž vpliva dejstvo, da so v večini kultur že od zgodnjega otroštva
deležne več treninga v povezavi s prosocialnim vedenjem, saj večkrat skrbijo za mlajše otroke (npr.
Cicirelli, 1975; Stewart in Marvin, 1984, po Beal); prav tako pa imajo zgled v svojih materah, ki
opravijo več skrbi za otroke kot očetje (Lewis, 1986, po prav tam).
»E. E. Maccoby in C.N. Jacklin (1987, v: Golombok in Fivush, 1994) ugotavljata, da otroci, stari 33
mesecev, kažejo več prosocialnega vedenja /../ v istospolnih skupinah vrstnikov kot v skupinah
vrstnikov, v katerih so tako deklice kot dečki« (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič
Umek in Zupančič, 2006 s. 52). Raziskave kažejo tudi, da je altruistično vedenje v večji meri
usmerjeno k prijateljem kot k drugim vrstnikom, saj otroci največ igrač delijo s prijatelji (Jones,
1985, po Vasta, Haith in Miller, 1997). Že v predšolskem obdobju otroci več sodelujejo in delijo s
prijatelji kot z ostalimi otroki (Matsumoto in sod., 1986, po prav tam), pogosteje nudijo pomoč
prijatelju v nesreči kot neznancu (Costin in Jones, 1992, po prav tam) in pogosteje podkrepljujejo
vedênje prijateljev kot drugih vrstnikov (Masters in Furman, 1981, po prav tam).

2.5 Razlike med igrami dečkov in deklic v predšolskem obdobju
Marjanovič Umek in Kavčič (2006) menita, da se spolna identiteta odraža v igri, prav tako pa tudi
igra vpliva na razvoj spolne identitete. Čeprav se razlike v izbiri igrač, iger in otrok istega spola
(Turner in Gervai 1995, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) po tretjem letu
starosti okrepijo, pa so si dečki in deklice med seboj bolj podobni kot različni (prav tam).
Med predšolskim obdobjem se dečki in deklice začnejo vidneje razlikovati pri izboru igračk in
aktivnosti (Vasta, Haith in Miller, 1997). Dečki se pogosteje družijo z vrstniki in nečlani družine kot
deklice (Feiring in Lewis, 1987, po prav tam), deklice pa imajo širše interese za igro in se pogosteje
od dečkov vključujejo v aktivnosti za nasprotni spol (npr. Bussey in Bandura, 1992; Fagot in
Leinbach, 1983, po prav tam). »Razlika ni samo v tem, da imajo dečki in deklice radi različne igre.
Celo takrat, ko se igrajo z istimi igračami, se dečki in deklice igrajo bolj socialno z vrstniki istega
spola« (Neppl in Murray, 1997). Dečki so pri igri glasnejši, medtem ko deklice bolj spodbujajo
sodelovanje pri igri in se izogibajo prepirom« (Maccoby, 1980, po Papalia, Wendkos Olds in
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Duskin Feldman, 2003, s. 267). Deklice in dečki razvijajo različne igralne stile na podlagi učenja,
katero vedênje je cenjeno v povezavi z določenim spolom (Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman, 2003), pri čemer imajo odrasli pomemben vpliv, saj v večji meri odgovarjajo na
samozavestno vedênje dečkov kot na enako vedênje deklic, medtem ko deklice dobijo več
odgovorov na prosocialno vedênje kot dečki (Meire, 2007). Če pogledamo z evolucijskega stališča,
so »razlike med spoloma v otroški igri vaja za obnašanje v odraslosti, ki je pomembno za
razmnoževanje in preživetje. Igra prerivanja odseva moško tekmovanje za nadvlado in status ter za
plodne družice. Igra družine pa deklice pripravlja na skrb za potomce« (Geary, 1999, po Papalia,
Wendkos Olds in Feldman, 2003, s. 267).
Thorne (1993) poroča, da so v mnogih raziskavah v različnih socialnih okoljih skupine spolno
homogene. »Dečki, ki so se igrali tipično deške igre, so pogosteje usmerili pobudo za igro k drugim
dečkom in tudi drugi dečki so se pogosteje približali njim. Deklicam, ki so se igrale tipično dekliške
igre, so se pogosteje približale druge deklice, in sicer ne glede na to, da so bile njihove pobude
enako pogosto usmerjene k deklicam kot k dečkom« (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, s. 52). Otroci pogosto iščejo vrstnike istega spola, da utrdijo
svojo spolno vlogo in ko usvojijo vedenje, da je njihov spol tekom življenja nespremenljiv, se v
večji meri igrajo z vrstniki istega spola (Fagot, 1985, po Beal, 1994). Ko ugotovijo, da so člani
določene skupine glede na spol, so bolj motivirani, da se je držijo, saj se zavedajo, da članstvo v
njej prinaša določene privilegije. Ko se približajo skupini neznanih otrok, so bolj prijazni in manj
oprezni, če so otroci v skupini istega spola kot oni – kot da bi pripadnost istemu spolu zagotavljala
zanesljivo možnost za prijazen sprejem (prav tam). Martin (1989, po prav tam) je odkril, da otroci
predpostavljajo, da bodo imeli raje otroka istega spola kot otroka drugega spola, celo če ima ta
otrok spolno netipične interese.
Zupančič (2000, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006)
poroča tudi o razlikah med spoloma pri odzivu na prisotnost dodatne osebe v igri: deklice se na
prisotnost pogosteje pozitivno odzivajo kot dečki, medtem ko je odziv dečkov pogosteje negativen;
prav tako pa dečki pogosto ne upoštevajo socialnih pobud prisotne osebe.
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2.5.1

Igre deklic in dečkov znotraj igralnih4 skupin otrok istega spola

Marjanovič Umek in Kavčič (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) po številnih avtorjih
povzemata bistvene razlike med igrami deklic in dečkov: dečki se več igrajo zunaj, medtem ko se
deklice več igrajo notri in bližje odraslim; deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kot
obratno; dečki se pogosteje kot deklice igrajo tekmovalne igre oz. je v njihovih igrah – tudi ko ne
gre za šport – prisotna tekmovalnost; dečki se , drugače kot deklice, pogosteje organizirajo v ekipe;
v igri deklic je prisotnega več sodelovanja kot v igri dečkov; dečki v svojih igrah – zlasti
tekmovalnih – zasedejo zelo veliko prostora, medtem ko se deklice igrajo na manjši površini; dečki
vztrajajo v igri dlje časa kot deklice: 72 odstotkov vseh deških aktivnosti traja dlje kot eno uro, pri
deklicah je takih aktivnosti 43 odstotkov.
2.5.1.1 Domišljijske oz. simbolne igre dečkov in deklic
Marjanovič Umek in Kavčič (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) povzemata rezultate
raziskav iger dečkov in deklic v zgodnjem otroštvu v polstrukturiranem in naravnem okolju, ki
kažejo na pogostejše simbolne igre deklic, medtem ko drugi rezultati kažejo, da se dečki pogosteje
vključujejo v simbolne igre. Ne glede na različne izsledke raziskav o pogostosti simbolnih iger
glede na spol, so med dečki in deklicami pomembne razlike v tem, v katere domišljijske igre se
vključujejo. Lindon (2001) poroča, da dečke bolj kot igre v igralnih kotičkih, ki predstavljajo dom,
privlačijo igre, ki vsebujejo transport, konstrukcijske scenarije in pustolovščine; ideje za igro pa
pogosto črpajo iz dogodivščin priljubljenih televizijskih junakov. »Če je v zgodbah dečkov več
nevarnosti in razprtij (na primer v namišljeni bitki), dekliške zgodbe vzdržujejo ali obnavljajo
družbene odnose (igra družine)« (Fagot in Leve, 1998; Nourot, 1998, po Papalia, Wendkos Olds in
Duskin Feldman, 2003, s. 267). Marjanovič Umek in Kavčič (2006, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2006) poročata o rezultati raziskave Mc Loyda, Warrena in Thomasa iz leta 1984, ki
kažejo, da deklice v 90 odstotkih prevzemajo vloge iz domačega in družinskega okolja, dečki pa
vloge superjunakov. Tudi Smith in Cowie (1991, po prav tam) ugotavljata, da dečki le redko
posnemajo vloge moških modelov iz družine, ampak tiste »iz knjig in televizijskih oddaj« (prav
tam, s. 52). Avtorici (prav tam) nadalje navajat študijo prevzemanja gospodinjskih, poklicnih,
domišljijskih in stranskih vlog v simbolnih igrah dečkov in deklic, ki kažejo na razlike med
spoloma v večjem prevzemanju gospodinjskih vlog med deklicami, medtem ko se dečki bolj
enakomerno odločajo za zelo različne vloge.
4

Na tem mestu vpeljujem pojem igralna skupina, ki se nanaša na skupino otrok, ki so vključeni v določeno igro. Ta pojem uporabljam zlasti v
empiričnem delu raziskave, kjer ga še enkrat bolj podrobno pojasnim.
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2.5.1.2 Igre prerivanja pri deklicah in dečkih
Igre prerivanja se nanašajo na igralne aktivnosti, kjer bistveni del akcije predstavljata bližnji fizični
kontakt in ruvanje, ki se pogosto prepletata z igrami pretvarjanja (Lindon, 2001), in za katere so
značilne izmenjave vloge tistega, ki lovi in napade z vlogo ulovljenega in napadenega – torej gre za
izmenjavo pasivne in aktivne vloge med vsemi vpletenimi (Beal, 1994). Igre prerivanja se v večji
meri igrajo dečki že od treh in štirih let naprej in z njimi nadaljujejo skozi obdobje otroštva (Pitcher
in Schuletz, 1983, po prav tam). Dečki se tudi sicer pogosteje kot deklice vključujejo v igre, »za
katere je značilna višja raven aktivnosti in za katere so potrebne večje mišične skupine, ter v igre
/.../, v katerih je več igrive agresivnosti« (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek
in Zupančič, 2006. s. 51), kar bi lahko pripisali prepletu vplivov moških spolnih hormonov in
drugačne socializacije dečkov (Papalia, Wenkod Olds in Feldman, 2003). Če pogledamo zgolj en
socializacijski vpliv, vidimo, da očetje tovrstne igre pri dečkih spodbujajo že od obdobja dojenčka
(Beal, 1994). Bealova (prav tam) poroča tudi o opažanjih, da dečki deklice iz iger prerivanja
pogosto izključujejo, kadar se želijo vključiti, vendar pa v večini primerov deklic te igre niti ne
zanimajo. Po domnevah antropologov (npr. Symons,1978, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman, 2003) igre prerivanja izhajajo iz potrebe po vadbi lovskih in bojevniških spretnosti. Tako
kot nekoč otroci z njimi krepijo svoje telesne spretnosti in moč, pomembne pa so tudi za učenje
prevlade v skupini in možnosti, da se naučijo realnega ocenjevanja svoje moči in moči odraslih
(prav tam).

2.5.1.3 Igre lovljenja pri dečkih in deklicah
Zanimivo je, da imajo tako preproste igre, kot je lovljenje, svojo spolno in družbeno strukturo.
Thorne (1993) je v raziskavi iger dečkov in deklic opazila, da dečki pogosto lovijo drug drugega,
kar se pogosto konča v prosti rokoborbi in hlinjenih udarcih. Ko deklice lovijo deklice, so običajno
manj fizično agresivne, saj manj pogosto poskušajo telesno nadvladati nad osebo, ki so jo ulovile.
Lovljenje spada pod funkcijske igre, še posebej, če poteka na enostavni ravni, brez uvajanja pravil v
igro. Vendar pa je lovljenje pogosto, kot bomo videli tudi v analizi rezultatov v empiričnem delu,
del drugih vrst igre.

2.5.2

Igre znotraj spolno mešanih igralnih skupin

Igre s pripadniki nasprotnega spola so pogosto s strani vrstnikov niso sprejete, zato se otroci vanje
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vključujejo zgolj takrat, ko jih drugi ne opazujejo (Meire, 2007). Ob vključevanju v spolno
netipične igre Marjanovič Umek in Kavčič (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) opažata,
da so med spoloma velike razlike glede pravil vključevanja: deklice bolj privlačijo igre dečkov kot
obratno, saj je bolj sprejemljivo, da so deklica fantovske kot obratno. Če pa pogledamo značilnosti
iger med spoloma, v katere se vključuje več otrok naenkrat, vidimo, da se v ponavljajočih obdobjih
dečki in deklice ločujejo in nato spet združujejo (Thorne, 1994). V obdobju, ko so ločeni, se
zadržujejo na svojih posebnih prostorih in znotraj skupine vzdržujejo svoje obrede in, ko se nato
spet združijo, postanejo del istega sveta (prav tam). Generalno gledano pa igre v spolno mešanih
skupinah sploh niso redek pojav, saj nekatere dejavnosti, kot so npr. lovljenje, grajenje,
kolesarjenje, izštevanke, igre v vodi, zasledovanje, lovljenje, skrivanja in tekanje /…/ niso posebej
določene po spolu (Meire, 2007). Igre dečkov in deklic v spolno mešanih skupinah se pogosto
prepletajo s tekmovanjem med skupinami enih in drugih, kjer spol opredeljuje skupinsko pripadnost
(Thorne, 1993). Meje med skupinami pa otroci pogosto utrjujejo z žaljenjem in izključevanjem
pripadnikov druge skupine (prav tam). Spolne kategorije pa so lahko predmet agresivnega vedenja
nasproti drugemu spolu tudi takrat, ko za to ni nobenega posebnega razloga – celo v igrah, ki so
spolno nevtralne (prav tam).

2.5.2.1 Domišljijske igre med deklicami in dečki
Otroci obeh spolov se združujejo tudi v simbolnih igrah. Sachs (1987, po Marjanovič Umek in
Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) med raziskavo iger med dečki in deklicami
na temo zdravnika ni ugotovil razlik v količini iger pretvarjanja, ampak le to, da so bili dečki v
dominantni vlogi zdravnika kar 79 odstotkov časa, medtem ko so deklice dominantne vloge igrale
le 33 odstotkov časa. V iskanju predlogov za nove vloge ni bilo razlik med spoloma, so se pa
pojavile razlike pri uporabi ukazovalnih predlogov, kjer so vodili dečki z 72 odstotki proti deklicam
z 20 odstotki (prav tam).

2.5.2.2 Igre lovljenja med dečki in deklicami
Thorne (1993) je v raziskovanju iger lovljenja med dečki in deklicami opazila, da so otroci lovljenje
pogosto povezovali tudi s klicanjem drug drugega s posebnimi imeni in s poljubljanjem ulovljenega
nasprotnega spola. Imena so se spreminjala glede na kraj lovljenja in pogosto vsebovala tako
družbeno spolna kot tudi seksualna sporočila. Epizode lovljenja so otroci pogosto izpeljali tako, da
so si priskrbeli priče, da gre za »igro«. A v lovljenju med pripadniki istega spola ter med pripadniki
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različnega spola, so bile pogosto prisotne provokacije, nasilje na telesom, lastnino in osebnostjo, ki
jih ne bi smeli obravnavati kot igro. Omenjeno je veljalo zlasti med starejšimi otroki, medtem ko ji
mlajši otroci niso posvečajo toliko časa, ko pa so ji, je bila pogosto prepletena z domišljijskimi
scenariji in drugimi dejavnostmi. Avtorica je opazila, da so dečki pogosteje lovili deklice, kot
obratno, medtem ko je obstajalo kar nekaj otrok, ki so se tovrstne igre izogibali. Zanimivo pa je bilo
tudi dejstvo, da je bil ugled posameznika pogosto zelo povezan glede na izkazan interes za lovljenje
v spolno mešanih skupinah (prav tam).

2.5.2.3 Igre prerivanja med deklicami in dečki
Avtorica Thorne (1993) je v spolno mešanih skupinah opazila prepletanje iger prerivanja z
lovljenjem, pri čemer jo je zanimalo, ali gre pri tem igrah za tepež, izražanje spolnega poželenja, za
zabavo ali za igro? Na svoje vprašanje odgovarja, da je vse odvisno od konteksta, v katerem se neko
ravnanje pojavi. Tudi v primerih, ko je ruvanje izgledalo kot tepež, je šlo lahko za igro ali pa je bilo
v igri prisotno spolno vznemirjenje, ki se je odražalo v resnično ali navidezno agresivnem vedenju.
Pomen posameznega dejanja znotraj igre se pozornemu opazovalcu razkriva v različnih tonih glasu,
odtenkih smeha, gibih, izrazih obraza in humorju. Na splošno pa je bila za tovrstne igre značilna
spontanost, prostovoljnost, odsotnost prevzemanja odgovornosti oz. soočanja s posledicami (prav
tam).

2.5.2.4 Vdori5 v igro
Vdori v igro se nanašajo na motenje prostora in prekinjanje igre, ko dečki prekinejo igre deklic in
ob zasedbi prostor proglasijo za »deškega« ter ga branijo pred zunanjimi napadalci (Aydt in
Corsaro, 2003, po Meire, 2007). Vdori so poslednji znak meja med dečki in deklicami in so
nesorazmerni, saj dečki pogosteje vdirajo v aktivnosti skupine deklic kot obratno« (Thorne, 1993, s.
76). Dečki z vpeljavo grobosti in tekmovalnosti igre deklic naredijo bolj moško (Meire, 2007).

5

Vdorov v igro ne uvrščam med igralno vedenje, čeprav so pogosto del igralnega vedenja.
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2.6 VPLIV ODNOSA VZGOJITELJEV IN VZGOJITELJIC6 NA RAZLIKE MED
SPOLOMA V IGRI
2.6.1

Odnos vzgojiteljev do iger in izbire igrač glede na spol pri predšolskih otrocih

Vzgojitelji in otroci, po izkušnjah Thorne (1993) jemljejo igro kot nekaj nespremenljivega, čeprav
se priljubljene igre pri enem ali drugem spolu menjavajo. Lindon (2001) povzema ugotovitve
mnogih avtorjev, da dečki za igre potrebujejo več fizičnega prostora kot deklice, zato bi bilo prav,
da bi večji del prostora namenili igri na vrtu oz. na prostem. Lindon (prav tam) meni, da so zaradi
manjše potrebe po gibanju in ker praviloma bolj ustrezajo merilom igre, ki jo odobravajo
vzgojiteljice, deklice v prednosti pred dečki ter navaja raziskavo (Organizacije bi lahko delale
boljše iz leta 1998, po prav tam), v kateri so ugotovili, da ženske vzgojiteljice, ki so v večini
zaposlene v otroškem varstvu, pogosto ustavljajo igre, ki so bolj tipične za dečke, kot je npr. igra
prerivanja. Po mnenju avtorice (prav tam) so tovrstna oblike igre pogosto zapostavljene in bi bilo
potrebno omogočiti pogoje zanje namesto kazni, ki jih omejujejo. Tisti vzgojitelji in vzgojiteljice iz
raziskave, ki pa so dečke opogumljali, da pojasnijo in razvijajo svoje igralne akcije, so ugotovili, da
so dečki sposobni razviti tudi zelo kompleksne igralne zgodbe, ki ne vsebujejo samo hrupa (prav
tam).
»Dejstvo je, da imajo odrasli najpomembnejši socialni vpliv v prvih dveh letih, po tem obdobju pa
igrajo tudi vrstniki pomembno vlogo. Vplivi vrstnikov pa običajno potekajo v povezavi z vplivi
odraslih in šele takrat pride do kombiniranega učinka« (Horvat in Magajna, 1987, s. 190). Fagot
(1984, po Fekonja, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) pa je ugotovil, da se vzgojiteljice
le redko vmešavajo v igre otrok, ko se ti igrajo s spolno stereotipnimi igračami.

2.6.2

Razlike pri obravnavi agresivnega in prosocialnega vedenja dečkov in deklic s strani
vzgojiteljic

Najprej si poglejmo, kakšne razlike v obravnavi agresivnega vedenja delajo vzgojitelji. V prvih
dveh letih ni posebnih razlik v vedenju dečkov in deklic, a različno ravnanje odraslih z enimi in
drugimi spodbuja pojav le-teh. Raziskava Fagota in sodelavcev iz leta 1985 (po Vasta, Haith in
Miller, 1997) v jaslih je pokazala, da enoletniki obeh spolov drug drugemu v enaki meri jemljejo
igrače, se tepejo, porivajo in postavljajo zase. Ob ponovnem opazovanju igre istih otrok leto
6

V nadaljnjem tekstu do postopka zbiranja podatkov izmenično uporabljam moško in žensko slovnično obliko besede vzgojitelj, razen kadar
posebej ne poudarim, katerega spola je posamezen vzgojni delavec oz. kakšna je spolna sestava skupine vzgojnih delavcev.
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kasneje, so se dečki pogosteje kot deklice postavljali zase. Razlike med spoloma v agresivnem
vedenju po drugem letu starosti so najbrž posledica tega, da so vzgojiteljice več pozornosti
posvetile agresivnemu vedênju dečkov, medtem ko pri deklicah takšnemu vedênju niso namenjale
pozornosti (prav tam). Thorne (1993) navaja še druge pomembne razlike v obravnavi agresivnosti
dečkov in deklic s strani vzgojiteljev: deklice se pogosteje kot dečki pritožujejo vzgojiteljem, ki
pogosteje posredujejo, ko se borita deček in deklica, kot če se med seboj borijo dečki. Ker so
vzgojiteljice pogosteje priča vdorom dečkov v aktivnosti deklic, so pogosteje na strani deklic, kar
lahko pojasnimo tudi s tem, da se deklice igrajo bližje vzgojiteljicam. Vzgojitelji se pogosteje
vmešajo v spore, ko dečki dražijo deklice, zato dečki pogosto doživljajo deklice kot šibkejše.
Značilno je tudi, da vzgojitelji po tožarjenju deklic glede agresivne igre deklic pogosteje posežejo v
igre, še zlasti če gre za fizične poškodbe ali odkrito seksualnost, medtem ko v drugih primerih
tovrstne pritožbe ignorirajo (prav tam). Raziskave kažejo tudi, da vzgojiteljice, ki prevladujejo v
večini poklicev, povezanih z vzgojo, spodbujajo k altruističnem vedenju večinoma le deklice,
medtem ko se na altruistično vedenje dečkov skoraj nikoli ne odzovejo pozitivno (Eisenberg,
Cameron, Tryon in Dodez, 1981, po Beal, 1994).
Zanimive pa so tudi razlike med deklicami in dečki v razlikovanju med tem, kaj je in kaj ni
agresivno vedênje. Thorne (1993) poroča o razlikah, kako na agresivno vedenje oz. na poročanje o
agresivnem vedênju (oz. t.i. tožarjenje) vzgojiteljicam gledajo dečki in deklice. V igrah so dečki
pogosto bolj grobi drug do drugega kot do deklic. Pri otrocih sicer obstajajo pravila, kdaj je prav, da
se zatoži učiteljicam in kdaj je to neprimerno, vendar so pravila za dečke bolj omejujoča in stroga
kot za deklice. Deklice pogosto obtožujejo druga drugo, da so »tožibabe«, čeprav to počnejo manj
pogosto v primerjavi z dečki. Ko dečki vdrejo v igre deklic, pa se deklice hitro potožijo
vzgojiteljicam (prav tam).
2.6.3

Vpliv vzgojiteljev na spolno ločevanje otrok in združevanje v spolno mešane igralne
skupine

Thorne (1993) meni, da bolj kot so si otroci starostno bližje, bolj so si podobni v interesih in
vedenjskih vzorcih, kar spodbuja združevanje v skupine, ločene glede na spol. Seveda pa imajo na
ločevanje med spoloma vpliv tudi vzgojiteljice, ki po eni strani ločevanje spodbujajo, medtem ko ga
po drugi strani zavirajo. Frazo »fantje in dekleta« vzgojiteljice velikokrat uporabijo za to, da
določijo skupino otrok oz. z namenom socialne kontrole, da jih utišajo ali spodbudijo k aktivnosti pogosto celo tako, da se beseda »fantje« pojavi pred besedo »dekleta«, kar odraža razmerje moči
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med moškim in ženskim svetom v prid moških (Thorne, 1993). V jaslih ali vrtcu, ki so za mnoge
vstopnica v družbeni svet, vzgojitelji različno reagirajo na enako vedênje dečkov ali deklic (Vasta,
Haith in Miller, 1997). Vzgojitelji dečkom pogosteje prigovarjajo glede vključevanja v aktivnosti
nasprotnega spola (Etaugh, Collins in Gerson, 1975, Fagot, 1977, po prav tam), vendar drugi otroci
z neodobravanjem reagirajo na spolno netipično vedenje. Zlasti dečki z neodobravanjem
odreagirajo na vključevanje drugega dečka v ženske aktivnosti, medtem ko je deklicam dopuščeno
več svobode pri izboru netipičnih dejavnosti in so pri tem deležne manj neodobravanja, kot bi ga
bili dečki (Carter in McCloskey, 1984, Lamb in Roopnarine, 1979, po prav tam). Deklice se zato
lotijo več dejavnosti in imajo širši razpon sprejemljivega vedênja, dečki pa od spolno stereotipnega
vedênja ne smejo odstopiti brez posledic, zato je razpon spolno sprejemljivega vedênja za dečke
ožji (Feinman, 1981; Martin, 1990, po prav tam). V času prisotnosti lahko odrasli s svojo avtoriteto
sicer doseže, da se dečki in deklice v skupnih aktivnostih ne ločujejo po spolu, vendar pogosto
podcenjujemo spolno ločevanje, ki poteka takrat, ko so otroci prosti njihove kontrole (Thorne,
1993). Kriterij oblikovanja skupine (glede na spol) je lahko jasno izražen ali pa del nezavednega
procesa (prav tam).

2.6.4

Vpliv spolnih stereotipov vzgojiteljic7 na spolno stereotipno vedenje deklic in dečkov

Raziskava na Švedskem, izvedena med letoma 2000 in 2003, je pokazala, da imajo vzgojiteljice
zelo spolno stereotipne predstave o dečkih in deklicah ter jih tudi drugače obravnavajo, s čimer
spolno stereotipno vedenje tudi spodbujajo (Nielsen, 2008, po Gortnar idr., 2008). Tako
vzgojiteljice od deklic pogosto pričakujejo, da bodo prijazne, dobre in da naredijo, kar jim je bilo
rečeno; da opravijo nalogo dvakrat bolje kot dečki; da so skrbne, premišljene, posebej do dečkov;
da se izogibajo konfliktom; da so sposobne razvijati jezikovne veščine za izražanje čustev (ton
glasu, poudarki); da iščejo veliko telesnega stika in da se igrajo blizu odraslih in v skupini dve po
dve. Pri dečkih pa vzgojiteljice po drugi strani pogosto sprejemajo, da ne naredijo tistega, kar so jim
naročile, da morajo narediti; od njih pričakujejo, da se vedejo zelo fizično in sprejemajo, da se ne
zmorejo za dolgo osredotočiti na eno stvar; jih postavljajo v središče pozornosti; od njih
pričakujejo, da iščejo konflikte in trenirajo vodenje ter razvijajo jezikovne veščine s treningom na
konkretnih stvareh in zvokih (oponašanje zvoka avta), obenem pa ne pričakujejo, da bi iskali veliko
telesnega stika (prav tam).

7

V tem primeru je raziskava potekala izključno med ženskimi vzgojiteljicami.
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3

EMPIRIČNI DEL

3.1 Opredelitev problema in cilj raziskovanja
Igra je otrokova najpomembnejša dejavnost v otroštvu, ki otrokom pomeni to, kar odraslim pomeni
delo (Brazelton, 1999), saj z njo razvija gibalne, čustvene, spoznavne, socialne sposobnosti
(Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Igre se med odraščanjem spreminjajo, zato se
na različnih razvojnih stopnjah otrok igra drugače (Brazelton, 1999), prav tako pa se razlikujejo igre
dečkov od iger deklic (Plante, 2006). Pomemben del razvoja otroka predstavlja razvoj spolnih vlog,
ki se zrcali v različnem (igralnem) vedênju dečkov in deklic (Paechter, 2007).
Stereotipi so pomemben del vsakdana, ki omogočajo ustvarjanje podobe sebe in sveta ter usmerjajo
naše ravnanje (Musek, 1997). Spolni stereotipi dečkov in deklic se odražajo pri izbiri igrač in iger
Golomb in Fivush, 1994, po Marjanovič Umek, 2001) ter v vrstniških odnosih (Beal, 1994).
Vzgojitelji in drugi pedagoški delavci pa so tisti, ki imajo s posegi v igre in njihovim usmerjanjem
pomemben vpliv na spolno stereotipno obnašanje dečkov in deklic (Lindon, 2007).
V diplomskem delu sem se osredotočila na opazovanje in analizo razlik med tri do šest let starimi
deklicami in dečki8 med prosto igro v vrtcu. Pri opazovanju sem bila pozorna na naslednje:
-

na izbiro vrste igre in spolno (ne)stereotipnost oz. nevtralnost igre glede na spol
otrok;

-

na velikosti igralnih skupin glede na spol otrok;

-

na primerjavo agresivnega in prosocialnega vedenja med dečki in deklicami;

-

kakšna je vloga vzgojiteljic pri vplivu na spolno stereotipnost igre.

3.2 Raziskovalna vprašanja
V svoji raziskavi sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja:
Vprašanje št. 1: Katere vrste iger se igrajo dečki, deklice in otroci v spolno mešanih 9 igralnih
skupinah10 in kako se v teh igrah kaže spolna (ne)stereotipnost oz. nevtralnost?
Izrazi deklice in dečki in otroci se nanašajo na otroke, ki so v času raziskave obiskovali vrtec ter na splošno populacijo predšolskih otrok. V
nadaljnjem navajanju do poglavja rezultati obdelave podatkov in diskusija izmenično postavljam na prvo mesto izraza dečki in deklice.
9
Prvotno verzijo raziskovalnih vprašanj 1, 3 in 4, kjer sem se spraševala zgolj o razlikah med igrami dečkov in deklic, sem ob analizi gradiva glede
na pogost pojav iger, kjer so se dečki in deklice igrali skupaj, dopolnila z besedno zvezo spolno mešane igralne skupine
10
Pod pojmom igralna skupina v empiričnem delu pojmujem igralne interakcije v določeni skupini otrok znotraj posameznega igralnega dogodka.
8
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Vprašanje št. 2: Katere so razlike v velikostih igralnih skupin glede na spol?
Vprašanje št. 3: Kakšno je vedênje v igralnih skupinah dečkov in deklic ter v spolno mešanih
igralnih skupinah glede na agresivnost in prosocialnost? Katere so druge značilnosti11 vedenja v
omenjenih igralnih skupinah?
Vprašanje št. 4: Kakšen je vzgojiteljičin12 odnos do iger v igralnih skupinah glede na spol otrok, ki
so bili vključeni vanje?

3.3 Raziskovalne metode
3.3.1

Opis metode zbiranja podatkov

Najpogosteje uporabljena oblika znanstvenega preučevanja otrokove igre je opazovanje
(Marjanovič Umek in Cecić Erpič, 2001), ki naj bi potekalo v otroku najbolj poznanem okolju
(Bornstein, Hayners, Legler, O'Reilly in Paiter, 1997, po prav tam). Odločila sem se za opazovanje
v naravnem okolju, kjer je možno opazovati spontane vedenjske reakcije (Marjanovič Umek in
Cecić Erpič, 2001).
Pri opazovanju razlik med spoloma med igrami sem uporabila metodo odkritega opazovanja brez
udeležbe, zato v dogajanju nisem sodelovala, opazovani pa so bili seznanjeni s postopkom
opazovanja (Marjanovič Umek in Cecić Erpič, 2001). Čeprav se v dejavnosti nisem vključevala, se
interakcijam z otroki nisem uspela popolnoma izogniti. Pri uporabi delno strukturiranega
opazovanja sem pri določanju kategorij opazovanja sledila vnaprejšnjemu načrtu, oblikovanemu na
podlagi izsledkov drugih raziskav, hkrati pa sem si prizadevala biti odprta za še neopredeljene
kontekste (Vogrinc, 2008). Tekom opazovanja zbrane zaznave sem interpretirala in ovrednotila
glede na svoje razumevanje (Ferbar in Russell, 1992, po Marjanovič Umek in Cecić Erpič, 2001).

3.3.2

Opis vzorca

Opazovani vzorec je sestavljalo 5 skupin otrok iz ljubljanskega vrtca med tretjim in šestim letom, ki

Pojem igralni dogodek pojasnjujem v podpoglavju urejanje gradiva in določitev enot kodiranja.
Drugi del raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na druge značilnosti vedenja v igrah glede na spol sem vnesla naknadno, ko sem tekom analize s
postopkom odprtega kodiranja ugotovila, da obstaja potreba po uvedbi nove kategorije.
12
Vzgojno osebje, vključeno v raziskavo, je bilo izključno ženskega spola, zato sem v raziskovalno vprašanje št. 4 vključila žensko slovnično obliko,
ki jo uporabljam do konca diplomskega dela.
11
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sem jih opazovala v času proste igre po jutranji vodeni dejavnosti vse do kosila. Vse vrtčevske
skupine 13 so vodile vzgojiteljice. V naslednjih vrsticah navajam značilnosti otrok, vključenih v
raziskavo glede na starost in spol.
Za določitev starosti sem uporabila rojstne datume, pri čemer sem starosti otrok v mesecih in letih
pretvorila v decimalni zapis starosti v letih. Upoštevala sem starosti vseh otrok na prvi dan
opazovanja, če so bili med opazovanjem v skupini prisotni vsaj enkrat.
Skupino 1 je sestavljalo 9 deklic in 12 dečkov, ki sem jih opazovala 25.5. in 26.5. 2011. Na prvi dan
opazovanja je bilo prisotnih 11 dečkov in 8 deklic, na drugi opazovalni dan v skupini pa vseh 12
dečkov in 8 deklic. Povprečna starost otrok v skupini je bila 5,98 let.
Skupino 2 sem opazovala 30. in 31.5. 2011. V skupini je bilo 21 otrok, od tega 14 dečkov in 7
deklic, vendar je bilo v času dvodnevnega opazovanja vsak dan prisotnih 6 deklic in 11 dečkov.
Povprečna starost otrok je bila 5,62 let, več kot polovica otrok pa še ni dopolnila 6 let.
V skupini 3, kjer je opazovanje potekalo 3. 6. in 6. 6. 2011 je bilo vpisanih 19 otrok, 11 dečkov in 8
deklic. En deček je bil na oba dneva opazovanja odsoten. Povprečna starost otrok je znašala 5,26
let, večina otrok pa je že dopolnila 5 let.
Skupino 4 sem opazovala 1. in 2. 6. 2011. Sestavljalo jo je 9 deklic in 11 dečkov; v času
opazovanja pa sta bila 1 deček in 1 deklica ves čas odsotna. Povprečna starost otrok v skupini je
bila 4,86 let, pri čemer več kot polovica otrok še ni dopolnila 5 let.
Skupino 5, opazovano v dneh 13. in 14. 6. 2011, je obiskovalo 11 deklic in 10 dečkov, 2 deklici pa
sta bili na oba dneva opazovanja odsotni. Povprečna starost otrok je bila 4,58 let, več kot polovica
otrok še ni dopolnila 5 let, pri čemer 4 niso dopolnili štirih let.
Starost otrok v skupinah se je gibala torej od dopolnjenih treh do šestih let. V večini skupin je bilo
več dečkov kot deklic, razen v zadnji skupini, ki jo je obiskovalo več deklic.
3.3.3

Raziskovalni instrument

Za pridobivanje podatkov sem pri procesu delno strukturiranega opazovanja uporabila opazovalno
shemo, ki sem jo sestavila s pomočjo teorije igre iz obstoječe literature in po posvetu z mentorico. V
13

Izraz vrtčevska skupina na tem mestu in v nadaljnjem tekstu ter v tabelah se nanaša na skupine otrok, ki so v vrtcu obiskovali skupine od 1 do 5.
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tabeli 1 prikazujem kategorije, ki sem jih uporabila med analizo, medtem ko sem nekatere zaradi
preobširnosti in nerelevantnosti podatkov glede na namen raziskave opustila.
Tabela 1: Opazovalna shema
Število otrok Opis igre
glede na spol

3.3.4

Vrsta igre

Vedenje otrok
v igri

Vzgojiteljevi
posegi v igro

Postopek zbiranja podatkov

Po ravnateljičini odobritvi in dovoljenju vzgojiteljic za sodelovanje v raziskavi so vzgojiteljice
staršem razdelile soglasja za opazovanje otrok. Starši so bili v večini primerov pripravljeni
sodelovati v raziskavi. Če se z opazovanjem svojih otrok niso strinjali, so bili ti otroci izključeni iz
opazovanja, nikakor pa ne iz svoje skupine. Pred pričetkom »pravega« raziskovanja sem v prvi
skupini izvedla dva dni trajajočo pilotsko raziskavo, na podlagi katere sem dopolnila raziskovalna
vprašanja. Za večjo veljavnost raziskave sem nato opazovala vedênje v petih različnih skupinah – v
vsaki po dva dni.

3.3.5

Urejanje gradiva in določitev enot kodiranja

Pridobljeno gradivo 14 iz opazovalnih shem sem po opazovanju prepisala. Nato sem za analizo
besedila pomembne izseke iz govora otrok označila v oglatih oklepajih, ostale pa sem iz nadaljnje
analize izpustila. Ti izseki so bili ponekod zelo bogati, drugod pa skopi. Sprva sem želela primerjati
le igralne skupine dečkov in deklic, a sem na podlagi zapisov kmalu ugotovila, da je prisotnih kar
nekaj igralnih interakcij med dečki in deklicami, zato sem se odločila še za analizo udeležencev
obeh spolov v spolno mešanih igralnih skupinah.
Urejanju gradiva je sledil postopek kodiranja. Po Mesecu (1998) je enota kodiranja smiselno
zaključen del besedila. Kot enoto kodiranja sem določila igralni dogodek, t.j. igralno interakcijo
določene skupine otrok od začetka do konca. Igre po skupinicah sem med opazovanjem preverjala
vsakih pet minut. Znotraj posameznega igralnega dogodka so se dogajale številne spremembe –
otroci so odhajali in prihajali; spreminjali sta se vrsta in tematika igre – gradnja mesta, ki
14

Vsi rezultati iz opazovanja igralnih skupin dečkov in deklic ter spolno mešanih igralnih skupin so zbrani v osebnem arhivu avtorice. V poglavju
rezultati obdelave podatkov in diskusija sem iz rezultatov v dobesednem navedku oz. z uporabo parafraziranja izpostavila posamezne izseke.
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predstavlja konstrukcijsko igro, se je prevesila v simbolno igro v zgrajenem mestu; znotraj
funkcijske igre se je odvijalo tako lovljenje na enostavni ravni kot tudi brcanje in tolčenje; iz
umirjene igre se je razvilo razposajeno ravsanje. Igralni dogodki so trajali od pet minut do 45 minut
ali dlje. Znotraj vsakega igralnega dogodka sem iskala odgovore na raziskovalna vprašanja o vrsti
igre v povezavi s spolom otrok; o tem, kdo se s kom igra (ali v igralnih skupinah istega spola ali
spolno mešanih igralnih skupinah); o velikostih igralnih skupin in vedenju otrok glede na spol ter
vzgojiteljevemu odnosu do posameznih iger v povezavi s spolom otrok. Določen igralni dogodek
sem po potrebi uvrstila v več kategorij znotraj tabele: če se je igra spremenila iz konstrukcijske v
simbolno in nato zopet nazaj, sem jo pri vrsti igre uvrstila v polji konstrukcijske in simbolne igre. V
primerih, ko se je otrok pridružil že obstoječi igri, sem upoštevala, da gre za spolno mešano igralno
skupino, če je bil v igri prisoten vsaj nekaj minut. Kot igralnih dogodkov nisem upoštevala
interakcij med otroki, ki niso bili igralne narave, kot je npr. tavanje med kotički, iskanje igre ali
sedenje na stolu; obenem pa sem iz analize izločila dejavnosti, ki so jih vodile vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic ter dejavnosti, ki so jih izvajali po predpisih Kurikuluma za vrtce. Ker so me
zanimale igralne interakcije med otroki, sem iz analize izločila tudi individualno igro. V okviru
igralnega dogodka sem upoštevala tudi primere, ko so otroci le za kratek čas odšli iz skupine in nato
ob vrnitvi z igro nadaljevali. V skupinah istega spola ali spolno mešanih skupinah sem vzporedno
igro (Parten, 1932, po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) upoštevala kot en igralni
dogodek. Iz analize sem zaradi skopih opisov izločila dojemalne in ustvarjalne igre; kar sem storila
tudi zato, ker se značilnosti ustvarjalnih iger deloma pokrivajo z značilnostmi konstrukcijskih iger
(Toličič, 1961, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Na podlagi opisanega urejanja podatkov sem
zbrala gradivo vseh iz vseh vrtčevskih skupin in jih uredila glede na spol (glej priloge od 1 do 3).

3.3.6

Postopek obdelave in analiza podatkov

Pri obdelavi podatkov sem se odločila za kvalitativni pristop, zato sem podatke, zapisane v obliki
besednih opisov z besedami tudi obdelala in analizirala (Vogrinc, 2008), pri čemer sem bila pozorna
na občutljiva dogajanja v skupini: kdaj in zakaj se nekaj dogaja (Mesec, 1998). Celotno podobo sem
si zgradila z analizo pripovedi (Creswell, 1998, po Vogrinc, 2008) iz opazovanja, ki je vključevala
podrobne opise proučevanih situacij (prav tam). Po načelu vsebinske kvalitativne analize sem nato
besedno analizo zaradi boljšega vpogleda v značilnosti iger, kot ga nudijo besedni opisi (prav tam),
v nadaljevanju dopolnila s frekvenčnimi tabelami, ki bolj jasno ponazarjajo ponavljanje določenih
kategorij znotraj igralnih dogodkov.
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Med kvalitativno analizo sem uporabila kombinacijo deduktivnega in induktivnega pristopa. V
tistem delu, kjer sem uporabila deduktivni pristop diagnosticiranja in evalvacije, sem izhajala »iz
vnaprej danih pojmovnih kategorij in ugotavljala, ali jim empirične postavke ustrezajo in kako«
(Mesec, 1998, s. 122), kar v mojem primeru pomeni, da sem na rezultatih opazovanja preverjala
»ugotovitve drugih raziskovalcev« (Vogrinc, 2008, s. 58). Pri tem delu sem v vsako od naprej
zastavljenih kategorij 15 vstavila pojme, ki so bili tej kategoriji podredni: pri vrsti igre sem
posamezne igralne dogodke uvrstila v posamezno kategorijo: funkcijska, konstrukcijska,
simbolna, igra s pravili (dogovorjenimi in izmišljenimi) 16 in igra prerivanja po posameznih
skupinah glede na spolno sestavo skupin. Isti postopek nadrednosti in podrednosti sem uporabila pri
razvrščanju pojmov pri spolni sestavi skupin, primernosti igre glede na spol, velikosti igralnih
skupin in vedênju otrok. Pri vedênju otrok sem imela vnaprej določeni le kategoriji prosocialno in
agresivno vedênje.
Drug pristop, ki sem ga uporabila, je bil postopek indukcije, pri katerem sem s pomočjo odprtega
kodiranja določila empirične postavke, jih imenovala z istim pojmom in jih nato opisala (po Mesec,
1998). V delu raziskave, kjer sem uporabila induktivni pristop, sem ostala odprta za podatke, ki jih
nisem mogla uvrstiti v nobeno vnaprej določeno kategorijo (prav tam). V teh primerih sem s
procesom konceptualizacije iz empiričnih zapisov z uporabo postopka »kategoriziranja in
razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme« (Mesec, 1998, s.
106), oblikovala nove pojme in na podlagi teh pojmov sem določila tudi nove kategorije. Na ta
način sem v celoti opredelila kategorije pri posegih v igro s strani vzgojiteljice.

3.4 REZULTATI OBDELAVE PODATKOV IN DISKUSIJA
R.V. št. 1: Katere vrste iger se igrajo dečki, deklice in otroci v spolno mešanih igralnih skupinah
in kako se v teh igrah kaže spolna (ne)stereotipnost oz. nevtralnost?
Odgovora na raziskovalno vprašanje sem se lotila s frekvenčnimi tabelami17, ki navajajo število
igralnih dogodkov 18 v povezavi s spolom otrok, vključenih vanje, čemur sledi opis spolne
(ne)stereotipnosti oz. nevtralnosti igralnih tem glede na spol otrok in vrsto igre
15

S poševnim odebeljenim tiskom označujem kategorije, kar velja tudi za tekst v poglavju rezultati obdelave podatkov in diskusija.
S poševnim tiskom označujem podkategorije, kar velja tudi za tekst v poglavju rezultati obdelave podatkov in diskusija.
17
V tabelah je prikazan seštevek posameznih igralnih dogodkov v času dvodnevnega opazovanja vsake skupine. Če je bil raziskovani
pojav zelo redek ali se v določeni skupini ni pojavil, sem namesto tabele uporabila le opis.
18
V tabelah je navedenih manj igralnih dogodkov kot je različnih vrst iger, saj se znotraj enega igralnega dogodka pogosto prepleta več vrst iger.
Ker zaradi usmerjenosti raziskave na igralne interakcije kot igralni dogodek definiram zgolj igro vsaj dveh otrok, sem individualno igro iz analize
izločila.
16
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Tabela 2: Vsi igralni dogodki
Skupine glede na spol

Število igralnih dogodkov po
posameznih vrtčevskih19 skupinah
1

2

3

4

5

16
17,58
14
20,58
5
14,29
35

35
38,46
12
17,64
7
20,00
54

17
18,68
11
16,18
6
17,14
34

11
12,09
18
26,47
10
28,57
39

12
13,19
13
19,12
7
20,00
32

∑ igralnih dogodkov posa- % 18,04
mezne vrtčevske skupine v
razmerju do ∑ igralnih
dogodkov iz vseh skupin

27,84

17,53

20,10

16,49

Spolno mešane igralne skupine21
Igralne skupine dečkov

ƒ
%
ƒ
%
Igralne skupine deklic
ƒ
%
∑ vseh igralnih dogodkov ƒ
otrok v posamezni vrtčevski
skupini

∑20 vseh igralnih
dogodkov iz vseh
vrtčevskih skupin
po posameznih
skupinah glede na
spol
91
46,91*
68
35,05*
35
18,04*
∑ vseh igralnih
dogodkov iz vseh
vrtčevskih skupin
skupaj
194

Iz zadnjega stolpca v tabeli 2, označenega z znakom * vidimo, da spolno mešane igralne skupine, če
upoštevamo vse igralne dogodke iz vseh vrtčevskih skupin skupaj, s 46,91 odstotki prednjačijo pred
seštevkom igralnih dogodkov dečkov s 35,05 odstotki, ki jim na zadnjem mestu sledi seštevek
igralnih dogodkov deklic s slabimi 18,04 odstotki. Iz drugega stolpca v tabeli je prav tako vidno, da
so se igralni dogodki v spolno mešanih igralnih skupinah najpogosteje pojavljali znotraj vrtčevske
skupine 2 z 38,46 odstotki, medtem ko so bili med dečki najpogosteje zastopani v vrtčevski skupini
4, in sicer v 26, 47 odstotkih. Prav tako pa so se v vrtčevski skupini 4 z 28,57 odstotki igralni
dogodki deklic pojavili najpogosteje v primerjavi z ostalimi vrtčevskimi skupinami.
Pa si poglejmo tudi drugo skrajnost: igralni dogodki dečkov so se najmanjkrat pojavili v vrtčevski
skupini 3 z 16,18 odstotki, prav tako pa je bila igra deklic v primerjavi z ostalimi vrtčevskimi
skupinami v najmanj primerih zabeležena v vrtčevski skupini 1, in sicer s 14,29 odstotki, medtem

Vrtčevske skupine v vseh tabelah v poglavju rezultati obdelave podatkov in diskusija označujem s številkami v poudarjenem tisku.
* Na mestih, označenih z * je predstavljen seštevek vseh igralnih d ogodkov iz vseh vrtčevskih skupin, ki je prikazan ločeno po vsaki skupini glede
na spol otrok.
20
Simbol ∑ pomeni vsoto oz. seštevek.
21
V poglavju rezultati obdelave podatkov in diskusija skupine otrok v povezavi s spolom navajam po vrsti glede na številčnost igralnih dogodkov,
pri čemer so spolno mešane skupine na prvem mestu, nato sledijo skupine dečkov, in na zadnjem mestu skupine deklic. Tega razporeda se
dosledno držim tudi v povzetku spoznanj iz raziskave.
19

45

ko se je igra v spolno mešanih igralnih skupinah najredkeje pojavila v vrtčevski skupini 4 le z
borimi 12,09 odstotki.
Iz zadnjih dveh vrstic v tabeli 2 lahko razberemo, da z največjim številom igralnih dogodkov, če
upoštevamo vse igralne dogodke iz vseh spolno mešanih igralnih skupin ter igralnih skupin dečkov
in deklic skupaj, izstopa vrtčevska skupina 2 z 27,84 odstotki, ki ji sledi vrtčevska skupina 4 z 20,10
odstotki; vrtčevska skupina 1 z 18,04 je zelo blizu skupini 3 z 17,53 odstotki in čisto na koncu je
vrtčevska skupina 5 z 16,49 odstotki. Podrobnejša razlaga rezultatov iz tabele 2 sledi v nadaljnjem
tekstu.
Tabela 3: Seštevek igralnih dogodkov po posameznih vrtčevskih skupinah glede na spol
Skupine glede na spol
Spolno mešane igralne skupine
Igralne skupine dečkov
Igralne skupine deklic
∑ igralnih dogodkov vseh igralnih skupin v posamezni vrtčevski skupini

Igralni dogodki po posameznih vrtčevski skupinah
1
2
3
4
5
16
35
17
11
12
ƒ
45,71
64,81
50
28,21
36,36
%22
14
12
11
18
13
ƒ
40,00
22,22
32,35
46,15
39,39
%
5
7
6
10
7
ƒ
14,29
12,96
17,65
25,64
21,21
%
35
54
34
39
33

Iz tabele 3 imamo, za razliko od predhodne tabele, boljši vpogled v pojav igralnih dogodkov v
povezavi s spolom otrok, ki so bili vključeni vanje, znotraj posameznih vrtčevskih skupin: tako
vidimo, da je bilo največ igralnih dogodkov v spolno mešanih igralnih skupinah v skupini 2 s kar
64,81 odstotki, ki ji sledi skupina 3 s 50,00 odstotki, nato skupina 1 s 45,71 odstotki, medtem ko je
bilo v skupini 5 takšnih dogodkov 36,36 odstotkov in le 28,21 odstotkov v skupini 4. V igralne
skupine dečkov so se otroci najpogosteje združevali v skupini 4 s 46,15 odstotki, ki ji na drugem
mestu sledi skupina 1 s 40 odstotki in zelo tesno tudi skupina 5 z 39,39 odstotki. V skupini 3 so se
igralni dogodki dečkov pojavili v 32,35 odstotkih in v najmanj primerih v skupini 2 z 22,22
odstotki. Igralni dogodki deklic v nobenih od vrtčevskih skupin niso bili prav pogosti v primerjavi z
igralnimi dogodki v spolno mešanih skupinah ter dogodki v igralnih skupinah dečkov. Najpogosteje
so se pojavili v vrtčevski skupini 4 z 25,64 odstotki, ki ji na drugem mestu sledi skupina 5 z 21,21

22

Igralni dogodki glede na spol v razmerju do seštevka vseh igralnih dogodkov v posamezni vrtčevski skupini, izraženi v odstotkih.
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odstotki in nato skupina 3 s 17,56 odstotki ter skupina 1 z 14,29 odstotki in skupina 2 z 12,96
odstotki na zadnjem mestu.
Iz tabele 3 lahko razberemo določene vzorce, ki se pojavljajo v igralnih skupinah23: v skupini 2, kjer
so bili najpogostejši igralni dogodki v spolno mešanih skupinah, so bili igralni dogodki dečkov in
deklic najredkejši v primerjavi z ostalimi vrtčevskimi skupinami. Prav tako so igralni dogodki v
spolno mešanih igralnih skupinah prednjačili v skupini 1, vendar so jim bili precej »tesno za
petami« igralni dogodki v igralnih skupinah dečkov; daleč za njimi pa igralni dogodki v igralnih
skupinah deklic. V skupini 3 so bili po zastopanosti ravno tako kot v prejšnjih dveh primerih na
prvem mestu igralni dogodki v spolno mešani skupini, ki so obsegali polovico vseh igralnih
interakcij, medtem ko so eno tretjino igralnih dogodkov prevzele igre v igralnih skupinah dečkov;
manj kot petino igralnih dogodkov pa so predstavljale igralne skupine deklic. V skupini 4, kjer so
bile igralne skupine dečkov najpogosteje zastopane, in sicer v skoraj polovici primerov, so si ostalo
»polovico« razdelile spolno mešane igralne skupine, ki so bile s svojim odstotkovnim deležem zelo
blizu z igralnimi skupinami deklic. V skupini 5 pa so igralne skupine dečkov v odstotkovnem
deležu le malo prednjačile v igralnih dogodkih pred spolno mešanimi skupinami.
Iz tabele 3 lahko potegnemo zaključek, da so igralni dogodki v spolno mešanih skupinah
najpogostejši v skupinah starejših otrok, ki jih predstavljajo vrtčevske skupine od 1 do 3. A če
pogledamo podrobneje, vidimo, da se igralni dogodki v spolno mešanih skupinah v vrtčevski
skupini 1 pojavljajo le malo pogosteje v primerjavi z igralnimi skupinami dečkov znotraj iste
vrtčevske skupine, medtem ko so v skupinah 2 in 3 igralni dogodki v spolno mešanih skupinah v
precejšnji prednosti pred igralnimi dogodki dečkov. Igralni dogodki dečkov so najpogostejši v
mlajših skupinah otrok, ki jih predstavljata vrtčevskimi skupini 4 in 5, vendar so to razliko, da
igralni dogodki dečkov v skupini 4 precej prednjačijo pred igralnimi dogodki dečkov v spolno
mešanih skupinah, ki so skoraj izenačeni z igralnimi skupinami deklic. Za igralne skupine dečkov
znotraj vrtčevske skupine 5 je bila značilna le malo manjša prednost pred igralnimi dogodki v
spolno mešanih skupinah. Igralni dogodki deklic se v vseh skupinah pojavljajo najredkeje in so
daleč zadaj v primerjavi z igrami v spolno mešanih igralnih skupinah in skupinah dečkov.
Iz tabel 2 in 3 lahko izpeljemo zaključek, da je največ igralnih interakcij v spolno mešanih igralnih
skupinah potekalo znotraj vrtčevske skupine 2. V tej skupini so bile igre precej dinamične v
23

Kot osnovo sem upoštevala odstotkovni delež v razmerju do seštevka vseh igralnih dogodkov znotraj posamezne vrtčevske skupine.
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spremembah velikosti skupin – dečki so iz spolno mešanih skupin večkrat odšli v večjem številu.
Prav tako pa je bila skupina 2 ena izmed najbolj privlačnih skupin za prihode tako deklic kot tudi
dečkov. Morda bi lahko privlačnost iger v spolno mešanih skupinah znotraj skupine 2 pripisali tudi
temu, da se je večina iger odvila zunaj, na igrišču, kjer so se otroci precej združeval v tovrstne igre.
V skupini 2 je bilo tudi daleč največ igralnih interakcij nasploh, zato bi toliko igralnih interakcij v
spolno mešani skupini lahko pripisali tudi temu dejstvu. Ena izmed možnih razlag, zakaj so se
opazovani otroci v skupinah starejših otrok v največji meri združevali v spolno mešane igralne
skupine, je, da zato, ker so že dosegli zadnjo stopnjo v razvoju spolne identitete, t.i. konstantnost
spola24 ali pa so bili tik pred tem, da bi to stopnjo dokončno usvojili. Za tiste otroke, ki so že
dosegli konstantnost spola, je namreč značilno, da se družijo z vrstniki istega spola, zato da svojo
spolno vlogo utrdijo oz. velja ravno obratno: tisti otroci, ki so prej usvojili omenjeno stopnjo
(Fagot, 1985; Martin, 1991, po Beal, 1994), so potem v večji meri motivirani, da se držijo skupine
vrstnikov istega spola (prav tam). V predhodni fazi razvoja spolne identitete otroci presojajo drug
drugega na podlagi zunanjih kazalcev vedenja in videza – torej je prisotna večja stereotipnost v
vedênju (Vasta, Haith in Miller, 1997), med petim in sedmim letom pa naj bi otroci usvojili idejo, da
oseba ostane istega spola, ne glede na izgled ali vedenje (Beal, 1994) – torej četudi se ne vede
spolno tipično. V jeziku raziskave bi to pomenilo, da se otrok ne igra z igračami, ki jih pojmujemo
kot ustrezne glede na njegov spol oz. da se ne vključuje v spolno stereotipne igre, a je kljub temu še
vedno znotraj sebe sposoben ohraniti zavest, da je in bo ostal istega spola. Ta zavest je povezana z
intelektualnim razvojem, ki bi ga lahko povezali s Piagetovim pojmom konzervacijskih sposobnosti,
kjer bistvo predmeta ostane isto kljub spremenjenim zunanjim značilnostim (Vasta, Haith in Miller,
1997). Zato bi lahko za otroke iz vrtčevske skupine 1 rekli, da so spolno konstantnost že dosegli,
ker so igralni dogodki v spolno mešani skupini le v malo večji meri zastopani kot igralni dogodki
dečkov, medtem ko so otroci v vrtčevskih skupinah 2 in 3 še v procesu utrjevanja in spoznavanja
svoje spolne vloge. Po tej razlagi bi pogosto vključevanje otrok iz skupin 2 in 3 v spolno mešane
igralne skupine lahko pojasnili s tem, da spolne konstantnosti niso v celoti dosegli in zato preko
pogostega vključevanja v spolno mešane igralne skupine še preizkušajo, spoznavajo in utrjujejo
svoje spolne vloge.
Poglejmo si tudi igralne dogodke v skupinah dečkov. Igralni dogodki v igralnih skupinah dečkov so
zlasti pogosti v vrtčevskih skupinah 4 in 5, kjer prednjačijo pred ostalimi igralnimi dogodki v
24

Na tem mestu vpeljujem teorijo konstantnosti spola namesto teorije spolnih shem, ki sem jo uporabila v teoretičnem delu, saj glede na kontekst
bolj jasno in smiselno razloži dogajanje. V tem primeru sem odstopila od postopka diagnosticiranje in evalvacije.
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drugih skupinah. Zlasti za dečke je značilno, da v igrah z drugimi dečki iščejo oporo pri utrjevanju
svojih spolnih vlog, kar je zlasti pomembno v tistem času, ko spolne konstantnosti še niso dosegli,
prav tako pa so v primerjavi z deklicami že od zgodnjega otroštva navajeni, da se izogibajo vsemu,
kar je »žensko«, medtem ko imajo deklice pri izbiri nekoliko več svobode (Beal, 1994). Na podlagi
opazovanega vzorca se pa zdi, da dečki v vmesni fazi usvajanja spolne konstantnosti, ki jih
predstavljata zlasti vrtčevski skupini 2 in 3, precej več časa preživijo v igrah z deklicami v spolno
mešanih igralnih skupinah kot mlajši dečki v vrtčevskih skupinah. Zdi se, kot da jih vključevanje v
spolno mešane igralne skupine še dodatno izziva in spodbuja k temu, da preizkusijo in še bolj jasno
zarišejo svojo moško identiteto in spolno vlogo.
Razlago za zelo majhno zastopanost igralnih dogodkov deklic v vseh vrtčevskih skupinah lahko
najdemo v tem, da so se za razliko od otrok v spolno mešanih in igralnih skupinah dečkov
vključevale v dolgo trajajoče in kompleksno sestavljene igre, kar se je posledično izrazilo v
manjšem številu igralnih dogodkov. Pri tem pa je pomembno upoštevati tudi dejstvo, da je bilo
število deklic, ki so obiskovale vrtčevske skupine, manjše od števila dečkov, razen v vrtčevski
skupini 5, kjer je bilo deklic več kot dečkov. Manjše število igralnih dogodkov deklic je
najverjetneje povezano tudi s tem, da se je veliko deklic, ki so bile prisotne v vrtcu, vključilo v
spolno mešane igralne skupine, kjer so se prilagodile igralnim temam dečkov ali pa so v njih
poudarile svoje dekliške značilnosti.
3.4.1

Funkcijske igre

Tabela 4: Funkcijske igre v igralnih skupinah glede na spol
SKUPINE
GLEDE NA
SPOL
Spolno
mešane
igralne
skupine
Igralne
skupine
dečkov
Igralne
skupine
deklic

1

2

VRTČEVSKE SKUPINE
3

/

15

6

3

/

3

4

3

4

1

1

2

/

/

/

4

5
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Opazovane funkcijske igre z veliko gibanja sem med analizo opredelila s terminom gibalna igra;
tiste, kjer prevladujejo finomotorične dejavnosti, pa kot statično igro.
Tabela 5: Funkcijske gibalne igre v spolno igralnih mešanih skupinah
Igra s hulahop
obročem
1
2
3
4
5
/
4
/
/
/

Igre na plezalih
1
/

2
4

3
1

4
/

Skakanje
5
/

1
/

2
2

3
/

4
/

5
/

Lovljenje na enostavni
ravni
1
2
3
4
5
/
5
2
2
/

Funkcijske gibalne igre so bile pogoste v spolno mešanih vrtčevskih skupinah 2 in 3, v vrtčevski
skupini 4 so bile redke in vedno del igre prerivanja, medtem ko se v vrtčevskih skupinah 1 in 5 niso
pojavile. Med funkcijskimi gibalnimi igrami v spolno mešanih igralnih skupinah v vrtčevski skupini
2 je bilo veliko primerov funkcijskih iger na plezalih25 in iger lovljenja na enostavni ravni26 (spolno
nevtralne igre), ki so se pojavile tudi v vrtčevskih skupinah 3 in 4. V primerih, kjer se je v spolno
mešanih igralnih skupinah pojavljalo lovljenje na enostavni ravni, so se tovrstne igre najbolj
pogosto prepletale z igrami prerivanja. V eni izmed teh iger lovljenja v vrtčevski skupini 2 so bile
razlike med spoloma posebej poudarjene z izražanjem medsebojne pripadnosti med deklicami, ki so
se v igri držale za roke ali pa so bili dekliški elementi igre27 znotraj iste vrtčevske skupine, v kateri
so številčno prevladovale deklice, poudarjeni z uporabo stereotipno dekliške igrače – hulahop
obroča. Funkcijske igre lovljenja na enostavni ravni so se pojavljale zlasti v velikih in v srednje
velikih igralnih skupinah; vrtčevska skupina 2 pa se je izkazala z največjim spektrom raznolikosti v
okviru gibalnih funkcijskih iger, kar je najbrž povezano s tem, da so otroci veliko časa med prosto
igro preživeli zunaj, na dvorišču.
Tabela 6: Funkcijske igre v igralnih skupinah dečkov
Igra s hulahop
obročem

Igre na
plezalih

Igre z žogo na
enostavni
ravni

Skakanje

Brcanje28,
tolčenje,
(ob)meta(va)nje

Lovljenje na
enostavni
ravni

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
/ 2 / / / 1 / / / / / 1 1 / / 1 1 / 1 / 2 1 / 4 1 / 5 2 2 1
S podčrtanim tiskom sem označila konkretne primere posameznih igralnih dejavnosti, ki so se v določenih kategorijah ponavljali, vendar le v okviru
določenega raziskovalnega vprašanja; ko so se le-ti ponovili v kontekstu izven raziskovalnega vprašanja, pa sem uporabila običajni tisk.
Izraz lovljenje na enostavni ravni sem uporabila za označevanje iger lovljenja, ki ne potekajo po nekih posebnih pravilih. V primerih, ko so tovrstne
igre vključevale pravila, sem jih uvrstila med igre s pravili. Med analizo sem naletela tudi na igre z žogo na enostavni ravni. V opisih gibalnih iger
dečkov je s citatom iz analiziranega teksta povzeto bistvo vseh iger na enostavni ravni (glej opombo št. 22).
27
Da je branje bolj gladko in tekoče, za označevanje kategorij in podkategorij ter konkretnih primerov posameznih dejavnosti v tekstu nisem
uporabila vedno enih in istih »togih« besednih zvez, ampak sem jih pogosto prilagajala kontekstu v posamezni povedi oz. odstavku.
28
Brcanje, tolčenje, metanje in obmetavanje sem uvrstila med funkcijsko gibalno igro, ker gre za igre, kjer otroci zgolj zadovoljujejo potrebo po
gibalnem udejstvovanju (Marjanovič Umek, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) oz. sproščajo odvečno energijo.
25

26
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V gibalnih funkcijskih igrah dečkov so se najpogosteje pojavljale igre na enostavni ravni, kjer je
šlo zgolj za »sproščanje energije ob brcanju žoge (stereotipno deška tema) po hribu in lovljenju
(spolno nevtralna tema)« 29 brez vključevanja kompleksnih pravil. Prav tako so dečki iz vrtčevske
skupine 2 predmete, kot je hulahop obroč, ki je stereotipno dekliška igrača, uporabili le kot »orodje
za lovljenje«. Igre lovljenja na enostavni ravni so se med dečki pojavile v vseh vrtčevskih skupinah,
razen v skupini 1, medtem ko so se igre z žogo na enostavni ravni pojavile zgolj v vrtčevskih
skupinah 2 in 3. Funkcijske gibalne igre so v večini primerov spremljale igre prerivanja
(stereotipno deške igre), ki so vključevale »veliko vriskanja, veselja in igrive agresije ter merjenja
moči«. Kot najbolj priljubljene funkcijske gibalne igre med dečki so se izkazale igre lovljenja na
enostavni ravni ter brcanje, tolčenje in obmevatanje, ki so se pojavile v vseh vrtčevskih skupinah,
razen v skupini 3. Izgleda, da imajo dečki tako kot poročajo rezultati predhodnih raziskav res večjo
potrebo po fizičnem udejstvovanju kot deklice (Lindon, 2001).
Statične igre z vključenimi finomotoričnimi dejavnostmi se v funkcijskih igrah dečkov niso
pojavljale, kar bi lahko pojasnili s tem, da je za funkcijske igre dečkov značilna večja mera
dinamičnosti in dogajanja kot za igre deklic (Marjanovič Umek, 2011), kar je bilo značilno tudi za
igralne skupine dečkov iz raziskave.
Funkcijske igre v igralnih skupinah deklic
Funkcijske igre so bile v igralnih skupinah deklic zelo redke – pojavile so se le v vrtčevski skupini
1 v obliki statične igre ob oblačenju barbike, ki je bila predpriprava na simbolno igro z barbikami
(stereotipno dekliška tematika) in v skupini 2 v gibalni igri s hulahop obročem (stereotipno
dekliška igrača) ter v igri tekanja, plazenja in skakanja (spolno nevtralne teme), ki se je prepletala
tudi z igro prerivanja, ki je sicer stereotipno značilna za dečke. V omenjeni igri prerivanja je bila
prisotna »velika mera nežnosti in namesto grobega ruvanja žgečkanje«– tako so deklice značilno
deško igro izpeljale na dekliški način. V vrtčevskih skupinah 3,4 in 5 tovrstna igra med igralnimi
skupinami deklic ni bila prisotna. Poleg redkosti je bila za funkcijske igre deklic značilna precej
manjša raznolikost kot za igre v igralnih skupinah dečkov in igre v spolno mešanih igralnih
skupinah. Tudi predhodne raziskave poročajo o tem, da deklice v igrah iščejo manj razburljivosti v
primerjavi z dečki, saj jim ustreza bolj umirjena igra (Marjanovič Umek, 2011).

Citati ali povzeti deli besedila, uporabljeni na tem mestu oz. kasneje v poglavju rezultati obdelave podatkov in diskusija, so primeri rezultatov
opazovanja iz osebnega arhiva avtorice.

29
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3.4.2

Konstrukcijske igre

Tabela 7: Konstrukcijske igre v igralnih skupinah glede na spol
SKUPINE
GLEDE NA
SPOL
Spolno
mešane
igralne
skupine
Igralne
skupine dečkov
Igralne
skupine
deklic

1

2

VRTČEVSKE SKUPINE
3

4

5

8

13

5

1

9

4

4

3

3

7

2

2

/

/

3

V konstrukcijskih igrah sem zasledila dovršenost, ki je značilna že za igre otrok okoli petega leta
starosti (Papalia, Wenkos Old in Duskin Feldman, 2003), saj so v nekaterih primerih otroci zgradili
zelo zapletene konstrukcije. Poglejmo, katere dejavnosti v okviru konstrukcijske igre so se
pojavljale.
Tabela 8: Konstrukcijske igre v spolno mešanih igralnih skupinah
Igre finomotoričnih spretnosti

Igre gradnje

Sestavljanje
iz velikih
sestavljank

1

2

3

4

5

1

1

1

/

/

Sestavljanje
iz majhnih
sestavljank

1

2

3

4

5

1

/

/

/

1

Igre v pesku

1

2

3

4

5 Gradnja

1

2

3

4

5

2

4

1

1

1

/

4

/

/

3

1

2

3

4

5 Kopanje 1

2

3

4

5

2

/

/

/

/

/

6

/

/

3

Iz naravnih

1

2

3

4

5

Izdelava 1

2

3

4

5

materialov

1

/

3

/

/

1

/

/

3

Gradnja iz
majhnih delov

Gradnja
iz velikih
delov

figuric

/
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Konstrukcijske igre so bile najbolj pogoste in raznolike v spolno mešanih igralnih skupinah, ko so
se otroci vključevali v igre gradnje iz majhnih delov (zlasti igre z lego kockami, ki so značilne teme
deških iger), igre finomotoročnih spretnosti, ko so sestavljali zlasti iz velikih sestavljank (spolno
nevtralna tema), v vrtčevskih skupinah 2 in 5 pa so bile priljubljene tudi igre v pesku (kopanje,
gradnja in izdelava figuric) (spolno nevtralne teme). V igrah gradnje so otroci zgradili cela mesta
in železniško infrastrukturo (stereotipno deške teme), kar je nadalje omogočalo simbolno igro.
Slikovit primer je bila simbolna igra vodenja gostinskega lokala z imenom Bar kafe v vrtčevski
skupini 1, ki so ga zgradili z domišljenim načrtom iz velikih kock (spolno nevtralna tema). V
obličju Gradu v vrtčevski skupini 3 pa so v igri gradnje otroci zgradili hišo iz naravnih materialov
(spolno nevtralna tema). Igro v spolno mešani igralni skupini so začinile deklice s spletanjem kitk
(stereotipno dekliška tema) v vrtčevski skupini 1, kjer so unovčile svoje finomotorične spretnosti.
Najbolj pestre pojavne oblike konstrukcijske igre so se pojavile v vrtčevski skupini 2, saj je tudi
vzgojiteljica spodbujala raznoliko udejstvovanje, vendar tudi skupina 5 ni dosti zaostajala. V tej
skupini pa je poleg spodbude vzgojiteljice k tovrstnemu udejstvovanju gotovo prispeval tudi čas, ki
so ga v celoti preživeli v igralnici, saj strukturirano okolje igralnice spodbuja otroke k vključevanju
v tovrstne dejavnosti.
Tabela 9: Konstrukcijske igre v igralnih skupinah dečkov
Igre finomotoričnih spretnosti
Sestavljanje
iz majhnih
sestavljank

1

2

3

4

5

/

1

/

/

1

Igre gradnje
Gradnja iz

Igre v pesku

1

2

3

4

5

4

/

3

3

4

Gradnja

1

2

3

4

5

/

1

/

/

1

1

2

3

4

5

/

2

/

/

1

Nalaganje 1

2

3

4

5

1

/

/

/

majhnih delov

Kopanje

peska

/
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Konstrukcijske igre v igralnih skupinah dečkov niso bile tako pogoste in pestre kot v spolno
mešanih igralnih skupinah. Najpogostejše uporabljena konstrukcijska igrača v igralnih skupinah
dečkov so bile kocke v igri gradnje iz majhnih delov, ki so jih uporabili za gradnjo meča, mesta,
piramid, železniške postaje (stereotipno deške teme). Omenjene igre so se pogosto prepletle s
simbolnimi igrami, ki so potekale vzporedno ali pa so konstrukcijskim igram sledile takoj zatem,
pri čemer so se v večini posluževali stereotipno deških tem. Igre gradnje so se pojavile v vseh
vrtčevskih skupinah, razen v vrtčevski skupini 2. V vrtčevskih skupinah 2 in 5 so se pojavljale igre
v pesku, ko so ga nalagali na tovornjak (stereotipno deška tema), kopali ali iz njega gradili (v večini
primerov spolno nevtralne teme). Manj pogosto se je pojavljalo sestavljanje majhnih sestavljank
(spolno nevtralna tema), ki se je pojavilo le v vrtčevskih skupinah 2 in 5. Kot bomo videli v opisu
konstrukcijskih iger v igralnih skupinah deklic, vidimo, da je konstrukcijska igra med dečki
pogostejša in bolj raznolika kot v igrah deklic. Igre enih in drugih pa se razlikujejo tudi v vsebini –
dečki konstrukcijsko igro pogosto prepletajo s simbolne igre, v katere vključujejo transport,
konstrukcijske scenarije in pustolovščine (Lindon, 2001), kar se je izkazalo tudi v rezultatih
raziskave.
Tabela 10: Konstrukcijske igre v igralnih skupinah deklic

Igre finomotoričnih spretnosti
Sestavljanje
mandale

Spletanje kitk

Igre v pesku

1

2

3

4

5

/

/

/

/

1

1

2

3

4

5

Kopanje

Izdelava
figuric

Sestavljanje
malih
sestavljank

2

/

/

/

/

1

2

3

4

5

/

1

/

/

/

1

2

3

4

5

/

/

/

/

1

1

2

3

4

5

/

/

/

/

1
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Konstrukcijske igre v igralnih skupinah deklic so bile redke in prisotne le v vrtčevskih skupinah 1,
2 in 5. Število primerov pojavljanja je bilo skromno, prav tako pa ni bilo prisotne raznolikosti.
Deklice so v konstrukcijskih igrah najpogosteje uporabljale finomotorične spretnosti, ki so tudi sicer
značilne za igre deklic (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006), ki so vključevale veliko mero
»zavzetosti« in »umirjenosti«. V igrah v pesku so se deklice v skupini 5 usmerile v izdelavo figuric
(potičk) in kopanje lukenj. Prvo dejavnost bi lahko označila kot stereotipno dekliško, drugo pa kot
spolno nevtralno. V primerjavi s konstrukcijskimi igrami v igralnih skupinah dečkov in spolno
mešanih igralnih skupinah so se tovrstne igre v igralnih skupinah deklic pojavljale precej bolj
redko.
3.4.3

Simbolne igre

Tabela 11: Simbolne igre v igralnih skupinah glede na spol

SKUPINE GLEDE NA SPOL
Spolno mešane
skupine
Skupine dečkov
Skupine deklic

VRTČEVSKE SKUPINE
3
4
11
4

1
11

2
4

5
1

4

2

6

6

6

4

3

6

10

4

V simbolnih igrah v igralnih skupinah dečkov, deklic in spolno mešanih igralnih skupinah so se
določene teme ponavljale: teme dneva in noči (domišljijske teme) in z njimi povezano vstajanje ter
opravila, ki so značilna za oba dela dneva, so se pojavile tako v igralnih skupinah deklic kot tudi v
spolno mešanih h skupinah. Domišljijske teme živali so se pojavljale tako v igralnih skupinah
dečkov in deklic kot tudi v spolno mešanih igralnih skupinah. V igralnih skupinah dečkov so se
igrali kužke, pajke, mucke in kužke, v skupinah deklic so se pojavile igre, kot so kuža v družini,
igra z dinozavrom; medtem ko so bile igre z živalmi najbolj pestre prav v spolno mešanih igralnih
skupinah, ki so vključevale teme muckov, kužkov, krokodila, kač in levov ter živalsko družino).

3.4.3.1 Simbolne igre v spolno mešanih igralnih skupinah
V spolno mešanih igralnih skupinah v vrtčevski skupini 1, kjer je bila številčna prevlada deklic nad
dečki, so bile v ospredju stereotipno dekliške teme preoblačenja in urejanja, priprave na zabavo in
kuhanja, pri čemer je bil deček v vlogi pasivnega opazovalca, saj so ga deklice v igri nege in skrbi
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ter priprave domovanja za ptička skoraj izključile iz dogajanja. Pri temi izleta so bili dečki bolj
dejavni, še zlasti zato, ker so imeli številčno premoč nad deklicami. Dečki in deklice v so se v
spolno mešani igralni skupini v igro gospodinjskih opravil vključevali na spolno stereotipen način:
deklice so stregle s pivom, dečki pa so bili postreženi, kar se sklada s stereotipnimi vlogami odraslih
moških in žensk, značilnimi za zahodno kulturo (Gortnar idr., 2008). Prav tako pa sta bila igrah
poklicev v dveh primerih dečka »šefa« (stereotipno deška vloga), ki sta vodila igro trgovine in
pisarne (spolno nevtralni temi). Spolna nevtralnost tematike se je pojavila v igri deklice, ki je kot
glavna uslužbenka vodila igro pisarne v spolno mešani igralni skupini, vendar je bila vloga deklice
pri tem spolno nestereotipna.
Simbolne igre v primerjavi z ostalimi igrami v vrtčevski skupini 2 niso bile tako pogoste – v enem
primeru je šlo za stereotipno deško igro vozil in prometa v na novo zgrajenem mestu v majhni
igralni skupini, v ostalih dveh (v srednje veliki in veliki igralni skupini) v igrah v peskovniku pa
zaradi pomanjkljivega opisa ni mogoče določiti spolne preference. V zadnjem primeru se je skupina
dinamično preobražala iz majhne v veliko in nato spet v majhno igralno skupino. Igrali so se
družinsko temo živalske družine, ki je v osnovi vključevala spolno nevtralno tematiko, kjer sta dve
deklici vodili in delegirali vloge (spolno nestereotipna vloga).
V vrtčevski skupini 3 so igralne interakcije v spolno mešanih igralnih skupinah potekale v zelo
pogostih simbolnih igrah, ki so potekale enako pogosto kot v vrtčevski skupini 1. V te igre so se
otroci običajno zelo vživeli in so bile kompleksne ter dolgo trajajoče. V dveh majhnih igralnih
skupinah sta deček in deklica v igri gospodinjskih opravil kuhala in pometala, prav tako pa so dečki
in deklice v dveh primerih v srednje velikih igralnih skupinah kuhali na podrtem deblu na Gradu,
kar so teme, ki so stereotipno dekliške. Na podrtem deblu pa so se vključili tudi v spolno nevtralno
temo v domišljijski igri, ko so se v igri živali v veliki skupini igrali krokodila, čemur je sledila
stereotipno deška tema motorja v igri vozil in prometa. Prav tako pa so se v srednje veliki igralni
skupini na Gradu ponovno vključili v stereotipno deško igro vozil in prometa. V veliki igralni
skupini v igri živali, ko so se igrali kače in leve, je bila deklica sprva kača in šele, ko se je deklica
prelevila v leva, so to postali tudi ostali dečki. Tema igre je bila spolno nevtralna, vendar so se
vanjo deklice in dečki vživeli drugače: dečki so bili glasnejši, kar je tudi sicer značilno za igre
dečkov (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). V naslednjem primeru je bil en deček v
simbolni domišljijski igri v srednje veliki skupini policaj, drugi je bil zlikovec, ki so ga otroci lovili.
V tem primeru gre za stereotipno deško tematiko in težnjo po premoči, ki se kaže v igrah
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premagovanja hudobnežev, ki je sorodna igri sabljanja in bojevnikov ter igralnih temah streljanja in
pištol, ki v igrah dečkov prevladujejo (Beal, 1994). Iz te igre je sledila zelo priljubljena spolno
nevtralna tematika v igri dneva in noči, v kateri so otroci v igro obnavljanja dnevne rutine vnašali
veliko domišljije. Stereotipno deška tematika streljanja s pištolami pa se je pojavila še enkrat, in
sicer v veliki igralni skupini, ko so bili dečki v močni številčni premoči nad deklicami in ko so se
igrali življenje v mestu, ki so ga pred tem zgradili.
Poglejmo si še simbolne igre v spolno mešanih igralnih skupinah v vrtčevski skupini 4. V
domišljijski igri živali so se otroci v skupini, ki je nihala od majhne do velike igralne skupine, igrali
kužke (spolno nevtralna tema). V tej igri so deklice imele številčno premoč nad dečki in igro tudi
vodile. Otroci so se prav tako v srednje velikih igralnih skupinah igrali kuhanje (stereotipno
dekliška tema) in »sladoledarno« ter zdravnike (spolno nevtralni temi, ki vključujeta poklice). Pri
teh igrah je bila v vseh primerih ena deklica vodilna (spolno nestereotipne vloge). Vodilna vloga
deklic je bila najverjetneje povezana z njihovo številčno premočjo.
Znotraj vrtčevske skupine 5 se je simbolna igra pojavila le v primeru, ko se igrali družino, kar je
stereotipno dekliška tema, ki je bila najverjetneje zopet povezana z večjo številčno zastopanostjo
deklic v primerjavi z dečki.

3.4.3.2 Simbolne igre v igralnih skupinah dečkov
V treh primerih v vrtčevski skupini 1 so simbolne igre potekale v majhnih igralnih skupinah, le v
enem primeru se je majhna igralna skupina pretvorila v srednje veliko. V prvem primeru so v
simbolno igro otroci vključevali kocke, vendar tematika ni bila razvidna. V dveh igralnih skupinah
so bile prisotne bojevniške igre: v majhni skupini je potekalo streljanje in sabljanje z meči iz lego
kock, medtem ko se je v drugi igralni skupini mečevanje prepletalo z igro prerivanja, igrivost pa je
prerasla v agresivno vedenje. V zadnjem primeru so se v simbolno igro s figuricami vključevali
plastične figurice iz kinderjajčka. V tej igralni skupini sta dečka igrala morskega psa, pri čemer je
prišlo do metanja kock. Vsi omenjeni primeri igre v igralnih skupinah so bili stereotipno deški.
V vrtčevski skupini 2 so se v majhni igralni skupini simbolni igri s figuricami igrali s plastičnimi
krompirčki (spolno nevtralna tematika). V primeru, ko so v srednje veliki igralni skupini uporabili
domišljijsko temo superjunakov nindja želv, pa je igra vključevala agresivne elemente streljanja in
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se prepletla z igro prerivanja (stereotipno deške teme) in funkcijsko igro lovljenja na enostavni
ravni (spolno nevtralna tema). V omenjenih igrah je bilo prisotno precej dinamike, kar se je kazalo
ne le v veliki meri gibanja, temveč tudi v sporih.
Simbolne igre med dečki v vrtčevski skupini 3 so se pojavljale pogosteje kot v prejšnjih skupinah in
enako pogosto kot v vrtčevskih skupinah 4 in 5; najpogosteje so se pojavile v igralnici. V prvem
primeru so se v majhni igralni skupini trije dečki igrali preoblačenje in preobuvanje v igri nege in
urejanja, kar je sicer značilna stereotipno dekliška tematika. Vendar je dečkom kljub temu v
dekliški igralni okvir uspelo vnesti element dinamičnosti, saj so pri tej igri zasedli precej prostora. V
drugem primeru sta se dečka v majhni igralni skupini igrala družinsko temo izleta, (spolno
nevtralna tema), čemur je sledila stereotipno deška gibalna igra z žogo, v tretjem primeru so dečki
v srednje veliki igralni skupini v temi, ki vključuje poklice z avti in tovornjaki prevažali živali v igri
vozil in prometa (stereotipno deška tematika). Na Gradu so bile simbolne igre kompleksnejše, ko
so se dečki vključili v domišljijske teme »lava teče« (spolno nevtralna tema) in kuhanja
(stereotipno dekliška tema) v majhnih igralnih skupinah. Sledila je spolno nevtralna domišljijska
tema v igri živali, ko so se igrali mucke in kužke v srednje veliki skupini.
V vrtčevski skupini 4 so bile simbolne igre pri dečkih najpogostejše. V prvem primeru sta dečka
stereotipno dekliško temo igro nege in urejanja priredila na takšen način, da je dobila »elemente
parodije« in postala bolj deška: tako si je »eden od dečkov na glavo poveznil košaro, drugi pa
čevelj; nato sta vse čevlje razpostavila tako, da sta iz njih naredila potko«, čemur je sledila
vključitev v stereotipno dekliško temo gospodinjskih opravil, ko sta »kuhala« in »pekla torto«.
Vendar sta dečka v tej igri dekliške igrače uporabila na spolno nestereotipen način, ko sta v igro
vnesla obilico pretiravanja. V drugem primeru se je v srednje veliki igralni skupini spolno
nevtralna domišljijska tema živali - v tem primeru pajkov - prepletala s funkcijsko igro lovljenja na
enostavni ravni, brcanja, tolčenja in igro prerivanja, kar je bolj značilno za igro dečkov. V tretjem
primeru sta se dva dečka vključila v igro vozil in prometa, ko sta se igrala s policijskim avtom
(stereotipno deška tema). V četrtem primeru sta dečka v bojevniški igri dinozavra uporabila v igri
streljanja kot pištolo, kar je stereotipno deška tematika. V naslednji igralni skupini so dečki na
terasi pred vrtcem iskali potepuha, pri čemer je bil eden od njih hudobec, drugi pa policaji
(domišljijska tema zlikovcev in policajev), kar je stereotipno deška tema, ki se je potem v nekoliko
spremenjeni zasedbi ob prepletu z igro prerivanja odvijala tudi v naslednjem primeru (stereotipno
deška tema).
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V petih primerih v vrtčevski skupini 5 je šlo za prepletanje konstrukcijskih in simbolnih iger. V treh
primerih so dečki najprej iz kock zgradili konstrukcijo mesta in se nato v mestu tudi igrali na temo
vozil in prometa, kar so stereotipno deške teme. V enem primeru sta konstrukcijska in simbolna
igra potekali sočasno - v peskovniku, ko sta se dva dečka ob kopanju in grajenju igrala vključila v
temo poklicev, ko sta se igrala, da sta gradbena delavca; v drugem primeru pa je iz konstrukcijske
igre, kjer so gradili mesto ali železniško infrastrukturo, sledila simbolna igra dečkov, ki so se
vključili v bojevniško temo bojevnikov s sabljami iz kock (vse stereotipno deške teme).
Vidimo lahko, da so simbolne igre dečkov bolj dinamične, kar je tudi sicer značilno za igre dečkov
(Marjanovič Umek, 2011), vanje vključujejo vozila in transport, konstrukcijske scenarije (Lindon,
2001), superjunake in namišljene bitke (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).
3.4.3.3 Simbolne igre v igralnih skupinah deklic
V vrtčevski skupini 1 so v simbolnih igrah prevladovale stereotipno dekliške igrače in teme. Tako
so se deklice v majhni skupini v vzporedni igri nege in urejanja ter gospodinjstva igrale kuhanje in
pletenje kitk (stereotipno dekliška tematika). Igrale pa so se tudi z barbikami v majhni igralni
skupini, ki se je nato pretvorila v srednje veliko igralno skupino v igri nege in urejanja (stereotipno
dekliška tematika). V simbolni igri, ki je vključevala temo poklicev so se v srednje veliki igralni
skupini igrale knjižnico v »umirjeni in zavzeti igri« (spolno nevtralno tema, odigrana na umirjen,
dekliški način).
V skupini 2 ni bilo zaslediti velikega pojava igralnih dogodkov. V simbolnih igrah so se deklice v
majhni igralnih skupinah vključile v spolno nevtralno domišljijsko temo iskanje skritega zaklada ali
pa so kot vzgojiteljice (v srednje veliki skupinah) oz. učiteljice (v majhni skupini) poučevale otroke
in v stereotipni dekliški opravi kuhale z vsemi pripadajočimi pripomočki (v majhni skupini), kar
lahko uvrstimo v stereotipno dekliško tematiko. Tudi v peskovniku se je pojavila stereotipno
dekliška tema gospodinjskih opravil, ko so deklice v majhni igralni skupini v peskovniku kuhale. V
naslednji igri so deklice v srednje veliki igralni skupini iz igre lovljenja na enostavni ravni in
prerivanja prešle v domišljijsko spolno nevtralno temo dneva in noči.
V skupini 3 ni bilo prisotne raznolikosti v izboru različnih vrst iger, vendar so bile igralne
interakcije znotraj simbolne igre pestre, kompleksne, dalj časa trajajoče in vključevale veliko
igralnih tem. V dveh igrah v skupini 3 so bile teme stereotipno deške, ko so v srednje veliki igralni
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skupini vozile avtobus in v bojevniški igri streljanja s pištolami, kamor sta se vključili dve deklici.
Prav tako sta se v igro, ki je vključevala poklice, vključili dve deklici, ki sta se pretvarjali, da sta
vzgojiteljici v svetlečih oblačilih in tako lepo urejeni »brali zgodbico« namišljenim otrokom
(stereotipno dekliška tema). V naslednjem igralnem dogodku je v srednje veliki igralni skupini
sledila ista tema. Lepa oblačila in osebna urejenost, kar je značilnost, ki se sklada s primerno žensko
vlogo, sta bili vključeni tudi v igro gospodinjskih opravil, v t.i. igro kuhanja, ki je potekala v majhni
igralni skupini (stereotipno dekliška tematika).
Prav tako kot v predhodni vrtčevski skupini so bile v skupini 4 v igralnih skupinah deklic prisotne
zgolj simbolne igre, ki pa so se v tej skupini še bolj razmahnile v kompleksnosti, bogatosti in
dinamičnosti. Le v eni igralni skupini je bila prisotna stereotipno deška tema, ko je deklica
popravljala »pokvarjen« otroški voziček, vse ostale teme pa so bile v primerjavi z drugimi
vrtčevskimi skupinami deklic najbolj dekliško stereotipne. Deklice v vrtčevski skupini 4 so se
znotraj enega samega igralnega dogodka igrale preoblačenje in urejanje v igri nege in urejanja, se
vključile v družinske teme, ko so bile mamice z dojenčki, ena od njih pa je celo odigrala moškega
partnerja drugi deklici. V igralnih skupinah so bile prisotne tudi teme, ki so vključevale poklice, ko
so se igrale zdravnike (spolno nevtralna tema). Bile so tudi slepe kot Mojca v Kekčevi deželi
(domišljijska stereotipno dekliška tema), nato pa spet mamice z dojenčki v visokih petah, ki so se
pogovarjale o tem, da njihovi dojenčki nočejo spati (družinske stereotipno dekliške teme). Odigrale
so tudi nosečnost in porod: »in zdaj sem postala noseča«. Igra zdravnikov se je nato nadaljevala v
igri zobozdravnikov, kjer so se v »čakalnici« mamice pomenkovale kot prave mamice, ena od
deklic pa je z dojenčkom krožila po začaranem gozdu, druga pa je svojega dojenčka ponujala tretji
deklici (stereotipno dekliške teme). Igra se je zopet nadaljevala v igri zobozdravnice, ko so v
čakalnici gledale zloženke; deklica, ki je bila vodja, pa jih je poučevala, da »naj jedo vse, kar je
zeleno« in kako naj si ščetkajo zobe. Okvir igre je bil sicer spolno nevtralen, vendar so vloge v igri
odigrale na stereotipno dekliški način. V naslednjem igralnem dogodku so se igrale princeske, 2
deklici pa sta »kadili« bobi palčke, ena je bila spet »noseča« (družinske teme), igra se je nato
nadaljevanja v igri preoblačenja in urejanja v kozmetičnem salonu, kjer se je urejala za poroko (igra
nege in urejanja). V tej igri je bila ena deklica je bila nevesta, druga ženin in tretja duhovnik. V
naslednji igri so v igri družine bile spet mamice z dojenčki, ki so kuhale (gospodinjska opravila), se
nato lepotičile in urejale za nastop, pri čemer so si delile nasvete »kot ženska ženski«, v naslednji
igri pa je »mamica« brala »hčerki« in »sinu« pravljico na pikniku. Iz omenjenih iger kljub
stereotipno dekliškim temam, ki so prežemale večino igralnih dogodkov v tej skupini, lahko
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razberemo pestro prepletanje raznolikih tematik. Večina igralnih dogodkov je potekala v srednje
velikih igralnih skupinah, deklice pa so odrasle ženske spolne vloge ob izbiri stereotipno dekliških
tem oponašale zelo verodostojno in prepričljivo.
V vrtčevski skupini 5 ni bilo prisotne takšne igralne pestrosti kot v predhodnih vrtčevskih skupinah.
Deklice so se vključile v simbolno igro s figuricami v srednje veliko igralni skupini, kjer so
uporabile hello kitty figurice (stereotipno dekliška tema); v več igrah so se v majhnih in srednje
velikih igralnih skupinah vključevale v stereotipno dekliške teme v igrah družine. Le v umirjeni in
zavzeti domišljijski temi v igri gledališča v majhni igralni skupini je bila tema igre spolno
nevtralna.
Če povzamemo bistvene značilnosti dekliških iger, vidimo, da prevzemajo vloge iz domačega in
družinskega okolja ter v večji meri prevzemajo gospodinjske vloge, kot dečki, kar je skladno tudi s
poročanjem avtoric Marjanovič Umek in Kavčič (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).

3.4.4

Igre s pravili

Igre s pravili so se najpogosteje pojavljale v igrah dečkov in bile prisotne v skoraj vseh vrtčevskih
skupinah, najbolj pestre oblike tovrstne igre pa so se odvile v spolno igralnih mešanih skupinah.
Igra s pravili je Hewes (2007, v Jambor in Van, 2007) razdelil na igro z dogovorjenimi pravili in
igro z izmišljenimi pravili. Prva se nanaša na igre z že vnaprej določenimi oz. dogovorjenimi
pravili, ki se jih igralci med igro držijo – seveda z možnostjo uporabe različnih igralnih različic in
odstopanj; pri drugi pa si otroci izmišljujejo nove igre oz. izumljajo nova pravila v že poznanih
igrah s pravili (prav tam). Med opazovanjem sem zasledila, da igra z dogovorjenimi pravili zaradi
svoje strukturiranosti bolj ustreza urejenemu igralnemu okolju igralnice oz. igrišča v primerjavi z
igro z izmišljenimi pravili.
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Tabela 12: Igre z dogovorjenimi pravilu v igralnih skupinah glede na spol

SKUPINE
GLEDE NA
SPOL
Spolno
mešane
igralne
skupine
Igralne
skupine dečkov
Igralne
skupine
deklic

1

2

VRTČEVSKE SKUPINE
3

1

5

1

/

1

3

1

/

3

3

/

2

/

/

/

4

5

3.4.4.1 Igre z dogovorjenimi pravili v spolno mešanih igralnih skupinah
V spolno mešani veliki igralni skupini znotraj vrtčevske skupine 1 so otroci nadaljevali igro kamen,
skala, kost (spolno nevtralna tema), ki sta jo sprva vodili vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
V spolno mešani igralni skupini v vrtčevski skupini 2 je ob spremembi iz majhne v veliko igralno
skupino prišlo do dinamične in razgibane igre slepih miši (spolno nevtralna tema) »z veliko
vreščanja in smeha«. V igralnici pa so se v srednje veliki igralni skupini otroci igrali v vrčevski
skupini 2 zelo priljubljeno igro ne packaj (spolno nevtralna tema), kjer so bili konflikti med otroci
zelo pogosti. Igre z dogovorjenimi pravili so bile v tej vrtčevski skupini zelo priljubljene in pogoste
v primerjavi z ostalimi vrtčevskimi skupinami.
V spolno mešani igralni skupini znotraj vrtčevske 3 je prav tako v majhni igralni skupini, ki se je
pretvorila v srednje veliko, prišlo do konflikta v igri spomina (spolno nevtralna tema), ko naj bi
deklica goljufala.
V vrtčevski skupini 4 v spolno mešanih igralnih skupinah ni prišlo do iger z dogovorjenimi pravili,
kar je šlo najbrž na račun pogoste simbolne igre in odvajanja odvečne energije v prevladujočih
igrah prerivanja.
V vrtčevski skupini 5 je igra z dogovorjenimi pravili potekala v srednje veliki igralni skupini v
vzporedni igri deklic, ki so se igrale spomin, in dečka, ki je poleg njih sestavljal sestavljanko (obe
temi sta spolno nevtralni).
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Pri igrah z dogovorjenimi pravili v spolno mešanih igralnih skupinah je bilo vidno, da so se otroci
radi združevali zlasti ob namiznih družabnih igrah in gibalnih igrah, ki so bile po večini spolno
nevtralne, a vseeno privlačne zaradi določene mere razburljivosti in vznemirjenja, ki jo očitno
nudita nudi tekmovalnost in vključenost otrok obeh spolov. Nevtralnost v tovrstnih igrah pa lahko
povežemo tudi s tem, da so te igre del kulturne dediščine (Duran, 1995, po Marjanovič Umek in
Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), v kateri pa so že vsebovani elementi, ki so
del vsakega pripadnika določene skupine ljudi v določeni kulturi, ne glede na spol.

3.4.4.2 Igre z dogovorjenimi pravili v igralnih skupinah dečkov
V igralnih skupinah dečkov so se igre z dogovorjenimi pravili pojavljale v vseh vrtčevskih
skupinah, razen v vrtčevski skupini 3.
V vrtčevski skupini 1 je igra človek, ne jezi se potekala najprej v srednje veliki igralni skupini, nato
pa je en deček odšel zaradi nerazrešenega konflikta; medtem ko je v drugem primeru v majhni
igralni skupini isto igro spodbujala in usmerjala študentka praktikantka. V igro barvic v veliki
igralni skupini so se dečki vključili po navdihu, ki so ga dobili ob koncu vodenja iste igre s strani
vzgojiteljice in jo nato samostojno tudi nadaljevali. V vseh omenjenih igrah so se pojavile spolno
nevtralne teme.
V vrtčevski skupini 2 se je igra z dogovorjenimi pravili pojavila le enkrat, ko sta se dečka v majhni
igralni skupini igrala igro skrivalnic (spolno nevtralna tema), ki je prešla v igro prerivanja
(stereotipno deška tema) in lovljenja na enostavni ravni (spolno nevtralna tema).
V vrtčevski skupini 3 se igre z dogovorjenimi pravili niso pojavile, kar je morda povezano s
preživljanjem časa na Gradu, kjer so imeli otroci več priložnosti za izražanje ustvarjalnosti v
simbolni, funkcijski in konstrukcijski igri.
Igre z dogovorjenimi pravili v igralnih skupinah dečkov znotraj vrtčevske skupine 4 bi lahko
pripisali temu, da so otroci v tej vrtčevski skupini večino časa preživeli v urejenem in
strukturiranem okolju igralnice in terase pred igralnico. Pa si poglejmo, kaj so se dečki v omenjeni
vrtčevski skupini igrali: v srednje veliki igralni skupini so se igrali igro človek, ne jezi se (spolno
nevtralna tema), v srednje veliki in majhni igralni skupini so se vključili tudi v igro potapljanja
ladjic (stereotipno deška tema), ki so se je v obeh primerih hitro naveličali.
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V vrtčevski skupini 5 so se dečki v okviru iger z dogovorjenimi pravili v vseh primerih vključili v
igro spomin (spolno nevtralna tema), do katere je prišlo ob transformaciji iz velike skupine v
srednje veliko igralno skupino v »zavzeti in umirjeni igri brez konfliktov« ter v srednje veliki in
majhni igralni skupini, kjer je v obeh primerih prišlo do konflikta.
V igrah z dogovorjenimi pravili so med dečki prevladovale spolno nevtralne teme, kar lahko
povežemo s predhodno omenjeno kulturno dediščino, ki vsebuje značilnosti, s katerimi se lahko
poistovetijo tako dečki kot tudi deklice. Večja mera vključevanja dečkov v tovrstne igre pa bi lahko
bila povezana z drugačno organizacijo vrstniških skupin dečkov v primerjavi z deklicami: dečki
namreč rajši kot deklice v igre vključujejo tekmovalne elemente in več pravil, kar je verjetno
povezano z večjo izurjenostjo dečkov, da se znajdejo v zapletenih hierarhičnih strukturah, kar
sestavlja pomemben del socializacije dečkov (Beal, 1994).

3.4.4.3 Igre z dogovorjenimi pravili v igralnih skupinah deklic
Igre z dogovorjenimi pravili se med igralnimi skupinami deklic niso izkazale kot najbolj
priljubljene, saj so se pojavile le v vrtčevski skupini 2, ko so se deklice v majhni igralni skupini
»umirjeno, zavzeto in brez konfliktov igrale« igrale igro ne packaj in v igri slepih miši (obe temi sta
spolno nevtralni) v srednje veliki igralni skupini, kar je najverjetneje povezano tudi s siceršnjo
priljubljenostjo tovrstnih iger znotraj omenjene vrtčevske skupine. V ostalih skupinah deklic znotraj
vrtčevskih skupin 1, 3, 4 in 5 se omenjena vrsta igre ni pojavljala predvsem na račun sicer
prevladujoče simbolne igre. Zdi se, kot da deklice tovrstna igra privlači šele takrat, ko so vanjo
vključeni tudi dečki, zato se vanje pogosteje vključujejo v spolno mešanih igralnih skupinah.
Manjša mera vključevanja deklic v tovrstne igre pa bi lahko bila povezana z drugačnimi
značilnostmi vrstniških skupin deklic v primerjavi z dečki, pri čemer se deklice raje vključujejo v
igre, kjer tekmovalni elementi niso tako zelo pogosti, saj ne marajo odprtih konfliktov, ki bi
ustvarjali jasne poraženke in zmagovalke (Beal, 1994), čemur pa se v igrah z dogovorjenimi pravili
žal ne morejo izogniti.
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Tabela 13: Igre z izmišljenimi pravili v spolno mešanih igralnih skupinah in igralnih skupinah
dečkov
SKUPINE
GLEDE NA
SPOL
Spolno
mešane
igralne
skupine
Igralne
skupine
dečkov

1

2

VRTČEVSKE SKUPINE
3

1

2

/

2

1

1

1

/

6

2

4

5

3.4.4.4 Igre z izmišljenimi pravili v spolno mešanih igralnih skupinah
V vrtčevski skupini 1 v srednje veliki spolno mešani igralni skupini se je igra z izmišljenimi pravili
bey blade (stereotipno deška tema) pojavila le enkrat, in sicer ob prihodu dečka v skupino in v
sosledju s simbolično igro z živalicami (spolno nevtralna tema)
V vrtčevski skupini 2 je v srednje veliki spolno mešani igralni skupini sestavljanju raket sledilo
merjenje moči v tekmovalni igri z njimi (stereotipno deška tema), kjer je bilo poleg tekmovalnosti
prisotno tudi postavljanje pred drugimi, verbalno agresivno vedenje na eni strani in spodbujanje s
strani soigralcev na drugi strani.
Prav tako kot v igralnih skupinah dečkov v spolno mešanih igralnih skupinah znotraj vrtčevske
skupine 3 ni bilo prisotnih iger z izmišljenimi pravili na račun simbolne, igre prerivanja in
konstrukcijske igre, ki so se pojavljale bolj pogosto.
V spolno mešanih igralnih skupinah znotraj vrtčevske skupine 4 sta se igri z izmišljenimi pravili
pojavili dvakrat, in sicer obakrat v igrah lovljenja (spolno nevtralna tema) v velikih igralnih
skupinah, ko so deklice bežale pred dečki hudobci ob prepletu z igro prerivanja in draženja, kar je
ustvarjalo »mešanico strahu in veselja« (stereotipno deška tema), čemur je sledila igra bega pred
namišljeno čarovnico, pri čemer so dečki in deklice enakovredno menjavali vloge bežečega in lovca
(spolno nevtralna tema).
V vrtčevski skupini 5 se je igra z izmišljenimi pravili v spolno mešani igralni skupini pojavila le
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enkrat, in sicer v srednje veliki igralni skupini, ko so dečki in deklica tekmovali z avtomobili in
vrtavkami bey blade (obe temi stereotipno deški), pri čemer so zasedli precej prostora.
Tudi v spolno mešanih igralnih skupini so v igrah z izmišljenimi pravili prevladovale stereotipno
deške teme–kot najbolj priljubljene so se izkazale vrtavke beyblade, pojavile so se pa tudi različne
tekmovalne igre, kot npr. z raketami in z modelčki avtomobilčkov. Prevladujoče deške teme v
tovrstnih igrah bi lahko povezali tako s številno prevlado dečkov, vključenih v te igre kot tudi z
večjo prožnostjo deklic pri vključevanju v tipične deške igre, medtem ko naj bi bilo obratno po
poročanju raziskav redko (glej npr. Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2006 ).

3.4.4.5 Igre z izmišljenimi pravili v igralnih skupinah dečkov
V vrtčevski skupini 1 so se dečki bojevali z meči iz kock (stereotipno deška tema) – za razliko od
simbolnih bojevniških iger je to potekalo ob sprotnem dogovarjanju o poteku igre in ob merjenju
moči v dveh tekmovalnih skupinah.
Prav tako kot v skupini 1 je v vrtčevski skupini 2 igra z izmišljenimi pravili potekala le enkrat, in
sicer v majhni igralni skupini v igri z bey blade vrtavkami (stereotipno deška tema), kjer je en
deček bolj ali manj opazoval, igro pa so zaradi pomanjkanja zanimanja hitro opustili.
V vrtčevski skupini 3 ni bila prisotna nobena od iger z izmišljenimi pravili na račun že predhodno
omenjene simbolne, funkcijske in konstrukcijske igre.
V vrtčevski skupini 4 so se dečki v štirih primerih v srednje velikih igralnih skupinah vključevali v
igre z vrtavkami bey blade (stereotipno deška tema), ki je le v enem primeru potekala povsem
samostojno, v preostalih pa se je prepletala z igro potapljanja ladjic in konstrukcijsko ter igro
razstavljanja v enem primeru; s funkcijsko igro in igro prerivanja v drugem primeru (vse
stereotipno deške teme). Igra z izmišljenimi pravili se je le enkrat pojavila v majhni in v veliki
igralni skupini. V tovrstnih igrah je bilo prisotno veliko postavljanja pred drugimi in tekmovalnosti,
ponekod pa je prišlo tudi konfliktov, ki so vodili v verbalno ali fizično agresijo.
Za igralni skupini dečkov znotraj vrtčevske skupine 5 je bilo prav tako značilno tekmovalno ozračje
v okviru igre z vrtavkami bey blade (stereotipno deška tema) v srednje veliki igralni skupini, ki je
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poleg »tekmovalnosti, živahnosti, igrive agresije«, in za tovrstne igre že značilnega »postavljanja
drugega pred drugim«, vključevala tudi »spodbujanje v obliki navijanja s strani soigralcev«. V
drugem primeru pa so dečki v majhni igralni skupini priredili tekmovanje z modelčki
avtomobilčkov (stereotipno deška tema).
V igrah z izmišljenimi pravili so v ospredje prišle zlasti deške teme v med dečki na splošno zelo
priljubljeni igri z vrtavkami beyblade, ki so bile dolgo trajajoče, tekmovalne, dinamične in
vključevale mnogo konfliktov, prisotne pa so bile v vrtčevskih skupinah 2, 4 in 5. Tekmovalnost pa
je bila prisotna tudi v drugih igralnih skupinah dečkov. Vključevanje dečkov v tovrstne igre je
najverjetneje povezano z večjo potrebo dečkov po merjenju moči v tekmovalnih igrah, kjer
dokazujejo svoj status v igralni skupini vrstnikov (Thorne, 1993).

3.4.4.6 Igre z izmišljenimi pravili v igralnih skupinah deklic
Igre z izmišljenimi pravili med igralnimi skupinami deklic očitno niso bile priljubljene, saj se niso
pojavile v nobeni od sodelujočih vrtčevskih skupin. Deklice so se v tovrstne igre, v katerih so
prevladovale deške teme, vključevale le v okviru predhodno omenjenih spolno mešanih igralnih
skupin, kjer so se izkazale z veliko mero prožnosti, medtem ko same od sebe očitno niso pokazale
iniciative zanje.

3.4.5

Igre prerivanja

Tabela 14: Igre prerivanja v skupinah glede na spol
SKUPINE
GLEDE NA
SPOL
Spolno
mešane
igralne
skupine
Igralne
skupine dečkov
Igralne
skupine
deklic

1

2

VRTČEVSKE SKUPINE
3

2

8

5

5

/

3

6

2

6

1

/

1

/

/

1

4

5
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3.4.5.1 Igre prerivanja v spolno mešanih igralnih skupinah
V vrtčevski skupini 1 je prišlo do igre prerivanja v spolno mešanih skupinah v dveh primerih, in
sicer v veliki igralni skupini v igri strežbe dečkov s strani deklic (deklice v stereotipno dekliški in
dečki v stereotipno deški vlogi), kjer je do prerivanja prišlo med dečki ter v srednje veliki igralni
skupini, ko so dečki dražili, deklico, oblečeno v policijsko opravo.
V vrtčevski skupini 2 je prišlo do iger prerivanja:
- pri prehodu iz simbolne igre superjunakov (stereotipno deška tema), ko je srednje velika skupina
prešla v veliko igralno skupino, pri čemer se je prepletla funkcijsko igro lovljenja na enostavni ravni
(spolno nevtralna tema) in z igro s hulahop obroči (stereotipno dekliška igrača);
- med igro slepih miši (spolno nevtralna tema) ob pretvorbi majhne skupine v srednje veliko
igralno skupino, ki je vključevala »draženje z veliko vreščanja in smeha«;
- ob prepletu s funkcijsko igro skakanja in lovljenja na enostavni ravni (spolno nevtralna tema) v
igralni skupini, kjer je prišlo do velikih sprememb skupine – iz majhne v veliko in nato spet v
majhno igralno skupino;
- v funkcijski igri žoganja z dvema žogama (stereotipno deška tema), ki je sprva potekala umirjeno,
nato pa je prerasla v »živahno zabavo« v srednje veliki skupini, ki je prešla v veliko igralno
skupino;
- v zelo veliki igralni skupini, ko se je prepletala s funkcijsko igro lovljenja na enostavni ravni in
skakanja (spolno nevtralni temi) ter draženjem
- v srednje veliki igralni skupini v zadnjih dveh primerih, ko so se otroci s hulahop obroči
(stereotipno dekliška igrača) lovili na enostavni ravni (spolno nevtralna tema), »si nagajali in si
jemali obroče, se dražili« in se ob tem »zelo zabavali«.
V skupini 3 so igre prerivanja potekale:
- v srednje veliki skupini, ki se je pretvorila v veliko igralno skupino, kjer je prišlo tudi do
»streljanja s pištolo« (stereotipno deška tema) in se je prepletala z igro lovljenja na enostavni ravni
(spolno nevtralna tema), ko so deklice bežale pred dečki (deklice v stereotipno dekliški in dečki v
stereotipno deški vlogi)
- v srednje veliki igralni skupini ob metanju dojenčka v zrak, ki je vključevalo veliko mero »igrive
agresije, živahnosti, nagajanja in glasnosti« (stereotipno deška tema);
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- v srednje veliki igralni skupini, kjer je bila del simbolne igre življenja v mestu (stereotipno deška
tema) in je ob spremembi v igro prerivanja prišlo do »smeha, igrive agresije, nagajanja in
glasnosti«;
- v srednje veliki igralni skupini, ki je potekala popolnoma samostojno, brez prepletanja z drugimi
vrstami igre ob »vreščanju, smehu in nagajanju« (stereotipno deška tema);
- ob prehodu v srednje veliko igralno skupino v naravnem okolju gozda v kombinaciji z igro
lovljenja na enostavni ravni, »ko so dečki rjoveli in preganjali deklice, ki so pred njimi bežale«
(deklice v stereotipno dekliški in dečki v stereotipno deški vlogi) .
V vrtčevski skupini 4 je igra prerivanja potekala:
- v srednje veliki igralni skupini, ko se je prepletala s funkcijsko igro lovljenja na enostavni ravni,
valjanja in odrivanja po tleh (spolno nevtralne teme), kjer je bilo prisotno »veselje in vriskanje« in
v katero so bile deklice bolj vključene in prevladujoče;
- med dečkom in deklico, pri čemer je vključevala »veliko mero naklonjenosti, ki se je izražalo s
stiskanjem«, prav tako pa je bila »nežnejša v primerjavi z igro prerivanja med dečki« in celo
nežnejša od igre, ki je običajno značilna za interakcije med deklicami in dečki« (stereotipno deška
tema, izpeljana na spolno nestereotipen način);
- v srednje veliki igralni skupini, kjer je ena deklica bolj opazovala dogajanje, sama igra pa se je
prepletla z lovljenjem na enostavni ravni (spolno nevtralna tema)
- v veliki igralni skupini, ob čemer se je prepletala z igro z izmišljenimi pravili, ko so dečki hudobci
lovili deklice in obratno, »pri čemer so imeli tako eni kot tudi drugi enakovredno vlogo« (spolna
enakovrednost) in bili »zelo glasni«, in z draženje, ki je prešlo iz igrive agresije v agresivno
vedenje med dvema dečkoma;
- v veliki igralni skupini v povezavi z igro lovljenja na enostavni ravni z veliko mero nagajanja in
draženja, kjer so imeli tako dečki kot tudi deklice enakovredno vlogo (spolna enakovrednost).
Izkazalo se je, da se tudi v tem primeru v spolno mešanih igralnih skupinah deklice vključujejo v
dejavnosti, ki so v večji meri značilne za igre dečkov. Igre prerivanja so namreč s svojimi
značilnostmi, ki vključujejo bitke z veliko mero igrivega pretepanja, porivanje in ravsanje (Beal,
1994) bližje dečkom. Ena od možnih razlag za vključevanje deklic v tovrstne igre bi bila njihova
večja prožnost, o kateri sem že pisala pri igrah z izmišljenimi pravili, medtem ko bi bila druga
možna razlaga, da deklice v tovrstno igro z dečki vleče želja po raziskovanju razburljivega,
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drugačnega od tistega, česar so navajene v igrah, ki potekajo med deklicami.

3.4.5.2 Igre prerivanja v igralnih skupinah dečkov
V vrtčevski skupini 1 so dečki v igrah prerivanja pogosto uporabili meče iz kock – v prvem primeru
se je prerivanje prepletalo s simbolno igro mečevanja v srednje veliki igralni skupini; medtem ko je
v naslednjih dveh primerih prerivanje potekalo v majhnih igralnih skupinah ob prepletu s funkcijsko
igro metanja in tolčenja (vse teme so stereotipno deške).
Tudi v vrtčevski skupini 2 so se igre prerivanja prepletale s funkcijskimi igrami, pri čemer so
vključevale veliko zabave in igrive agresije: v prvem primeru se je igra skrivalnic dveh dečkov
prepletala z igro lovljenja na enostavni ravni (spolno nevtralni temi); v drugem primeru se je prav
tako prepletalo prerivanje v majhni igralni skupini z igro lovljenja na enostavni ravni in brcanjem
(spolno nevtralni temi); v tretjem primeru so v srednje veliki igralni skupini dečki brcali žogo
(stereotipno deška tema) in v prerivanje vpletali tudi v igro lovljenja na enostavni ravni (spolno
nevtralna tema) z veliko vriskanja in veselja; v četrtem primeru se je igra prerivanja ob prehodu iz
srednje velike skupine v veliko igralno skupino prepletala s simbolno bojevniško igro nindja želv
(stereotipno deška tema) in funkcijsko igro, v kateri so uporabili hulahop obroče (stereotipno
dekliška igrača); prav tako so bili hulahop obroči (stereotipno dekliška igrača) uporabljeni v petem
primeru v igri prerivanja v majhni igralni skupini ob obilici zabave in vriskanja; v zadnjem primeru
se je prerivanje v srednje veliki igralni skupini prepletalo s funkcijsko igro lovljenja na enostavni
ravni in skakanja (spolno nevtralni temi) z »veliko mero vpitja«.
V vrtčevski skupini 3 je prerivanje v obeh primerih potekalo tako v igralnici kot tudi na Gradu v
majhnih igralnih skupinah in se prepletalo z igro lovljenja na enostavni ravni (spolno nevtralna
tema) z veliko mero glasnosti.
V vrtčevski skupini 4 so dečki v dveh primerih prepletali igro prerivanja z igro z izmišljenimi
pravili, v katero so vključili vrtavke bey blade (stereotipno deška igra), in sicer v veliki igrslni
skupini, ki se je prepletla s funkcijsko (brcanje, metanje, valjanje, plazenje) in vzporedno
konstrukcijsko igro ter v srednje veliki igralni skupini v kombinaciji s funkcijsko igro skakanja, ob
čemer je bilo prisotno veliko igrivega veselja in agresije (obe temi sta spolno nevtralni).
V vrtčevski skupini 5 se je med dečki v srednje velikih igralnih skupinah igra prerivanja pojavila le
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enkrat, ko je izšla iz igre vrtavkami bey blade (stereotipno deška tema) in se prepletla s funkcijsko
igro skakanja (spolno nevtralna tema) ob prisotnem »nagajivem veselju in igrivi agresiji«.
Igre prerivanja v igralnih skupinah dečkov so se pogosto prepletale s funkcijsko igro lovljenja na
enostavni ravni in brcanjem, tolčenjem in metanjem ter tekmovalnimi igrami z izmišljenimi pravili,
ki vključujejo veliko mero gibanja in sproščanja energije ob glasnosti, kar dečke zabava; njihova
igriva agresija pa je včasih vodila v pravo agresijo. Dečki se v primerjavi z deklicami pogosteje
vključujejo v dinamične, gibalne dejavnosti (Marjanovič Umek, 2011) ter preizkušajo svoje moči in
položaj v socialni skupini vrstnikov (Papalia, Wendkos Olds in Feldman, 2003).

3.4.5.3 Igre prerivanja v igralnih skupinah deklic
Igri prerivanja v igralnih skupinah deklic sta se pojavili le v vrtčevski skupini 2 v srednje veliki
igralni skupini v kombinaciji s funkcijsko igro lovljenja na enostavni ravni, plazenja, skakanja in
žgečkanja (spolno nevtralne teme) ter v vrtčevski skupini 5 kot del simbolne igre zdravnikov
(spolno nevtralna tema) in družine ob oponašanju otročjega vedenja dojenčkov (stereotipno
dekliška tema). O redkejši pojavnosti iger prerivanja pri deklicah poročajo tudi raziskave (npr.
Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007).
R.V. št. 2: Katere so razlike v velikostih igralnih skupin glede na spol?
3.4.6

Razlike v velikostih igralnih skupin glede na spol

Tabela 15: Velikosti igralnih30 skupin v povezavi s spolno sestavo igralnih skupin
Majhne igralne skupine

Srednje

velike

igralne Velike igralne skupine

skupine
Spolno

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

mešane 7

15

5

3

5

10

16

11

6

7

2

14

8

3

1

Dečki

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

8

14

10

6

3

4

2

9

6

1

1

/

3

/

Deklice 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

4

3

4

5

3

3

3

6

3

/

/

/

1

1

30

Legenda: 2-3 otroci: majhna skupina; 4-5 otrok: srednje velika skupina; od 6 otrok naprej: velika skupina.
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V spolno mešanih igralnih skupinah se je pojavila največja raznolikost v velikostih igralnih
skupin. Če gledamo seštevek vseh skupin skupaj, se tako majhne kot velike igralne skupine
pojavljajo skoraj enako pogosto, medtem ko so srednje velike igralne skupine najpogostejše.
Raznolikost pojavljanja igralnih skupin različnih velikosti bi lahko povezala tudi z raznovrstnostjo
iger, ki so se pojavljale znotraj spolno mešanih igralnih skupin, saj izbira dejavnosti pogosto določa
tudi velikost skupine. Predvsem za igre dečkov naj bi bilo značilno združevanje na podlagi izbire
dejavnosti, deklice pa naj bi se najprej odločile za druženje in šele nato določile temo igre
(Blatchford idr., 2003, po Meire, 2007), medtem ko sem v spolno mešanih igralnih skupinah
zasledila, da so bile pogosteje deklice tiste, ki so sledile izbiri dejavnosti s strani dečkov.
Za igralne skupine dečkov naj bi veljala večja usmerjenost v vrstniške skupine in vključevanje v
večje igralne skupine (Thorne, 1993), medtem ko rezultati kažejo ravno nasprotno. Dečki so se tako
v največji meri vključevali v majhne igralne skupine, kar je bil izrazito pogosteje kot pojavnost
srednje velikih in velikih skupin. Kljub vsemu pa ni nezanemarljivo dejstvo, da so bile tudi majhne
igralne skupine dečkov precej pogostejše od majhnih igralnih skupin deklic, kar bi lahko pomenilo
bolj pogoste igralne interakcije med dečki, ki so se pogosteje menjale in trajale krajši čas, medtem
ko rezultati raziskav kažejo ravno nasprotno, in sicer da so igre dečkov dolgotrajnejše v primerjavi z
igrami deklic (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
Pri deklicah v vseh vrtčevskih skupinah opazimo, da se majhne in srednje velike igralne skupine
pojavljajo skoraj enako pogosto, velike igralne skupine pa so redke. Poročanje o velikosti igralnih
skupin pri deklicah je skladno z rezultati raziskav, ki se nanašajo na manjše igralne skupine deklic,
ki pravijo, da »deklice vstopajo v interakcijske pare ali manjše skupine (npr. Bee, 1975; Browne,
1996; Golombok in Fivush, 1998; Maccoby in Jacklin, 1974, po Marjanovič Umek, 2001, s. 184)«
po dva ali tri, pogosto pa so posameznice članice različnih socialnih skupinic (Thorne, 1993). 31
Vendar s tem ne pojasnimo vstopanja deklic v srednje velike igralne skupine, ki vključujejo več kot
tri člane skupine. Omenjeno dejstvo lahko delno pojasnimo s tem, da se termin srednje velika
skupina ne pojavlja v jeziku raziskovalcev. Drugi del pa bi lahko pripisali temu, da je bila
stereotipno dekliška igralna tematika deklic tista, ki je bila prevladujoč kriterij, pri vključevanju
deklic, za razliko od poročanja drugih raziskav (npr. Meire, 2007), s čimer so deklice najverjetneje
utrjevale svoje spolne vloge, kar naj bi bilo značilno zlasti za mlajše deklice, kar se je najbolj jasno

31

Pri tem moramo biti pozorni, da zgoraj opredeljene manjše skupine zajemajo pojem dvojic in trojic. Ker vmesni pojem srednje velikih skupin v
literaturi ni opredeljen, sem ga tekom analize za potrebe raziskave oblikovala sama.
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pokazalo v vrtčevski skupini 4, ki je v številu igralnih dogodkov v srednje veliki igralni skupini
izstopala pred ostalimi igralnimi skupinami deklic iz drugih vrtčevskih skupin.
R.V. št. 3: Kakšno je vedenje v igralnih skupinah dečkov in deklic ter v spolno mešanih igralnih
skupinah glede na agresivnost in prosocialnost? Katere so druge značilnosti vedenja v omenjenih
igralnih skupinah32?

3.4.7

Agresivno vedenje v spolno mešanih igralnih skupinah

V vrtčevski skupini 1 se je agresivno vedenje pojavilo v srednje veliki igralni skupini s strani
deklic, ki so z lažjo druga dva dečka izključevale iz igre (odnosna agresija). Kot agresivnega
vedenja pa ne moremo pojmovati tega, da je deček zatožil drugega dečka vzgojiteljici, saj se je ta
vedel neprimerno. Zanimiv način izražanja agresivnih impulzov se je pojavil v veliki igralni skupini
v simbolni igri strežbe dečkov s strani deklice, ki jo je razjezilo razmetavanje dečka, na kar je
odreagirala z besedami, »da bo pospravila«, s čimer je svojo jezo izrazila posredno.
V vrtčevski skupini 2 je bilo v spolno mešanih igralnih skupinah prisotnih kar nekaj primerov
agresivnega vedenja. Pojavili sta se verbalna in fizična agresija med dečkoma, ko je v prvem
primeru deček v srednje veliki igralni skupini udaril drugega; v drugem primeru v majhni igralni
skupini, ko je deček drugemu dečku nasilno jemal predmete iz rok ter v tretjem primeru, ko je en
deček v veliki igralni skupini v igri lovljenja drugega dečka porinil. Prisotna je bila tudi odnosna
agresija, ko je deklica v veliki igralni skupini zavrnila pomoč dečku v enem primeru, medtem ko je
v drugem primeru deklica v srednje veliki igralni skupini zavrnila ponujeno pomoč s strani dečka–
obakrat na zelo odrezav način. Prav tako se je agresija kazala odnosno v obliki posmeha s strani
deklice, ko je deček padel, in ko večkrat protestno zapustila igre žoganja in prerivanja, ker je bila
užaljena ter se nato vrnila (oba primera sta se zgodila v srednje veliki igralni skupini), ali pa
verbalno, ko je deklica v srednje veliki igralni skupini žalila sposobnosti dečka med lovljenjem na
enostavni ravni. Agresivnost med dvema deklicama se je v tej vrtčevski skupini pojavila le enkrat v
veliki igralni skupini, ko je ena deklica na ponesrečeno potičko druge odreagiralan s privoščljivostjo
(odnosna agresija). Poglejmo si še primere agresivnega vedenja med deklicami in dečki znotraj
vrtčevske skupine 2. Do fizične agresije med dečkom in deklico je prišlo, ko je deček pljunil
deklico, ker se ni strinjal s potekom igre s pravili, zaradi česar je prišlo do ruvanja, kjer sta imela
32

Agresivno , prosocialno vedenje in druge značilnosti vedenja ter posege v igro s strani vzgojiteljice povezujem s teorijo v poglavju Povzetku
spoznanj iz raziskave.
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oba enakovredno vlogo. Odnosna agresija pa se je pojavila tudi s strani dečka, ko se je postavljal
pred drugimi v veliki igralni skupini, na kar se je drugi deček odzval z verbalno agresijo, ko je
prvega obtožil za goljufivca. Prav tako se je tudi deklica postavljala pred drugimi v igri s pravili v
srednje veliki igralni skupini, kar je najverjetneje botrovalo temu, da je v skupini prišlo do spora.
Prav tako je deklica v majhni igralni skupini pri igri z dogovorjenimi pravili, ko niso našli rešitve v
medsebojnem sporu, pogojevala: »Jaz ali pa se ne greš!« (odnosna agresija).
V vrtčevski skupini 3 se je v največ primerih pojavljala odnosna agresija, ko sta deklici odganjali
dečka, ki se je želel priključiti igri (zavračanje soigralca). Ko se je deček nato tudi priključil in s tem
nista bili zadovoljni, sta svojo agresijo prenašali v igro tako, da sta ga kritizirali. Prav tako se je
odnosna agresija v veliki igralni skupini pojavila, ko je deklica užaljeno zapustila simbolno igro,
ker se ni strinjala z izidom konflikta v enem primeru in v drugem primeru, ko se ni strinjala s
potekom igre s pravili in z obtožbo, da goljufa, na kar se je odzvala z ukazovanjem. V naslednji igri
v srednje veliki igralni skupini, ki je bila živahen preplet simbolne igre in igre prerivanja, so se
otroci na vzgojiteljičin poziv k bolj umirjeni in tišji igri odzvali s tožarjenjem drug drugega in
prelaganjem odgovornosti za nastalo situacijo na druge. Fizična agresija se je pojavila le v enem
primeru, ko je v veliki igralni skupini v simbolni igri šlo sprva za igrivo prerivanje dveh dečkov, ki
je prešlo v tepež in se kmalu končalo z jokom enega od dečkov.
V vrtčevski skupini 4 so se otroci v veliki igralni skupini igrali živalsko družino, ko je ena od deklic
drugo obtoževala (odnosna agresija), da jo je druga skoraj zadavila (fizična agresija). Sledil je
primer, ko je deklica iz užaljenosti zapustila simbolno igro »sladoledarne« (odnosna agresija) v
srednje veliki igralni skupini, ker se ni strinjala z njenim potekom, medtem ko so se ostale deklice
drle (verbalna agresija) in se tožarile med seboj (odnosna agresija). Deklica, ki je bila udeleženka
igre v veliki igralni skupini je izzivala dečka v igri lovljenja z izmišljenimi pravili (odnosna
agresija). Znotraj iste igralne skupine pa je igrivo prerivanje dveh dečkov prešlo v pravo fizično
agresijo, ko je en deček udaril drugega in nato svoje agresivno vedenje nadaljeval na verbalen
način z grdim govorjenjem in izzivanjem (odnosna agresija). Verbalna agresija se je zopet pojavila
v veliki igralni skupini med dvema dečkoma, ko je v igri prerivanja in lovljenja na enostavni ravni
eden od dečkov grozil drugemu, da ga bo razbil, »če ne pride takoj«.
V vrtčevski skupini 5 se je deček umaknil iz igre, ker mu ni bilo všeč asertivno vedenje deklice v
srednje veliki igralni skupini med konstrukcijsko igro v peskovniku, ko se je postavila zase. Vedenje
dečka je značilno za odnosno agresijo. Prav tako je do fizično agresivnega vedenja s strani deklice
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prišlo peskovniku v konstrukcijski igri kopanja v veliki igralni skupini, ko je deklica na spor z
dečkom odreagirala tako, da ga je obsula s peskom.

3.4.8

Agresivno vedenje v igralnih skupinah dečkov

Znotraj vrtčevske skupine 1 agresivno vedenje ni bilo prav pogosto: v enem primeru je prišlo v
srednje veliki igralni skupini v simbolni bojevniški igri sabljanja do nenamerne fizične agresije, pri
čemer je deček, ki je bil prizadet, o tem potožil vzgojiteljici, ki se je nato odzvala s pozivom k
samostojnemu reševanju konfliktov. Prav tako je v igri mečevanja prišlo do fizične agresije v
srednje veliki igralni skupini, kar so hitro in učinkovito rešili dečki sami. Do nejevolje, ki je vodila
v konflikt, ne pa v agresivno vedenje, je prišlo v srednje veliki igralni skupini v igri z
dogovorjenimi pravili, ko so se dečki sprli glede štetja in premikanja figuric.
V vrtčevski skupini 2 je do agresivnega vedenja, ki se je izrazilo na odnosni ravni, ko je eden
kritiziral izdelek drugega, češ, »da je grd« prišlo v majhni igralni skupini dveh dečkov, ki sta v
konstrukcijski igri sestavljala piramide, prav tako pa je do nenamerne fizične agresije prišlo v
srednje veliki igralni skupini v igri prerivanja, kar so hitro in elegantno rešili z opravičilom.
V vrtčevski skupini 3 je do agresivnega vedenja prišlo v simbolni igri prometa in vozil, ko je en
deček drugemu igračo izpulil iz rok (fizična agresija), na kar se je prvi odzval s podstavljanjem
predmetov v maščevalni agresiji, in v drugem primeru, ko je deček metal predmete ob zahtevi
vzgojiteljice, da naj pospravi igrače. Oba vedenjska pojava sem uvrstila pod odnosno agresijo.
V vrtčevski skupini 4 je bilo agresivno vedenje, ki se je pojavljalo v različnih oblikah, tudi
najpogostejše. V prvem primeru je pri igri z dogovorjenimi pravili v srednje veliki igralni skupini
prišlo do konflikta med dečkoma, ki sta se skregala in nato drug drugega tudi žalila (verbalna
agresija), kar je prešlo v fizično obračunavanje (fizična agresija), čemur je sledila grožnja enega
dečka drugemu, kaj vse se bo »zgodilo, če ne bo odnehal« (verbalna agresija). V primeru, ko je en
deček drugega v igri z izmišljenimi pravili z bey blade vrtavkami v srednje veliki igralni skupini
zmerjal z »luliko«, je prvi to je preslišal in se igral naprej. Ko je deček nato v isti igri rekel
drugemu: »Daj mi vrtavko ali pa te bom v glavo!«, je drugi na to odreagiral asertivno: »Posodil ti jo
bom!« V tej igri je prišlo tudi do fizične agresije, ko je en deček udaril drugega, v kar je posegla
vzgojiteljica. Ko so se dečki vrnili v igro, so se prepirali, kdo od njih ima prav, pri čemer je prišlo
do nenamerne fizične agresije, ko je en deček udaril drugega, kar sta hitro rešila z opravičilom in se
potem ponovno vključila v igro. Zavrnitve pobude enega dečka, ki se je želel vključiti v igro v
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majhni igralni skupini pa ne bi mogla označiti kot agresivne, saj ni bila izrečena na sovražen način.
Je pa prišlo do fizične agresije v srednje veliki igralni skupini pri igri z bey blade vrtavkami, ki je
sledila v funkcijsko igro, ki se je prepletala s prerivanjem, pri čemer je en deček hodil po drugemu,
čemur je sledil pretep. Prav tako pa je do pretepa (fizična agresija) prišlo tudi v igri prerivanja v
srednje veliki igralni skupini, v kar je vzgojiteljica tudi posegla. V tej vrtčevski skupini je bila igra
pogosto groba, a v večini primerov ni sledila v agresivno vedenje.
V vrtčevski skupini 5 je bilo prav tako prisotno zelo živahno dogajanje. Do agresivnega vedenja je
prišlo v srednje veliki igralni skupini, ko je konstrukcijski igri gradnje železnice sledila simbolna
igra, ki je prešla v igro prerivanja. V tej igri je prišlo do fizične agresije ob tem, ko je en deček
drugemu pulil igračo iz rok. Pogojevanja drugega dečka, ki takšnega vedenja ni dopustil, ne
moremo označiti kot agresivni odziv. Do naslednjega fizično agresivnega vedenja je prišlo v
konstrukcijski igri v majhni igralni skupini v peskovniku, ko je en deček v sporu drugemu vrgel
pesek v obraz. Nagajanje dečka, ki je drugima dvema kradel pesek pa ne moremo obravnavati kot
agresivno vedenje, saj svoje želje po vključitvi v igro ni znal drugače pokazati. Ko je vzgojiteljica
zaznala njegovo potrebo, mu je pri tem pomagala. V drugem primeru pa je bilo preprečitev
vključitve v igro s strani dečkov znak odnosno agresivnega vedenja, ki je dečka, ki se ni mogel
vključiti v igro z dogovorjenimi pravili v srednje veliki igralni skupini, prizadelo. V tej igri je prišlo
tudi do zbadanja med dečki, česar niso zaznali kot agresivno vedenje, zato so se nanj odzvali s
smehom. V isti igri pa je prišlo do odnosne agresije, ko so dečki drug drugega vsepovprek tožarili
vzgojiteljici, da ne upošteva pravil igre; deček, ki so ga iz igre izključili, pa se je po pomoč obrnil
na vzgojiteljico.

3.4.9

Agresivno vedenje v igralnih skupinah deklic

V vrtčevski skupini 1 ni bilo agresivno vedenje prisotno v nobenem primeru. V vrtčevski skupini 2
je prišlo do konflikta ob sestavljanju sestavljank v srednje veliki igralni skupini, ki bi lahko vodil v
agresivno vedenje, vendar jih je vzgojiteljica spodbudila h samostojnemu in konstruktivnemu
reševanju konflikta. V vrtčevski skupini 3 je prišlo do zoperstavljanja odkritemu izražanju moči
(odnosna agresija) v srednje veliki igralni skupini s strani dveh deklic, ki sta se uprli temu, da ena
deklica določa potek igre. Deklici sta se odzvali tako, da sta užaljeno odkorakali iz igre (odnosna
agresija) in nato nemoč iz prejšnje igre preobrazili v moč pri novi igri streljanja, ki je bila precej
agresivne narave (premestitev agresivnosti). Prav tako pa je do odnosne agresije prišlo v vrtčevski
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skupini 4, ko so se deklice govorile o tem, da dojenčka »boli lulček« in bi ga bilo treba odrezati, kar
je možna reakcija na predhoden agresiven vdor dečkov v igro deklic. Znotraj drugega igralnega
dogodka v isti vrtčevski skupini se je agresivno vedenje pojavilo v srednje veliki igralni skupini tudi
v obliki pritoževanja ene deklice čez drugo (odnosna agresija). Pritoževanje je nad tem, da deklica
nečesa nima, je sledilo tudi v naslednji igri, kar je vznemirilo druge deklice, da so se skregale in
verbalno obračunale med seboj (verbalna agresija), čemur je sledil poskus reševanja konflikta s
pomočjo klicanja dedka Mraza, ki »ni hotel priti«. Ena od deklic je o dogajanju poročala
vzgojiteljici (tožarjenje – odnosna agresija), ki jih je pomirila. Prav tako pa se je odkrita verbalna
agresija pojavila le v tej skupini. V tej vrtčevski skupini je prišlo tudi do vdora dečkov v igro, ko so
vpadli v že potekajočo igro deklic in z »dretjem in postavljanjem pred deklicami« prekinili njihovo
dejavnost (Meire, 2007). V vrtčevski skupini 5 so deklice svojo nejevoljo izražale z odnosno
agresijo, ko je ena deklica z ukazovanjem izražala nejevoljo, medtem ko sta dve deklici zapustili
skupino.

3.4.10 Prosocialno vedenje v spolno mešanih igralnih skupinah
V spolno mešani skupini 1 se je prosocialno vedenje odražalo v igri družine v srednje veliki
skupini, kjer so trije dečki in deklica dobro medsebojno sodelovali.
V vrtčevski skupini 2 je medsebojno sodelovanje potekalo v majhni in srednje veliki igralni skupini
med konstrukcijsko igro v peskovniku, pri čemer so v prvem primeru v igri prevladovali dečki, v
drugem pa deklice. V drugem primeru je deček deklicam ponujal še pomoč, ki so jo zavrnile.
Prosocialno vedenje se je pojavilo tudi s povabilom v igro s strani deklice v srednje veliki igralni
skupini, ki je drugo deklico, ki je pred tem užaljeno zapustila igro prerivanja, ponovno povabila v
igro.
Precej primerov prosocialnega vedenja se je pojavilo tudi v vrtčevski skupini 3. Pojavilo se je med
dečkom in deklico, ki sta pometala in si med igro nudila medsebojno pomoč. V naslednjih primerih
se je pojavljalo v velikih igralnih skupinah, in sicer: v simbolni igri, ko je deklica dečka dvakrat
pohvalila, da je delo dobro opravil, pri čemer so tudi ostale deklice izkazovale, da so ponosne nanj;
v prepletu konstrukcijske in simbolne igre, ko so ob gradnji hiše iz vej vsi vključeni med seboj lepo
sodelovali; ko je deček zasluge za uspešno delo delil z drugimi; ko je deček nudil pomoč drugemu
dečku znotraj simbolne igre, ko je z njim nabiral storže in nadalje, ko so z vabilom omogočili
vključevanje novih otrok v igro, ki se je nadaljevala v medsebojnem sodelovanju in s pohvalo dečka
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znotraj iste igre.
V vrtčevski skupini 4 nisem zabeležila posebnih primerov prosocialnega vedenja, medtem ko se je
v vrtčevski skupini 5 to pojavilo v peskovniku v srednje veliki igralni skupini, ko je deklica dečku
ponujala igračko (lopatko) ter v majhni igralni skupini, ko sta deklici lepo medsebojno sodelovali v
konstrukcijski igri, medtem ko se je deček zraven lepo igral.

3.4.11 Prosocialno vedenje v igralnih skupinah dečkov
V vrtčevski skupini 1 so dečki h konstrukcijski igri povabili še enega dečka in pri igri mečevanja z
izmišljenimi pravili v veliki igralni skupini med seboj lepo sodelovali.
V vrtčevski skupini 2 so v majhni igralni skupini v simbolni igri prav tako med seboj dobro
sodelovali, kar je bilo značilno tudi za konstrukcijsko igro v peskovniku v srednje veliki igralni
skupini.
V vrtčevski skupini 3 ni bilo prisotnih posebnih pojavov prosocialnega vedenja v igri dečkov.
Veliko prosocialnega vedenja med dečki je bilo prisotnega v vrtčevski skupini 4. Tovrstno vedenje
se je pojavljalo v srednje velikih igralnih skupinah v igrah z bey blade vrtavkami, ko: je deček
ostalim ponujal pomoč, da »če želijo, ga lahko pokličejo«; je pohvalil drugega v enem primeru in v
drugič, ko se je deček ob nenamernem udarcu drugemu dečku opravičil, nato pa so mu tolažbo
nudili tudi vsi ostali dečki ter, ko je en deček drugemu ponujal igračo (vrtavko bey blade). Prav
tako pa je bilo v isti vrtčevski skupini prisotno tudi sodelovanje.
V vrtčevski skupini 5 se je prosocialno vedenje pojavilo, ko je en deček v srednje veliki skupini
drugemu pri gradnji v konstrukcijski igri nudil pomoč pri gradnji železniške proge in postaje.

3.4.12 Prosocialno vedenje v igralnih skupinah deklic
V vrtčevski skupini 1 so si deklice v srednje veliki igralnih skupinah pomagale pri pospravljanju
igrač v simbolni igri in medsebojno sodelovale v prav tako simbolni igri z živalmi iz papirja,
medtem ko se v vrtčevski skupini 2 prosocialno vedenje med deklicami ni pojavilo.
V vrtčevski skupini 3 sta se deklici v majhni igralni skupini pri igri vzgojiteljic dobro medsebojno
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sodelovali in se spodbujali. Prosocialno vedenje se je prav tako pojavilo, ko je ena deklica z
navijanjem v srednje veliki skupini v simbolni igri bodrila vse ostale deklice »Dajmo, punce!«, pri
čemer je bila poudarjen občutek medsebojne pripadnosti.
V vrtčevski skupini 4 je bilo dogajanje po igralnih skupinah precej bolj živahno: pogosto je bilo
deljenje igrač v simbolni igri družine ali zdravnikov v srednje velikih skupinah ali v medsebojni
pomoči pri urejanju pričeske in »ličenju.
Prosocialno vedenje se je v vrtčevski skupini 5 pojavilo le enkrat, in sicer v majhni igralni skupini,
ko sta si deklici nudili pomoč pri sestavljanju mandal.

3.4.13 Druge značilnosti vedenja33 v spolno mešanih igralnih skupinah
V vrtčevski skupini 1 so bili otroci v majhni igralni skupini z dvema dečkoma in eno deklico
intenzivno vživeti v konstrukcijsko igro v enem primeru in v igro trgovine v drugem primeru, kjer je
hkrati potekalo še dogovarjanje o pravilih igre. Dogovarjanje o pravilih in poteku igre je bilo
prisotno tudi v simbolni igri službe v srednje veliki igralni skupini ter v dveh konstrukcijskih igrah,
ki sta prav tako potekali v srednje velikih igralnih skupinah ter med dvema dečkoma. V kar nekaj
igralnih skupinah so si dečki in deklice vloge med seboj porazdelili spolno stereotipno, kar se je
pokazalo v igri strežbe dečkov s strani deklic v veliki igralni skupini, v igri službe, kjer je bil deček
»šef« v srednje veliki igralni skupini, deklica pa mu je sledila, ko je kot tajnica izpolnjevala njegove
naloge ter v igri vodenja lokala Bar kafe v majhni igralni skupini, kjer je en deček kot »šef« vodil
igro in delegiral vloge, medtem ko se je deklica postavila v gospodinjsko vlogo. Poleg stereotipne
porazdelitve vlog med spoloma pa opazimo tudi zanimivo težnjo po dominantni vlogi s strani
deklic, ki so v kar nekaj primerih vodile igre, in sicer v igri trgovine, v igri preoblačenja in
preobuvanja, v konstrukcijski igri gradnje hišice za ptička, ki je nato sledila v simbolno igro. Vse
omenjene igre so potekale v srednje velikih igralnih skupinah. V teh igrah so deklice številčno
prevladovale, ena od njih je prevzela vodilno vlogo, vendar so bile tudi ostale deklice v bolj aktivni
vlogi od dečkov. V eni od iger so deklice dečka skoraj popolnoma izključile in ju zavajale z lažjo
glede poteka igre. V igrah, kjer je bila številčna prevlada dečkov, so bili bolj aktivni dečki, kar se je
izkazalo v igri družine v srednje veliki igralni skupini, v simbolni igri s figuricami, ki se je prelevila
33

Čeprav se v raziskovalnih vprašanjih osredotočam le na agresivno in prosocialno vedenje, sem med opazovanjem opazila se nekatere druge
značilnosti vedênja. Ker bi bil natančnejši opis posameznih značilnosti vedenja preobsežen glede na izhodiščno temo diplomskega dela,
se zanj nisem odločila.
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v igro z izmišljenimi pravili z bey blade vrtavkami ter v konstrukcijski igri, kjer so se dečki bolj
razživeli in razigrali. V majhnih igralni skupinah sta se dečka konstrukcijske igre lotila vzporedno z
deklico, pri čemer sta med seboj sodelovala; v drugem primeru pa je bila aktivnejša deklica, ki je
spletala kitke, deček pa je zgolj opazoval. V že omenjeni igri s figuricami pa so dečki drug drugega
posnemali, kar je bolj značilno za igre dečkov kot za igre deklic.
V vrtčevski skupini 2 je bilo v spolno mešanih igrah opaziti nekaj odhodov deklic iz igre, ko so se je
naveličale, do česar je prišlo v majhni igralni skupini v konstrukcijski igri, ki se je prepletala s
funkcijsko in v funkcijski igri lovljenja na enostavni ravni v veliki igralni skupini. Prav tako sta iz
igre družine, ki sta jo vodili deklici, odšla dva dečka, ki sta se očitno naveličala tega, da sta vodena.
V igrah med dečki in deklicami je bilo prisotno tudi draženje, ki se je prepletalo z zabavo, smehom
in vživetostjo, ki je bilo del funkcijske igre lovljenja na enostavni ravni, ki se je ponekod prepletalo
z igro prerivanja v velikih igralnih skupinah, pri čemer je prišlo do draženja med deklico ali dečkom
ali pa so dečki dražili ostale deklice. V eni izmed teh iger so imele deklice vodilno vlogo
(domimantnost), ko so v srednje veliki igralni skupini dečka vlekle za hulahop obročem in, kjer je
bilo prisotno tudi medsebojno izkazovanje naklonjenosti s šaljivim zbadanjem, v drugi igri so prav
tako posedovale obroč v igri v veliki igralni skupini, kjer so številčno prevladovali dečki. V drugi
veliki igralni skupini pa so dečki deklice vlekli z obročem. V konstrukcijskih igrah v peskovniku je
bilo v dveh primerih velikih igralnih skupin prisotno ločevanje po spolu, ko so se deklice igrale na
eni strani peskovnika, dečki pa na drugi v vzporedni igri, medtem ko se je pojavilo tudi medsebojno
sodelovanje, zavzetost in dogovarjanje o poteku igre. V enem od primerov so deklice v peskovniku
igrale stereotipno dekliške igre, medtem ko so dečki vanjo vključevali stereotipno deške teme in
igrače. V igrah sta bila prisotni tudi tekmovalnost, postavljanje pred drugimi in nastopaštvo, ki so
se pojavili, ko se je konstrukcijska igra nadaljevala v igro z izmišljenimi pravili in v igro na plezalih
(obakrat v srednje veliki skupini). Igra z dogovorjenimi pravili ne packaj je bila v tej vrtčevski
skupini zelo priljubljena, ki je v srednje velikih igralnih skupinah potekala zelo različno: ob
dogovarjanju o poteku igre iz umirjene igre je sledila v konflikt, ko je en deček iskal stik z odraslo
osebo. V igri ne packaj je bila prisotna tudi zabava, ki je bila značilna tudi za igro slepih miši v
srednje veliki igralni skupini.
V vrtčevski skupini 3 se je igra s stereotipno dekliško tematiko kuhanja v enem primeru in
pometanja v drugem primeru dvakrat pojavila v majhni igralni skupini: v primeru pometanja sta
deček in deklica zasedla veliko prostora, deklica pa je bila v primerjavi z dečkom bolj aktivna.
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Sledila je igra v veliki igralni skupini, kjer so deklice prevladovale v številu in stereotipno dekliški
temi kuhanja, ena deklica je dajala navodila, eden od dečkov je prevzel vodstvo v igri, drugi pa se je
postavljal pred drugimi. V igrah v velikih igralnih skupinah so v določanju teme prevladovali dečki,
ki so se odločili za bojevniške teme, ki je vključevalo streljanje, bili so glasnejši in so tudi številčno
prevladovali. Za večino vseh spolno mešanih igralnih skupin je bila značilna številčna prevlada
dečkov. Dečki so igre pogosto tudi vodili v skladu s stereotipno moško vodilno spolno vlogo
(dominantnost), medtem ko so se deklice pustile voditi (pri vožnji z avtomobilom na podrtem
deblu). Največkrat je vodil en deček. Pogost vzorec je bil tudi ena deklica med dečki v srednje
veliki oz. veliki igralni skupini oz. zelo močna številčna prevlada dečkov nad deklicami, razen pri
igrah z dogovorjenimi pravili, kjer je bilo več deklic in je prišlo do konflikta, po katerem so se
dogovorili o poteku igre, deček pa je svoje nestrinjanje nad dekličinimi goljufanjem izrazil na
konstruktiven način. Deklica je bila tista, ki se z razrešitvijo konflikta ni strinjala, zato je zapustila
skupino. V igralni skupini, kjer so bili dečki in deklice številčno enakovredni, so se vključili v
stereotipno deško temo zlikovcev in policajev, ko pa so se lotili spolno nevtralne teme dneva in
noči, kjer se je deklica lotila stereotipno dekliške teme kuhanja. Igra je prešla v razživeto zabavo.
En deček je sicer opozarjal na pravila, a se je igra razživela še naprej v igrivo agresijo. Slednja je
bila zelo pogosta v igrah – predvsem simbolnih.
V vrtčevski skupini 4 so v spolno mešanih igralnih skupinah številno prevladovale deklice, ki so
bile v igro bolj vključene in so imela v teh skupinah dominatno vlogo. Zanimiv pojav znotraj teh
iger sta bila deček in deklica, ki sta igro opazovala z obrobja v dveh primerih. V igralnih skupinah,
kjer so v igri »sladoledarne« in v igri živali prevladovale deklice, so se med seboj dogovarjale o
poteku igre, pri čemer je bil v obeh primerih deček na obrobju. V igri »sladoledarne« se deklica pa
se z dogovorjenim ni strinjala in je zapustila skupino. V dveh igrah – v simbolni igri muckov in
kužkov so deklice in dečki zasedli veliko prostora. Prav tako je bilo v dveh primerih število dečkov
v igralni skupini enakovredno številu deklic. V prvem primeru je igro sprva vodila ena deklica, ki je
dečka vozila v otroškem vozičku. Ko se je deček nato v skupino, ki jo je pred tem zapustil, vrnil, je
bil v vlogi policaja (bolj aktivna vloga), deklica pa se je vrnila v stereotipno žensko vlogo, ko mu je
pobrala medvedka in ga »očistila, ker je bil umazan«. V drugem primeru številčne enakovrednosti
so bili dečki in deklice v veliki igralni skupini vključeni v igro z izmišljenimi pravili, kjer so se
dražili in bežali pred hudobci, v vlogah nagajanja in draženja pa so si bili enakovredni. V igri, kjer
so bežali pred izmišljeno čarovnico, pa so bili dečki in deklice vsi na isti strani proti skupnemu
sovražniku – čarovnici. V igri prerivanja med dečkom in deklico je bilo zaznati precej nežnosti in
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naklonjenosti, igra pa je potekala bolj umirjeno, kot bi sicer potekala med samimi fanti. Odkrito
izražanje naklonjenosti je bilo prisotno med deklicami v igri prerivanja, pri čemer sta bila deček in
deklica iz tega izvzeta. Za živahne in dinamične igre lovljenja s pravili in na enostavni ravni ter
simbolne igre in igre prerivanja je bila značilna razigranost in živahnost, kar je bilo značilno
predvsem za velike igralne skupine.
V vrtčevski skupini 5 so dečki v igralnih skupinah večkrat prevladovali, sledijo igralne skupine, kjer
so eni in drugi enakovredno zastopani in nato šele igralne skupine, kjer številčno prevladujejo
deklice. Pa si jih poglejmo. V igrah, kjer je bilo več dečkov, so prevladovale konstrukcijske igre, kar
je bilo v treh primerih povezano s tem, da je vzgojiteljica spodbujala igro v peskovniku. V prvem in
drugem primeru v peskovniku je igra v majhni igralni skupini potekala umirjeno, zavzeto in je
vsebovala spolno nevtralne teme, le v enem primeru se je zaostrila, ko se je deklica v igri postavila
zase, kar je dečka tako vznejevoljilo, da je ušel iz peskovnika in sta ga vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice morali iskati. V zadnjem primeru pa je igra v peskovniku vsebovala tudi deške
elemente rušenja z veliko mero igrive agresije. Tudi v drugih dveh primerih, ko je bilo prisotnih
več dečkov v igri z izmišljenimi pravili z vrtavkami bey blade v srednje veliki igralni skupini, ki so
zasedli veliko prostora in ob gradnji železniške proge, so bile teme iger deške. V igralnih skupinah,
kjer so bile deklice in dečki zastopani v enaki meri, so se v igri v peskovniku udeleževali
konstrukcijske igre v dveh primerih v srednje veliki igralni skupini in v enem primeru v veliki
igralni skupini. Teme so bile spolno nevtralne, vendar sta se deklici v prvem primeru igre naveličali
in sta odšli, v drugem primeru pa je med deklico in dečkom prišlo do spora, ki je vodil v agresivno
vedenje. V igrah, kjer so bile v večjem številu zastopane deklice, sta se deklici v enem primeru
igrali vzporedno z dečkom v konstrukcijski igri v peskovniku in si delili delo. Isti vzorec vzporedne
igre in deljenja dela med deklicami se je pojavil tudi v srednje veliki igralne skupini v
konstrukcijski igri sestavljanja sestavljank. Le v eni od iger so bile deklice dominantne, ko so bile
bolj aktivne od dečka, pri čemer je imela ena deklica vodilno vlogo, vendar je tudi ostalim
prepustila prostor, da so se dogovarjale o vlogah v igri. Zanimiv pojav, ki sem ga prehodno že
opisala je tudi hierarhija med družinskimi člani, ki se je kazala v prostorski poziciji, pri čemer so
bili odrasli zgoraj, otroci pa pod mizo, ki se je pojavil tudi v tej skupini.

3.4.14 Druge značilnosti vedenja v igralnih skupinah dečkov
V vrtčevski skupini 1 se je v majhni igralni skupini pojavilo dogovarjanje o poteku igre v igri z
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izmišljenimi pravili, ko so se mečevali oz. se igrali z bey blade vrtavkami in sklicevanje na pravila
v skupini, s čimer so dokončno rešili spor v igri prerivanja, ki je sledilo posredovanju vzgojiteljice.
V vrtčevski skupini 2 se je pojavila zavzetost v majhni igralni skupini v simbolni igri s krompirčki,
kjer je hkrati potekalo tudi dogovarjanje o poteku igre. Obe prvini igre sta se pojavili tudi v majhni
igralni skupini konstrukcijski igri v pesku. Dogovarjanje o poteku igre je prav tako potekalo v igri v
peskovniku v srednje veliki igralni skupini, ki je sledilo opravičilu dečka, ki je drugega nenamerno
udaril. Zanimiv pojav je bil tudi pogovor ob igri, ki se je pojavil v majhni igralni skupini ob
konstrukcijski igri. V majhni igralni skupini ob igri z bey blade vrtavkami je en deček igro bolj
opazoval in, ko se je te vloge v igri naveličal, je igro tudi kmalu zapustil (odhod iz igre zaradi
naveličanosti). V majhni igralni skupini je v igri z dogovorjenimi pravili, ki je prešla v prerivanje,
prišlo do glasnosti, medtem ko je bilo za drugo igro prerivanja poleg glasnosti značilna tudi
dominantnost enega od dečkov. Dominantnost se je pojavila tudi v veliki igralni skupini v
bojevniški igri ob prepletu z igro prerivanja, ki jo je vodil deček, obenem pa jim je dopuščal
možnost za dogovarjanje o poteku igre. Igra iz te igralne skupine dečkov se je nato nadaljevala v
naslednji igri v srednje veliki igralni skupini v igri prerivanja, ko je en deček zopet po nesreči udaril
drugega, čemur je sledilo opravičilo.
V vrtčevski skupini 3 se je pogosto pojavljalo postavljanje pred drugimi, ki se je v treh primerih
pojavilo v majhni igralni skupini znotraj konstrukcijske igre. Zanimiv pojav v tej vrtčevski skupini
je bil tudi zasedanje velikega dela prostora, ki se je v dveh primerih pojavil v majhni igralni skupini
– enkrat v simbolni igri preoblačenja in preobuvanja dveh dečkov in drugič v funkcijski igri
lovljenja na enostavni ravni ob prepletu z igro prerivanja. Dominantnost se je pojavila le v enem
primeru, ko je pozitivni vodja v majhni skupini v simbolni igri živali določal, kdo se lahko pridruži
igri in delegiral vloge v skupini, medtem ko so ostali dečki ubesedovali dogajanje v igri. V tej
vrtčevski skupini se je pojavilo tudi postavljanje zase, ko je deček v majhni igralni skupini branil
svoje mnenje ter poučevanje in usmerjanje pri igri z žogo na enostavni ravni, ki je sledila simbolni
igri dveh dečkov; glasnost in zabava v igri prerivanja v majhni skupini ter težave pri izražanju
potreb s strani enega dečka v simbolni igri v majhni igralni skupini, ki jih je pogosto izražal z
agresivnim vedenjem.
V vrtčevski skupini 4 je bilo dogajanje najbolj pestro. Zelo pogosta pojava sta bila tekmovalnost in
postavljanje pred drugimi, ki se je pojavilo tako v majhnih kot tudi srednje velikih in v velikih
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igralnih skupinah, zlasti v igrah z dogovorjenimi pravili, konstrukcijski igri ter v simbolni igri
zlikovcev in policajev. Značilen pojav je bil tudi zasedanje velikega dela prostora v igri z vrtavkami
bey blade v majhnih in v srednje velikih igralnih skupinah ter v simbolni igri kuhanja v majhni
skupini in igri pajkov v srednje veliki igralni skupini. Pojavljala se je tudi igriva agresivnost v igri z
bey blade vrtavkami v majhni igralni skupini, v simbolni igri pajkov v srednje veliki igralni skupini,
v funkcijski igri vrtenja dveh dečkov ter v igri z izmišljenimi pravili bey blade v srednje veliki
igralni skupini, kar je pogosto spremljala tudi glasnost. Zanimiv pojav je bilo pačenje v simbolni
igri kuhanja ter v igri z izmišljenimi pravili z bey blade vrtavkami – obakrat v majhni igralni
skupini. Dominantnost se je pojavila, ko je deček ukazoval v simbolni igri kuhanja, čemur se je
drugi deček odkrito zoperstavil, medtem ko ukazovanje v kombinaciji s prepovedovanjem v igri z
bey blade v srednje veliki igralni skupini ni sprožilo takšne reakcije. Pojavilo se je tudi enostransko
fizično izkazovanje naklonjenosti, opravičilo ob nenamernem udarcu v igri z bey blade ter
postavljanje zase, ko deček ni popustil zahtevi drugega dečka, da obdrži igračo v igri z bey blade
vrtavkami (obakrat v srednje veliki igralni skupini). Zlasti zanimiv pojav je zaupnost, sicer značilna
za igre deklic, ki se je pojavila med dečki v veliki igralni skupini med funkcijsko igro s skiroji ob
medsebojnem deljenju skrivnosti, ki naj jih »ne bi zaupali deklicam«.
V vrtčevski skupini 5 je v srednje veliki igralni skupini potekala umirjena in zavzeta igra spomina,
zavzetost pa je bila značilna tudi za igro prometa in vozil v majhni igralni skupini, ko so dečki
oponašali zvoke avtomobilov. Glasno oponašanje zvokov se je pojavilo tudi v simbolni igri v
srednje veliki igralni skupini, ki je sledila gradnji železnice. Glasnost je bila značilna tudi za
simbolno igro gradnje mesta, ki je sledila konstrukcijski igri in igri z dogovorjenimi pravili spomin
(obakrat v srednje velikih igralnih skupinah). Pojav ubesedovanja poteka igre se je pojavil v
peskovniku med dvema dečkoma, ki sta se igrala gradbena delavca in v srednje veliki igralni
skupini v simbolni igri vozil in prometa, ki je sledila konstrukcijski igri gradnji železnice. Pogovor
ob igri je potekal v majhni igralni skupini v konstrukcijski igri, tekmovalnost v majhni skupini z
vrtavkami bey blade, opozarjanje na pravila pa v igri z dogovorjenimi pravili spomin v majhni
igralni skupini.

3.4.15 Druge značilnosti vedenja v igralnih skupinah deklic
V vrtčevski skupini 1 je igra deklic večinoma potekala v umirjeni in zavzeti igri.
V vrtčevski skupini 2 je imela v majhni igralni skupini slepih miši ena deklica dominantno vlogo,
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ko je »vodila igro in določala pravila«. Prav se je dominantna vloga deklice pojavila v srednje
veliki igralni skupini, ko je »vodila igro in opisovala dogajanje« v simbolni igri dneva in noči, ki je
sledila igri prerivanja. V tej igri je bilo prisotno tudi precej živahnosti in postavljanja deklice pred
drugimi. Večina iger v igralnih skupinah deklic znotraj te vrtčevske skupine je potekala umirjeno in
zavzeto.
V vrtčevski skupini 3 so se deklice v srednje velikih igralnih skupinah dogovarjale o delitvi vlog in
poteku igre v simbolnih igrah družine in zdravnikov. V dveh srednje velikih igralnih skupinah je ena
od deklic med simbolno igro vzgojiteljic ter prometa in vozil prevzela vodilno vlogo, kar je v enem
primeru kazala z ukazovanjem, z dajanjem navodil , ki so jim druge deklice sledile ter v drugem
primeru z ukazovanjem. V tej vrtčevski skupini se je znotraj igralnih skupin deklic, ki so bile v
vlogah vzgojiteljic, pojavil tudi element poučevanja in dajanja navodil.
Dominantnost se je kazala tudi v dveh igrah v vrtčevski skupini 4, ki je bila s strani ene deklice
odkrito izražena v simbolni igri družine v srednje veliki igralni skupini z besedami »Ona je moja
služabnica«. V drugem primeru v srednje veliki igralni skupini je med simbolno igro poroke ena
deklica določala pravila igre in delegirala vloge, ostale pa so ji sledile. Vendar je bilo kljub temu v
tej igri prisotno tudi dogovarjanje. Pojavila se je tudi vodilna vloga ene deklice, ki je v igri
popravljala voziček od dojenčka, medtem ko jo je druga zgolj opazovala. V tej vrtčevski skupini so
deklice pogosto in zelo verodostojno posnemale odraslo žensko spolno vlogo, ko so igrale
zdravnico, mamice oz. se urejale ali ličile za poroko, pri čemer so pogosto uporabile tudi
poučevanje. Okvir igre pa so si pogosto postavile z ubesedovanjem poteka igre in se glede njega
tudi dogovarjale.
V vrtčevski skupini 5 se je hierarhičnost odnosov kazala v srednje veliki skupini, ki se je nato
pretvorila v veliko igralno skupino ob igri družine, ko so deklice, ki so prevzele odraslo vlogo,
zasedale prostor zgoraj, deklice »otroci« pa so imele svoj prostor pod mizo. Svojo dominantnost je
ena deklica še utrjevala z odkritim izražanjem nejevolje ob pridruženi deklici in ukazovanjem.
Hierarhičnost v igri družine se je zopet ponovila v »prostorski poziciji otroci spodaj, odrasli zgoraj«
znotraj majhne igralne skupine, vendar je bilo v tej igri med sodelujočimi prisotno dogovarjanje o
poteku igre. Omenjeno dogovarjanje se je prav tako pojavilo tudi v majhni igralni skupini znotraj
konstrukcijske igre v peskovniku. Pogosto so igre v igralnih skupinah potekale umirjeno, medtem
ko je bila igra družine v enem primeru tako živahna in glasna, da je vanjo morala poseči
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vzgojiteljica.
R.V. št. 4: Kakšen je vzgojiteljičin odnos do iger v igralnih skupinah glede na spol otrok, ki so bili
vključeni vanje?

3.5

Posegi v igro v spolno mešanih igralnih skupinah ter v igralnih skupinah dečkov in
deklic s strani vzgojiteljice

Najpogostejši poseg v igro otrok s strani vzgojiteljice34 je bil opozarjanje na pravila v skupini.
Pri igralnih skupinah dečkov je do opozarjanja na pravila v skupini prišlo ob namiznih igrah z
dogovorjenimi pravili, ko so se v vrtčevski skupini 1 v majhni igralni skupini igrali igro človek ne
jezi se in jih študentka opozarjala na uporabo le ene kocke ter v vrtčevski skupini 5 med igro
spomina v srednje veliki igralni skupini, ko je prišlo do tožarjenja, ker eden ni upošteval pravil,
izključeni deček pa je poiskal stik z vzgojiteljico, ki se je pri posredovanju sklicevala »pravilo treh
v skupini«.
V igralnih skupinah deklic je prišlo do opozarjanja na pravila v skupini v srednje velikih igralnih
skupinah v vrtčevski skupini 4, ko so deklice skakale s klopi, čeprav so dobro vedele, da tega ne
smejo ter v vrtčevski skupini 5 ob igri zdravnikov, ko je prišlo do prerivanja in glasnosti ob
oponašanju dojenčkov.
V spolno mešanih igralnih skupinah je prišlo do opozarjanja na pravila v skupini v veliki igralni
skupini znotraj vrtčevske skupine 1, ko so deklice stregle dečke in je prišlo do igre prerivanja,
vzgojiteljica pa jih je opozorila na to, da se znotraj kotička lahko igrajo le 4 otroci.
Drugi najpogostejši poseg v igro je bil prekinitev igre zaradi agresivnega vedenja. V vrtčevski
skupini 4 je vzgojiteljica dvakrat posegla v igralni skupini dečkov: ko je v srednje veliki igralni
skupini med igro človek ne jezi se prišlo do besedne in fizične agresije in, ko se je v veliki igralni
skupini v igri z bey blade verbalna in fizična agresija stopnjevala dolgo časa, preden je bila s strani
34

Za določanje odnosa vzgojiteljice do igre sem uporabila besedno zvezo posegi v igro s strani vzgojiteljice, saj na podlagi le-teh lahko sklepamo o
njenem odnosu do iger dečkov, deklic in iger v spolno mešanih skupinah. Kategorije, kot so prekinitev igre zaradi zagotavljanja vrtčevske rutine in
prekinitev igre zaradi izpolnjevanja nalog po Kurikulumu sem sprva analizirala, vendar sem jih nato iz analize umaknila, ker so glede na namen
raziskave nerelevantne, saj ne povedo ničesar o odnosu vzgojiteljic do iger otrok v povezavi s spolom, ampak se vežejo zgolj na dnevni potek
dogajanja v vrtcu. Pri tem raziskovalnem vprašanju sem zaradi številčnosti kategorij, ki se nanašajo na posamezen poseg s strani vzgojiteljice, le-te
opisovala sproti, ne da bi sledila razporeditvi po spolni sestavi skupin, kot sem to počela v predhodni obravnavi raziskovalnih vprašanj.
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vzgojiteljice prekinjena. Znotraj iste vrtčevske skupine je vzgojiteljica igro prekinila zaradi
agresivnega vedenja, ko je prišlo do vdora dečkov v domišljijsko igro deklic v srednje veliki igralni
skupini. V vrtčevski skupini 3 pa je vzgojiteljica zaradi domnevno agresivnega vedenja izključila le
enega dečka iz srednje velike spolno mešane igralne skupine med živahno igro zlikovcev in
policajev, kjer je bilo »veliko vznemirjenja in veselja ter glasnosti«. V primeru jih je vzgojiteljica
sprva napotila k tišji igri, na kar so se otroci odzvali s tožarjenjem, kdo je kriv za tak potek igre.
Deček, ki je imel težave z obvladovanjem jeze, je začel tolči po škatlah, zaradi česar ga je iz igre
izključila. Prav tako je vzgojiteljica iz vrtčevske skupine 4 v spolno mešani igralni skupini prekinila
fizično agresivno vedenje ene deklice, ki je udarila drugo.
Poziv k pospravljanju s strani vzgojiteljice se je pojavil v igri dveh dečkov v vrtčevski skupini 4, ki
je bila parodija na igro deklic, kjer sta razpostavila vse možne čevlje in zavzela mnogo prostora ter
se nato sprla. Prav tako pa je vzgojiteljica znotraj iste vrtčevske skupine posegla v srednje veliko
igralno skupino dečkov, ko so iz igre z bey blade vrtavkami prešli v prerivanje, ki se je stopnjevalo
v fizično agresijo. V vrtčevski skupini 5, ko se je majhna igralna skupina prelevila v srednje veliko
igralno skupino in je konstrukcijski igri sledila simbolna igra in nato prerivanje, je vzgojiteljico
zmotila igriva agresija in živahnost, zaradi česar je dečke je pozvala k pospravljanju in bolj
umirjeni igri. S pozivom, naj pospravijo, je vzgojiteljica prav tako posegla v umirjeno igro nege v
srednje veliki igralni skupini deklic znotraj v vrtčevske skupine 1. V spolno mešanih igralnih
skupinah teh pozivov ni bilo.
Spodbuda k samostojnemu reševanju konfliktov s strani vzgojiteljice se je pojavila med deklicami
v vrtčevski skupini 2, ko so se v srednje veliki igralni skupini ob igri sestavljank zapletle v konflikt,
pri čemer jih je vzgojiteljica spodbudila tudi h konstruktivnemu reševanju konfliktov. Na koncu so
se deklice celo objele. V vrtčevski skupini 1 je vzgojiteljica dečke v srednje veliki igralni skupini
spodbudila k samostojnemu reševanju konfliktov, ko je v bojevniški igri igriva agresivnost prešla v
fizično agresijo. V tem primeru je posredovala na željo otrok, ko je en deček zatožil drugega, da ga
je udaril. V vrtčevski skupini 4 pa je v igri med dečki v srednje veliki igralni skupini prišlo do
besedne in fizične agresije, vendar vanjo dolgo časa ni posegla; ko pa je, je obsodila neprimerno
vedenje in igro zaradi agresivnega vedenja prekinila ter otroke pozvala k samostojnemu reševanju
konfliktov. V spolno mešanih igralnih skupinah ni zaslediti spodbud k samostojnemu reševanju
konfliktov, temveč le primer spodbude k samostojnosti v igri, ko je vzgojiteljica dečke in deklice v
vrtčevski skupini 1 spodbudila, da naj v igri uporabijo le igrače, ki so jih sestavili sami.
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Sorodna predhodni spodbudi k samostojnemu reševanju konfliktov je bila tudi pobuda h
konstruktivnemu reševanju konfliktov, do katere je prišlo znotraj vrtčevske skupine 5, ko je eden
od dečkov, ker se drugače ni mogel vključiti v igro, drugima dečkoma kradel pesek, ko sta
oponašala delavca na gradbišču. Vzgojiteljica je kot pozorna opazovalka videla, od kod izhaja
dečkov vzgib po nagajanju, zato je vse prisotne spodbudila, da so konstruktivno rešili konflikt,
deček pa se je lahko vključil v igro.
Preusmeritev v drugo dejavnost zaradi agresivnega vedenja s strani vzgojiteljice se je pojavila le
enkrat, in sicer med dečki v majhni igralni skupini znotraj vrtčevske skupine 1, ko je simbolna igra
z živalskimi figuricami prešla v brezciljno metanje. Preusmeritev v drugo dejavnost je vzgojiteljica
uporabila tudi v vrtčevski skupini 2, ko je znotraj spolno mešane igralne skupine prišlo do konflikta
med deklico, ki se je s svojo zmago postavljala pred ostalimi dečki v igri ne packaj, kar dečkom ni
bilo všeč. Ko je vzgojiteljica posegla v igro, je k nadaljnji igri usmerila le tiste, ki se še niso igrali,
ostali so morali igro zapustiti.
V nekaterih primerih so vzgojiteljice uporabile tudi bolj skrajen ukrep, da določenega tipa igre niso
dovolile. Do prepovedi iger streljanja je prišlo znotraj spolno mešane srednje velike igralne skupine
v vrtčevski skupini 3 ter v igralnih skupinah dečkov v vrtčevski skupini 5. Igra streljanja se je med
deklicama v vrtčevski skupini 3 sicer pojavila, vendar je vzgojiteljica ni opazila.
Poseg v igro zaradi skrbi za čistočo in varnost se je pojavljal zlasti v vrtčevski skupini 3, kar je
najbrž povezano s preživljanjem časa zunaj. Vzgojiteljica je na tak način posegla v konstrukcijsko
igro v srednje veliki skupini in v simbolno igro v veliki skupini (ki se je v obeh primerih pojavila v
spolno mešanih igralnih skupinah), ki je potekala umirjeno in vključevala prosocialno vedenje, pri
čemer je šlo po mojem mnenju za čisto nepotreben poseg. Vzgojiteljica je skrb za varnost izrazila
tudi v vrtčevski skupini 5 z besedami: »da se ne bo komu kaj v glavo odbilo«, ko so se dečki v
srednje veliki igralni skupini vključili v živahno igro z vrtavkami bey blade. Izgleda, da
vzgojiteljice deklicam bolj zaupajo, da bodo poskrbele za svojo varnost in se zato v igro deklic niso
vmešavale – lahko pa je to povezano tudi z vključevanjem deklic v druge dejavnosti, kjer je manj
možnosti, da bi se poškodovale oz. umazale. Po drugi strani pa je opaziti, da so bili dečki in otroci
obeh spolov v spolno mešanih igralnih skupinah na varnost večkrat opozorjeni.
Poziv k bolj umirjeni igri je vzgojiteljica uporabila pri dečkih v vrtčevski skupini 4, ko sta bila
dečka v gibalni funkcijski igri, ki se je prepletla s prerivanjem, preglasna; obenem pa ju je
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opozorila, da naj ob nadaljevanju takšne igre »ne iščeta več tolažbe pri njej« ter pri igri z vrtavkami
v srednje veliki igralni skupini, ko je vzgojiteljico zmotila živahnost igre. Prav tako pozivi k bolj
umirjeni igri niso izostali pri deklicah v vrtčevski skupini 3, ko je vzgojiteljica posegla v živahno
simbolno igro v srednje veliko igralni skupini, ki je potekala z jasno hierarhično strukturo in
vodstvom ene deklice. Prav tako je vzgojiteljica v vrtčevski skupini 4 igralno skupino deklic med
igro vzgojiteljic v srednje veliki skupini pozvala k bolj umirjeni igri; v vrtčevski skupini 5 pa je
vzgojiteljica posegla v živahno in glasno igro oponašanja dojenčkov in jih obenem opozorila na
pravila v skupini. V spolno mešanih igralnih skupinah so bili poziva k bolj umirjeni igri deležni
znotraj velike igralne skupine v vrtčevski skupini 1, kjer so dečki dražili deklico policistko ter v
srednje veliki skupini v igri zlikovcev in policajev znotraj vrtčevske skupine 3, kjer je bilo prisotno
veliko draženja, zabave in glasnosti. Ker se v tej skupini na poziv vzgojiteljice niso odzvali, temveč
so z igro nadaljevali, je sledila prekinitev igre zaradi neupoštevanja pravil, obsodba neprimernega
vedenja (tožarjenja) in prekinitev igre zaradi ocene nekega vedenja kot agresivnega, kar je bil po
mojem mnenju pretiran odziv glede na to, da je deček le tolkel po škatlah.
V vrtčevski skupini 2 posegov v igralne skupine dečkov s strani vzgojiteljice ni bilo, saj so kljub
konfliktom, ki so pripeljali tudi do agresivnega vedenja, veliko težav rešili povsem samostojno ob
dogovarjanju o poteku igre, z opravičilom in drugim asertivnim vedênjem.

4

POVZETEK SPOZNANJ IZ RAZISKAVE

4.1 Igre v spolno mešanih igralnih skupinah
Med gibalnimi funkcijskimi igrami so bile v vseh vrtčevskih skupinah (razen v skupini 1 in 5, kjer
se funkcijska igra ni pojavljala) zelo priljubljene igre lovljenja na enostavni ravni, kjer je prišlo do
poudarjanja stereotipnih spolnih vlog, v katerih so se dečki in deklice postavljali vsak na svoj breg,
s čimer naj bi utrjevali meje med spoloma (Thorne, 1993). V literaturi je ta tip igre opisan kot
preplet igre lovljenja na enostavni ravni z domišljijskimi scenariji, za katerega je značilno, da dečki
lovijo deklice. Draženje in humor v tovrstnih igrah sta dvoumna, saj lahko pomenita tako
naklonjenost in sodelovanje kot tudi sovražnost (prav tam), s čimer lahko razložim, zakaj je v
nekaterih primerih iz igrivega draženja med otroki prišlo do pravega agresivnega vedenja. V
primerih, kjer se je v spolno mešanih skupinah pojavljalo lovljenje, se je ta vrsta igre najbolj
pogosto prepletala z igro prerivanja in nato z draženjem, za katerega je značilno utrjevanje
89

stereotipnih razlik, ki veljajo med spoloma – dečki so po navadi tisti, ki lovijo (aktivna vloga),
deklice so pa tiste, ki bežijo (pasivna vloga) (prav tam), kar pa bi veljalo sicer za večino primerov v
vrtčevski skupini 2, medtem ko je bilo v primerih vrtčevske skupine 3 med dečki in deklicami
opaziti enakovredno menjavo pasivne, bežeče vloge in aktivne vloge tistega, ki lovi. Izsledki
raziskav uveljavljenih avtorjev, ki jih povzema Marjanovič Umek (2011) kažejo, da so v spolno
mešanih skupinah deklice pogosteje manj dejavne in zgolj opazovalke (Marjanovič Umek, 2011),
vendar kot vidimo s tovrstno razlago v vseh primerih ne bi mogli zadovoljiti.
Funkcijska igra se ni pojavila v spolno mešani igralnih skupinah znotraj vrtčevske skupine 1, ki so
jo obiskovali najstarejši otroci. V tej vrtčevski skupini se veliko več vključevali v kompleksno
simbolno igro in v konstrukcijske igre gradnje in sestavljanja, kar so igre na višji ravni zahtevnosti,
ki se pojavijo kasneje v razvoju otroka. Odsotnost funkcijske igre pa je bila prisotna tudi v vrtčevski
skupini 5, ki so jo obiskovali najmlajši otroci od dopolnjenega tretjega leta naprej. Za to skupino bi
odsotnost te vrste igre lahko pripisali temu, da so se otroci veliko časa igrali v igralnici, kjer je
zaradi prostorskih omejitev manj možnosti za sproščanje energije v gibalnih igrah. Tudi v primerih
ko so se otroci igrali zunaj, jih je vzgojiteljica spodbujala le k igri v peskovniku, kjer je bila v
skladu z razpoložljivim materialom poudarjena zlasti konstrukcijska igra. Na podlagi analize
rezultatov bi lahko zaključila, da so bile pogostejše funkcijske igre v spolno mešanih vrtčevskih
skupinah 2 in 3 povezane s tem, da so se otroci v obeh skupinah večji meri igrali na prostem in, da
je tovrstno igro spodbujala tudi vzgojiteljica s svojim ravnanjem ter da je bilo znotraj omenjenih
skupin največ srednje velikih in velikih skupin. Izkazalo se je, da je funkcijska igra bolj privlačna v
spolno mešanih skupinah, še zlasti v tistih malo večjih, kjer se znotraj omenjene igre lažje izrazijo
nasprotja in napetosti med spoloma (Thorne, 1993).
Pa si poglejmo še igre prerivanja. V igrah prerivanja v spolno mešanih igralnih skupini je bilo
prisotno precej raznolikosti. Znotraj spolno mešanih igralnih skupin so igre prerivanja najpogosteje
potekale med dečki ali med deklicami in dečki, le redko so se prerivale le deklice, medtem ko so
dečki vzporedno počeli kaj drugega. Igre prerivanja v spolno mešanih igralnih skupinah so bile zelo
pogosto prepletene s funkcijskimi igrami lovljenja ali z draženjem, pri čemer so vključevale veliko
medsebojnega zbadanja in igrivosti. V nekaterih primerih so bile igre prerivanja del simbolnih iger
oz. iger, v katerih so deklice bežale pred dečki. Kljub temu, da so igre prerivanja v osnovi bolj
značilne za igre dečkov, rezultati raziskave kažejo, da so bile na mestih, kjer se je igra prerivanja v
spolno mešanih skupinah prepletala z drugimi vrstami igre, prisotne večinoma spolno nevtralne
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teme (npr. igra slepih miši, funkcijske igre skakanja) in le nekaj primerov stereotipno deških tem,
kot so npr. igre superjunakov. V določenih primerih so se otroci postavili v stereotipne spolne vloge,
medtem ko so bili v drugih primerih vloge deklic in dečkov v igrah prerivanja enakovredne, kar se
je pojavilo v vrtčevskih skupinah 3 in 5. V igri, kjer sta bila prisotna le deček in deklica iz vrtčevske
skupine 4, je bila igra prerivanja bolj nežna in vključevala precej elementov medsebojne
naklonjenosti.
Pri igrah z dogovorjenimi pravili v spolno mešanih igralnih skupinah vidimo, da so se otroci radi
združevali zlasti ob namiznih družabnih igrah (npr. spomin, človek, ne jezi se in ne packaj) in
gibalnih igrah (npr. barvice in slepe miši), ki so bile v vseh primerih v vseh vrtčevskih skupinah
(razen v skupini 4, kjer se tovrstna igra ni pojavila na račun pogoste simbolne igre in iger
prerivanja) spolno nevtralne. V vrtčevski skupini 2 so bile te igre v okviru srednje velikih in velikih
igralnih skupin zelo živahne in razgibane in povzročile nemalo konfliktov, kar je bilo značilno tudi
za tovrstne igre v vrtčevski skupini 3, medtem ko so igre z dogovorjenimi pravili v vrtčevski
skupini 5 potekale bolj umirjeno.
V igrah z izmišljenimi pravili so se prepletale stereotipno deške teme – najbolj priljubljene so bile
vrtavke bey blade v vrtčevskih skupinah 1 in 5, pojavile so se tudi različne tekmovalne igre z
raketami (v vrtčevski skupini 2) in z modelčki avtomobilčkov (v vrtčevski skupini 5), medtem ko so
bile v vrtčevski skupini 4 prisotne spolno nevtralne igre, kjer so imeli dečki in deklice enakovredno
vlogo pri begu pred namišljeno čarovnico. V igre z izmišljenimi pravili, kjer so prevladovale deške
teme, so se deklice vključevale le znotraj spolno mešanih igralnih skupin, s čimer so potrdile
izsledke raziskav, ki kažejo na večjo prožnost deklic pri vključevanju v igre nasprotnega spola v
primerjavi z dečki (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006).
Rezultati raziskave v spolno mešanih igralnih skupinah kažejo, da si otroci igro v večini porazdelijo
spolno stereotipno, preko česar tako deklice kot tudi dečki utrjujejo svoje spolno stereotipne vloge,
ko dečki nastopajo v vodilnih vlogah, medtem ko se deklice pustijo voditi oz. je vsebina igre spolno
stereotipna (glej primer, ko so deklice stregle dečke), kar naj bi se še vedno skladalo s stereotipnimi
odraslimi spolnimi vlogami. Po drugi strani pa izsledki iz raziskave diplomskega dela kažejo tudi
drugo sliko, in sicer, da tudi deklice znotraj spolno mešanih skupin lahko nastopajo v vodilnih
vlogah, kar je odvisno predvsem od tega, katerih vrst iger se lotevajo. V konstrukcijskih igrah in
igrah z izmišljenimi pravili dominirajo dečki; v simbolnih igrah, ki vključujejo družinske teme in
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teme skrbi za druge ter gospodinjskih opravil oz. nege in urejanja, pa deklice. V igrah z
dogovorjenimi pravili in funkcijskih igrah tako eni kot tudi drugi pogosteje nastopajo v
enakovrednih vlogah, razen v igrah lovljenja na enostavni ravni, kjer so pogosteje dečki tisti, ki
lovijo deklice. Dominantnost dečkov ali deklic je odvisna tudi od številčne prevlade enih ali drugih
znotraj skupine – tako v skupinah, kjer prevladujejo deklice, le-te igre pogosto tudi vodijo oz.
obratno.
Izkazalo se je, da je igra v spolno mešanih igrah zelo pogosta. Pa si poglejmo podrobneje, zakaj bi
temu lahko bilo tako. Po starejših kognitivno-razvojnih razlagah obstajajo tudi razlike med
spoloma: deklice, ki so dosegle konstantnost spola, so dajale prednost igram v istospolnih skupinah,
medtem ko pri dečkih tega ne moremo povezati s to fazo v razvoju, saj se dečki običajno že zelo
zgodaj v razvoju naučijo, da se morajo izogibati igram z deklicami (Smetana in Letourneau, 1984,
po Beal, 1994). Po teoriji o spolni konstantnosti, lahko sklepamo, da so se opazovani otroci v
največji meri združevali v spolno mešane skupine, kar bi lahko veljalo predvsem za spolno mešane
igralne skupine znotraj vrtčevskih skupin 4 in 5, ker še niso dosegli zadnje stopnje v razvoju spolne
identitete, t.i. konstantnosti spola. Za tiste otroke, ki so pa so že dosegli konstantnost spola ali pa so
tik pred tem, da bi jo dosegli (kar bi lahko rekla, da velja za otroke v vrtčevskih skupinah 1,2 in 3),
je namreč značilno, da se družijo z vrstniki istega spola, pri čemer utrjujejo svojo spolno vlogo oz.
velja ravno obratno: s tem, ko se družijo z vrstniki nasprotnega spola, še utrjujejo ločnice med enim
in drugim spolom ter krepijo svoje spolne vloge. Glede na rezultate raziskave, ki kaže največjo
pogostost iger v spolno mešanih igralnih skupinah, bi lahko dodala, da se dečki ne izogibajo igram
deklic, ampak se izogibajo igram z dekliškimi temami, vendar tudi to ne velja v celoti, saj v igre z
dekliškimi temami, vključujejo tudi deške elemente, ko so prostorska ekspanzivnost ali parodijo na
dekliške igre, s čimer kažejo distanco do teh tem. Po novejših kognitivno – razvojnih teorijah del
motivacije za učenje pripadnosti spolni skupini izhaja iz razlage, da je njihova skupina superiorna
(prav tam). Deklice sprva menijo, da je bolje biti deklica, kasneje pa spoznajo, da je moška spolna
vloga bolj cenjena (Kohlberg, 1966, po Beal, 1994), saj tri in štiriletne deklice še ne verjamejo, da
so gasilci v večini moški, medtem ko pa dečki v večini menijo, da je temu tako (prav tam). Iz tega
razloga se deklice pogosteje vključujejo v igre dečkov kot dečki v igre deklic, kar potrjujejo tudi
rezultati raziskave. Počasnejše sprejemanje stereotipov pri deklicah si Beal (prav tam) razlaga s
prepričanji, da so manj cenjene. To se kaže tudi pri izbiri igrač, saj pet- do devetletne deklice
menijo, da bi igrače, ki so sicer značilne za fante, imele tudi same, medtem ko dečki menijo, da so
te le zanje (Frey in Rubble, 1992, po prav tam). Deklice so se tudi v raziskavi izkazale kot bolj
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prilagodljive in ozaveščene glede cene, ki jo je treba plačati v smislu omejitev zaradi stereotipov v
primerjavi z dečki, vendar tudi to ni bilo potrjeno v vseh primerih.
Prostorsko ločevanje po spolu, ki naj bi bilo po rezultatih raziskav značilnost iger v spolno mešanih
skupinah (Thorne, 1993) se v raziskovanem vedenju deklic in dečkov ni pojavilo prav pogosto,
ampak le v vrtčevski skupini 2, rezultati raziskave v diplomski nalogi pa so med deklicami in dečki
pokazali več elementov združevanja kot ločevanja.
Vidimo lahko, da je bilo več agresivnega vedenja s strani deklic v spolno mešanih skupinah.
Deklice so v spolno igralnih mešanih skupinah, kjer so številčno prevladovale, ena drugi tudi
odkrito kazale naklonjenost z veliko mero objemanja in besednega izražanja naklonjenosti, kar bi
lahko bil način prikrito agresivnega vedenja, s katerim bi lahko želele pokazati odklanjanje
udeleženca drugega spola, ki je bil tudi vključen v igro. Deklice v opazovanih skupinah so se
pogosto posluževale odklanjanja prijateljstva ali izključevanja posameznika iz skupine (Papalia,
Wendkos Olds in Feldman, 2003), zlasti, če je šlo za dečka. Dečki pa jim dečki na tovrstno
agresivno vedenje niso odgovarjali, ampak so poskušali na asertiven način doseči svoje, medtem ko
bi se deklica na njihovem mestu predvidoma uprla ali zapustila igralno skupino. Tudi raziskave
potrjujejo, se dečki večinoma ne spopadajo z deklicami in da na njihove provokacije ne
odgovarjajo, temveč svoj odziv zatrejo, če je napadalec dekle (Parke in Slaby, 1983, po Papalia,
Wenkos Olds in Feldman, 2003). Deklice so se v spolno mešanih igralnih skupinah izkazale kot
precej agresivne, zlasti do dečkov, kar se je kazalo v večini primerov preko že omenjene odnosne
agresivnosti, ki se je zlasti v vrtčevskih skupinah 1, 2 in 3 kazala v obliki pogojevanja, zavračanja
pomoči ali posmeha oz. s protestnim zapuščanjem skupine. Le v enem primeru v vrtčevski skupini
2 je prišlo do verbalne agresije s strani deklice, ki je žalila dečkove sposobnosti. V vrtčevski skupini
5 pa je deklica s tem, ko je dečka v sporu obsula s peskom, pokazala fizično agresijo. Med dečkom
in deklico je v vrtčevski skupini 2 prišlo celo do fizičnega obračuna.
V spolno mešanih igralnih skupinah je bilo največ agresivnosti med posameznima dečkoma,
vključenima v srednje veliko ali veliko igralno skupino, kjer so prednjačili fizični obračuni in nato
verbalno agresivno vedenje, kar se sklada z izsledki raziskav, kjer je največ agresivnosti v dvojicah
dečkov (Smith in Green, 1975, po prav tam), saj dečki pogosto vrnejo milo za drago pri napadu
zlasti, če je napadalec drug deček (Parke in Slaby, 1983, po prav tam). Odnosna agresija med
dečkoma se je pojavila le v enem primeru v vrtčevski skupini 5, ko je deček uporabil umik iz igre,
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ki je bil v raziskavi tipičen za igre deklic, ker se ni strinjal s potekom igre.
Kot agresivno vedenje znotraj vrtčevske skupine 2 je bilo zaznano tudi postavljanje dečka in deklice
pred ostalimi, ki so omenjeno vedenje zaznali kot odnosno agresijo in so tako enega kot tudi
drugega iz igralne skupine izključili. Prav tako pa je igralna skupina sankcionirala ukazovanje
deklice v igri z dogovorjenimi pravili.
Rezultati raziskave kažejo tudi, da se je v spolno mešani igralni skupini povečala tudi medsebojna
agresivnost deklet. Tako je deklica s privoščljivostjo ob tem, ko se je drugi deklici ponesrečila
potička, izrazila agresivno vedenje na odnosni ravni. Odnosna agresija v obliki obtoževanja je bila
tudi odziv na fizično agresijo s strani druge deklice v vrtčevski skupini 4. Znotraj iste vrtčevske
skupine so bile deklice v srednje veliki igralni skupini med seboj tudi verbalno agresivne in se
tožarile druga drugi, kar je značilnost odnosne agresije.
V spolno mešanih igralnih skupinah je bilo prosocialno vedenje najbolj raznoliko. Pojavljalo se je
medsebojno sodelovanje, pomoč in pohvala, ki je bila v večini primerov vzajemna med otroki obeh
spolov in se je nanašala na skupino kot celoto. Prosocialno vedenje znotraj spolno mešanih igralnih
skupin je bilo pogosto usmerjeno k vrstniku istega spola. Tako je deček nudil drugemu dečku
pomoč znotraj igre, deklica pa je drugo deklico povabila v igro. Prosocialno vedenje je bilo
usmerjeno tudi na vrstnike nasprotnega spola. Tako so v spolno mešani skupini deklice izražale
prosocialnost s pohvalo dečka: »To si pa res dobro naredil«, ob čemer je čutiti »priokus
pokroviteljstva« oz. bi lahko šlo tudi za posnemanje vlog vzgojiteljice, ki je najbrž zelo privlačna
vloga, s katero se deklica zlahka poistoveti, medtem ko dečki zaradi pomanjkanja moških modelov
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pogosto iščejo vzornike v svojih vrstnikih (Beal, 1994), s čimer
bi lahko razložili zelo pogosto medsebojno posnemanje med dečki. V spolno mešanih igralnih
skupinah je bilo prav tako prisotnega veliko dogovarjanja o poteku igre in o vlogah v igri ter
sodelovanja. Prosocialnost deklic znotraj spolno mešanih igralnih skupin se je kazala v vlogi strežbe
dečkov in nege dečka, ki je predstavljal dojenčka – torej prosocialnosti niso izražale ob igri, ampak
so v določenih igrah izbirale takšne vloge, ki so v osnovi poudarjale prosocialne značilnosti, vendar
je bilo teh iger bistveno manj, kot v igrah, v katere so bile vključene le deklice.
Druge značilnosti vedenja so bile v spolno mešanih igralnih skupinah najbolj pestre. Prisotnega je
bilo veliko medsebojnega dogovarjanja, umirjene igre in opozarjanja na pravila na eni strani,
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medtem ko je bilo na drugi strani prisotno tudi nastopaštvo, postavljanje pred drugimi,
dominantnost ter izkazovanje nežnosti in naklonjenosti.
V igrah v spolno mešanih skupinah, kjer so prevladovali dečki, smo na podlagi rezultatov raziskave
videli, da so dečki določali okvir igre in nasprotno: pravila v igrah, kjer so prevladovale deklice, so
določale deklice. Velike igralne skupine so nastale zlasti takrat, ko so se igrali igre prerivanja in igre
z dogovorjenimi pravili, kot je npr. igra barvic. Majhne in srednje velike igralne skupine so tvorili
tako pri konstrukcijskih kot tudi pri simbolnih in funkcijskih igrah. Simbolne igre so najpogosteje
potekale v srednje velikih igralnih skupinah, prav tako igre z dogovorjenimi pravili, kot so spomin
in človek ne jezi se. Pogostost pojavljanja velikih igralnih skupin je verjetno povezana tudi s tem,
da so se otroci v skladu s poletnim časom veliko igrali zunaj, medtem ko je druženje pri igrah v
notranjih prostorih zahtevalo spoštovanje drugačnih pravil.
Spolne mešane skupine so se izkazale kot najbolj privlačna za srednje velike igralne skupine, ki po
številu niso močno odstopale tako od majhnih spolno mešanih kot tudi od velikih spolno mešanih
igralnih skupin. Izgleda kot da spolno mešane igralne skupine spodbujajo pestrost – tako v izbiri
igralnih dejavnosti kot tudi v obliki in številu. Izkazalo se je, da v igre v spolno mešanih igralnih
skupinah predstavljajo pomembno obliko socialnih interakcij dečkov in deklic.

4.2 Igre v igralnih skupinah dečkov
V igralnih skupinah dečkov je bilo prisotnega več odkritega merjenja moči, prav tako pa je bilo tudi
prosocialno vedenje bolj raznoliko kot v igralnih skupinah deklic. Dečki so svojo prosocialnost
najpogosteje kazali preko medsebojnega sodelovanja (v vrtčevskih skupinah 1, 2 in 4) ali pa so
ponujali pomoč drugim dečkom »Če me boste rabili, me kar pokličite!« na verbalen način, do česar
je prišlo v vrtčevski skupini 4. Ponujanje pomoči na verbalen način je v večji meri del
prosocialnega vedenja deklic (Beal, 1994). V vrtčevski skupini 5 pa se je nudenje moči enega dečka
drugemu kazala na bolj konkreten način, kot pomoč pri gradnji železnice. Izražanje pomoči na
konkretni ravni je v večji meri značilnost igre dečkov. Večja raznolikost prosocialnega vedenja v
igralnih skupinah dečkov v primerjavi z igralnimi skupinami deklic se je kazala tudi v pohvali, v
ponujanju igrače in nudenju tolažbe v vrtčevski skupini 4. V omenjeni skupini so se dečki v
prosocialnem vedenju največkrat izkazali. Dečki so pogosteje kot deklice izkazovali asertivne
elemente vedenja, saj so sodelovali pri dogovarjanju o pravilih v skupini ali pri kršenju le-teh
opozarjali na pravila v skupini, branili so svoj osebni prostor in mirno vztrajali pri svoji nameri
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(npr. pri želji pri vključitvi v igro, četudi so bili zavrnjeni), se opravičili ob nenamernem udarcu ali
ko je en deček pohodil drugega. Poučevanje kot prvina vodenja se je v igrah dečkov tudi pojavila, a
ni bila tako pogosta kot v igrah deklic. V igrah dečkov je bilo tudi veliko vodenja in že prej
omenjenega postavljanja pred drugimi, vendar ni bilo opaziti toliko dominantnosti kot pri igri
deklic; kregali so se v večji meri zaradi (neupoštevanja) pravil in pogosteje zaščitili lastne potrebe,
kot so to storile deklice. Dominantnost se je med dečki le enkrat izrazila z ukazovanjem, čemur so
se ostali dečki uprli (v vrtčevski skupini 4), sicer pa je bil vodilni deček zaznan kot pozitivni vodja,
ki je v odločanje o igri vključil tudi ostale oz. jih znal navdušiti, medtem ko so deklice ukazovale.
Med dečki je bilo sicer zelo veliko tekmovalnosti, hvalisanja in besedne grobosti, vendar sem ob
analizi dogajanja v njihovih igrah dobila občutek, da so si med seboj bolj ali manj enakovredni.
Za razliko od deklic, kot bomo videli kasneje, so bile med igralnimi skupinami dečkov dobro
zastopane vse vrste iger. V konstrukcijskih igrah so prevladovale stereotipno deške igre z lego
kockami, v vrtčevskih skupinah 2 in 5 pa so se pojavljale tudi igre v peskovniku, ter igre z
izmišljenimi pravili. Simbolne igre so bile med dečki nekoliko manj pogoste med igralnimi
skupinami deklic. V te igre so dečki vključevali tako spolno nevtralne teme (npr. igre živali) kot
tudi stereotipno deške teme v zgrajenih konstrukcijah, igre vozil in prometa ter igre z elementi
bojevanja in streljanja. Zelo priljubljene so bile tudi igre s pravili – tako spolno nevtralne igre, ki so
se pojavljale večinoma v igrah z dogovorjenimi pravili, kot je igra ne packaj! ali človek, ne jezi se,
kot tudi igre z izmišljenimi pravili, ki so v večini vključevale deške teme in, kjer so dečki med seboj
tekmovali v z vrtavkami bey blade. Med dečki zelo priljubljena pa je bila tudi igra prerivanja, ki se
je pogosto prepletala s funkcijsko igro lovljenja na enostavni ravni in brcanjem, tolčenjem in
metanjem ter tekmovalnimi igrami z izmišljenimi pravili. Za tovrstne igre dečkov je bila značilna
glasnost, zabava in igriva agresivnost, ki pa je včasih vodila v pravo agresijo. Da takšni agresivni
odzivi v tovrstnih igrah med dečki vseeno niso bili tako pogosti, je najbrž posledica tega, da so
dečki običajno zelo dobri v ločevanju igrive agresije od pravega agresivnega vedenja (Beal, 1994).
V igralnih skupinah dečkov je bilo v kar nekaj primerih opaziti zasedanje precej velikih prostorov,
kar je skladno z raziskavami, ki potrjujejo, da dečki v svojih igrah zasedejo veliko več prostora kot
deklice (Thorne, 1993).
Najpogostejša oblika agresivnega vedenja v igralnih skupinah dečkov je bila fizična agresija, do
katere je prišlo ob sporih oz. je izšla iz bojevite igre. V okviru fizične agresije je večkrat prišlo tudi
do nasilnega jemanja predmetov iz rok. Pri dečkih je bilo izrazito vedenje tudi tekmovalnost, ki pa
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ni vedno vodila do agresivnega vedenja; prav tako pa je bilo značilno postavljanje pred drugimi in
hvalisanje ali prepiranje glede tega, kdo je zmagal v igri – rezultatih kažejo, da so bili dečki očitno
na takšno vedênje navajeni in so ga tolerirali. Prav tako se tudi niso odzivali na nenamerno agresijo
– ko je nekdo nekoga po nesreči udaril, do česar je prišlo v vrtčevskih skupinah 1, 2 in 4.
Prepoznavanje resnično ogrožajočega vedênja in kdaj se je na neko dejanje potrebno odzvati z
agresijo, je očitno pomembna veščina, ki jo morajo dečki usvojiti (Beal, 1994). Prav tako je bilo v
igralnih skupinah dečkov prisotnih kar nekaj primerov grobe govorice, ki bi jo lahko označili kot
verbalno agresijo, vendar je dečki večinoma niso zaznali kot ogrožajoče oz. agresivne. Zaznavanje
konteksta pa je bilo odvisno od občutljivosti posameznika. Takšnih »praznih« zmerjanj in groženj
dečki v večini primerov niso zaznavali kot ogrožajočih, medtem ko bi bila situacija popolnoma
drugačna, če bi se z istimi besedami deček obrnil na deklico. In tako se zopet vrnemo h
pomembnosti ustreznega poznavanja konteksta v določeni socialni situaciji. K temu bi dodala tudi
to, da ni nujno, da so dečki manj občutljivi – morda so naučeni na žalitve odreagirati tako, da ne
pokažejo čustvene prizadetosti. Ker so se dečki izkazali kot bolj tolerantni na grobo govorico, je do
prave verbalne agresije, ki je bila tudi zaznana kot agresija, prišlo le v vrtčevski skupini 4 v obliki
groženj in žalitev. V določenih primerih se je tudi pri dečkih pojavila odnosna agresija, ki se je
kazala v metanju predmetov v vrtčevski skupini 3 (npr. ko je vzgojiteljica izrazila zahtevo, da naj
pospravijo igračo) ali pa v igrah rušenja, podiranja; ali pa je deček, ki je imel znotraj skupine status
tistega, »ki se hitro razjezi« prenesel svojo jezo na predmete, tako da je tolkel po njih (v vrtčevski
skupini 3). Pri dečkih se je, zanimivo, pojavilo tudi tožarjenje vzgojiteljici in med seboj v
vrtčevskih skupinah 1 in 5, kar je bilo redkeje kot v skupinah deklic. Temu dejstvu pritrjujejo tudi
raziskave, ki kažejo, da za dečke veljajo strožja pravila glede tožarjenja kot za deklice (Beal, 1994).
Primer odnosne agresije je tudi kritiziranje enega izdelka, ki ga je sestavil drugi deček z namenom,
da bi s takšnim vedenjem sam sebi povečal vrednost, drugi pa naj bi se ob tem počutil slabše.
Pri velikostih skupin so zanimivi zlasti naslednji izsledki: dečki so se pogosteje kot deklice
združevali v majhne igralne skupine, medtem ko so bile srednje velike igralne zastopane v približno
enaki meri, velike igralne skupine pa so bile redke tako v skupinah dečkov kot tudi deklic. Vendar
se zdi, kot da so dečki svojo »majhnost« nadomestili z glasnostjo in prostorsko ekspanzivnostjo,
kjer so zasedli precej več prostora, kot so ga pri svoji igri zasedle deklice.
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4.3 Igre v igralnih skupinah deklic
Igra v igralnih skupinah deklic je bila presenetljivo malo zastopana, kar je morda posledica tega, da
je bilo v vseh skupinah manj deklic v primerjavi z dečki. Prav tako pa je bilo med deklicami manj
igralnih interakcij v primerjavi z igralnimi skupinami dečkov ali interakcijami v spolno mešanih
igralnih skupinah, kar bi lahko pripisali tudi temu, da so se udeleževale dalj časa trajajočih
simbolnih iger. Na podlagi rezultatov analize igre lahko zaključim, da so se deklice, ne glede na
starost, v okviru igralnih skupin vključevale večinoma v dekliške dejavnosti, izbirale dekliške
igrače in dekliške teme. V teh igrah so večinoma v okviru simbolnih iger preigravale teme družine,
nosečnosti, poroda, v igre skrbi zase in za druge deklice pa so vključevale urejanje zunanjega
videza. V njihovih igralnih skupinah so bili prisotni elementi vodenja – ena deklica je bila pogosto
tista, ki je vodila igro. Pojavljali pa se tudi elementi hierarhije moči, ki so se kazali zlasti v
prostorskih odnosih: zgoraj so bile deklice v nadrejeni vlogi staršev, spodaj pa deklice v podrejeni
vlogi otrok. V igrah, kjer je bila vodilna vloga deklice preveč izpostavljena in kadar pri tem ni
uporabila posrednih taktik za pridobitev sodelovanja s strani ostalih, se je pogosto vsaj ena deklica
uprla, pritožila ali užaljeno zapustila skupino. Ob pregledu vseh vrst iger v skupinah ugotavljam, da
so bile druge vrste igre redke na račun zelo pogoste simbolne igre. Tako se v funkcijsko igro, ki je
povezana s presežkom fizične energije, s katero pogosteje razpolagajo dečki, deklice vključujejo
zelo redko; isti vzorec je značilen tudi za igro prerivanja, ki se večkrat pojavlja v povezavi z igro
dečkov (Hewes, 2007, v Jambor in Van, 2007). Prav tako so bile tudi konstrukcijske igre med
deklicami redke in so vključevale finomotorične spretnosti, kar je skladno s poročanjem raziskav
(Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). V igri deklic so se redko pojavljale tudi igre s pravili, razen v
vrtčevski skupini 2 v okviru iger z dogovorjenimi pravili, ki so bile v tej vrtčevski skupini tudi sicer
zelo priljubljene.
Pri analizi vedenja ni opaziti, da bi bilo vedenje deklic bolj prosocialno od vedenja dečkov.
Agresivno vedenje med deklicami je bilo manj očitno in se je odražalo predvsem na odnosni ravni,
medtem ko se je pri dečkih pojavljalo v obliki odkrite fizične ali verbalne agresije. V vrtčevskih
skupinah 1 in 5 ni bilo pojavov agresivnega vedenja med deklicami, medtem ko je vzgojiteljica v
vrtčevski skupini 2 posegla v konflikt, še preden bi lahko prišlo do agresivnega vedenja, deklice pa
so ga potem le rešile na konstruktiven način. V vrtčevski skupini 3 sta se deklici z odhodom, ki ga
ja spremljala užaljenost, zoperstavili odkritemu izkazovanju moči s strani druge deklice. Odnosna
agresija znotraj igralnih skupin deklic se je kazala v obliki pritoževanja druga drugi, kar se je
zgodilo v primerih, ko je deklica preveč odkrito pokazala, da vodi v igro in ni svoje moči zakrila za
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vljudnostjo ali v primeru, da je deklica nekaj želela dobiti; prav tako pa je bila tudi zamaskirana tudi
v tožarjenje. Fizična agresija se znotraj igralnih skupin deklic ni pojavila, verbalna agresija pa je
bila le v vrtčevski skupini 4, ko je izšla iz nezadovoljstva deklic nad pritoževanjem ene deklice,
vendar jih je vzgojiteljica uspela pomiriti. V vrtčevski skupini 4 je v igralnih skupinah med
deklicami potekalo največ agresivnega vedenja v primerjavi z ostalimi vrtčevskimi skupinami, kar
so začinili še dečki, ko vdrli v njihovo igro, kar je deklice še dodatno vznemirilo. O takšnih pojavih
vdiranja dečkov v igro poročajo tudi raziskave (Meire, 2007). Dečki tovrstno vedenje v večji meri
kot deklice zaznavajo kot igro, medtem ko deklice to pogosteje doživljajo kot agresivno vedenje
(Thorne, 1993). Po posegu vzgojiteljice v igro v vrtčevski skupini 4, so dečki hitro zapustili prostor
igre deklic in se vrnili k svojim igram. Thorne (1993) meni da s takšnim vedenjem dečki kažejo
omalovaževanje igre deklic, saj naj ne bi bila tako zelo pomembna, kot je »njihova« igra in zato jo
»lahko« prekinejo, čemur bi sama dodala, da je to najverjetneje ena oblika odnosne agresije s strani
dečkov do deklic.
Poglejmo si še prosocialno vedenje v skupinah deklic. Prosocialno vedenje v igralnih skupinah
deklic se je kazalo kot medsebojna pomoč v vrtčevskih skupinah 1, 4 in 5, v medsebojnem
sodelovanju v vrtčevskih skupinah 1 in 3 ter v spodbujanju v vrtčevski skupini 3 in deljenju igrač v
vrtčevski skupini 4. V vrtčevski skupini 2 se med deklicami prosocialno vedenje ni pojavilo.
Igralnih dogodkov, kjer bi bila posebej izpostavljena prosocialnost deklic, ni bilo prav veliko.
Prosocialno vedenje med deklicami je bilo bolj kot spremljevalec igre (kot npr. pomoč pri
pospravljanju ali sestavljanju nečesa) prisotno kot del vloge, saj so se v veliki meri vključevale v
igre skrbi za druge (kot mamice, v igrah nosečnosti, poroda, medsebojnega ličenja in pletenja kitk).
Pa si poglejmo še druge značilnosti igre v igralnih skupinah deklic. V igrah deklic so se večkrat v
srednje velikih igralnih skupinah pojavile prvine vodenja, pri čemer je pogosto ena deklica prevzela
dominantno vlogo in določala okvir igre ter pojasnjevala, poučevala ter usmerjala druge deklice.
Ponekod so deklici v dominantni vlogi druge deklice sledile (primer v vrtčevski skupini 4), drugod,
kjer je bilo prisotno ukazovanje, pa so deklice odreagirale z nejevoljo oz. uporom zoper takšnemu
vedenju (v vrtčevskih skupinah 3 in 5). Deklice v dominantni vlogi pa so znale voditi tudi na tak
način, da so v odločitve glede igre vključevale tudi druge deklice (v vrtčevskih skupinah 2, 4 in 5).
Prisotno je bilo tudi poučevanje in dajanje navodil, kjer sta ena ali dve deklici v okviru vlog
vzgojiteljic ali učiteljic vodili igro. Za večino iger v vrtčevskih skupinah 1 in 2 je bila značilna
umirjena in zavzeta igra. Zanimiv pojav v igrah deklic je bilo verodostojno in prepričljivo
posnemanje odraslih ženskih spolnih vlog, pri čemer si imel občutek, kot da bi opazoval vedenje
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odraslih žensk in ne igre deklic.
Za konec si poglejmo še posege strani vzgojiteljic v igralne skupine glede na spol. V igralne
skupine dečkov so vzgojiteljice pogosteje posegale kot v igralne skupine deklic: zlasti z opozorili k
tišji igri oz. spodbudami k igri ter konstruktivnemu reševanju konfliktov, prav tako pa so se tudi v
spolno mešanih skupinah vzgojiteljice pogosteje odzivale na »neprimerne« igralne dejavnosti
dečkov. Tudi raziskave kažejo, da se vzgojitelji pogosteje vmešavajo v igre dečkov ter posegajo v
spore, kjer dečki dražijo deklice (Thorne, 1993). Prav tako vzgojiteljice po poročanju raziskav ne
tolerirajo bojevniških iger in iger streljanja (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008), kar se je
izkazalo tudi v rezultatih raziskave, ki je pred nami, saj vzgojiteljice v nobeni skupini niso tolerirale
agresivne igre s pištolami in drugim orožjem.

5

SKLEPNE MISLI

Igra deklic se je izkazala prav tako raznolika kot igra dečkov, medtem ko je bilo v spolno mešanih
igralnih skupinah na splošno opaziti zelo veliko kompleksne igre in prehajanja iz ene igre v drugo.
Izkazalo se je, da so se deklice v igrah z drugimi deklicami večinoma vključevale v dekliške
igralne dejavnosti, pri čemer so prevladovale dekliške igrače in dekliške teme (npr. družina,
nosečnost, porod, skrb za druge in za zunanji videz); medtem ko so v igrah dečkov prevladovale
deške teme (npr. vozila in promet) v simbolnih igrah ter igre prerivanja, konstrukcijske igre (npr.
gradnja prometne infrastrukture) in igre s pravili. V igralnih interakcijah med dekleti je bilo
prisotnega le malo odkritega izkazovanja moči; v primerih, ko je do tega prišlo, so dekleta
protestno zapustila igralno skupino, medtem ko je bilo pri dečkih merjenje moči potekalo zelo
odkrito. Vendar pa so bile deklice v več primerih kot dečki znotraj igralnih vključene v
dominantne vloge, vendar so to v nekaterih primerih precej spretno ali pa izrazile na bolj posredne
načine. V spolno mešanih igralnih skupinah se je pokazalo, da so se deklice pogosteje vključevale
v deško obarvane igralne dejavnosti kot obratno, vendar so se ob številčni premoči deklic v spolno
mešanih skupinah tudi dečki vključevali v igre, ki so jih določale deklice. Znotraj spolno mešanih
igralnih skupin so se otroci pogosto vključevali v igro na način, ki je bila skladna s
posameznikovo spolno vlogo; ločevanje med spoloma, ki bi se odražalo v prostorskih razsežnostih
v smislu: deklice na eni strani, dečki pa na drugi strani, v igrah ni bilo tako zelo razširjeno.
Deklice so bile v igrah v spolno mešanih igralnih skupinah pogosteje manj dejavne in tišje za
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razliko od dečkov, ki so bili glasnejši, aktivnejši in pogosteje prevzeli vodilno vlogo ter v svojih
igrah zasedli veliko več prostora kot deklice, še zlasti, če so številčno prevladovali. V igralnih
interakcijah v spolno mešanih skupinah so bile pogoste konstrukcijske igre, igre prerivanja,
simbolna igra ter igre s pravili. Pokazalo se je tudi, da deklice v agresivnosti prav nič ne zaostajajo
za dečki, še zlasti ne v spolno mešanih skupinah - razlike so bile le v pojavnosti: dečki so bili bolj
odkrito agresivni z uporabo verbalne in fizične agresije, medtem ko je bila agresija deklic bolj
odnosna (kot npr. užaljenost, protestni odhod iz igre,...); po drugi strani pa so dečki bolj kot
deklice izkazali v raznolikosti pri izražanju prosocialnega vedenja. Slednje bi lahko pripisali večji
spodbudi in podpori, ki so jo bili tekom igre s strani vzgojiteljic deležni dečki. Največ opozoril v
spolno mešani skupini se je nanašalo na upoštevanje pravil znotraj skupine.
Na podlagi rezultatov iz raziskave bi lahko rekli, da so dečki v igre vključevali več raznolikega
prosocialnega vedenja in da se je izkazalo, da imajo po skoraj krivici sloves »agresivnežev« le zato,
ker svojo agresivnost kažejo na bolj odkrit način v primerjavi z deklicami. Morda k takšnim
rezultatom prispeva tudi večja odzivnost vzgojiteljic na igro dečkov, kjer so deležni več pomoči pri
vključevanju kot so je bile deležne skupine deklic na eni strani in po drugi strani tudi več posegov v
živahno in agresivno igro.
V primeru, da bi se raziskovanja v okviru diplomskega dela lotila še enkrat, bi polje raziskovanja
precej zožila – tako bi se osredotočila na bolj ali manj na en pojav – raziskovala bi le vrsto igre, le
vedenje otrok znotraj iger, le velikost skupin in posege v igro s strani vzgojiteljev ali pa bi
raziskovala odnose le med dvema od omenjenih pojavov. Ne glede na izbiro, bi prišlo do zanimivih
ugotovitev, posamezno tematiko pa bi lahko preučila bolj podrobno in strnjeno. Zaradi pretirane
kompleksnosti in medsebojnega prepletanja številnih pojavov je moje diplomsko delo pogosto manj
pregledno, povezave pa manj jasne. Prav tako pa je slabost kvalitativnega opazovanja ta, da o
medsebojnih odnosih lahko le sklepam in si jih v okviru teorije razlagam na en ali drugi način, pri
čemer le stežka preverim, kateri od načinov je bolj ustrezen. Da bi postavila trdnejše temelje svoji
teoriji, bi morala raziskavo zastaviti bolj dolgoročno ali primerjati večje število igralnih skupin v
različnih vrtcih. Še bolje bi bilo, če bi kombinirala bolj eksakten kvantitativni pristop s poglobljeno
kvalitativno raziskavo, kjer bi dobila bolj celovite odgovore na zastavljena vprašanja. Vsekakor bi,
če bi raziskavo opravljala še enkrat, v analizo vključila tudi pomočnice vzgojiteljic, saj se njihova
vloga dopolnjuje z vlogo vzgojiteljic. Za večjo verodostojnost in primerljivost rezultatov bi
vključila tudi skupine, ki jih vodi vzgojitelj in skupine, kjer so pomočniki vzgojitelja

oz.
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vzgojiteljice moški.
Moj prispevek v okviru omenjene raziskave je bil zlasti v tem, da sem ugotovila, da
najpomembnejše in najbolj raznolike interakcije v okviru iger potekajo predvsem v spolno mešanih
skupinah in da so poudarki na razlikah v igri med dečki in deklicami pretirani. Katera igra se
pojavlja, je predvsem odvisno od konteksta, ki ga v veliki meri določa številčna prevlada otrok
določenega spola. Prav tako pa so spolno mešane skupine pomemben dejavnik, ki izpostavi večjo
agresivnost deklic, zlasti do dečkov, pri čemer se poveča tudi agresivno vedenje med posameznimi
deklicami. Zgolj iz tega razloga bi lahko bila lahko zgolj igra v spolno mešanih skupinah predmet
nadaljnjega preučevanja, saj vsebuje izjemno pestre igralne interakcije. Vsekakor pa bi bila tudi
druga dogajanja v spolno mešanih skupinah lahko predmet zanimivih raziskav.
Če iz raziskave potegnemo nek zaključek, ugotovimo, da rezultati večine raziskav o pojavnosti
posameznih vrst iger v povezavi s spolom držijo, medtem ko se izkaže, da dečki v raznolikosti
prosocialnega vedenja pred deklicami celo v majhni meri prednjačijo. Prednost raziskave je tudi
poudarjanje dejstva, da svojega spola in spola drugih ljudi nikakor ne moremo zanikati, temveč
razumeti. Po mojem mnenju lahko kot vzgojitelji ali socialni pedagogi s pretiranim spodbujanjem
egalitarnosti med dečki in deklicami tudi škodimo, saj so vrstniki pomembnejši pri uravnavanju
vedenja posameznika in skupine kot odrasli. Zato bi bilo pomembno zlasti to, da bi se v preučevanje
vrstniških odnosov poglobili, rezultate preučevanja vrstniških interakcij pa bi lahko vključili v
načrtovanje dejavnosti v vzgojnem delu oz. ga umestili v program Kurikuluma. Obenem pa bi bilo
pomembno otrokom ponuditi tudi raznolike možnosti, kjer bi vloge izbirali glede na zanimanje in
imeli možnost to storiti v odsotnosti socialnega pritiska, pri malce večjih otrocih pa na nevsiljiv
način načeti pogovore na omenjeno temo oz. oblikovati raznolike tematske dejavnosti in omogočiti
otrokom igro glede na njihove potrebe, kjer bi lahko razvijajli raznovrstne potenciale ne glede na
spol.
In še ena misel za zaključek: ne smemo pozabiti, da spola ne moremo zanikati, saj nudi pomemben
identitetni okvir za naše čustvovanje in vedênje; pomembno je zlasti to, da svoj spol in spol drugih
ljudi okoli sebe razumemo, sprejemamo in spoštujemo. To naj bo vodilo raziskovalnega dela na eni
strani in vzgojnega dela na drugi.

102

6

LITERATURA IN VIRI

Beal, C. (1994). Boys and Girls: the Development of Gender Roles. New York (etc): McGraw-Hill.
Brazelton, B. (1999). Otrok: čustveni in vedenjski razvoj vašega otroka. Ljubljana: Mladinska
knjiga.
Butkovič, T. (2009). Vloga socialnega pedagoga v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.
Đorđević, D. (1981). Razvojna psihologija. Gornji Milanovac: Dečje novine.
Einon, D. (1986). Creative play: Play with a Purpose from Birth to Ten Years. London (etc):
Penguin Books.
Fekonja, U. (2006). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo. V L. Marjanovič Umek in
M. Zupančič (ur.), Igrače (s. 99-124). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske
fakultete.
Gortnar, M., Mrvar, K. in Mancini, L. (2008). Elimination of Gender Stereotypes: Mission
(Im)possible?: Conference Report. Ljubljana: Government of the Republic of Slovenia,
Office for Equal Opportunities.
Horvat, L. in Magajna, L. (1987). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Jambor, T. in Van, J. (2007). Several perspectives on children's play: scientific reflections for
practitioners. Antwerpen; Apeldoorn: Garant.
Lešnik Musek, P., Marjanovič Umek, L., Pečjak, S. in Kranjc, S. (1999). Simbolna igra kot
dejavnost oz. način integracije različnih vsebinskih področij v kurikulumu predšolske
vzgoje: zaključno poročilo. Ljubljana: Znanstveni inštitut, Filozofska fakulteta.
Lindon, J. (2001). Understanding Children's Play. Cheltenham: Nelson Thornes.
103

Marjanovič, L. (1981a). Otrokov svet je svet igre in igrač. V L. Marjanovič (ur.), Igra in igrače (s.
35-40). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine.
Marjanovič, L. (1981b). Igrajmo se. V L. Marjanovič (ur.), Igra in igrače (s. 5-7). Ljubljana:
Zveza prijateljev mladine.
Marjanovič Umek, L. (2001). Psihologija predšolskega otroka. V Marjanovič Umek (ur.), Otrok v
vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce (s. 26-54). Maribor: Obzorja.
Marjanovič Umek, L. in Cecič Erpič, S. (2001). Opazovanje in ocenjevanje otroške igre. V L.
Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo
(173-184). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2001). Razvojna psihologija: izbrane teme. Ljubljana:
Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut
Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Založba Rokus.
Marjanovič Umek, L. (2006). Igra predšolskega otroka. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič
(ur.), Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo (s. 81-98). Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. in Kavčič, T. (2006). Otroška igra. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič
(ur.), Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo (s. 41-59). Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. in Lešnik Musek, P. (2006). Igra v kurikulu za predšolske otroke. V L.
Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo
(s.41-59). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj in
zgodnje učenje. Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
104

Marjanovič Umek, L. (2011). Psihologija spolov: Podobnosti in razlike med deklicami in dečki. V
L. Marjanovič Umek in Zupančič, M. (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (s. 184 196). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Marolt, J. (2005). Simbolna igra predšolskih otrok v povezavi s starostjo in spolom (Diplomsko
delo). Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Ljubljana.
Meire, J. (2007). Qualitative Research on Children’s Play: A review of recent literature. Belgium:
Childhood and Society Research Centre.
Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za
socialno delo.
Musek, J. (1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.
Paechter, C. (2007). Being boys, being girls: learning masculinities and femininities. Maidenhead ;
New York: Open University Press.
Papalia, D. E., Wendkos Olds, S. in Duskin Feldman, R. (2003). Otrokov svet. Ljubljana: Educy.
Plante, R. (2006). Sexualities in context: a social perspective. Boulder: Westview Press.
Thorne, B. (1993). Gender play: Girls and Boys in School. Buckingham: Open University Press.
Toličič, I. (1981). Pomen igre za otrokov razvoj. V L. Marjanovič (ur.), Igra in igrače (s. 9-15).
Ljubljana: Zveza prijateljev mladine.
Vasta, R., Haith, M. in Miller, S. (1997). Dječja psihologija: moderna znanost. Jastrebarsko:
Naklada Slap.
Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta, Univerza v Ljubljani.
105

Zupančič, M. (2006). Vloga odraslega v otrokovi igri. V Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.),
Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo (s.125-142). Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Zupančič, M., Gril, A., Cecić Erpič, S., Puklek Levpušček, M., (1999). Priročnik za opazovanje
malčkove interaktivne in samostojne igre s predmeti. V M. Zupančič (ur.). Ljubljana:
Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete.

106

7

PRILOGE

Priloga 1: Primer kodiranja iger v spolno mešani skupini
SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

[3 dečki in 1 deklica]
– srednje velika
skupina [dečki pod
mizo z meči iz kock
dražijo deklico s
policajsko kapo] igra
prerivanja/
stereotipno deška
tema
Poseg v igro s strani
vzgojiteljice:
[Vzgojiteljica
opozarja, da naj se
bolj umirjeno igrajo]
– poziv k bolj
umirjeni igri

[4 deklice in 1 deček, ki se jim
pridružita še deklica in
deček ]– srednje velika –
velika skupina –
[sipljejo in kopljejo v
peskovniku] - funkcijska
igra: statična igra:/ spolno
nevtralna igra/vzporedna
igra/
[vsak spol na svoji strani]
ločevanje po spolu
Vedenje otrok: [deček vpraša
deklico: »Mi boš pomagala.«
deklica ODREZAVO: »Ne.«]
agresivno vedenje: odnosna
agresija: zavrnitev pomoči

[3 deklice, ki se jim
pridružijo 4 dečki] –
majhna skupina – velika
skupina
[deklice se plazijo po tleh,
sikajo, pikajo kot kače in
ob tem vreščijo] -simbolna
igra: domišljijske teme:
živali/ spolno nevtralna
tema
Vedenje otrok:[videti je, da
uživajo ]-zabava/
[nato se 1 deklica prelevi v
leva.] -aktivna vloga
[Dečki, ki se pridružijo, so
kot levi glasnejši in
rjovijo. ] aktivna vloga

[1 deček, 1 deklica] [3 dečki, 3
–majhna skupina deklice]– velika
[se prerivata, si
skupina
nagajata in
v peskovniku
stiskata ]– igra
[kopljejo luknjo]
prerivanja/
konstrukcijska
stereotipno deška igra: igre v
pesku: gradnja/
igra
Vedenje otrok:
spolno
[je med dečkom in nevtralna igra
deklico bolj nežna Vedenje otrok:
kot bi bila med
[Deček in deklica
samimi fanti.] se skregata in
nežnost
deklica dečka
[Deček deklico
obsuje s peskom]
stisne k sebi ]–
agresivno
izražanje
vedenje: fizična
naklonjenosti
agresija

Priloga 2: Primer kodiranja iger v skupini dečkov
SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

[2 dečka] - majhna [4 dečki] -srednje [2 dečka ] [4 dečki] – srednje velika
[2 dečkoma se kasneje
skupina [gradita
velika skupina
majhna skupina
skupina –[se igrajo človek ne pridruži še 1 deček] tank, pri čemer eden [brcajo žogo po
[se prerivata]
jezi se] – igra z
majhna skupina
bolj gradi, drugi bolj hribu, se lovijo v
funkcijska igra: dogovorjenimi pravili/ spolno [se igrajo – 2 sta
opazuje] prosti igri z žogo, gibalna igra: igra nevtralna igra
delavca, ki mešata
brez upoštevanja
lovljenja na
Vedenje otrok: [2 dečka se
beton]-simbolna igra:
konstrukcijska
skregata in ob tem žalita]
teme, ki vključujejo
igra: igra gradnje: nekih pravil, ki se enostavni ravni
gradnja iz majhnih prepleta z igro
igra prerivanja/ agresivno vedenje - verbalna poklice: gradbena
delavca/
stereotipno deška agresija
delcev/stereotipno prerivanja] –
funkcijska
gibalna
tema
Vedenje
[ki
ji
sledi
udarec]
–
agresivno
stereotipno deška tema
deška tema
igra:
igra
lovljenja
otrok:
Poseg v igro s strani
vedenje:
fizična
agresija
Vedenje otrok:
[prisotno je
[sledi grožnja: »Pusti me pri vzgojiteljice: [Eden od
[in se pogovarjata o na enostavni
vreščanje, vpitje in miru, ker bom...«] agresivno dečkov izven igre se želi
avtih] -pogovor ob ravni/igra z žogo
uživanje v svojih vedenje: verbalna agresija
vključiti v igro, kar kaže
igra prerivanja/
igri
Poseg v igro s strani
z nagajanjem in tako da
[nato rušita kocke in stereotipno deška vlogah] glasnost/zabava
vzgojiteljice:[Vzgojiteljica
krade pesek]
tema
udarjata z njimi po
Vedenje
otrok:
dečkoma
naroči,
da
naj
se
[vzgojiteljica poseže v
tleh] [eden udari po
[ob
igri
je
prisotno
umakneta,
posedeta,
umirita
in
igro rekoč, da jim
stvaritvi kock
uživanje,
vriskanje
razmislita
o
svojem
dejanju]
verjame, da se lahko lepo
tistega, ki je gradil] –
zmenijo] -spodbuda h
poziv k prekinitvi agresivne
agresivno vedenje: in veselje.] -zabava/
glasnost
igre & razmisleku o vedenju konstruktivnemu
pasivna agresija:
reševanja konfliktov
odnosna agresija
[in vpraša ostala dečka,
če se lahko priključi še
tretji deček ]– pomoč pri
vključitvi v igro
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Priloga 3: Primer kodiranja iger v skupini deklic
SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

[3 deklice] majhna skupina
[pripravljajo
hrano na
štedilniku v
kuhinji in strežejo
dečkom v
sosednjem
kotičku] simbolna igra:
gospodinjska
opravila/
stereotipno
dekliška tema

[4 deklice ] -srednje velika [5 deklic, 2 odideta in
[3 deklice] -majhna [3 deklice] – majhna
skupina
prideta nazaj ] - srednje skupina
skupina
[sestavljajo sestavljanke] velika skupina
[se tuširajo,
[Ena deklica je mamica
konstrukcijska igra: igre [sedijo na podrtem deblu parfumirajo, ličijo, z dojenčkom, 2 deklici
finomotoričnih spretnosti: in šofirajo]- simbolna češejo. Ena se
pa otroka. Igrajo se
sestavljanje iz majhnih
igra: teme, ki vključujejo preobleče, drugs
družino, ki se umiva in
delov/ spolno nevtralna poklice: vozila in promet/ ureja za nastop.] se pripravlja na rojstni
tema
stereotipno deška tema simbolna igra: igra dan popoldne ]Vedenje otrok:
Vedenje otrok
nege in urejanja:
[Ćez pol ure se igrajo
[med igro je prisotna
[»Gremo, punce!« ] preoblačenje in
družino: 1 je še vedno
umirjena, a na trenutke
urejanje/ stereotipno mami, 1 je poni, ena je
prosocialno vedenje:
živahna razprava, ki ji sledi spodbujanje:
sestrica. »Družina« gre
dekliška tema
konflikt]
[1 deklica vodi igro in [ena kuha.] ven na sprehod. Deklica
poni oponaša oglašanje
umirjena igra; zavzetost ukazuje]- dominantnost simbolna igra:
[Druga deklica se na to gospodinjska
ponija] -simbolna igra:
za igro/ prosocialno
vedenje: sodelovanje:
pritoži z besedami:
opravila: kuhanje
družinske teme/
dogovarjanje o poteku igre »Mene nisi vprašala.«] - Vedenje otrok:
domišljijske teme:
Poseg v igro s strani
[V igro vključujejo priprava
zoperstavljanje
vzgojiteljice::
zabave/stereotipno
odkritemu izkazovanju tipično ženska
[je umirjena, topla, odločna moči
opravila: »Kot da jaz dekliška tema
in otroke spodbuja k temu, [deklicama ni več do
nove čevlje kupim.« Vedenje otrok:
da ga rešijo same in z
igre, saj sta užaljeni in »Samo počešem se.« [»mami«: »Samo glavo
objemom]
jezni , zato odideta, a se »Kremo rabiš.«] ti bom umila.« otroci so
simbolna igra: igra na tleh – mama na
spodbuda k samostojnemu vrneta.]-pasivna
agresija: odnosna
nege in urejanja:
stolih] hierarhija moči:
in konstruktivnemu
agresija– odhod iz igre preoblačenje in
reševanju konfliktov
podrejenost/
zaradi užaljenosti
urejanje/
nadrejenost
stereotipno dekliška [umirjena igra, ] tema
umirjena igra
[o igri se deklice tiho
dogovarjajo] dogovarjanje o poteku
igre
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