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POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava ravnanja učiteljev/učiteljic razrednega pouka v razredu glede na spol 

učencev. Sestavljeno je iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu je 

prikazana povezava med vzgojo in sociologijo, kjer citirava ter povzemava začetnika sociologije 

vzgoje, ki je govoril o reprodukciji neenakosti, Durkheima in njegovega naslednika Bourdieuja; 

opisana je tudi šola kot vzgojno-izobraževalna institucija ter oblikovanje spolnih identitet skozi 

vzgojo. Opisane so razlike med biološkim spolom, s katerim se rodimo, in družbenim, ki se 

oblikuje pod vplivi okolja, zanimanj itd. Predstavljene so razlike med spoloma, spolni stereotipi 

in predsodki ter povezava spola s šolo. Sledijo zgodovina šolanja in deljenje učencev po spolu, 

splošna pravica do izobraževanja ter deljenje in obravnavanje učencev po spolu danes. Ta 

tematika zajema: temo razlik v obravnavanju dečkov in deklic v razredu; uspešnost učencev 

glede na spol; predpostavke, zakaj naj bi bile deklice uspešnejše in dečki manj uspešni; 

učiteljevo vlogo pri vsem tem; ter najpomembnejše: kako odpravljati neenakosti med učenci in 

učenkami v razredu. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave (opazovanja ravnanj razrednih učiteljic v 

razredu glede na spol učencev). V tej raziskavi učitelji niso sodelovali. Raziskava je potekala na 

osnovnih šolah v Ljubljani in Kranju. Razdeljena je bila na opazovanje več učiteljic po eno 

šolsko uro in opazovanje ene učiteljice več ur. Opazovali sva tri področja: področje discipline, 

aktivnost učenk in učencev ter aktivnost učiteljic. Vsako opazovano področje je bilo razdeljeno 

na več konkretnejših primerov. Pri interpretaciji sva se opirali na dobljene rezultate in te 

primerjali s teoretičnimi izhodišči. Rezultati raziskave so pokazali, da večina opazovanih 

učiteljic več dopušča dekletom kot dečkom, prav tako večina učiteljic s strožjimi ukrepi kaznuje 

dečke kot dekleta, pri upoštevanju želja pa ne moreva odgovoriti na raziskovalno vprašanje, saj 

nisva zasledili primera, ko bi učiteljica upoštevala želje dečka, deklice pa ne. Rezultati raziskave 

so pokazali še, da so opazne razlike v ravnanjih učiteljic glede na spol učencev, še posebej na 

področjih dopuščanja, kaznovanja, podajanja povratnih informacij. Prav tako rezultati kažejo, da 

so dečki  s strani večine učiteljic večkrat opozorjeni glede vedenja kot dekleta. Pri pohvalah ni 

opaznih razlik glede na spol učencev, prav tako ni razlik glede na spol  pri klicanju učencev in 

učenk pred tablo. 

 

KLJUČNE BESEDE: vzgoja in spol, razlike med spoloma, stereotipi, uspešnost učencev, 

ravnanje učiteljev,  privilegiranost spola, neenakosti. 

  



 
  

ABSTRACT 

 

The master's thesis deals with observing teacher's behavior in the classroom and pupils' 

gender. It consists of two parts; theoretical and empirical work. The theoretical part defines 

the link between education and sociology, we mention first sociologist who writes about the 

reproduction of inequality Durkheim and his successor Bourdieu. Furthermore, the school as 

an educational institution and creating gender identities through education. It also defines the 

differences between sex and gender. Defines the differences between the sex, gender 

stereotypes and prejudices and how gender is associated with the school. The following 

describes the history of education and diversion of pupils and pupil’s universal right to 

education and dissemination and treatment of pupils by sex today. This topic includes 

differences in treatment between boys and girls in the classroom; student performance by 

gender assumptions, like why the girls are more successful than boys, and the teacher's role in 

all this, and the most important how to eliminate inequalities between males and females in 

the class. 

The empirical part investigates the teacher's practices in the classroom to different pupils’ 

gender. Male teachers did not participate in the research. The survey was conducted in 

elementary schools in Ljubljana and Kranj. Observation was divided on the observation of 

several teachers for one school hour, and one teacher observation for several hours. We 

looked at three areas; field discipline, activity of pupils, teacher's activity. Each observed area 

has been divided into several specific examples. In interpreting, we relied on the results 

obtained and this was compared with theoretical assumptions. The results show that most of 

the researched teachers more permits girls as boys as well as most of the teachers punish boys 

with more severe forms of punishment than girls, in the observations we have not seen a case 

where a teacher take into account the wishes of the boy but girl's wishes do not. Further the 

results showed that there are differences in the practices of teachers by gender of learners, 

especially in the areas of tolerance, punishment, giving feedback. The results also show that 

boys by the majority of teachers are repeatedly alerted to the behavior than girls. In praise, 

there are no notable differences by gender, also there are no differences according to gender 

in calling pupils to the blackboard. 

 

 

KEY WORDS: education and gender, gender differences, stereotypes, student performance, 

behavior of teachers, privileged gender, inequality. 
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UVOD 

»Ljudje se neprenehoma delijo med seboj z najrazličnejšimi, tudi smrtonosnimi tekmovanji, 

ne da bi se zavedali, da je prva in neizprosna razdelitev na dva spola.« 

 (Irigaray, 1995, 11) 

 

Vsa leta na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sva poleg teoretičnega znanja pridobivali tudi 

praktično znanje na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Praksa je zajemala tako 

opazovanje učiteljev/učiteljic v razredu kot tudi samostojno poučevanje. Večkrat se je 

zgodilo, da sva med opazovanjem zaznali kar nekaj razlik v ravnanjih učitelja/učiteljice 

glede na spol učencev, zato sva se odločili podrobneje raziskati to področje ter pridobiti 

čim več informacij o tem, zakaj do teh razhajanj v razredih  prihaja. Poleg tega sva 

prepričani, da je poudarjanje pomena pravičnosti v polju edukacije pomembno, da 

ugotovimo, kako učitelji/učiteljice v slovenskih šolah pristopajo k delu z mladimi 

različnega spola. 

Kar zadeva razlike med spoloma, je treba zagotoviti enake možnosti na vseh ravneh 

sistema vzgoje in izobraževanja (Vendramin, 2009). V šoli moramo biti še posebej pozorni 

na vse oblike neenakosti, ki se pojavljajo. Vzgojno-izobraževalni sistem namreč temelji na 

načelu pravičnosti in enakopravnosti vseh učencev in učenk, saj se velikokrat pokaže 

problematika neenakosti glede na spol učencev (Sotlar, 2014). Ko govorimo o enakih 

možnostih vseh učencev in učenk, moramo biti pozorni na protislovnost te ideje v 

neenakem sistemu edukacije, ki na tak ali drugačen način še vedno privilegira pripadnike 

enega spola. 

Spol učenca predstavlja pomemben dejavnik pri oblikovanju odnosa med 

učiteljem/učiteljico in učencem/učenko. Zanimanja za razlike med ravnanji 

učiteljev/učiteljic do učencev različnega spola prihajajo iz ideje, da naj bi bila dekleta učno 

prikrajšana v primerjavi s fanti (Košir, 2011). 

V organizaciji šolskega življenja se ravnanje učiteljev/učiteljic po razlagah Vendramin V. 

(2006) razlikuje glede na spol učenca. Nekatere vrste ravnanj se smatrajo kot (ne)primerne 

za deklice ali dečke. Pravi, da učitelj lahko pričakuje, da deklic ali dečkov ne zanimajo 

določene aktivnosti, prav tako lahko pričakuje, da deklice ne bodo uporabile določenega 

šolskega materiala in da se lahko zgodi, da bodo pri določenih nalogah potrebovale pomoč 

(vrstniško ali učiteljevo/učiteljičino), prav tako se jim lahko zazdi, da dečki drugače 

sprejemajo določen tip naloge kot deklice. Učitelji in učiteljice naj bi v razredu več 

pozornosti namenjali dečkom, to pa zato, ker v razredu izstopajo, niso tako tihi in šolsko 

uspešni (Beal, 1994). 

Avtorica Beal (1994) prav tako zapiše, da v razredu učitelji/učiteljice obravnavajo 

učence/učenke različno, vendar pa opozarja, da na to vplivajo tudi učenci/učenke sami/e. 

Učenci/učenke se v času svojega razvoja naučijo ravnanj, ki so skladni z njihovo 

spolno  vlogo, v šoli pa se ta proces izgradnje spolnih vlog nadaljuje in utrjuje. 

Na podlagi tega sva se odločili, da se v teoretičnem delu osredotočiva predvsem na razlike 

med spoloma, razlike v razvoju, spolne stereotipe, razlike v obravnavanju dečkov in deklic 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

 

13 

   

v razredu, uspešnost učencev/učenk glede na spol in na predpostavke, zakaj naj bi bile 

deklice uspešnejše kot dečki.    

V drugem delu pa sva predstavili dobljene rezultate opazovanj učiteljic v razredu in  s tem 

želeli čim bolj prispevati k refleksiji na področju edukacijskih ved, še posebej v možnih 

točkah povečane skrbi za pravičnost sistema edukacije v Sloveniji. 
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TEORETIČNI DEL 

1 Vzgoja 
 

»Vzgoja je delovanje odraslih generacij na tiste, ki še niso zrele za družbeno življenje. 

Njen cilj je pri otroku vzbuditi in razviti določeno število fizičnih, intelektualnih in 

moralnih stanj, ki jih od njega zahtevata tako politična družba v celoti kot tudi posebno 

okolje, v katerem mu je namenjeno bivati.« (Durkheim, 2009, str. 17) 

  

Kot v nadaljevanju zapiše Durkheim (2009), si morata zato, da bi vzgoja  lahko obstajala, 

nasproti stati generacija odraslih in mlada generacija, poleg tega pa mora prva na drugo na 

nek način delovati. Tako bi lahko rekli, da obstaja toliko vrst vzgoje, kolikor je različnih 

okolij v določeni družbi. Tako, kot je bila v preteklosti vzgoja pri vsaki kasti drugačna, še 

danes lahko vidimo, kako različna je vzgoja glede na družbeni razred ali celo kraj bivanja 

(v mestih je drugačna kot na vasi). Ob tem avtor opozarja, da vzgoja otrok ne bi smela biti 

odvisna od tega, katerim staršem in v kakšnem okolju se otrok rodi, a na to nimamo 

velikega vpliva. Če bi iskali absolutno homogeno vzgojo, bi se morali vrniti vse do 

predzgodovinskih družb, znotraj katerih diferenciacija še ni obstajala. 

Vsaka družba si namreč ustvari določeno idealno podobo človeka, s katero uokviri, kakšen 

naj bi bil človek intelektualno, moralno in fizično. Ta ideal je hkrati enoten in raznolik in je 

jedro vzgoje. Vloga vzgoje je torej pri otroku vzbuditi določena fizična in mentalna stanja, 

ki jih družba, ki ji ta otrok pripada, pričakuje pri vsakem svojem članu; poleg tega pa je 

namen tudi vzbuditi določena fizična in mentalna stanja, ki jih pooseblja družbena skupina 

(kasta, razred, družina …) in jih dojema kot nujno prisotna pri vsakem njenem pripadniku. 

Durkheim trdi, da družba lahko preživi, če med njenimi pripadniki obstaja homogenost, 

hkrati pa poudarja, da bi bilo brez določene raznolikosti vsako sodelovanje nemogoče in 

ravno vzgoja zagotavlja obstoj te nujne raznolikosti. »Vzgoja torej za družbo pomeni le 

sredstvo, s katerim v otroških srcih zasadi bistvene pogoje svojega obstoja.« (Ibid., str. 17.) 

 

1.1   Vzgoja in sociologija 

 

Durkheim o vzgoji (2009) zapiše še, da je naloga šole, da otroke pripravi na različne 

poklice, se pravi, da mora biti šola raznolika »in ker mora biti otrok pripravljen na 

funkcijo, ki jo bo nekoč opravljal, vzgoja in izobraževanje vsaj od določene starosti naprej 

ne moreta ostati enaka za vse subjekte. Zato se dogaja, da v vseh razvitih civilizacijah 

težita k zmeraj večji raznolikosti in specializaciji: slednja se uveljavlja pri zmeraj zgodnejši 

starosti« (str. 15). V potrditev svoje teze o povezavi med šolo in strukturami družbe je 

avtor navajal Saint-Marc Gerdina, ki je govoril o tem, da je temeljni pogoj za obstoj 

Univerze enotnost (v njegovem času in kraju) francoske družbe. Menil je, da mora biti 

Univerza ena, in sicer z raznoliko in pestro ponudbo šolanja, prav tako, kot je ena družba, 
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vendar je v svojih dejavnostih zelo raznolika. Prav zato je »oblikovanje skupnega in 

različnega (individualnega) v družbi tesno povezano z vprašanjem družbenih  neenakosti in 

vloge šole pri njenem zmanjševanju in reprodukciji« (Gaber, 2009 v Durkheim, 2009, str. 

213). 

»Durkheimu pogosto očitajo, da je zaradi skrbi za integracijo družbe in zaradi 

funkcionalističnega pristopa podcenil problematiko družbene neenakosti. Enako naj bi 

veljalo tudi za spregled reprodukcije neenakosti v šoli. Poskus zvesti razlike na »naravne« 

in pripadnost funkcionalizmu naj bi mu preprečevala celo razumevanje razlogov za 

spremembe v šolstvu […] in tudi razredne (socialne) zamejenosti delovanja šole.« (Ibid., 

str. 213–214.)  Po drugi strani pa naj bi se Durkheim zavedal neenakosti v šoli in na to 

vprašanje tudi opozoril, vendar pa se v vprašanje ni poglobil in bolj podrobno raziskal, 

kako »preseči reprodukcijo neenakosti, v katero se je zapletla tudi šola« (ibid., str. 214).  

Pierre Bourdieu, ki ob Durkheimu sodi med pomembna imena sociologije vzgoje, je med 

francoskimi sociologi pomemben del svojega opusa posvetil edukaciji, znotraj edukacijske 

teme pa vprašanjem o reprodukciji neenakosti – torej temi, ki jo je Durkheim zgolj 

nakazal. Za razliko od Durkheima, ki v času svojega življenja tej temi ni posvetil posebne 

pozornosti, je Bourdieu tej temi namenil obsežen in pomemben del svojega raziskovanja. 

Vprašanja, ki so bila zastavljena v odnosu do reproduktivne vloge šolskega sistema, so po 

duhu »durkheimovska«, čeprav jih ni postavil Durkheim (Bourdieu, 1993, v Gaber in 

Marjanovič Umek, 2009). Durkheim se tem vprašanjem ni približal, saj so v svoji 

kompleksnosti segala daleč onstran vprašanj njegovega časa. Bourdieu pa je več desetletji 

kasneje prav njim posvetil pomemben del preučevanja edukacije. Raziskoval je predvsem 

vprašanja, povezana z reprodukcijo družbenih neenakosti kot razrednih razlik (Gaber, 

Marjanovič Umek, 2009). Ob strani pa je v veliki meri pustil vprašanje neke druge vrste 

reprodukcije v šoli – čas poglobljenih tematizacij reprodukcije neenakosti v šoli glede na 

spol bo šele nastopil.  

Prvič se je vprašanje neenakosti in pravičnosti glede na spol v slovenski šoli strukturirano 

in primerno konceptualizirano pojavilo, ko so opravljali analizo uspešnosti učencev glede 

na spol. Opravljene empirične analize so pokazale statistično pomembne razlike v prid 

deklet, še posebej, ko je šlo za ocene učiteljev in učiteljic, izjema so bili le rezultati 

eksternih preverjanj znanja za leto 2000, kjer so bila dekleta  v prednosti pri slovenščini, 

fantje pa so prednjačili pri matematiki. Tako se je izpostavilo vprašanje, zakaj je prihajajo 

do razlik med ocenami, ki so jih učenci dobili od učiteljev/učiteljic, in rezultati, ki so jih 

dosegali na eksternem preverjanju znanja. Prav tako se je tudi postavilo vprašanje, koliko 

je naša osnovna šola pravična glede na spol in ali morda ne spodbuja reproduciranja 

tradicionalnih, s spolom pogojenih vzorcev reševanja problemov (Peček in Pučko, 2003, 

str. 7). 

2 Šola kot vzgojna in izobraževalna institucija  
 

Smotri vzgoje in izobraževanja so temelj in vezivo celotnega šolskega sistema, so kot 

ideološki program. To pomeni, da združujejo cilje vladajoče ideologije z oblikovanjem 
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družbeno zaželene osebnosti. Temeljni smoter vzgoje je vsestransko razvita osebnost, 

realizacija tega cilja vodi k socializaciji, ta pa je mogoča samo, če se družba 

individualizira. Od trenutka, ko družba preneha imeti potrebo po specialnem razvoju, se 

začne potreba po vsestranskem razvoju osebnosti, ta razvoj pa bo odvisen od tega, kaj ta 

oseba nosi v sebi, ne pa od tega, kateremu razredu pripada (Salecl, 1988).  

2.1   Vzgoja kot BDS 

 

Če sledimo Elstrovi teoriji, potem je na vzgojno-izobraževalni poti vzgoja bistveno 

drugotno stanje - BDS. Za cilj namreč ne moremo postaviti trditve, kot so: učenec je 

priden, učenec je razumevajoč ipd. Težava je, da se vzgoja in izobraževanje razumeta kot 

celota, saj to pripelje do enega skupnega smotra, ki vključuje tako izobraževanje kot 

vzgojo, vendar pa je cilj le izobraževalni, vzgoja pa se doseže posredno.  

Vzgojni cilji ne morejo biti zavestno začrtan produkt. Le izobraževalni cilji šolanja so 

lahko neposredno zastavljeni in se neposredno realizirajo skozi poučevanje, spraševanje, 

discipliniranje, vse to pa ima za dodaten cilj vzgojo. Kot trdita avtorica Salecl R. in avtor 

Elster, cilj šolanja ni vzgoja, le izobraževanje, to je zunanji cilj, ki šele nosi vzgojni učinek. 

Torej, če povzameva oba avtoja, pri vzgoji ne moremo reči direktno: naš cilj je vzgoja kot 

jasno začrtana dejavnost s svojimi cilji. 

Tako je tudi v šoli, šola je vzgojno-izobraževalna ustanova. Skozi proces izobraževanja se 

kot posledica pojavi vzgoja, vzgoja je drugotni proces (BDS
1
) (ibid.,1988). 

Učence v šoli vzgajajo skozi učne vsebine, metode in oblike dela, vsaka izmed njih ima 

bolj ali manj izrazite vzgojne učinke. Postavlja pa se vprašanje: »Ali ima samo tako 

zamišljena vzgoja, ki je v mnogih razpravah pri nas prepoznana kot edino sprejemljiva pot 

vzgoje v šoli, zadovoljive ali celo sprejemljive vzgojne učinke?« (Peček in Lesar, 2006, 

str. 137)  Robi Kroflič (2002) v svojih razpravah opozarja na to, da je lahko izkušnja v 

vzgoji tudi nepedagoška, kar pomeni, da je škodljiva z vidika nadaljnjega razvoja 

mišljenja, moralnega presojanja in ravnanja (str. 42). Prav zato Kroflič izpostavlja, da je 

potrebno in pomembno, da imajo šole vzgojne načrte in vzgojne koncepte, katerih se držijo 

vodilni člani šole in učitelji/učiteljice, katerih naloga je, da sledijo vzgojnim ciljem javne 

šole. Pri oblikovanju vzgojnega koncepta šole in pri poznavanju možnih oblik vzgoje je 

pomembno zavedanje o pomembnosti vzgojne dimenzije šole in vedeti, kateri vzgojni 

dejavniki so v njej. Vzgojne dejavnike šole razvrščamo med dejavnike prikritega kurikula 

in uradnega kurikula ter med didaktiko (učna vsebina, metode in oblike dela, komunikacija 

učitelj-učenec). V slovenskih šolah naj bi bili ti dejavniki vzgoje najbolj uspešni in 

učinkoviti skozi prikriti kurikul ter sprejemljivi skozi didaktiko (Peček in Lesar, 2006). Kot 

pravita Musek Lešnik K. in Krajnc I. (2010): »Priprava vzgojnega načrta je lahko samo še 

ena dodatna zadolžitev, ki obremeni šolo in njene ljudi ... ali pa odlična priložnost, da šola 

in njeni ljudje z lastnimi močmi v svoji sredini poiščejo najboljše poti za uresničevanje 

enega od najpomembnejših poslanstev - vzgoje!« 

 

                                                           
1
 BDS - states that are esentialy by-products. 

So stanja, ki jih dosežejo lahko le kot stranski, nehoteni produkt stremljenja k nekim drugim ciljem. 
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Učitelji in  učiteljice imajo tako nalogo izobraževanja in posledično vzgajanja, zato tudi ne 

moremo dosledno razdeliti učiteljevega/učiteljičinega dela na povsem vzgojno oziroma 

povsem izobraževalno (Salecl, 1988). Vsakdo, ki se je kdaj srečal z delom v javni osnovni 

šoli, se je zagotovo vprašal, ali je njegova temeljna naloga, da učence izobražuje ali da jih 

vzgaja. S tem se postavlja vprašanje, ali je vzgoja le naloga staršev, naloga javne šole pa le 

izobraževanje. Na to vprašanje bova v tem poglavju poskusili odgovoriti s pomočjo 

različnih konceptov, ki nam pomagajo določiti razmerje med vzgojnimi in izobraževalnimi 

dimenzijami pedagoškega procesa.  

Kot zapiše Kroflič v svojem delu Med poslušnostjo in odgovornostjo (1997), je 

»opredeljevanje odnosa med vzgojo in izobraževanjem ena od večnih tem pedagoške 

teorije in prakse. Kljub načelno sprejeti ideji o tesni povezanosti vzgojne in izobraževalne 

razsežnosti in učinkov pedagoškega procesa se na ravni pragmatičnega odločanja, ali naj 

pretežni del svoje energije v družini, vrtcu oziroma šoli posvetimo prenašanju znanja ali 

vzgoji otrok, povsod po svetu soočamo z vsaj na prvi pogled nepremostljivimi dilemami in 

protislovji« (str. 7). »[To] protislovje [...] je vezano na vprašanje o primarnih nalogah 

javnega šolstva, ki da so vezane na objektivno posredovanje znanstveno utemeljenih 

informacij, vzgoja pa je bolj naloga drugih dejavnikov – primarno seveda družine« (ibid., 

str. 103). Poleg tega pa opozarja  tudi na to, da je pogosto ločevanje vzgojno-

izobraževalnih institucij in posameznih predmetov v šolskem kurikulu na pretežno vzgojne 

in pretežno izobraževalne teoretsko sporno. Celo tiste teorije, ki na videz najbolj radikalno 

ločujejo vzgojo od izobraževalne dimenzije vzgojno-izobraževalnega procesa, zagovarjajo 

pravzaprav nekaj drugega: koncept posrednega vzgajanja prek izobraževalnih vsebin. 

Takšno usmeritev potrjujejo mnoga zgodovinska spoznanja, da je neposredno vzgajanje 

prek posebnih vzgojnih dejavnosti, če je ločeno od izobraževanja, običajno obsojeno na 

neučinkovitost. Pomislimo samo na absurdnost izjave: »Otroci, do sedaj smo se učili, zdaj 

se bomo pa še nekaj časa vzgajali ...« (Kroflič, 1997, str. 19) 

Tako kot Kroflič, pa tudi Peček Čuk M. in Lesar I. (2009) ugotavljata, da sta na eni strani 

vzgojna in izobraževalna dimenzija različni, na drugi strani pa med seboj tesno povezani, 

saj »tako vzgoja kot izobraževanje temeljita na prenosu spoznanj, stališč, vrednot, zahtev 

vzgojitelja na vzgajanca, učitelja na učenca« (str. 38). Opozarjata, da je ločevanje med 

njima lahko zgolj teoretično z namenom jasnejšega opisa procesov, saj so med njima 

bistvene razlike tako v ciljih kot tudi v metodah in sredstvih. Kot razlike pa navajata, da 

gre pri vzgoji predvsem za vrednote, pri izobraževanju za znanstvena spoznanja; da je 

vzgoja vezana predvsem na konativno sfero, izobraževanje na kognitivno; da so pri 

izobraževanju posrednik učne vsebine, vzgoja pa se uresničuje predvsem v medosebnem 

odnosu kot tudi preko vsebin in predmetov (ibid., str. 39).  

Razmerje med izobraževanjem in vzgojo pojasnita tudi z definicijami, ki govorijo o vzgoji 

v ožjem in širšem pomenu besede. »V širšem pomenu besede je vzgoja proces oblikovanja 

in samooblikovanja človekove osebnosti kot celote. Vzgoja v ožjem pomenu besede pa je 

proces, v katerem si človek oblikuje moralne vrednote, prepričanja in stališča, idejni 

pogled na svet in odnos do sveta (svetovni nazor), različne kulturne, higienske, delovne 

navade ter interese, motivacije, voljo, čustva. Razvija torej tiste elemente osebnosti, ki 

sodijo na področje čustev, interesov, motivacije, volje, stališč in vrednot.« (ibid., str. 37) 

Vzgojo v širšem in ožjem pomenu besede pa loči tudi Autor, ki ju loči tako, da prvemu 
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pomenu pravi vzgoja, drugemu pa vzgajanje. »Pojmovanje vzgoje v ožjem pomenu besede 

je tesno povezano s pojmom izobraževanje. Če seštejemo tisto, kar zajema vzgoja v ožjem 

pomenu besede, s tistim, kar zajema izobraževanje (kognitivno in psihomotorično področje 

osebnosti), dobimo vzgojo v širšem pomenu besede.« (Autor, 1988 v Peček Čuk in Lesar, 

2009, str. 37) Avtorici Peček Čuk M. in Lesar I. (2009) pa pri tem delu opozarjata, da je 

zgornja »opredelitev (vzgoja v širšem pomenu besede je izobraževanje plus vzgoja v ožjem 

pomenu besede) sicer resda enostavna in razumljiva, pa vendar zamegljuje dejstvo, da je 

tovrstno jasno razmejitev med pojmoma vzgoja in izobraževanje zelo težko dejansko tudi 

izpeljati. Prvi razlog je, da se vzgoja uresničuje skozi vsebine, predmete, teme, ki se 

nanašajo na kognitivno raven (znanje, uvid), afektivni nivo (stališča) in na delovanje. 

Neposredno vzgajanje preko posebnih vzgojnih dejavnosti in ločeno od izobraževanja je 

običajno obsojeno na neučinkovitost. Neposredna vzgoja, ki uporablja predvsem narativne 

metode, zelo hitro pripelje do moraliziranja, s tem pa tudi do odpora vzgajanih, ki 

postanejo nesprejemljivi za naše napore in težnje po oblikovanju njihove osebnosti. Težava 

v razmejitvi vzgoje in izobraževanja pa je tudi v tem, da se v zgornji opredelitvi daje 

samemu pojmu izobraževanja izrazito racionalni naboj, kar je v sodobnem času pogosto 

kritika mnogih pedagogov. Če primerjamo tako definirano izobraževanje na primer z 

nemškim izrazom Bildung, ki ga pri nas tudi prevajamo z izrazom izobraževanje, ima 

nemški pojem poleg racionalnega, tudi močan estetski (v smislu lepote, harmoničnosti, 

celovitosti človekovega oblikovanja) in etični naboj (v smislu človečnosti, solidarnosti, 

zvestobe, ljubezni, razumevanja sočloveka). To pomeni, da tudi pojem izobraževanje 

vsebuje vzgojne razsežnosti.« (str. 38)   

Na drugi strani pa Hebrard (1982) stavi na šolo kot le izobraževalno institucijo, zapiše, da 

je šola predvsem kraj izobraževanja, šele nato lahko v splošnem prepričanju postane ali 

preneha biti kraj vzgoje. To pa pomeni, da temeljno razmerje, ki vlada v njej, ni tisto 

znamenito vzgojno razmerje: učitelj – učenec/učenka, ampak čisto preprosto razmerje do 

vednosti. 

 

Če povzameva mnenja vseh navedenih avtorjev in avtoric, bi lahko rekli, da dileme o šoli 

kot izobraževalni ali kot vzgojni instituciji obstajajo, odkar obstaja šola. Kot sva ugotovili, 

lahko razvijemo dvoje stališč, in sicer:  

 da sta na eni strani pojma vzgoja in izobraževanje v osnovi različna in si lahko celo 

nasprotujeta, 

 na drugi strani pa sta si zelo podobna, saj oba prenašata vrednote, stališča in 

prepričanja.  

Če želimo dosegati kvalitetne rezultate, moramo šolo zasnovati tako, da se vzgojna in 

izobraževalna dimenzija nenehno prepletata. Najbolje je torej, da se med seboj obe funkciji 

prepletata, da vzgojo zasnujemo na izobraževanju in da vzgajamo s poukom, sicer bo ena 

izmed njiju prevladovala in s tem zanemarila drugo. 
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3  Spolne vloge in spol kot produkt vzgoje 

 

Prve generacije teoretikov koncepta spolnih vlog so predpostavljale, da je učenje in 

internaliziranje spolnih vlog nujno za družbeno stabilnost, saj je osnovni namen spolnih 

vlog poskus vzpostavitve slednjih kot dopolnjujočih, kar se prevaja v jezik spolne 

dihotomije in antagonističnega izključevanja (prim. Connell, 2012).  

Iz funkcionalistične perspektive spolnih vlog se izpeljuje zagovor heteroseksualne 

strukture družine, saj se le preko odnosa s prisotnim očetom deček lahko nauči delovati 

dovolj maskulino, oče pa se v tako konceptualiziranem družinskem kontekstu kaže kot 

esencialnega pomena za celotno družbeno strukturo, ki se gradi na 'dopolnjujočih' spolnih 

vlogah (Johnson, 1988). Znotraj družine se namreč omenjene razlike prevajajo v vlogo 

očeta kot instrumentalne, racionalne figure avtoritete, ki predstavlja stik z zunanjostjo, 

medtem ko je vloga matere omejena na vzpostavljanje in delovanje v bližnjem čustvenem 

odnosu – uveljavi se torej načelo komplementarnosti vlog, iz česar izhaja, da je prisotnost 

obeh vlog, vezanih na biološki spol matere in očeta, nujno potrebna za normativni razvoj 

spolne identitete (Johnson,  1988).  

Kot v članku zapiše Štular S. (1998), je neposredni vpliv bioloških dejavnikov na razvoj 

identitete zelo majhen, toliko večji pa je posredni vpliv: skladno z biološkim spolom so 

posameznikom in posameznicam pripisane tudi spolno specifične lastnosti in okolje se do 

njih skladno s pripisanim spolom tudi obnaša. Na konstrukcijo spolne vloge vplivajo 

eksterni (okolje) in posredno interni (psihološka konstrukcija osebnosti) dejavniki, ki pa 

niso ločeni in so odvisni eden od drugega. Model oblikovanja spolne identitete, ki ga 

vpelje Dinnerstein, poudarja pomen psihološke konstrukcije osebnosti: razloge za dvojni 

standard v pravilih obnašanja moških in žensk vidi bolj v internih vzrokih kot v očitnih 

eksternih vzrokih; med eksterne dejavnike šteje prisilo, praktične in socialne pritiske. 

Psihološki dejavnik je mnogo bolj subtilen in težje določljiv, izhaja pa iz »trmaste 

neverbalne ravni občutka odraslih« (Dinnerstein, 1976, v Štular, 1998), ki je kontinuiteta 

občutka in emocionalne domene ranega otroštva. Podobno stališče zavzame Benjamin J., 

ko pravi, da so obstoječa razmerja med spoloma posledica »[…] psihološke integracije 

biološke realnosti, ki je večidel delo kulture« (Benjamin, 1988, v ibid., 1998). Benjamin J. 

in Dinnerstein izhajata iz institucije materinstva kot ključnega faktorja, ki oblikuje spolno 

identiteto in postavljata pomen diade mati − otrok pred ojdipalni trikotnik mati – otrok  − 

oče. Podobno pa tudi Chodorow N. izhaja iz institucije materinstva kot ključnega 

dejavnika, vendar poudarja, da samo en dejavnik ne more razložiti moške dominantnosti: 

»Socialni spol kot družbeni, kulturni in psihološki fenomen konstruira odprta mreža (open 

web) družbenih, psiholoških in kulturnih odnosov, dinamik, praks, identitet in prepričanj; 

pri tem ne bi izpostavila niti družbe, psihe ali kulture.« (Chodorow, 1989, v ibid., 1998, str. 

5)  

Na drugi strani pa nekateri avtorji in avtorice opozarjajo, da sam spol staršev nima bistvene 

vloge za ne/uspešnost spolne identifikacije in splošnega razvoja otroka, saj je bistvenega 

pomena kakovost družinskega življenja, ne pa njegove strukture: prenos znanja o zahtevah 

in pričakovanjih spolne družbene igre poteka v interakciji s pomembnimi modeli, ki jih 

otrok opazuje, pri čemer pomembno vlogo odigra značaj odnosa s prisotnim modelom. 
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Otrok opazuje vedenje odraslega, ki mu pripisuje določeno pomembnost, iz modela in 

pripisane signifikantnosti pa izhaja stopnja verjetnosti posnemanja vedenja (Banks, 1995, v 

Perger, 2014). Če povzamemo, je torej prisotnost samega modela manj pomembna od 

samega odnosa in percipirane pomembnosti le-tega (ibid., 2014).  

 

3.1 Oblikovanje spola skozi proces socializacije 

 

Za oblikovanje spola je najpomembnejša primarna socializacija. Primarna socializacija 

poteka v prvih letih človekovega življenja – v otroštvu. Zajema torej obdobje, ko je otrok 

skoraj popolnoma nesamostojen in odvisen od drugih (Barle Lakota, Počkar, Novak Fajfar, 

Popit in Pluško, 2005). Takrat se prične oblikovati družbeni spol
2
, na katerega imajo 

največji vpliv starši. V tem obdobju otrok sprejme uveljavljene načine obnašanja in 

življenja, ki so značilni za življenje v določeni družbi. Skozi naslednja obdobja se 

oblikovanje družbenega spola še spreminja. Starši v primarni socializaciji poskrbijo, da že 

zunanja podoba razodeva spol. Prav tako na oblikovanje družbenega spola vpliva tudi 

igranje različnih iger in igranje z igračami, zaznamovanimi glede na spol. Družbeni spol se 

oblikuje tudi v istospolnih vrstniških skupinah, kjer prevladujejo spolno specifične vloge. 

Poudariti pa je treba, da poleg vseh naštetih dejavnikov na oblikovanje družbenega spola 

vplivata tudi šola in pedagoški proces, v katerem imajo učitelji/učiteljice in 

vzgojitelji/vzgojiteljice pomembno vlogo (ibid., 2005). Tej temi se bova natančneje 

posvetili v poglavju Spol in šola. 

4 Spol    
 

Sociologija izhaja iz pojmovanja, da obstaja nek univerzalni subjekt, za katerega ni 

pomembno, katerega spola je. Konec 60. let so pod vplivom različnih gibanj začele 

nastajati ženske študije in feministične teorije. Osredotočile so se na njihov podrejeni 

položaj v družbi, novejše pa na razumevanja položaja spolov v družbi in razmerja moči, ki 

takšen položaj ohranjajo. Študije so opozarjale na spol, ki naj bi bil večplasten in 

večpomenski prav tako so odpirale teme o spolu, ki so bile do tedaj zaprte. (Haralambos 

idr., 2001) 

5 Biološki in družbeni spol 
 

»Ljudje se neprenehoma delijo med seboj z najrazličnejšimi, tudi smrtonosnimi tekmovanji, 

ne da bi se zavedali, da je prva in neizprosna razdelitev na dva spola.«  

(Irigaray, 1995, 11) 

 

                                                           
2 Izraz spol (angl. gender) se nanaša na ekonomske, družbene, politične in kulturne lastnosti in možnosti, 

povezane s tem, da je posameznik moški ali ženska. 
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Temeljna razdelitev na dva spola, ki se v vsakdanjem življenju kaže kot nujna, 

nespremenljiva in normalna, je družbeno proizvedena – je produkt dehistorizacije učinka 

delovanja družbenih institucij, ki skozi naturalizacijo spolov in spolnih diferenc ustvarjajo 

'varljivo domačnost', »lažno jasnost, ki je le drug izraz za mit« (Adorno in Horkheimer 

2006, v Perger, 2014, str. 12).  

V naravi in družbi ločimo dva spola: biološkega (angl. sex) in družbenega (angl. gender). 

Za prvega velja, da je stalen oz. praktično nezamenljiv, medtem ko je drugi kulturno 

konstruiran in ne izhaja iz biološkega spola na en sam način, družbeni spol ni vzročna 

posledica biološkega spola (Butler, 2001). 

V slovenščini imamo le eno besedo, s katero označimo angleški besedi sex in gender, ta 

beseda je spol. Za lažje razumevanje smo spol razdelili po značilnostih na biološki in 

družbeni spol.   

Izraz biološki ali telesni spol (angl. sex) pomeni biološke in fiziološke značilnosti, ki 

določajo moške ali ženske. Biološka opredelitev spola in kategorizacija novorojenčkov na 

moški in ženski spol se utemeljuje na kromosomskem zapisu, hormonskem stanju ter 

zunanjih in notranjih spolnih organih (Antić Gaber, 2014, v Fausto-Sterling, 2014). 

Družboslovna opredelitev spola pa teži k temu, da bi vlogo biologije in »bioloških danosti« 

pri oblikovanju spola relativizirali. »Tako se govori o spolu kot družbenem oziroma 

kulturnem konstruktu, pri čemer se zavrne tudi pojmovanje, da se spol 

posameznice/posameznika razvije na podlagi biološkega spola, in zagovarja tezo, da je 

spol rezultat delanja spola.« (ibid., 2014, v Fausto-Sterling, 2014, str. 162) To pomeni, da 

pri spolu ne gre za to, da je neka oseba bila, je ali bo nekega določenega spola, ampak se ta 

oseba skozi različne stopnje − Antić Gaber M. pravi skozi »delanje« − šele izoblikuje kot 

oseba določenega spola (ibid., 2014, v Fausto-Sterling, 2014). 

»Izraz spol (angl. gender) se nanaša na ekonomske, družbene, politične in kulturne 

lastnosti in možnosti, povezane s tem, da je posameznik moški ali ženska. V večini družb 

se moški in ženske razlikujejo po tem, s katerimi dejavnostmi se ukvarjajo, po dostopu do 

virov in njihovem nadzoru ter po sodelovanju pri odločanju. In v večini družb imajo 

ženske slabši dostop do virov, možnosti in odločanja kot moški.« (Desprez-Bouanchaud 

idr., 1987, str. 20–21)  

Money in njegovi sodelavci so izpostavili, da odrasli ob rojstvu otroka spol določijo na 

podlagi zunanjega izgleda genitalij, ta določitev pa sproži družbeni odziv, s katerim se 

začne proces spolne socializacije novorojenčka. Tukaj se opazi ta obrat od biološkega k 

družbenemu spolu. Pojem družbeni spol se uporablja za oznako identitete ali 

»samopredstavitve določenega posameznika« (Green, 2010, Money in Ehrhardt, 1972, v 

Fausto-Sterling, 2014, str. 18). Oznaka spolne identitete je vedno strukturirana, tako da 

ustreza posamezni kulturi (običaji, zahteve …). Fausto-Sterling A. (2014) za primer 

navede ZDA, kjer je maskulina ženska tista ženska, ki se oblači kot moški, ima frizuro kot 

moški, ne uporablja ličil. Pri nas bi takšni ženski rekli »možača«. Številni sociologi v 

nasprotju s psihologi uporabljajo izraz družbeni spol kot oznako za družbene strukture, ki 

razlikujejo moške in ženske (Lober, 1994, v Fausto-Sterling, 2014). Razločevanje moških 

in žensk je lahko na videz povsem nedolžno, npr.: ločena javna stranišča, zahteva za 

določitev spola na osebnih in drugih dokumentih. Na drugi strani pa lahko razlikovanje 
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skrajno omeji osebno svobodo, npr.: zakon, ki ženskam prepoveduje voziti, voliti ... 

(Fausto-Sterling, 2014). 

»Posameznik ima torej biološki spol (moški, ženski, nedoločen, drugo); v stik s svetom pa 

vstopa skozi raznovrstne družbene, spolne konvencije. Posameznik tako razvije lastno 

prezentacijo spola, ki se lahko naslanja na biološki spol in ki jo drugi interpretirajo v 

sklopu posamičnih spolnih okvirjev posameznikove kulture. Spol je tako nedvomno v očeh 

opazovalca. Biološki spol in izkazovanje spola pa sta v telesu in umu tistega, ki ju 

predstavlja.« (Ibid., 2014, str. 19) 

Kot opozarja Devor, obstajajo posameznice, ki niso dovolj "ženstvene", da bi popolnoma 

zadovoljile zahteve socialne vloge ženske, in niso vsi posamezniki dovolj "moški"; 

hermafroditov ni moč jasno klasificirati niti kot ženske niti kot moške; transeksualci so 

rojeni s primarnimi biološkimi znaki enega spola, vendar je njihova spolna identiteta 

drugega spola; transvestiti se prav tako rodijo s setom primarnih bioloških znakov enega 

spola in se identificirajo s socialnim spolom istega spola, v določenih periodah pa se 

odločijo, da bodo živeli skladno s spolno identiteto drugega spola. Obstajajo pa tudi ljudje, 

ki imajo biološke karakteristike enega od bioloških spolov in se skladno s tem tudi 

identificirajo, hkrati pa imajo kompleksno mešanico karakteristik obeh standardnih spolnih 

vlog. Slednje Devor imenuje "gender blenders"; in prav ti dokazujejo, da igra socialni spol 

v družbi večjo vlogo kot biološki − v smislu: če posameznico okolje prepoznava kot 

moškega, se do nje obnaša kot do moškega; in obratno. Pri tem "dejanski" − biološki − 

spol ni pomemben (Devor, 1989, v Štular, 1998). Tudi Butler J. (2001) trdi, da »to ne 

pomeni, da bo konstrukcija moških pripeta na izključno moška telesa in da bodo ženske 

interpretirale le ženska telesa. Še več, četudi sta biološka spola videti nesporno binarna po 

svoji morfologiji in konstrukciji, ni nobenega razloga za domnevo, da bi tudi družbena 

spola morala ostati dva. Predpostavka o binarnem sistemu družbenega spola implicitno 

vzdržuje prepričanja, da družbeni spol  posnema biološkega« (str. 18). 

6  Neenakost med moškimi in ženskami 
 

»Dejstvo, ali smo moški ali ženska, vpliva na to, kakšen je naš videz, kako se gibljemo, kaj 

počnemo, kako se igramo in oblačimo. Vpliva tudi na to, kaj mislimo o sebi in kaj drugi 

mislijo o nas. Vse te lastnosti združujemo v pojmovanje spola ter razumevanje tega, kaj 

pomeni biti moški ali ženska.« (Papalia, idr., 2003, str. 184). Antić Gaber M. zapiše, da je 

povprečnemu zahodnjaku nekako samoumevno to, da smo ljudje dveh spolov, dveh 

nasprotnih spolov. Se pravi, da smo moški ali ženska in da je to tako po »naravi« ali da je 

to naša »biološka danost«. Prav ta spolni binarizem nam omogoča gibanje v varnem 

območju nečesa, kar poznamo, sprejemamo in kar nam ne povzroča težav. Zato se ga skozi 

zgodovino močno oprijemamo, ne glede na to, da je njegove temelje zamajalo že kar nekaj 

dogodkov v naši zgodovini (Antić Gaber, 2014, v Fausto-Sterling, 2014).  

Človeštvo naj bi bilo moškega spola in tudi je in zato moški ženske ne opredeljuje kot 

žensko samo po sebi, vendar glede nase; ne pojmuje je kot avtonomno bitje. Ženska je 

spolno določeno bitje, določena je glede na moškega in se glede nanj razlikuje (de 

Beauvoir, 1999). Doda še, da mora biti spolna delitev dejansko opredeljena kot biološka 
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danost in ne kot trenutek v zgodovini človeštva. Na oba spola gleda kot na par, kateremu je 

nujno potrebna druga polovica za normalno delovanje. Tako se družba nikoli ne more 

razcepiti po spolih. Ženska je drugi (spol) znotraj totalitete, v kateri sta oba člena drug 

drugemu nujno potrebna. 

Connell R. (2012) zapiše, da sta spola različna, moški in ženske ravnajo različno, to pa 

zato, ker razmišljajo različno. Večina ljudi bi se strinjala z izjavo Simone de Beauvoir: »… 

oba spola si nista nikoli enakovredno delila sveta; in četudi njen položaj napreduje, je 

ženska danes še vedno močno prikrajšana. Skoraj v nobeni državi njen pravni status ni 

enak moškemu in jo pogosto v veliki meri postavlja v slabši položaj …« (de Beauvoir, 

1999, str. 20) Enakega mnenja je tudi Jogan M., saj trdi, da hierarhija med spoloma ni 

naravna danost, temveč gre za skozi zgodovino oblikovan proces družbenega 

restrukturiranja. Danes, tako kot skozi zgodovino, je moškim še vedno dodeljeno 

prednostno mesto. 

6.1 Razlike med spoloma 

 

»Dečki in deklice imajo veliko skupnega, se pa tudi razlikujejo« (Fausto-Sterling, 2014, 

str. 115). Razlike med spoloma so psihološke ali vedenjske. Deklice naj bi imele rahlo 

biološko prednost. So manj ranljive od dečkov, hitreje se razvijajo in se blažje odzivajo na 

stres (Keenan in Shaw, 1997, v Papalia idr., 2003). Razlik, ki bi se jih dalo izmeriti, pa je 

med dečki in deklicami malo. Dečki so vse od spočetja telesno ranljivejši od deklic, po 

drugi strani pa so od deklic nekoliko težji, večji in malo močnejši. Novorojeni dečki 

drugače reagirajo na stres kot deklice, najverjetneje zaradi genskih, hormonskih in 

temperamentnih razlik (Davis in Emory, 1995, v Papalia idr, 2003). Analiza velikega 

števila raziskav je pokazala, da so dojenčki moškega spola aktivnejši od dojenčkov 

ženskega spola, čeprav ta razlika ni enoznačno potrjena (Eaton in  Enns, 1986, v Papalia, 

2003).  Tako deklice kot dečki pa naj bi bili enako občutljivi na dotik, prav tako pri 

približno enaki starosti dobijo zobe, znajo sedeti in shodijo (Maccoby, 1980, v Papalia, 

2003). 

Na drugi stani pa De Beauvoir S. (2000) v svoji knjigi Drugi spol piše o tem, da sta si 

spola v marsičem tudi zelo podobna. Prav tako kot pri deklicah naj bi bilo tudi pri dečkih 

telo najprej žarišče subjektivitete, instrumenta, preko katerega poteka razumevanje sveta. 

Otroci obeh spolov svet spoznavajo in zaznavajo na enak način: preko oči in rok in ne 

preko spolnih organov. Rojstvo se tako za dečke kot deklice odvija enako, oba spola 

občutita enake interese in ugodja; sesanje je zanje prvi izvor najprijetnejših občutkov; nato 

gredo skozi analni stadij, v katerem je največje zadovoljstvo pri izločevalnih funkcijah, ki 

so skupne prav obema spoloma. Podoben je tudi njihov genitalni razvoj, podobno 

raziskujejo svoje telo z enako radovednostjo in brezbrižnostjo. Tako dečki kot deklice 

imajo enake občutke do svoje matere, vsi so enako ljubosumni in to tudi izražajo z enakim 

vedenjem (jeza, kujanje, motnje pri izločevalnih funkcijah). Zapiše, da so deklice še do 

dvanajstega leta enako krepke in kažejo enake intelektualne sposobnosti kot dečki, vendar 

pa so takrat že spolno označene. »To, da se nam že mnogo pred puberteto in včasih že v 

najzgodnejšem otroštvu kaže kot spolno označena, ni posledica kakšnih misterioznih 
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instinktov … v otrokovem življenju že na samem začetku posreduje drugi in že od 

najnežnejših let se mu ukazovalno vceplja, čemu je zapisan.« (de Beauvoir, 2000, str. 14) 

Enako meni Gurian (2000), ki v svojem delu omenja indijskega zdravnika, ki je bil v 

začetku osemdesetih let mnenja, da se v Indiji zavedajo, da so dečki in deklice povsem 

različni. To vedo in spoštujejo že v času pred otrokovim rojstvom. Zato tudi ohranjajo 

različne otroške obrede, ki otroka obravnavajo kot spolno vnaprej določeno bitje.   

Razlike v razvoju 

Poznamo štiri teoretične pristope pri razumevanju razvoja pojmovanja spola: biološki, 

psihoanalitični, kognitivni pristop in pristop, ki temelji na socializaciji. Vsi štirje vidiki 

nam lahko pomagajo razumeti, zakaj se dečki in deklice v nekaterih pogledih razlikujejo, v 

drugih pa ne, noben od teh vidikov pa nam ne more v celoti tega razložiti (Papalia idr., 

2003). 

I. Biološki pristop 

»Spoznanja o prirojenih individualnih razlikah so nas streznila v stari resnici, da iz 

različnih vrst testa ne spečeš enakega kolača, pa če se še tako trudiš.« (Strojin v Gurian, 

2000, str. 6) 

Nekatere spolne razlike imajo biološko osnovo, na to opozarja obstoj podobnih spolnih 

vlog v različnih kulturah. Prav tako obstajajo dokazi za biološke razlike, ki lahko vplivajo 

na vedenje (Papalia idr., 2003). 

»Ko bi imeli rentgenska očala in bi lahko pokukali v glave naših otrok, kaj bi opazili?« 

(Gurian, 2000, str. 15)  

 

Laurie Allen, raziskovalka možganov z univerze UCLA, opozarja, da bi v najmanj sedmih 

primerih lahko zaznali razlike v zgradbi moških in ženskih možganov (Gurian, 2000). 

Možgani dečkov so pri petih letih, ko dosežejo približno odraslo velikost, za deset 

odstotkov večji od možganov deklic. Dečki naj bi imeli več sivih celic v možganski skorji, 

dekleta pa večjo gostoto živčevja (Reiss, Abrams, Singer, Ross in Denckla, 1996, v 

Papalia, 2003). Dokazano je, da so razlike v velikosti možganskega debla, pasu tkiva, ki 

povezuje levo in desno hemisfero, povezane z besedno spretnostjo (Heins, Chiu, 

McAdams, Bentler in Lipcamon, 1992, v Papalia, 2003).  V dobi fetusa, »fetalni« dobi, ko 

možgani in živčni sistem šele nastajajo, se korteks ali možganska skorja prej razvije pri 

ženskem plodu kot pri moškem. Leva polovica korteksa, ki je zadolžena za razmišljanje, se 

razvije nekoliko kasneje kot desna, katere naloga so prostorski odnosi. Pri moškem plodu 

pa pride še do večje zamude. Nevrologi to razložijo tako: ko je desna hemisfera 

pripravljena na spojitev z levo in začne izločati povezovalna živčna tkiva, v levi hemisferi 

moškega ploda sploh še ni primerno razvitih celic. Zato se tkiva usmerijo nazaj in namesto 

tega oblikujejo povezave znotraj desne hemisfere (Moor, Frost, v Gurian, 2000).  Posledica 

in rezultat tega so bogate povezave v desni hemisferi (Gurian, 2000). Ker imajo deklice 

večjo možgansko deblo, lahko večjo besedno sposobnost morda razloži boljša usklajenost 

med dvema hemisferama (Halpern, 1997, v Papalia idr., 2003). Prav tako nam to kažejo 

raziskave o različnosti delovanja možganov, da prihaja do različne rabe možganov pri obeh 

spolih, to naj bi bil pomemben biološki dejavnik, da so dekleta boljša v verbalnih 

spretnostih, dečki pa v logično-matematičnih (Skelton, 2001, v Peček in Lesar, 2006).  
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Enakega mnenja je tudi Halpern, ki pravi, da se zaradi  razlik v možganih dečki in deklice 

razlikujejo tudi po miselnih zmožnostih.  Deklice so uspešnejše pri besedilnih nalogah, pri 

matematičnih računih in nalogah, ki zahtevajo spretnosti fine motorike in zaznavne 

spretnosti, medtem ko so dečki uspešnejši pri prostorskem mišljenju in abstraktnem 

matematičnem in znanstvenem sklepanju (Halpern, 1997, v Papalia idr., 2003).  Dečki se 

zaradi boljšega prostorskega mišljenja večkrat igrajo s predmeti, na primer s kockami, ker 

jih zanima, kako bodo z njimi zapolnili prostor (Gurian, 2000). 

 

Prav tako na razlike med spoloma vplivajo hormoni in krvni obtok pred ali v času 

rojstva.  Moški hormon testosteron, skupaj z nizko ravnijo živčnega prenašalca serotonina
3
, 

raziskave povezujejo z agresivnostjo, tekmovalnostjo, prevlado. Predvidevajo, da gre za 

posledice njunega delovanja na hipotalamus in amigdalo (Bernhard, 1997, v Papalia idr, 

2003). Serotonina, ki je kemični posrednik v celicah živčevja in preprečuje agresivno 

vedenje, je v dekliških možganih več kot v deških. 

Drugi primer hormonskih vplivov na razlike med spoloma je visoka raven androgenov
[3]

 v 

predporodnem obdobju deklic. Te deklice so dostikrat »pobalinske« in kažejo večji interes 

za fantovske igrače, grobo igro in imajo boljše prostorske predstave (Ruble in Martin, 

1998, v Papalia idr., 2003). Na drugi stani pa visoka raven estrogena
[4]

 manj vpliva na 

spolno tipizirano vedenje dečkov (Ruble in Martin, 1998, v Papalia idr., 2003). 

Na drugi strani pa se Fausto-Sterling A. (2014) sprašuje: »Ali zgodnja izpostavljenost 

visokim količinam androgenov vpliva na otrokovo vedenje pri igri in ali lahko možne 

razlike pri vedenju pripišemo vplivu prenatalnega testosterona na možgane?« (str. 54)  

Njen odgovor se glasi: mogoče. Pravi, da večina študij iger pri dekletih s KAH 

(kongenitalna adrenalna hiperplazija) prikazuje bolj fantovsko vedenje v primerjavi z 

vedenjem kontrolne skupine. Rezultati pa postanejo bolj vprašljivi, ko ta dekleta razdelijo 

po področjih. V tem primeru ni bilo vidno, da bi se dekleta s KAH raje igrala s fanti  v 

primerjavi s kontrolno skupino. Prav tako raziskovalci niso našli razlik v aktivnostih med 

temi dekleti (Fausto-Sterling, 2014). Tudi Melisa Hines (1994), psihologinja, ki je 

preučevala spolne razlike pri igri prerivanja (rough-and-tumble play), ki je značilna pri 

šolskih otrocih in bolj pogosta pri dečkih kot pri dekletih, ni našla razlik med dekleti s 

KAH in dekleti iz kontrolne skupine (Hines in Kaufman, 1994, v Fausto-Sterling, 2014). 

Vsem študijam na tem področju je bila skupna ugotovitev le ena, da imajo dekleta s KAH 

raje bolj maskuline igračke, kot so avtomobilčki in kocke, ter da je manj verjetno, da se 

bodo igrale s feminilnimi igračami, kot so punčke in druge podobne igrače (Heins, 2009, 

Jordan Young, 2010, v Fausto-Sterling, 2014). 

Fausto-Sterling A. (2014)  predstavi tri možnosti, v katerih opisuje vpliv prenatalnih 

hormonov na razvoj spolnih razlik v možganih. 

1. Prenatalni hormoni naj bi povzročali spolne razlike v možganih. Vendar proti temu 

obstaja veliko protiargumentov, kot so: pri zarodkih s KAH so moteni tudi drugi 

hormoni (kortizon), morda na izbiro igrač ne vpliva testosteron, ampak kateri drugi 

                                                           
3
 Serotonin namreč vpliva na delovanje hormonov, ki jih izloča hipotalamus – npr. testosteron. Deški 

možgani izločajo več testosterona kot dekliški, zato odpošiljajo manj serotonina. Dečki so zato vedno bolj 

agresivni, deklice pa vedno manj (Gurian, 2000, str. 16). 
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aspekt bolezni. Ali pa hormoni ne vplivajo in ne spremenijo možganov neposredno, 

temveč vplivajo na kateri drug vidik razvoja: gibale sposobnosti in značaj. 

2. Povezava med izbiro igrač in KAH je lahko posledica družbenega odziva na 

razvojno motnjo. Starši se lahko drugače obnašajo do svojih otrok, ki imajo KAH, 

in s tem vplivajo na njihovo izbiro in obnašanje. 

3. Prenatalni hormoni vplivajo na razvoj določenih lastnosti, a niso edini in 

neposredni vzrok zanje. 

»Kljub vsemu pa pomanjkanje trdnih dokazov za biološko pogojenost vedenja skupaj z 

dejstvom, da so psihološke in vedenjske razlike med posamezniki istega spola včasih 

veliko večje kot razlike med spoloma, kaže, da je vloga biologije pri spolnih razlikah zelo 

omejena.« (Papalia idr., 2003, str. 261) Prav tako je »zaradi kompleksnosti človeškega 

vedenja, ki je pod izrazitim vplivom družbenih dejavnikov, težko odgovoriti, ali prenatalni 

testosteron razloži vedenjske razlike med moškimi in ženskami« (Moriss idr., 2004, v 

Fausto-Sterling, 2014, str. 56). 

II. Psihoanalitični pristop 

Psihoanalitiki so bili mnenja, da se otrok poistoveti in privzema značilnosti, prepričanja in 

vrednote starša enakega spola. Se pravi: deklice se identificirajo z mamo, dečki z očetom. 

Temu so rekli proces identifikacije ali poistovetenja. Freud, ki je bil eden največjih 

psihoanalitikov, je na  ta proces gledal kot na pomemben korak v osebnostnem razvoju v 

zgodnjem otroštvu. Ta korak je predvsem to, da se otrok odpove  želji po prilaščanju starša 

nasprotnega spola in se poistoveti s staršem enakega spola. Psihoanalitično razlago spola je 

težko potrditi, zato zanjo ni veliko dokazov, prav tako pa se z njo ne strinja večina 

današnjih psihologov (Papalia idr., 2003). 

Psihološke teorije razvoja razlik med spoloma 

Ena prvih razlik v vedenju, ki se med dečki in deklicami pojavi  že pri  dveh letih, je izbira 

igrač, iger in tovarišev istega spola pri igri (Turner in Gervai, 1995, v Papalia idr., 2003). 

Čeprav z leti nekatere razlike med spoloma postanejo očitnejše,  deklice in dečki ostajajo 

bolj podobni kot različni. Analiza več kot dva tisoč raziskav je potrdila le malo 

pomembnih razlik med spoloma (Maccoby in Jacklin, 1974, v Papalia idr., 2003). Najbolj 

očitna razlika je, da se dečki v predšolskem obdobju obnašajo bolj agresivno od deklic, 

tako fizično kot besedno (Turner in Gervai, 1995, v Papalia idr., 2003). Večina raziskav 

kaže, da so deklice bolj empatične in prosocialne (Kennan in Shaw, 1997, v Papalia idr., 

2003), pri rezultatih nekaterih raziskavah pa je razvidno, da so  deklice tudi bolj 

ustrežljive, več sodelujejo s starši in pogosteje iščejo odobravanje odrasle osebe kot dečki 

(povzeto po Papalia idr. 2003).  Po besedah slovenske psihologinje Stojin M. so dečki tisti, 

ki imajo največ težav pri opismenjevanju, disciplini v šoli, da pogosteje ostanejo osamljeni 

v skupini, da so motorično nemirnejši in da se večkrat in pogosteje impulzivno odzovejo; 

deklice bolj uporabljajo tekmovanje in sodelovanje, medtem  ko dečki kažejo več 

tekmovalnosti (Stojin, v Gurian, 2000: spremna beseda). 

Kot malčki − deklice in dečki − enako radi ugriznejo, udarijo, se jezijo in kažejo znake 

»težavnega« temperamenta, pri štirih letih pa pri deklicah problematično vedenje oslabi, 

medtem ko se dečki večkrat neprimerno obnašajo in s tem zabredejo v težave. 
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Problematično vedenje se pri dekletih znova lahko pojavi v mladostništvu. Takrat so 

dekleta tudi bolj nagnjena k depresiji (Keenan in Shaw, 1997, v Papalia idr., 2003). 

»Ne smemo pozabiti, da razlike med spoloma veljajo za velike skupine dečkov in deklic, 

ne pa nujno za posameznike. Samo na podlagi otrokovega spola ne moremo napovedati, ali 

bo določen otrok hitrejši, močnejši, pametnejši, ubogljivejši ali samozavestnejši.« (Papalia 

idr., 2003, str. 260) 

III. Kognitivni pristop 

Prvi kognitivni pristop temelji na Kohlbergu in njegovi teoriji. Po Kohlbergu (1966) otroci 

začnejo svoj spol razumeti tako, da o njem aktivno razmišljajo in si s tem oblikujejo lastno 

spolno tipologijo. Otroci se sami razvrščajo po spolu, to pa tako, da privzemajo vedenje, ki 

ga prepoznajo kot ustreznega in združljivega z njihovim spolom. To pomeni: ko otrok 

spozna, da bo za vedno moškega ali ženskega spola, privzame obnašanje, ki  je za ta spol 

primerno (otroku se zdi primerno). Konstantnost pojmovanja spola predstavlja otrokovo 

spoznanje, da je spol nespremenljiv in da bo za vedno ostal istega spola, to pa vodi k temu, 

da otrok privzame določene spolne vloge (Papalia idr., 2003). 

Vendar pa zelo malo raziskav podpira Kohlbergovo teorijo o konstantnosti pojmovanja 

spola in njegovi povezanosti s spolnim tipiziranjem. Otroci naj bi že veliko prej, v 

zgodnjem otroštvu, preden dosežejo zadnjo fazo konstantnosti pojmovanja spola, kazali 

spolno tipizirane interese (Bussey in Bandura, 1992; Ruble in Martin, 1998; v Papalia idr., 

2003). Deklice že pri starosti dveh let in pol kažejo več zanimanja za punčke, dečki pa za 

avtomobilčke, prav tako se oboji raje igrajo z otroki istega spola (Ruble in Martin, 1998, v 

Papalia idr., 2003). 

Drugi kognitivni pristop temelji na kombinaciji elementov kognitivno-razvojne teorije in 

teorije socialnega učenja. Tej teoriji pravimo teorija spolnih shem. Po teoriji spolnih shem 

začnejo otroci že zelo zgodaj razvrščati in urejati dogodke, ljudi in svoja opažanja okrog 

sheme ali kategorije spola. Informacije urejajo na podlagi tega, kar sami opazijo in vidijo. 

Ko se otroci zavedo svojega spola, avtomatično prevzamejo spolne vloge tako, da razvijejo 

pojem o tem, kaj pomeni biti moški oziroma ženska  v njihovi kulturi in družbi, s tem pa 

tudi prilagodijo lastno vedenje spolni shemi svoje kulture (Papalia idr., 2003). 

Kognitivni pristopi so veliko prispevali k vpogledu, kako otroci razmišljajo o spolu pri 

različnih starostih, vendar pa ti pristopi ne razložijo v celoti povezave med znanjem in 

ravnanjem (ibid., 2003). 

IV. Pristop, ki temelji na socializaciji 

Socialno-kognitivna teorija temelji na tem, da se otroci naučijo spolnih vlog s socializacijo. 

Spolna identiteta naj bi bila rezultat niza medsebojnih vplivov: osebnih in družbenih. 

Otroci pridobijo spolne vloge z opazovanjem modelov, ti modeli pa so večinoma močni in 

vzgojni.  Z vedenjsko povratno informacijo skupaj z direktnim učenjem staršev in drugih 

se spolno tipiziranje še dodatno okrepi (Papalia, idr., 2003). Zgodnje otroštvo je ključno 

obdobje socializacije, pri tem pa na razvoj pojmovanja spola zelo pomembno vplivajo 

starši, vrstniki ter tudi mediji (ibid., 2003). 

Socializacijski pristop je zelo širok, saj obsega mnogoterost procesov in razpon razlik, ki 

jih ocenjuje in razkriva. Prav zaradi zapletenosti in kompleksnosti pa je težje ugotoviti 

jasne povezave med načini vzgoje in načini razmišljanja in ravnanja otrok. Papalia in ostali 
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avtorji in avtorice menijo, da bodo morda nadaljnje raziskave razložile povezavo med 

dejavniki socializacije in otrokovo izbiro stališč in vedenj, povezanih s spolom. 

7 Spolna identiteta in njen razvoj 

 

Kaj je spolna identiteta? 

Spolna identiteta je zavest o lastni ženskosti ali moškosti in vsem, kar pomeni biti ženska 

ali moški. V posamezni kulturi je spolna identiteta pomemben vidik v razvoju pojma o 

sebi, ki se razvije v zgodnjem otroštvu  (Papalia idr., 2003). 

Money in njegovi sodelavci so v svojih zgodnjih delih menili, da spolna identiteta nastane 

brez biološkega vpliva, leta 1972 pa sta bila Money in Anke Ehrhardt v svojem delu Moški 

in ženska, fant in dekle (Man and Woman, Boy and Girl) že malo manj prepričana o 

popolni plastičnosti spola, še vedno pa sta poudarjala visoko stopnjo prilagodljivosti pri 

oblikovanju spolne identitete v prvih dveh letih življenja (Money, Ehrhardt, 1972, v 

Fausto-Sterling, 2014). 

»Človek je edino živo bitje, ki si mora svoje biološko preživetje zagotoviti s kulturo. 

Znotraj družabnega življenja pa človek ne postaja le človek, pač pa si tudi oblikuje svojo 

identiteto.« (Henslin, 1995, v Bandelj, 2009, str. 11.) Podobnega mnenja je tudi de 

Beauvoir S. (1999), ki zapiše: »Ženska se ne rodi: ženska to postane.« (str. 13). Če 

povzameva mnenja obeh avtorjev lahko skleneva, da se človek ne rodi z že izoblikovano 

spolno identiteto, vendar si jo skozi vse procese oblikuje, to pa velja tako za ženske kot za 

moške. 

7.1 Vizualni znaki in druge spolne karakteristike kot pokazatelj spolne 

identitete 

 

Spolne karakteristike nam narekuje kultura in se jih otroci naučijo. Po navadi so kulturno 

pričakovane in podprte s kulturnimi vrednotami in percepcijami, ki jih otrok ponotranji 

(Bandelj, 2009). Prav zaradi tega ne moremo govoriti o ustaljenih lastnostih obeh spolov, 

saj se le-te iz družbe v družbo razlikujejo (ibid., 2009). 

Najbolj očitna vizualna znaka zunanjih pokazateljev spolne identitete sta oblika pričeske in 

dolžina las, potem sledijo oblačila, ki so eden najpomembnejših pokazateljev pripadnosti 

in identitete. Južnič pravi, da skoraj ni kulture, v kateri se ne bi z obleko sporočala spolna 

pripadnost (Južnič, 1993). Spolne identitete pa se ne kaže zgolj z izbiro pričeske in oblek, 

temveč tudi z izbiro barve. Dejstvo je namreč, da so v večini  majhne deklice še vedno 

oblečene v obleke roza barve in dečki v modre, čeprav je tega vedno manj, je to še vedno 

opazno (Burman, 1999, v Bandelj, 2003, str. 17).  To verjetno tudi zato, ker še dandanes 

otroška oblačila za novorojenčke delijo na dekliška, deška in nevtralna. Če pogledamo 

različne spletne strani, kjer to ponujajo, opazimo izrazito prevlado barv: roza, rdeča − 

deklice, modra, zelena, rjava – dečki in rumena, bež – nevtralno. Prav tako so različne 

tematike: rožice, punčke, medvedki za deklice, avtomobili, vlaki, letala za dečke in 
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neopredeljene, nevtralne za nevtralno (Fausto-Sterling, 2014). Prav ta določitev barv in 

tematik glede na spol otrok je posledica določenih predsodkov in stereotipov v družbi.  

8 Spolni predsodki in stereotipi 

8.1 Predsodki 

 

»Predsodki so subtilne mikroideologije vsakdanjega sveta, kjer ideologija deluje na prikrit 

in zvit način.« (Nastran Ule, 1999, str. 7) Najdemo jih na vseh področjih vsakdanjega 

življenja: v javnem govoru, v medijih, filmih, popularni kulturi, v pravnem diskurzu, v 

političnih in državnih institucijah ter tudi v znanosti in visoki kulturi (ibid., 1999). Če 

poenostavimo, so predsodki nekaj, v kar se prepričamo, ne da bi za to imeli kakšne 

utemeljene razloge. Kot pravi Furlan N. v knjigi Manjkajoče rebro (2006), so predsodki 

»tako male ali velike laži, ki nam na videz olajšajo dojemanje in razumevanje sveta okoli 

nas in se jih radi poslužujemo v situacijah, ko je potrebno opravičiti lastne neuspehe« (str. 

87). Predsodki se kažejo v nespoštljivem, netolerantnem ali celo prezirljivem odnosu do 

drugih in drugačnih (Nastran Ule, 1999). 

Fraze, kot so na primer: »moški ne jokajo« in »ženska [je brezglava in zmedena kot] 

kokoš«, so precej razširjene v današnji slovenski družbi. To sta dva precej pogosta 

predsodka, ki označujeta lastnosti, ki naj bi bile značilne za moški ali pa za ženski spol. 

Tako kot lahko rečemo za predsodke, da pomenijo vnaprejšnje in nekritično prevzete 

vrednostne sodbe, ki ne temeljijo na logično in empirično utemeljenih presojah, lahko 

rečemo tudi za zgornji dve fazi. Ti dve namreč temeljita na stereotipih, posplošenih 

predstavah, ki so skrajno poenostavljenje in kategorične (Furlan, 2006). 

 

Pogoje za nastanek predsodkov lahko delimo na dve ravni:        

- makrosocialni pogoji: 

 ekonomsko-politični (vpliv spremenjene družbe na formiranje predsodkov. Tipičen 

primer je nastanek predsodkov do tujih delavcev), 

 kulturno-normativni (vpliv na oblikovanje teh predsodkov je najmočnejši tedaj, ko jih 

upravičujejo tudi utrjene norme in kulturni vzorci obnašanja, npr. rasistične države) in 

- mikrosocialni pogoji. 

V knjigi Psihološki portret Slovencev (1994) Musek navaja, da se predsodki in stereotipi 

zlahka uveljavijo »v skupinah, posebno tedaj, kadar opravljajo neko pomembno psihološko 

funkcijo – omogočajo lažje razlikovanje med skupinami. Predsodki torej temeljijo na 

stereotipih, poenostavljenih sodbah. Osnovna izhodišča, na katerih slonijo predsodki, so 

spol, etnična in rasna pripadnost, religija in družbeni status. Kažejo se predvsem v 

nespoštljivem, netolerantnem in prezirljivem odnosu do pripadnikov različnih skupin.« 

(str. 87)      

Kot vsa stališča imajo tudi predsodki kognitivno, emotivno in konativno komponento. 

·         Kognitivna komponenta sestoji iz nepreverjenih posplošenih konceptov, kognitivnih 

shem in implicitnih teorij različnih skupin in posameznikov. Ti koncepti in implicitne 
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teorije se kažejo v produkciji nepreverjenih informacij, govoric, verovanj, ki si jih 

izmenjujejo ljudje v vsakdanjem življenju. 

·         Emotivna komponenta je posebej pomembna za predsodke, saj hrani globoko nezavedno 

dinamiko predsodkov. Vsebuje pripravljenost posameznika za pozitivne in negativne 

emocije in vrednotenja v zvezi s predmeti predsodkov. 

·         Konativna oz. dinamična komponenta pa predstavlja določeno vrsto obnašanja do 

razreda objektov, do katerih imamo predsodke. Npr. študentje, ki so poročali, da imajo 

predsodke do debelih ljudi, so tudi ugotovili, da nikoli niso imeli prijateljev med debelimi 

vrstniki. Za predsodke pa je značilna tudi njihova socialna komponenta. Predsodke 

oblikujemo v odnosih z drugimi in jih k drugim tudi usmerjamo. So skupek stališč in 

prepričanj o članih neke socialne skupine in načinov vedenja v odnosu do njih. Nastajajo 

zgolj le zaradi pripadnosti teh članov določeni skupini. Socialni psihologi so največ 

pozornosti namenili negativnim etničnim in socialnim predsodkom. Ti temeljijo na 

sovražnosti do posameznih skupin, npr. črncev, Judov, homoseksualcev ipd. (Nastran Ule, 

2000, str. 168).  

 

Nastran Ule M. v svojem delu omeni Blumerja, ki je definiral štiri osnovne tipe sodb, ki so 

značilne za negativne predsodke v dominantnih skupinah: 

1. občutek superiornosti dominantne skupine (predstava, da ima večinska skupina neke 

predpravice v določenem prostoru in času);  

2. občutek, da je manjšinska skupina po naravi drugačna in manjvredna od večinske 

skupine; 

3. prepričanje o lastninski pravici dominantne skupine do moči, privilegijev, statusa; 

4. strah in sum, da manjšinska skupina ogroža moč in privilegije dominantne skupine 

(Nastran Ule, 2000). 

Tako za predsodke kot za stereotipe pa velja, da niso vedno le negativni. Negativne 

predsodke »superiorna skupina« pripisuje drugim skupinam, medtem ko so pozitivni 

predsodki pripisani le pripadnikom »superiorne skupine«. Zaradi interesov te skupine se 

predsodke spreminja v objekt odkrite ideologije. Predsodki, ki tej skupini koristijo, se 

sprejemajo kot resnica (Furlan, 2006).  

 

8.2 Stereotipi 

 

Leta 1992 je predsodke v svoji knjigi Javno mnenje (Public Opinion) prvi poimenoval 

Lippmann, ki jih je označil kot »sliko v glavi«, ki si jo posameznik riše o sebi in drugih. Za 

predsodek je značilno, da temelji na nepreverjenih dejstvih in sporočilih o nekem dogodku, 

osebah, predmetih ipd. (Furlan, 2006).        

Stereotip je po njegovih besedah »rezultat nujnosti, sklepanja na osnovi omejenih 

informacij in obenem potrebe, da poenostavimo kompleksnost pojavov in dogajanj v svetu 

ter se izognemo neskladnosti zaznav«. Pri stereotipih gre za proces pripisovanja lastnosti 

posameznikom na osnovi njihove skupinske pripadnosti, ne na osnovi individualnih 

značilnosti in posebnosti (Nastran Ule, 2000, str. 156–157).      

Izvor stereotipov s sociokulturnega vidika po Brownu lahko opišemo na tri načine: 
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-          Najpreprostejša razlaga je, da stereotipi počivajo v posameznikovi kulturi odraščanja in 

življenja ter se v običajnih sociokulturnih situacijah oblikujejo, vzpostavljajo in 

reproducirajo.  

-          Druga možnost je, da izhajajo iz izstopajočih vidikov socialne realnosti − značilnosti 

kulturnega vedenja neke skupine ali iz posebnih socioekonomskih okoliščin, v katerih se je 

tista skupina znašla, saj se s tem postavi temelje za oblikovanje stereotipov. Ta (že 

omenjena) teorija se imenuje »zrno resnice«. 

-          Tretji opis izvora stereotipov pa pravi, da so ti zakoreninjeni v mreži socialnih odnosov 

med skupinami in opravičujejo ali kritizirajo status quo. Tej teoriji pravijo tudi 

»ideološka«, saj opredeljuje ideološko funkcijo stereotipov (Smagin, 2004). 

Poznamo več vrst stereotipov: 

1. etnični stereotipi 

Nastanejo z generalizacijo nekih lastnosti, ki so lahko deloma točne, na cel narod ali 

skupino (npr. italijanski temperament, ameriški optimizem ...) (Nastran Ule, 2000). 

2. osebnostni stereotipi  

Pogosto se nanašajo na osebnostne značilnosti. Pojavljajo se kot atributi objektov 

stereotipa osebnostne poteze in druge osebnostne značilnosti. Gre lahko za značajske in 

etičnomoralne lastnosti (poštenost, lenoba, marljivost), za temperamentne lastnosti 

(prijaznost), intelektualne lastnosti (modrost) in telesne lastnosti (privlačnost) (Musek, 

1994). 

3. narodnostni stereotipi 

So med najbolj razširjenimi stereotipi. Raziskave so pokazale, da noben narod in nobena 

etnična skupina nista imuna niti pred avtostereotipi in še manj pred heterostereotipi (ibid., 

1994). 

4. spolni stereotipi  

»Starši in učitelji ne razumejo nečesa osnovnega o meni. Niti časa si ne vzamejo za to. 

Strpajo me v majhno škatlo: »Saj je fant. Ali bo postal predsednik ali pa bo vse skupaj 

zamočil.«(Loren, 14 let v Gurian, 2000, str. 31) 

 

Vse družbe oblikujejo spolne vloge skladno s predstavami idealne ženske in moškega. Na 

njihove družbene vloge večinoma gledamo stereotipno. Ženskost predstavlja »obnašanja, 

lastnosti in stališča, ki so značilna za ženske – lastnosti, ki se od njih stereotipno 

pričakujejo«, enako pa velja tudi za moškost. Spolni stereotipi so pojav, s pomočjo 

katerega si ustvarimo sodbe o sebi in o drugih. Tudi ti stereotipi nam omogočajo, da 

imamo o sebi malo boljše, o drugih pa malo slabše mnenje ali pa obratno. Pri opisovanju 

ženskih lastnosti vedno prevladujejo atributi, kot so npr.: nežna, topla, skrbna ipd., pri 

moških pa vpliven, dominanten, razumski, hladen ipd. Takšno pripisovanje lastnosti se ne 

pojavlja le v vsakdanjih pogovorih o razlikah med spoloma in v šalah, temveč globoko 

vpliva tudi že na vzgojo. Še vedno je namreč mnogim staršem globo usidrano prepričanje, 

da se mora vzgoja dečkov razlikovati od vzgoje deklic. Na videz povsem nedolžno 

vprašanje, ali je fantek ali deklica, v bistvu predstavlja eno prvih »seksističnih« vprašanj, 

ki se pojavi takoj ob rojstvu otroka, čeprav spolna vloga še nima pravega pomena oziroma 

še ni izoblikovana. Stereotipi naj bi tako že v zgodnjem otroštvu delovali kot sheme, po 

katerih otrok razvršča informacije, ki se nanašajo na spol, in sicer na ustrezne in 
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neustrezne. Deklice oblikujejo feminino, dečki pa muskulino spolno vlogo. Tako naj bi bil 

moški spol uspešen predvsem v stereotipno moških vlogah, ženske pa naj bi se izkazovale 

predvsem doma, v gospodinjstvu ipd. Furlan N. poudari, da »spolne vloge, oblikovane in 

določene s spolnimi stereotipi, tako zaznamujejo in oblikujejo posameznikovo 

samopodobo in njegovo podobo dojemanja drugega« (Furlan, 2006). Skozi zgodovino so 

bile ženske v večini utišane in potisnjene na območje pasivnosti. Javno izražanje njihovega 

mnenja je bilo vse prej kot spodbudno. Njihovo mnenje je bilo nepomembno, zasenčeno, 

opravičevano s skromnostjo in poslušnostjo. Ženskam je bila postavljena meja, ki je niso 

smele prekoračiti. Če so jo prestopile, so bile takoj označene kot neposlušne in nemoralne. 

Ženska je tako še danes, čeprav je aktivna soudeleženka javnega nastopanja in oblikovalka 

javnega mnenja, v precejšnji meri zaznamovana s predsodkom, ki jo je zaznamoval skozi 

čas. Tako raziskovalci še danes prepoznavajo sledove spolnega stereotipa ženske kot 

pasivne poslušalke, kar lahko prenesemo tudi na razred, kjer dekleta v večini med poukom 

raje poslušajo, kot aktivno sodelujejo (dvigovanje rok ipd.) (Furlan in Zalta, 2007). 

 

8.3 Predsodki in stereotipi, ki se odražajo v delovanju učiteljev/učiteljic 

 

Beal R. C. (1994) zapiše, da v razredu učitelji/učiteljice učence/učenke obravnavajo 

različno, vendar pa opozarja, da na to vplivajo tudi učenci sami. Učenci se v času svojega 

razvoja naučijo ravnanj, ki so skladni z njihovo spolno  vlogo, v šoli pa se ta proces 

izgradnje spolnih vlog nadaljuje in utrjuje. 

V organizaciji šolskega življenja se ravnanje učiteljev/učiteljic  po razlagah Vendramin V. 

(2006) razlikuje glede na spol učenca. Nekatere vrste ravnanj se smatrajo kot (ne)primerne 

za deklice ali dečke. Pravi, da učitelj/učiteljica lahko pričakuje, da deklic ali dečkov ne 

zanimajo določene aktivnosti, prav tako lahko pričakuje, da deklice ne bodo uporabile 

določenega šolskega materiala in da se lahko zgodi, da bodo pri določenih nalogah 

potrebovale pomoč (vrstniško ali učiteljevo/učiteljičino), prav tako se jim lahko zazdi, da 

dečki drugače sprejemajo določen tip naloge kot deklice. Učitelji/učiteljice naj bi v razredu 

več pozornosti namenjali dečkom, to pa zato, ker  v razredu izstopajo, niso tako tihi in 

šolsko uspešni (Beal, 1994). 

Učitelji/učiteljice od dečkov pričakujejo točno določeno vedenje. Dečki naj bi bili tihi, 

pozorni in osredotočeni na odraslega. Tako vedenje pa je v nasprotju s pričakovanji 

vrstnikov. V očeh vrstnikov naj bi bili dečki glasni, neodvisni in osredotočeni na vrstnike. 

Dečki se prav zaradi tega razloga težje prilagodijo zahtevam učitelja/učiteljice (Beal, 

1994). 

Skelton C. v svojem članku opisuje rezultate raziskav, kjer so učitelji/učiteljice angleščine 

izbirali teme za dečke. To izbiranje je bilo zelo stereotipno, izbrali so teme, kot so vojna, 

orožje, prav tako so prilagodili tudi pristop, da bi se dečki lažje naučili. Spolni stereotipi in 

predsodki lahko v šolskem kontekstu pripeljejo do razlikovanja med spoloma in s tem do 

neenakosti med deklicami in dečki. 
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9 Spol in šola 

 

Kar zadeva razlike med spoloma, je treba dati poudarek zagotavljanju enakih možnosti na 

vseh ravneh sistema vzgoje in izobraževanja (Šribar in Vendramin, 2009). V šoli moramo 

biti še posebej pozorni na vse oblike neenakosti, ki se pojavljajo. Vzgojno-izobraževalni 

sistem namreč temelji na načelu pravičnosti in enakopravnosti vseh učencev. V šoli pa se 

kaže tudi problematika neenakosti glede na spol učencev (Sotlar, 2014). Ko govorimo o 

enakih možnostih vseh učencev in učenk, moramo biti pozorni na protislovnost te ideje v 

neenakem sistemu edukacije, ki na tak ali drugačen način še vedno privilegira pripadnike 

enega spola. Kot zapiše V. Vendramin (2006), da »je bila z uvedbo koedukacije za deklice 

in dečke odpravljena na zunaj vidna diskriminacija na ravni šolskega sistema, kot “prikriti 

kurikul” pa se [še vedno] ohranjajo subtilnejši mehanizmi oblasti, značilni za šolo kot 

institucijo moderne dobe (organizacija vsakdanjega življenja v šoli, konkretne prakse in 

načini poučevanja, komunikacija med učenci in učitelji/učiteljicami itd.), ki deklice uči, 

“kako zgubljati”« (str. 85).  

V šoli že same šolske predmete delimo na tiste, ki naj bi bili bolj “moški” (matematika), in 

tiste, ki naj bi bili bolj “ženski” (tuji jeziki). Običajno govorimo o tem, da so deklice boljše 

v družboslovju, dečki pa v naravoslovju. Tu pa se pojavijo še druge, precej tipične in 

uveljavljene dvojnosti, in sicer govorimo o tem, da so deklice “pridne”, dečki pa 

“pametni”; da so deklice dobre v sledenju navodilom, dečki pa predmet zares razumejo; da 

so deklice boljše v ponavljajočih se veščinah, dečki pa so boljši pri kompleksnih nalogah, 

ki zahtevajo abstraktno mišljenje. Zaradi takšnih prepričanj se lahko pojavijo v 

komunikaciji med učitelji/učiteljicami in učenci/učenke razlike, ki se jih učitelji/učiteljice 

sploh ne zavedajo, in prav zaradi tega Vendramin V. v svojem članku (2006) opozarja, da 

je potrebna velika previdnost pri bioloških argumentih, ki prevladujejo v 

zdravorazumskem razmišljanju o razlikah med spoloma. Avtorica navaja Kodeljo (2003), 

ki izhaja iz pojma pravičnosti v izobraževanju in trdi, da »se diskriminacija [v šoli] dogaja 

na podlagi verovanja, da razlike so, in ne na podlagi dejanskih razlik« (Kodelja, 2003, v 

Vendramin, 2006, str. 89).  

9.1 Izgrajevanje spola v zgodnjih letih izobraževanja 

 

O izgradnji družbenega spola v zgodnjem otroštvu prevladuje več teorij. MacNaughton 

(2006) v svojem članku piše o dveh teorijah:  

I. teorija socializacije spolne vloge in     

II. relacijska oz. feministična poststrukturalistična teorija. 

                                                                                                           

I. Teorija socializacije spolne vloge 

Teorija socializacije spolne vloge predstavlja družbeni spol kot družbeno naučen.  Že zelo 

mladi otroci vedo, kaj je družbeni spol, in njegovo razvijanje razlagajo kot kombinacijo 

individualnega učenja ter širokih socialnih in kulturnih faktorjev.  Štirje ključni dejavniki v 

socializaciji spolne vloge so družina, vrstniki, mediji in šola. Načinov, kako se obnašati 

primerno svojemu spolu, pa so se naučili preko opazovanja, imitiranja in modelnega 

učenja.  
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Cilj učiteljev/učiteljic in vzgojiteljev/vzgojiteljic je ustvariti pravičen družbeni spol, kjer 

otroci ne bi bili spolno opredeljeni. Doseganja tega cilja so se lotili s pravičnim 

obnašanjem do obeh spolov in s tem, da učencem nudijo nespolno opredeljujoč kurikul. 

Yana Tale, raziskovalka, ki jo MacNaughton omeni, želi skozi tri strategije ustvariti 

pravičen družbeni spol: raba ustreznega neseksističnega jezika (pri poučevanju poklicev – 

policist, policistka), nuditi nespolno opredeljujoča sredstva (zagotoviti slike obeh 

družbenih spolov, ki opravljata vsa dela, da ne bi s tem razvijali stereotipov) in spodbujati 

nespolno igranje (spodbujati otroke k skupnemu igranju na vseh področjih) 

(MacNaughton, 2006). 

 

 

II. Relacijska oz. feministična poststrukturalistična teorija 

Teorija postavlja družbeni spol kot družbeno konstruiran. Trdi tudi, da družbena spola nista 

različno kategorična, bodisi družbena ali biološka, ampak relacijska in neodvisna. 

Družbena spola sta relacijska, ker je biti dekle povezano in opredeljeno z dekletovim 

odnosom s fanti in obratno. Družbena spola sta neodvisna zaradi načina, kako ženstvenost 

in moškost predstavljata stalnico. Tretja točka te teorije je, da je družbeni spol povezan z 

zadovoljstvom in veseljem. Kaj imaš rad in kaj ljubiš ali kaj je zate dobro in zabavno, je 

odvisno od družbenega spola. Otroci sprejmejo te diskurze zaradi tega, ker najdejo 

zadovoljstvo v normalnosti, in delajo prav to, kar od njih pričakujejo kultura, čas in kraj. 

Otroci so opredelili tri stvari, ki naredijo njihov razred varen in pravičen pred razlikami v 

družbenem spolu: vzgojiteljevo podporo, strategije za onemogočenje nadlegovanja in jasna 

pravila (ibid., 2006). 

 

Danes je glavni cilj konceptov pravičnosti šolskih sistemov ta, da se različnim učencem 

ponudi različno, namen tega pa je zmanjšanje objektivnih razlik med učenci ter 

omogočanje doseganja enakih rezultatov z različno, njim primerno podporo. Po mnenju 

avtorice Mencin Čeplak M. (2000) se ta zahteva težko realizira le na formalnem in 

institucionalnem nivoju ter v različnih kompenzacijskih programih. Realizacija tega 

zahteva učitelja/učiteljice, ki ve in čuti, kaj je v določenem primeru za različne učence 

pravično in kaj ne. Tak učitelj/učiteljica mora znati strokovno obrazložiti in utemeljiti, 

zakaj z nekim učencem ravna na tak način, z drugimi pa na drugačen. V raziskavi, kaj 

menijo slovenski osnovnošolski učitelji/učiteljice glede pravične šole, kar 78 % razrednih 

učiteljev/učiteljic meni, da je treba dečke in deklice kljub biološkim razlikam med 

spoloma, razlikam v vzgoji v družini in v pomenu, ki ga spola pripisujeta šoli, vzgajati 

enako. V tej raziskavi so bili učitelji/učiteljice mnenja, da je slovenska šola prilagojena 

pridnim in ubogljivim deklicam, če pa bi hotela biti prilagojena še dečkom, bi morala biti 

bolj sproščena in imeti drugačne vrednote. Na drugi stani pa se postavlja vprašanje, katera 

šola je resnično bolj pravična, tista, ki daje različnim enako, ali tista, ki daje različnim 

različno. Na to vprašanje je zanimivo odgovoril učitelj matematike in ravnatelj ene izmed 

šol, ki pravi: »Šola ni kriva, da nastanejo razlike med spoloma. Biološke razlike …, celo 

življenje dekleta vzgajamo za to, da so pridne in marljive, delovne … Šola je torej enaka do 

vseh, če pa izhajamo iz predpostavke, da smo si po spolih različni, ali pomeni pravičnost 

biti enak do vseh ali bi pravičnost pomenila delati različno glede na spol, zato da bodo 
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oboji lahko enako uspešni?« (Peček in Lesar, 2006, str. 173) Učitelji/učiteljice so tudi 

mnenja, da je šola pravična, ker damo vsem enako in vsem omogočimo enake možnosti. 

Peček in Lesar sta po odgovorih učiteljev/učiteljic ugotovili, da so odgovori usmerjeni v to, 

da se ne bi odgovornosti za razlike med spoloma pripisalo samo šoli in 

učiteljem/učiteljicam. Tako se sprašujeta, koliko domnevne enakosti pri poučevanju 

učitelji/učiteljice dejansko realizirajo (Peček in Lesar, 2006, str. 173). 

10  Zgodovinsko razslojevanje otrok v šolah po spolu 

»Od moškega šolstva do unisex« (Gabrič, 2009, str. 29) 

Enakopravnemu vključevanju obeh spolov v različne stopnje šolanja je bilo posvečenih le 

nekaj prispevkov, ki se sicer v širšem dotikajo tistega, kar je dostikrat označeno kot šolstvo 

ženskega spola. Prav tako se te problematike posebej  ne dotikajo obširnejši pregledi 

slovenskega šolstva. Vse do konca 19. stoletja  se vprašanju enakopravnejšega dostopa 

obeh spolov do izobrazbe ni posvečalo pozornosti (Gabrič, 2009).  Prav tako se o vzgoji in 

izobraževanju žensk od srednjega veka do časa Marije Terezije ni veliko pisalo, zato tudi 

ni ohranjenega veliko arhiva (Hernja Masten, 1998). Hernja Masten M., arhivska 

strokovna delavka,  v svojem članku o izobraževanju in vzgoji žensk zapiše, da je za 

Slovenke do 19. stoletja veljalo, da so bolj ali manj anonimni in samo po sebi razumljivi 

del zgodovine Slovencev: o tem, da so, sicer ni dvoma, toda »gibalo zgodovine« so aktivni 

moški, ženske so le tiha in nevidna polovica človeške množice (1998, str. 27). 

V času od srednjega veka do časa vladavine Marije Terezije sta izobraževanje in vzgoja 

deklet potekala v družinskem krogu, razen izjem, ki so jih poslali v samostane. Dekleta do 

dobe prosvetljenstva niso imela formalnega izobraževanja niti v kmečkem niti v mestnem 

okolju (ibid., 1998). 

V očeh piscev zakona je bilo vprašanje deklic v šoli vse do konca 19. stoletja omejeno le 

na osnovno izobraževanje oziroma na elementarno šolstvo; in nič drugače ni bilo niti s 

Trubarjem in protestanti, katerih zamisli niso odstopale od srednjeveške in novoveške 

sheme pogleda na šolsko problematiko (Gabrič, 2009). Čeprav se je prvi premik iz 

stereotipnega razmišljanja, da naj se dekleta učijo le tistega, kar bodo potrebovala kot 

matere in gospodinje, začel ravno v času reformacije. Trubar je bil prvi, ki je v svoji 

Cerkovni ordningi, 1564, zahteval, da naj se otroke začne učiti brati in pisati v slovenskem 

jeziku (Hernja Masten, 1998). V drugačnem položaju pa so bile ženske iz višjih slojev, ki 

so imele možnost formalno se izobraževati v samostanskih šolah ali na drugih gradovih, 

kjer so spoznavale drugačno življenje, kot je bilo na njihovem gradu (ibid., 1998). 

V Ljubljani  naj bi leta 1505 deloval zavod za vzgojo deklic, ki naj bi bil priključen deški 

šoli nemških križnikov. Tako so v času protestantstva v Ljubljani vseeno delovale dobro 

organizirane šole, vse tja do konca 16. stoletja. V Ljubljani je tako leta 1613 delovalo šest 

ljudskih šol, ki so jih obiskovale tako deklice kot dečki. Šole so bile namenjene 

elementarnemu šolanju (ibid., 1998). 

Prav tako je bila prva predhodnica gimnazije − stanovska šola − na našem ozemlju 

namenjena zgolj fantom. Iz verskih idejnih pogledov se je na začetku protestantski 

stanovski šoli predlog, da bi v šolo vključili tudi dekleta, zdel nesprejemljiv, prav tako se je 
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nesprejemljiv zdel jezuitom, ki so bili kasneje glavni na šolskem področju. Po 

protireformaciji sploh niso več premišljevali o šolanju deklet, to pa zato, ker v času 

jezuitskega šolstva niso posvečali pozornosti organizaciji elementarnega šolstva (Gabrič, 

2000). 

V času vladavine Marije Terezije ni bilo  več vprašanje, kateremu spolu je namenjena prva 

stopnja šolanja (ibid., 2009). Izobrazba za ženske ni mogla ostajati samo za samostanskimi 

in hišnimi zidovi (Hernja Masten, 1998). Šolanje naj bi bilo tako za dečke kot deklice, 

vendar pa je tudi po terezijanski uzakonitvi elementarnega šolstva šolski sistem 

predvideval ločevanje učencev po spolu.  Tako na podeželju kot v mestih so zaradi potreb 

različnega pouka glede na spol (dekleta – ročne spretnosti) ločili dečke in deklice. »V 

mestih so ustavljali ločene šole za deklice in za dečke, 3. razred glavnih šol pa bi smele 

deklice obiskovati le v primeru, če v tistem mestu ni bilo posebne šole za deklice in če ni 

bilo v razredu vpisanih dovolj dečkov.«  (Hojan, v Gabrič, 2000, str. 30) Leta 1774 je bila 

uzakonjena splošna šolska uredba »Allgemeine Schulordnung«,  ki jo je uvedla Marija 

Terezija in s tem uvedla splošno šolsko obveznost od 6. do 12. leta in poenotila strukturo 

šol – uvedene so bile normalke, glavne šole in  trivialke. Od tega časa naprej naj bi imele 

po zakonu deklice enako možnost šolanja in obiskovanja pouka kot dečki, žal pa je to kar 

nekaj časa ostalo zapisano le v zakonu (Hernja Masten, 1998, str. 43). Možnosti za šolanje 

so se v tem obdobju povečale, vendar so dekleta vseeno lahko obiskovala le nižje šole 

(Serše, 1998, str. 49). Tako kot danes so bile že takrat šole zasebne in javne. Do sredine 

devetnajstega stoletja so bile zasebne šole namenjene dekletom (razen redkih izjem). 

Ustanavljali so jih cerkveni redovi, uršulinke, šolske sestre, bogate plemkinje in meščanke. 

Tudi javne šole so bile ločene po spolih, da ne bi prihajajo do nespodobnega druženja med 

dekleti in dečki.  Javne šole so bile prav tako v lasti cerkvenih redov  (Gabrič, 2000). 

Po reformah gimnazij in univerz leta 1848 se odnos do šolanja ni veliko spremenil. 

Gimnazije in univerze so bile za dekleta še vedno nedostopne. Reforme v osnovnošolskem 

izobraževanju pa so leta 1869 prinesle novost. Dovoljeno je bilo ustanavljanje ženskih 

učiteljišč
4
. Tako so dekleta prvič v zgodovini lahko nadaljevala osnovnošolsko izobrazbo 

kot enakopravne moškim. Pouk sicer ni potekal v mešanih razredih, saj so bile šole še 

vedno razdeljene po spolu – moška in ženska učiteljišča. 

V Ljubljani so prvo javno višjo šolo za dekleta ustanovili leta 1896. Ženske so se v teh 

letih bojevale za uveljavitev spolne enakopravnosti v šoli in šolskem sistemu, prav zato so 

začeli ustanavljati ženska učiteljišča, višje dekliške šole in liceje. Kljub dosežku, da se 

lahko dekleta šolajo naprej, pa se stališča zakonodajalcev do vprašanja enakopravnosti 

spola niso bistveno spremenila. Na Slovenskem je bil tudi po sprejetju liberalne šolske 

zakonodaje negativen pogled na žensko šolanje s strani moških. V slovenskih pedagoških 

listih piše, da bi morale ženske skrbeti predvsem za »nravnost in vernost«, če pa bi jim že 

omogočili šolanje, pa naj bi bilo to usmerjeno bolj v praktične učne vsebine, ki naj bi jih 

kot matere in gospodinje potrebovale (ibid., 2000). V tem času so bili ljudje zelo 

ozkogledni in moškim in ženskam niso namenjali enakih pravic. Čeprav so se trudili in 

spreminjali odnos do šolanja žensk, pa je bilo vseeno med dečki in dekleti opaznih veliko 

razlik pri možnostih izobraževanja. »Šolstvo je tako z izjemo nižje stopnje do leta 1918 

                                                           
4
 Dekleta so lahko nadaljevala šolanje tudi po končani ljudski, osnovni šoli (Gabrič, 2000). 
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poznalo dva segregirana svetova: moškega in ženskega; mešanega je bilo bolj malo.« 

(ibid., 2000, str. 34) 

V preteklosti sta bila v izobraževanju v zahodnih kulturah dva glavna pogleda na spol in na 

razlike med spoloma. Prvi pogled je konservativen, ki družbene in kulturne razlike med 

spoloma vidi kot biološke in naravne in zato nespremenljive. Skozi zgodovino je bil tak 

pogled nesporen v več kulturah in celo utemeljen z vrsto literature o ženski manjvrednosti. 

Za primer: v Veliki Britaniji se je v devetnajstem stoletju od moških in žensk pričakovalo, 

da prevzamejo različni družbeni vlogi: moški javne zadeve, ženske zasebne (Vicinus, 1972 

v EACEA, 2010). »Objavljene so bile t. i. znanstvene študije, ki so ‘dokazovale’, da bi bila 

reproduktivna sposobnost žensk okrnjena, če bi se vpisovale na univerzo.« (Delamont, 

Duffin, 1978, v EACEA, 2010, str. 15) 

V dvajsetem stoletju se konservativni pogled odpre in se razvije v teorijo, da razlike med 

spoloma izvirajo iz prirojenih bioloških razlik med dekleti in fanti. Skladno s tem naj bi 

bili moški fizično močnejši, manj prilagodljivi, imeli boljše prostorske, numerične in 

tehniške zmožnosti in bili nagnjeni k temu, da svet vidijo na ravni predmetov, idej in teorij. 

Na drugi strani naj bi ženske fizično in psihološko prej dozorele, bile bolj odvisne in 

vzgojljive ter imele boljše in zgodaj razvite verbalne spretnosti, njihov pogled na svet se 

izraža s tem, kar je osebno, estetsko in moralno (EACEA, 2010). 

Hutt C. (1972) je v delu Moški in ženske trdila, da se moški in ženske res razlikujejo, prav 

zato  se njihove značilnosti ne morejo spreminjati (Hutt, 1972, v EACEA, 2010). 

Konservativni pogled na razlike med spoloma, kot je ta, izobraževanje vidi kot sredstvo za 

socializiranje in izobraževanje fantov in deklet za njihove »naravne« vloge. Vloge moških 

naj bi bile: vzdrževalec družine, usmerjen v delo, poglavar družine; in vloge žensk: 

negovalka, skrbnica, usmerjena v družino. Poleg konservativnega pogleda na razlike med 

spoloma poznamo tudi progresivni pogled, pri katerem so vloge moških in žensk 

izoblikovali vplivi, ki izhajajo iz zgodovine, kulture in družbe, zato se stalno spreminjajo, 

kot se spreminja tudi družba. Gledano s progresivnega vidika so imele ženske skozi 

zgodovino različne položaje, v večini primerov so bili podrejeni, ker so bile zahodne in 

druge družbe patriarhalne, »moški imajo moč nad ženskami in položaj, ki se stereotipno 

interpretira z biološkimi razlikami« (De Beauvoir, 1953; Harding, 1986; Riley, 1988; 

Scott, 1988; Hill-Collins, 1990, v EACEA, 2010, str. 16). 

»Ta pogled poudarja, da je treba razlike med spoloma razumeti kot kulturni pojav, ki izvira 

iz prevladujočih idej v posameznih obdobjih in kulturah. Zato je treba izobraževanje videti 

kot sredstvo za ustvarjanje zavesti o tem, zakaj so bile razlike med spoloma v posameznih 

obdobjih tako pomembne, za spodbujanje večje enakosti med spoloma pa tudi za 

spodbijanje dualističnih in stereotipnih predpostavk.« (EACEA, 2010, str. 16) 

Učitelji poudarjajo, da je današnji učni proces usmerjen na pridna dekleta, učbeniki in 

delovni zvezki, so čedalje bolj naravnani tako, da bodo razlike med dečki in dekleti še 

večje. Dejstvo je, da niso vsi dečki manj uspešni in vsa dekleta bolj. Prav zaradi tega ne 

potrebujejo vsi dečki in vsa dekleta enake obravnave. (Peček in Lesar, 2006). 
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11   Vloga učiteljstva pri formiranju spola in spolne identitete 

11.1 Odnos učitelj/učiteljica - učenec/učenka 

 

Odnos med učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami že mnogo let predstavlja eno izmed 

osrednjih področij raziskovanja pedagoške psihologije in drugih edukacijskih ved. 

Raziskovalci so proučevali pričakovanja učiteljev/učiteljic in učencev/učenk drug do 

drugega, uravnavanje vedenja v razredu, občutenja pripadnosti šoli, interakcije med 

učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami ipd. (Košir, 2013). 

Narava odnosa med učenci/učenkami in učiteljem/učiteljico in pomen, ki ga ima ta odnos 

za učence/učenke, se tekom šolanja spreminjata. Določeni odnosi se lahko pojavijo in 

postanejo bolj ali manj pomembni v odvisnosti do učenčeve/učenkine starosti in tipov 

razvojnih nalog, s katerimi se učenec/učenka sooča v različnih časovnih obdobjih. 

Učitelji/učiteljice vsakodnevno delujejo na učence/učenke kot pomembne odrasle figure – 

predvsem v nižjih razredih, kjer je učitelj/učiteljica odgovoren/odgovorna tudi za 

emocionalno in fizično blagostanje v odsotnosti staršev. Učitelj/učiteljica pa je poleg tega 

tudi oseba, ki soustvarja socialno okolje v razredu z oblikovanjem norm in pravil za 

socialno vedenje ter  s posredovanjem eksplicitnih sporočil o interakciji učencev/učenk z 

njihovimi sošolci in sošolkami. Košir K. (2013) navaja dva pomembna načina vplivanja na 

socialne odnose v razredu: 

1. učiteljevo/učiteljičino vedenje do posameznih učencev/učenk v razredu 

predstavlja ostalim učencem/učenkam model, na podlagi katerega svoje sošolce 

zaznavajo in se do njih vedejo. Učenci/učenke imajo namreč pogosto več 

možnosti opazovanja učiteljevega/učiteljičinega vedenja do določenega 

sošolca/sošolke kot vedenja sošolcev/sošolk do tega učenca/učenke ali 

vzpostavljanja stikov z njim/njo; 

2. metode poučevanja in tipi nalog, ki jih učitelj/učiteljica uporablja pri pouku, 

prav tako določajo način udeležbe učencev/učenk v socialnih dejavnostih – 

izbiro prijateljev, samozaznavanje učencev/učenk, stališča do sošolcev/sošolk iz 

drugačnega socialnega okolja – ter s tem sooblikujejo socialno okolje v razredu. 

Ugotovitve kažejo tudi, da učenci/učenke v učnem okolju, ki je strukturiran na 

sodelovalen način, dosegajo boljše rezultate in z vrstniki/vrstnicami 

vzpostavljajo boljše odnose kot v tekmovalno strukturiranem učnem okolju. 

V svojem delu pa Košir K. (2013) omenja tudi Joharijevo okno, ki je v psihološki literaturi 

redko navajano, a je zaradi svoje preprostosti in razvidne veljavnosti zelo uporabno. 

Prikazuje posameznikove motive, čustva, mišljenja in vedenje.     

Prvi kvadrant predstavlja odkrito okno in se nanaša na vedenje in notranja stanja, poznana 

posamezniku in drugim (učitelj/učiteljica se zaveda, da ima težave z vodenjem 

učencev/učenk z vedenjskimi motnjami, česar se zavedajo tudi njegovi/njeni 

učenci/učenke, starši in vodstvo šole).       

 Drugi kvadrant predstavlja posameznikovo/posamezničino slepo pego. Gre za 

vedenja posameznika/posameznice, ki jih drugi opazijo, on/ona pa se jih ne zaveda 

(sem sodi velik del nebesedne komunikacije in tudi razni predsodki do določenih 
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skupin učencev/učenk – učenci/učenke opažajo, da ima učitelj/učiteljica raje 

deklice kot dečke, sam/sama pa se te pristranskosti ne zaveda).       

Tretji kvadrant je skrito področje in se nanaša na notranja stanja, ki jih drugim ne 

razkrijemo, sami pa se jih zavedamo (učitelj/učiteljica ozavesti svoje negativno stališče do 

romskih otrok, vendar pa si prizadeva, da se to ne bi odražalo v vedenju do njih, zato tudi 

učenci/učenke teh stališč ne zaznajo). 

Četrti kvadrant pa predstavlja področje neznanega, značilnosti posameznika/posameznice, 

ki jih ne pozna ne posameznik/posameznica ne drugi. Njihov obstoj pa lahko 

predpostavimo, saj se občasno pokažejo in takrat je jasno, da so obstajale že dlje časa (npr. 

privlačnost in odbijanje v odnosu do določene osebe, učiteljeva/učiteljičina kompetentnost 

za delo z vedenjsko težavnejšimi otroki, ki se pokaže šele v krizni situaciji in se je do 

takrat niso zavedali ne učitelj/učiteljica ne učenci/učenke). 

Kvadranti so lahko različno veliki in vsebine lahko med njimi tudi prehajajo. Izhajajoč iz 

zgoraj navedenega modela, je za učinkovito delo nasploh ključno manjšanje obeh 

kvadrantov na desni strani, še posebej slepe pege, tako da vsebine iz obeh kvadrantov na 

desni strani prehajajo na levo stran modela (torej v področje odkritega ali skritega). Gre 

torej za ozaveščanje tistih učiteljevih/učiteljičinih značilnosti (stališč, prepričanj, vedenj do 

učencev/učenk), ki jih še ne pozna in pomembno vplivajo na njegovo/njeno vedenje do 

učencev. To je mogoče predvsem tako, da učitelj/učiteljica namenoma preizkuša nove 

oblike vedenj, se podaja v nove situacije in tako skuša uporabljati svoje še neaktualizirane 

vire ter je ob tem pozoren/pozorna na svoje odzive in dražljaje iz okolja (Košir, 2013, str. 

122–123).   

11.2 Značilnosti posameznikov, ki tvorijo odnos 

 

»Odnos vključuje značilnosti obeh posameznikov, ki sta vanj vpletena (v našem primeru 

učitelja/učiteljice in učenca/učenke. Te značilnosti so spol, temperament, osebnost, 

inteligentnost ...). Učenci/učenke v odnosu z učitelji/učiteljicami še posebej cenijo 

sposobnost učitelja/učiteljice, da ustvari oseben odnos z učencem/učenko. 

Učitelji/učiteljice, ki učencem/učenkam nudijo emocionalno podporo in se zanimajo za 

njihovo življenje tudi izven šole, omogočijo, da se v šolskem okolju počutijo varneje in 

udobneje. V tem se učitelji/učiteljice razlikujejo, saj se nekateri zavedajo pomena 

emocionalne podpore, nekateri pa poudarjajo zlasti pomen učinkovitosti in organizacije v 

razredu.« (Baker, 1999, v Košir, 2013, str. 107.) Borphy (ibid., 1985, v Košir, 2013, str. 

107) govori o dveh skupinah učiteljev/učiteljic: prvi se zaznavajo pretežno kot inštruktorji, 

drugi pa kot socializatorji. Te zaznave pa določajo način interakcije, ki jo učitelji/učiteljice 

oblikujejo z učenci/učenkami. Prva skupina (inštruktorji) se bolj negativno odziva na 

učence/učenke, ki so učno manj uspešni/uspešne, manj motivirani/motivirane ali 

moteči/moteče pri pouku, druga skupina (socializatorji) pa se bolj negativno odzove na 

učence/učenke, ki jih zaznava kot sovražne, agresivne, neodzivne v odnosih do drugih 

(Košir, 2013. 106–107). Na odnos med učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami pa prav 

tako močno vplivata dejavnika, kot sta spol in starost učencev/učenk. 
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11.3 Spol kot dejavnik odnosa med učitelji/učiteljicami in učenci/učenkami 

 

Interakcije med učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami določajo tudi nekatere druge 

učiteljeve/učiteljičine značilnosti, kot so spol, izkušnje, izobrazba ipd. Spol 

učitelja/učiteljice najbolj vpliva na to, v kolikšni meri učenci/učenke učitelja/učiteljico 

posnemajo kot model – to še posebej velja za dečke in moške učitelje (Košir, 2013, str. 

107). 

Na oblikovanje odnosa med učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami pa močno vpliva tudi 

spol učencev. Zgodnja zanimanja za razlike med spoloma v odnosu z učitelji/učiteljicami 

izhajajo iz skrbi za učno prikrajšanost deklet v primerjavi z dečki. Košir K. (2013) navaja 

avtorje (Rydell Altermatt, Jovanovič in Perry), ki povzemajo ugotovitve starejših raziskav, 

ki kažejo, da učitelji obeh spolov z dečki že v začetnih letih šolanja oblikujejo bolj 

pozitivne odnose kot z deklicami, kar vključuje več možnosti za odgovarjanje na 

vprašanja, več individualnega poučevanja ter več nudenja povratnih informacij in 

spodbujanja. Obenem Košir K. (2013) poudarja, da naj bi bili »dečki s strani 

učiteljev/učiteljic deležni tudi več na vedenje vezanih negativnih povratnih informacij ter 

kaznovanja« (str. 108).  

Na podlagi novejših raziskav pa bi se težko strinjali s tezo o učni prikrajšanosti deklet v 

procesu izobraževanja. Rezultati raziskav (Pellegrini in Blatchford, 2000, v Košir 2013, str. 

108), ki proučujejo interakcije med učitelji/učiteljicami in učenci/učenkami, kažejo, da so 

fantje deležni več učiteljeve/učiteljičine pozornosti, in sicer v obliki tako pozitivnih kot 

negativnih povratnih informacij, obenem pa učitelji/učiteljice z dekleti vzpostavljajo manj 

konfliktne odnose kot s fanti in obenem dekleta z učitelji/učiteljicami vzpostavljajo bolj 

tesne odnose. Te razlike se kažejo tako pri poročanju učencev/učenk o lastnih odnosih z 

učitelji/učiteljicami kot tudi pri opisovanju odnosov učiteljev/učiteljic z vrstniki. Tako so v 

raziskavi (Hughes in sod., 2001, v Košir, 2013, str. 108), narejeni na vzorcu učencev/učenk 

tretjega in četrtega razreda osnovne šole, učenci/učenke poročali, da prejemajo dekleta več 

emocionalne podpore s strani učiteljev/učiteljic kot dečki, ki jih učitelji/učiteljice 

zaznavajo kot pogosteje vpletene v konfliktne odnose z njimi. Košir K. (2013) navaja tudi, 

da učitelji/učiteljice ocenjujejo svoje odnose z deklicami kot manj konfliktne in bolj 

intimne. 

11.4 Starost kot dejavnik odnosa med učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami 

 

Odnos, ki ga učenec/učenka oblikuje z učiteljem/učiteljico, je še posebej pomemben na 

začetku šolanja in tekom obdobja otroštva, a ne smemo pozabiti, da potreba učencev/učenk 

po pozitivnih in podpornih odnosih z učitelji/učiteljicami prisotna tekom celega obdobja 

šolanja. Rezultati raziskave (Chang, 2004, v Košir 2013) pravijo, da na prehodu v zgodnjo 

adolescenco učitelj/učiteljica ostaja pomemben dejavnik vpliva na učence/učenke. Vendar 

pa je zaradi nekaterih razvojnih in okoljskih značilnosti odnos učitelj/učiteljica – 

učenec/učenka v tem obdobju manj tesen, kot je bil v otroštvu. Tako naj bi bilo deloma 

tudi zaradi spremenjenega šolskega konteksta (številčnejši razred, višje učne zahteve, manj 

individualnega stika). Podobno pa ugotavljata tudi Lynch in Cicchetti (1997, v Košir, 
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2013), ki pravita, da na prehodu v adolescenco učenci/učenke poročajo o upadu 

povezanosti z učitelji/učiteljicami, prav tako odnosi postanejo bolj formalni, z več 

vrednotenja in tekmovalnosti, vendar pa kakovost njihovih odnosov z učitelji/učiteljicami 

ostaja pomembno povezana s pozitivnimi učnimi izidi. Mladostniki z bolj pozitivnimi 

odnosi z učitelji/učiteljicami so učno uspešnejši, se vedejo bolj prosocialno ter so bolj 

odgovorni in učno angažirani (Wentzel, 1998, v Košir, 2013, str. 109). 

12  Šola in obravnavanje učencev po spolu 

 

»Vprašanje enakosti in zlasti pravičnosti – očitnih in postopoma vse bolj izstopajočih 

neenakosti tudi v šoli in vrtcu, ki sta bila pogosto razglašena za prostor odpravljanja 

družbene neenakosti – je v sodobnosti pereče, vztrajno in politično zahtevno.« (Gaber, 

Marjanovič Umek, 2009, str. 7) 

Rezultati različnih raziskav kažejo, da učitelji/učiteljice dečkom v razredu sicer posvečajo 

več pozornosti, so pa bolj naklonjeni dekletom. Poleg tega so dekleta kljub manjši 

pozornosti učno bolj uspešna. 

V literaturi pa se ob tem pogosto srečamo s pojmom feminizacija poklica, ki se običajno 

nanaša na številčno »premoč« učiteljic (ki je še posebej izrazita na nižjih stopnjah 

izobraževanja), kar naj bi vplivalo na upravljanje šol, na prakse poučevanja in otežilo 

identifikacijo dečkov s pozitivno normo moškosti. Očitek, da učiteljice od dečkov 

pričakujejo slabše dosežke kot od deklic, je sicer redek, pa vendar ga ne gre spregledati. 

Implicira namreč zahtevo po spremembi številčnih razmerij med učiteljicami in učitelji – 

izhaja iz (samoumevne) predpostavke, da je do dečkov učitelj pravičnejši kot učiteljica. Ta 

očitek izpodbijajo številne raziskave (npr. Sadker et al., 2009; Sadker in Sadker, 1994; 

Walkerdine, 1997; Skelton, 2002), ki dokazujejo  nasprotno: da tudi učiteljice dečke 

praviloma obravnavajo kot kreativne, pametne, kot bodoče nosilce pomembnih vlog, 

skratka kot »potencial«, od deklic pa pričakujejo predvsem pridnost, delavnost in urejenost 

(Tašner, Mencin Čeplak, 2011). 

Avtorja Pellegrini in Blatchford (2000) navajata tri možne razloge, zakaj učitelji/učiteljice 

dečkom posvečajo več pozornosti: (1) možno je, da je odziv učitelja/učiteljice povsem 

ustrezen glede na različne potrebe učencev/učenk in je posledica tega, da dečki dejansko 

potrebujejo med poukom več pozornosti; (2) nekateri rezultati kažejo, da učitelji/ učiteljice 

ne posvečajo več pozornosti dečkom na splošno, pač pa gre za manjše skupine fantov v 

razredih, ki zaradi svojih vedenjskih in učnih sposobnosti od učitelja/učiteljice zahtevajo 

več pozornosti; (3) kot tretjo možnost pa navajata tudi, da gre za odraz implicitne, morda 

tudi neozaveščene večje naklonjenosti dečkom s strani učiteljev/učiteljic. 

Sporočila in pričakovanja, povezana s spolnimi vlogami, spolnimi identitetami, moškostjo 

in ženskostjo, ki so jih v svojem socialnem okolju, torej tudi v šoli, deležni dečki in 

deklice, so protislovna. Prav protislovnost pravil, ki regulirajo spol, je osrednji problem, s 

katerim se spoprijemajo kompleksni in teoretsko utemeljeni poskusi razlag, zakaj na 

področju izobraževanja fantje v povprečju dosegajo nižje rezultate kot deklice. »Eno od 

takih protislovij je konflikt med zahtevami po poslušnosti in nenehnem odlaganju 

zadovoljitve potrebe po biti slišan/-a in vključen/-a ter hkratnim spodbujanjem k 
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neodvisnosti.« (Bregar Golobič, 2008) To protislovje, trdijo nekateri raziskovalci, je še 

posebej problematično za dečke: od njih se, pravi P. McLaren, pogosteje kot od deklic 

hkrati zahteva prilagoditev šolskemu redu in neodvisnost, celo kršitve reda (McLaren, 

2003, v Bregar Golobič, 2008). Ta protislovnost naj bi vplivala na to, da se dečki v 

povprečju težje prilagodijo šolskemu redu. Ker je prilagoditev šolskemu redu pomemben 

dejavnik šolskega uspeha, so dečki pogosteje videti težavni, zato ne preseneča, da med 

šolajočimi se z učnimi težavami prevladujejo dečki (Tašner, Mencin Čeplak, 2011). 

Avtorici se sprašujeta, ali bi protislovja, s katerimi se soočajo dečki/fantje, razrešilo več 

moških učiteljev. Kaj z moškim učiteljem pridobijo dečki (in deklice)? B. Jeraj (2006) kot 

pogoste odgovore na ta vprašanja navaja verjetnost rahljanja tradicionalnih norm moškosti 

in možnost pozitivne identifikacije z netradicionalno moškostjo; učitelji bi bili zgled 

združljivosti lastnosti, ki so označene kot »ženske« (nežnost, skrbnost), z lastnostmi 

oziroma pozicijami, ki so označene kot »moške« (avtoriteta); s svojim zgledom in 

avtoriteto bi lahko pomagali k višjemu statusu dečkov in fantov, ki odstopajo od norm 

tradicionalne moškosti, in presegali prepad med vrstniško necenjeno pridnostjo, 

prilagojenostjo šolskemu redu in visokimi ocenami na eni strani ter cenjeno tradicionalno 

moškostjo na drugi (Tašner, Mencin Čeplak, 2011).  Zdi se, da se v razpravah, ki razlike v 

šolski uspešnosti pojasnjujejo z zapletenejšo protislovnostjo prikritih sporočil, ki jih šola 

naslavlja na dečke, spregleda vrednostno raven »ženske pasivnosti« in »moške aktivnosti«, 

podcenjuje pa se tudi protislovja šolske realnosti, s katerimi se soočajo deklice. Tudi sam 

McLaren opozarja, da se kršenje pravil dečkom pogosteje spregleda kot deklicam. Ta 

ugotovitev nakazuje, da je »problematičnost« dečkov, ki iščejo pozornost in s tem motijo 

druge, ambivalentna in mogoče manj »problematična«, kot se zdi. »Težavnost« dečkov se 

pogosto označuje kot »normalna« razvojna značilnost. V okolju, kjer velja »težavnost« za 

(pozitivno) normo moškosti, se prilagoditev šolskim zahtevam in visoke šolske dosežke res 

lahko interpretira kot odstopanje od te norme, kot simptom podredljivosti, poslušnosti 

(prim. Beal, 1994, v Jeraj, 2006). In nasprotno – šolski neuspeh se obravnava kot znak 

upora in ne učne neuspešnosti. Dečki se torej v kulturi, ki reproducira normo uporne, 

neposlušne moškosti ter podobe ženske intelektualne inferiornosti in s tem povezane 

konformnosti, res lahko znajdejo v začaranem krogu, ko pravzaprav tvegajo v vsakem 

primeru – šolska uspešnost v t. i. protišolski (sub)kulturi lahko prizadene njihov ugled, 

prenizki šolski dosežki pa njihove možnosti na izobraževalni poti in poklicni karieri (kar 

lahko dolgoročno negativno vpliva tudi njihov ugled). To pa ne pomeni, da se deklice 

soočajo z manj zapletenimi  protislovji. Rezultati nekaterih raziskav opozarjajo, da je treba 

tezo, da šola nagrajuje deklice, ker se bolje prilagajajo šolskemu redu, obravnavati z veliko 

mero previdnosti. Vrednostne dimenzije norm ženskosti in moškosti namreč nosijo 

protislovna sporočila, ki so tudi za deklice precej kompleksna in celo boleča. V. 

Walkerdine (1997) npr. ugotavlja, da je odnos do lepega vedenja v šoli izrazito 

ambivalenten: interpretira se ga namreč kot poslušnost in potrpežljivost, kar je v nasprotju 

s prej omenjenimi normami optimalnega psihičnega in moralnega razvoja. Lepo vedenje je 

tako sicer manj vredno, pa vendar zaželeno, še posebej pri deklicah, slednjim se prav zato, 

ker s tem izpolnijo pričakovanja, »izplača« (Walkerdine, 1997; gl. tudi Mencin Čeplak, 

2000, ter Mencin Čeplak in Tašner, 2009). Vendar pripisovanje uspeha deklet njihovi 

»pridnosti«, ki jo obravnavajo kot nasprotje »pameti«, znižuje vrednost tega uspeha. 
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Spoštujem pravila, sem vestna in delovna, za kar sicer dobim visoke ocene, vendar imajo te 

ocene nižjo simbolno vrednost kot enake ali celo nižje ocene mojih vrstnikov – preprosto 

zato, ker sem kot deklica vredna manj.  Hkrati pa za šolski neuspeh ni opravičila, ni 

pojasnila, iz katerega bi neuspešna deklica v okolju, kjer prevladuje predpostavka o pridnih 

deklicah in pametnih dečkih, lahko izšla kot zmagovalka. Neuspeh bi samo potrdil 

»resnico« o intelektualnem hendikepu deklic (Tašner, Mencin Čeplak, 2011, str. 188).   

Šole imajo pomembno vlogo pri produciranju in utrjevanju spolne vloge in s tem spolne 

identitete posameznikov, se pravi ima šola družbeno funkcijo produciranja spola. 

Osnovne šole so tako za deklice kot dečke, se pravi,  da ni spolno nevtralna institucija. 

Spolna identiteta je globoko zasidrana v odnosu učitelj − učenec, to se odraža pri 

vsakdanjih izmenjavah ter interakcijah kot tudi v smeri nadlegovanja in zlorab (DePalma 

in Atkinson, 2008). Šola ima zelo veliko vlogo pri tem, kako učenci (deklice in dečki) 

dojemajo spolne vloge. Beal (1994) pravi, da je ena izmed funkcij šole pripraviti otroke na 

prilagoditev širši družbi, edukacijski cilj šole pa je, da se učence nauči vedenj, ki so 

primerni za deklice in dečke. To implicitno poučevanje se imenuje prikriti kurikul. 

Prikriti kurikul je povezan s sporočili, ki jih učitelj/učiteljica nezavedno daje 

učencem/učenkam. V teh sporočilih so vidni tudi predsodki in stališča, ki vplivajo na 

učiteljevo/učiteljičino ravnanje, to pa lahko vodi v seksistično ravnanje (O'Hagan in Smith, 

1993). Učitelji/učiteljice v okviru prikritega kurikula posvečajo (zavedno ali nezavedno) 

več pozornosti dečkom ali deklicam, na ta način producirajo spolne stereotipe in spolne 

vloge (Šribar in Vendramin, 2009). 

 

12.1 Raziskave o ravnanju učiteljev/učiteljic do učencev različnega spola 

 

Največ opaznih razlik med spoloma v osnovni šoli se pojavlja pri učnem uspehu, teorije 

različnih učiteljev/učiteljic glede tega, zakaj prihaja do razlik v uspehu med spoloma, 

pa  vplivajo na njihovo delo v razredu in na njihova pričakovanja (Peček in Lesar, 2006). 

Leta 1998 je bila pri nas narejena raziskava o učiteljevi/učiteljičini percepciji lastnosti 

nadarjenih učencev/učenk v osnovni šoli. Raziskava je pokazala, da so učitelji/učiteljice 

kot nadarjene otroke izbrali več dečkov kot deklic. Tiste deklice, ki naj bi bile nadarjene, 

so bile identificirane po učni uspešnosti in po testih bolj inteligentne kot dečki. 

Raziskovalka B. Dobnik pravi, da naj bi učitelji učno uspešnim deklicam pripisovali 

pridnost in delovne navade, uspešnim dečkom pa nadarjenost. Učitelji/učiteljice dečke 

(učence) vidijo bolj sposobne od deklet, prav to kažejo tudi druge raziskave. Zorman in 

Tolčič (1977) sta v svoji raziskavi ugotovila, da učitelji/učiteljice za enako znanje 

ocenjujejo dekleta boljše kot dečke, to pa naj bi bilo povezano z razlikami v napadalnosti 

in nemirnem vedenju. Dečki naj bi po njuni raziskavi izkazovali več nemirnega vedenja, 

zaradi česar naj bi bili tudi nižje ocenjeni. Zanimivi so tudi rezultati raziskave Marshall in 

Smith, ki kažejo, da učitelji/učiteljice v razredu podajajo različne povratne informacije 

dekletom in dečkom. Povratne informacije deklicam so bolj povezane s tem, ali so naredile 

prav ali ne, dečkom pa so  učitelji/učiteljice pripravljeni natančneje in bolj podrobno 

razložiti, kako lahko svoje naloge še izboljšajo (v Peček in Lesar, 2006).  Prav enake 

rezultate sta v svoji raziskavi dobila tudi Sadkerja, ki pravita, da je dobra povratna 
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informacija zelo pomembna, skoraj ključna za učenčevo izpolnjevanje nalog, dosežke in 

samopodobo. Rezultati njune raziskave so pokazali, da so dečki deležni podrobnejših 

navodil in dodatnih usmerjanj. Prav tako so bili večkrat pohvaljeni. Pohvale 

učitelja/učiteljice močno vplivajo na povečanje učenčeve samopodobe in na hitrejše 

napredovanje. Prav tako učiteljice* dečkom večkrat pomagajo s konstruktivnimi kritikami, 

s katerimi jih  usmerijo na pravo pot. Povratne informacije deklicam pa so bile kratke, 

nenatančne, brez kakršnih koli usmerjanj in informacij – »okey, fine, good« (Sadker in 

Sadker, 2000).  

V razredu poznamo zgovorne učence: ti mahajo z rokami, iščejo očesni stik, vstajajo izza 

mize, in nezgovorne: so zatopljeni v knjige, izogibajo se očesnemu stiku. Učitelji/učiteljice 

po navadi kličejo učence, ki radi govorijo, in tako ne posegajo v »comfort zone« učencev, 

ki ne marajo govoriti. Tu učitelji/učiteljice delajo napako, saj bi morali prekiniti to 

območje udobja in poklicati učence, ki se pogovoru izogibajo. Šola namreč ni prostor 

iskanja udobja, ampak je prostor za učenje in prilagajanje na svet. S tem pa, ko 

učitelji/učiteljice ne posegajo v območje lagodja (comfort zone) in vedno dovolijo govoriti 

samo zgovornejšim, to so po navadi dečki, zapostavljajo ostale (sramežljive, po navadi 

deklice) (Sadker in Sadker, 2000). Dečki naj bi bili po nekaterih raziskavah tudi pogosteje 

disciplinirani kot deklice in učitelji/učiteljice naj bi nanje naslavljali več vprašanj kot na 

deklice (Peček in Lesar, 2006). 

Raziskave so tudi pokazale, da učitelji/učiteljice redko zamenjajo svoj pedagoški pristop, 

ne  glede na to, ali učijo samo dečke ali samo deklice ali pa mešane razrede (Francis in 

Skelton, 2003). 

13  Odpravljanje neenakosti med spoloma 

 

Spremembe, ki jih v zadnjih dveh desetletjih beležimo na področju izobraževanja žensk, so 

pomemben dosežek pri odpravljanju neenakosti med spoloma. V spoprijemu z moško 

dominacijo je bil prav boj za enake izobraževalne možnosti deklet in žensk eden 

pomembnejših dejavnikov družbenega spreminjanja. Izobrazba, ki je bila stoletja privilegij 

moških, je veljala za vrsto kulturnega kapitala, ki je posamezniku, mnogo kasneje tudi 

posameznici omogočala drugačen/bolj neodvisen položaj v družbi, zato ne preseneča, da so 

že prve borke za enakost pravic žensk opozarjale na pomen izobrazbe za dosego enakosti 

spolov. Mary Wollstonecraft je v svoji knjigi Zagovor pravic žensk posebej izpostavila 

potrebo po nacionalnem izobraževanju, ki naj bi ga bili deležni oboji, fantje in dekleta, ne 

glede na razredni izvor (Tašner, Mencin Čeplak, 2011, str. 177).       

Hitrejše naraščanje izobraženosti žensk v primerjavi z moškimi in hitro zmanjševanje 

razlik v dosežkih na področjih, kjer so še pred desetletjem izrazito dominirali moški, 

predvsem v Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji in ZDA, že od začetka devetdesetih 

povzročata pravo moralno paniko (Skelton, 2002, 2003; Skelton in Francis, 2001, 2009). 

Za to moralno paniko je značilno, da izobraževalne dosežke žensk interpretira kot neuspeh 

fantov, da pretirava v oceni razlik in da »pozablja« na dejstvo, da v zadnjih desetletjih hitro 

naraščata izobraženost žensk in moških. V Sloveniji zaskrbljenost glede izobraževalnih 

možnosti dečkov sicer (še?) ne meji na moralno paniko, vendar pa prevladujoče 
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interpretacije razlik med spoloma v dosežkih napeljujejo na sodbe o deklicam naklonjenem 

uradnem in prikritem kurikulu ter na vsaj implicitne obsodbe »feminizacije« učiteljskega 

poklica. Na osnovi tega sklepata, da »v naših šolah fantje nimajo enakih možnosti za 

izobraževanje kot dekleta« (Tašner, Mencin Čeplak, 2011, str. 180). 

Biološki determinizem v najbolj vulgarni obliki obuja ocene, da v povprečju višji šolski 

dosežki deklet sami po sebi dokazujejo, da šola namesto pameti (dečkov) nagrajuje 

pridnost (deklet). »Resnice«, ki delavnost obravnavajo kot nasprotje pameti in nedvoumno 

podcenjujejo intelektualne sposobnosti deklet (kar je ena najbolj trdovratnih biologističnih 

predpostavk o razlikah med spoloma), se v slovenskih medijih pojavljajo najmanj deset let 

(Mencin Čeplak in Tašner, 2009). Z biologizmom se spogleduje tudi trditev, da je naša 

šola bolj prilagojena potrebam deklic oziroma značilnostim njihovega razvoja, saj se vsaj 

deloma namreč opira na nevroznanstvene ugotovitve o razlikah med moškimi in ženskimi 

možgani. Tudi ta teza odmeva v široki javnosti: Gams, npr. v Delu (1. 6. 2006), šolsko 

uspešnost deklet povezuje z razvojem informacijske družbe, ki je povečala »količino 

informacij, ki si jih morajo učenci zapomniti in jih nato znati reproducirati. To pa so 

naloge, pri katerih so učenke genetsko spodobnejše, posebno v mlajših letih, ker fantje pač 

počasneje odraščajo.« (Tašner, Mencin Čeplak, 2011, str. 182)   

 

13.1 Vloga šole pri odpravljanju neenakosti med spoloma  

 

Pri enakih možnostih za izobraževanje pa ima veliko vlogo tudi šola (njeno vodstvo, 

svetovalna služba in učitelji), saj izobraževanje predstavlja v življenju vsakega 

človeka  pomembno obdobje, ker poteka v času od otroštva pa vse do mladostništva, ko se 

začne oblikovanje identitete posameznika, zato ni vseeno, kakšna je šola in kakšna je njena 

vizija. Stremljenje k enakosti in pravičnosti sta pomembni načeli izobraževanja. Seveda pa 

je uresničevanje teh načel močno omejeno tudi zaradi različnih zunanjih dejavnikov, ki jih 

šola lahko le deloma kompenzira. M. Milharčič Hladnik (2003) piše o treh 

prevladujočih  interpretacijskih modelih (ne)enakosti v izobraževanju, in sicer 

o  meritokratskem, razrednem in tradicionalnem modelu. Vsak model na svoj način razume 

in strukturira najpogostejše oblike izobraževalnih neenakosti: neenakost učenčevega 

izvora, neenakost sposobnosti za šolsko delo, neenakost šolskega okolja (metode 

poučevanja, opremljenost učilnic, ugled in položaj šole ipd.).  
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EMPIRIČNI DEL 

14  Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Raziskovalni problem magistrskega dela je želja raziskati ravnanja pedagoške prakse 

(opozarjanje, dopuščanje, kaznovanje, pohvale, pomoč in usmerjanje k rešitvi problema OBR 

- območje bližnjega razvoja) učiteljev/učiteljic v razredu glede na spol učencev. Vprašanje, 

ki sva si ga zastavili je, ali se v razredu pojavljajo razlike v pristopih učiteljev/učiteljic do 

dečkov/deklic. Za preučevanje tega vprašanja sva se odločili zato, ker v Sloveniji o tem še ni 

veliko znanega. Poleg tega sva prepričani, da je v luči poudarjanje pomena pravičnosti v 

polju edukacije pomembno, da ugotovimo, kako učitelji/učiteljice v slovenskih šolah 

pristopajo k delu z mladimi različnega spola.  

V svetu je  o tej temi že bilo opravljenih nekaj raziskav. V knjigi Still failing at fairness, 

avtorjev Sadker, D., Sadker, M., Zittleman, K.R (2009), je glavna tema pravičnost v razredu 

v odnosu do obeh spolov. V šolah se že od nekdaj trudijo, da bi ustvarili pravične razrede in 

odnose v njih, vendar sta razlikovanje in nepravičnost obravnave obeh spolov še vedno 

močno prisotna. V to problematiko so se poglobili avtorji in avtorice te knjige in izvedli kar 

nekaj opazovanj. Sadkerja v svojem  članku The beginning of the classroom compromise: the 

elementary school years, opišeta nekaj primerov opazovanj v razredu. Ta opazovanja kažejo 

na  problem učiteljevega/učiteljičinega razlikovanja pri pomoči učencem; stereotipno 

deljenje vlog, igrač; različno dojemanje dečkov in deklic ter na to, da učitelji/učiteljice in 

starši v razredih ne opazijo osnovnih znakov spolnega razlikovanja. 

15 Raziskovalna vprašanja  in hipoteze  
 

Raziskovalna vprašanja: 

V1: Ali v razredu učitelj/učiteljica več dopušča dečkom ali dekletom? 

V2: Ali v razredu učitelj/učiteljica večkrat s strožjimi ukrepi kaznuje dečke ali dekleta? 

V3: Ali v razredu učitelj/učiteljica večkrat upošteva želje dečkov ali deklet?  

 

Hipoteze: 

H1: V razredu se pojavljajo opazne razlike med ravnanji učiteljev/učiteljic glede na spol 

učencev. 

H2: V razredu učitelj/učiteljica, ko gre za vedenje, večkrat opozarja dečke kot dekleta. 

H3: V razredu učitelj/učiteljica večkrat ustno pohvali dečke kot dekleta. 

H4: V razredu učitelj/učiteljica k tabli večkrat pokliče dekleta kot dečke.  
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16  Metoda in raziskovalni pristop 
 

Metoda:  v raziskavi bova uporabili deskriptivno metodo, saj bova proučevali stanje in 

vsebino pojavov, ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo. 

Merski inštrument: lista za opazovanje in vprašanja za intervju (priloga 1 in priloga 2). 

16.1 Vzorec  

Vzorec: 24 razrednih učiteljic iz različnih OŠ po Sloveniji (od 1. do 5. razreda). 

16.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Postopek: Opazovanje je potekalo med rednim poukom (v različnih razredih, z različnimi 

učiteljicami).  

     Št. opazovanih ur:  

- Marjeta:  tri OŠ v Ljubljani (7 učiteljic, 7 ur), (8 ur, 8 učiteljic), (2 učiteljici en 

dan); 

- Anja: dve OŠ v Kranju (2 učiteljici, 10 ur pouka), (5 učiteljic, 5 ur pouka – vsako 

šolsko uro sem opazovala drugo učiteljico). 

 

Podatke sva pridobili z načrtnim in s priložnostnim opazovanjem. Dokumentirali sva jih z 

zapisi v opazovalno listo.  

16.3 Postopki obdelave podatkov 

Obdelava podatkov: Zbrane podatke bova analizirali na ozadju zgoraj orisanih 

konceptualizacij in s postopki  kvalitativne analize. 
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17  Pričakovani rezultati 
 

Pričakujeva, da bo raziskava pokazala razlike v ravnanjih učiteljev in učiteljic glede na 

spol učencev. Prav tako pričakujeva, da bodo učitelji/učiteljice med poukom več 

pozornosti posvečali dečkom kot dekletom, pri dopuščanju pa bodo bolj popustljivi pri 

dekletih kot dečkih. Najina magistrska naloga naj bi prispevala k refleksiji na področju 

edukacijskih ved, še posebej sociologije vzgoje, in sicer posebej v točki refleksije o 

možnih točkah povečane skrbi za pravičnost sistema edukacije v Sloveniji. 

18  Dobljeni rezultati z razlago 

 

Izvajalka opazovanja: Marjeta Por  

Kraj: Osnovne šole v Ljubljani 

Čas opazovanja: od 12. 2. do 15. 5. 2015 

Urnik opazovanj: 

 

1. Sklop opazovanj: 12. in 13. 2. 2015 (7 učiteljic po eno šolsko uro) 

- četrtek, 12. 2., od 8.30 do 12.05: 

1. ura: 4.b 

2. ura: 5.a 

3. ura: 4.a 

4. ura: 5.b 

  

- petek, 13. 2., od 9.30 do 12.05: 

2. ura: 1.a 

3. ura: 2.b 

4. ura: 4.b (angleščina) 

 

2. Sklop opazovanj: od 2. 3. do 5. 3. 2015 ( 8 učiteljic po eno šolsko uro) 

- ponedeljek, 2. 3. 2015 

1.ura: 1.a 

2.ura: 1.b 

3.ura: 2.a 

- torek, 3. 3. 2015 

1.ura: 5.b 

2.ura: 5.a 

3.ura: 5.a (angleščina) 

- četrtek, 5. 3. 2015 

1.ura: 2. b 

2.ura: 4. b 

 

3. Sklop opazovanj: od 13. 5 in 14. 5. 2015 (2 učiteljici, opazovanje cel dan) 
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18.1 Prvi sklop opazovanj (12. 2. 2015) 

 

DATUM in ČAS:  12. 2. 2015, 1. ura PREDMET: bralna značka 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 9 dečkov 

in 11 deklet 

RAZRED: 4. B SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/od 40 do 50 let 

 

Ugotovili sva, da se je težko informirati o pravilih razreda, če v razredu opazuješ samo eno 

uro, ker učiteljice po navadi nimajo časa. Tako sva poskušali sami poiskati v razredu 

razredna pravila, saj so običajno nekje napisana. 

V razredu so sedli učenci skupaj in učenke skupaj, kar kaže, da so ločeni po spolu. Tudi 

branje knjig za bralno značko je bilo stereotipno. Dečki so brali stripe, knjige o dinozavrih, 

avtomobilih, dekleta pa knjige o princeskah in živalih.  

Med uro je bilo težje opazovati, saj so celo uro brali.  

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Že na  začetku učne ure je imela učiteljica različen pristop in odnos do različnih učencev. 

To sem opazila, ko sta pouk zamudila učenec in učenka. Učiteljica je učenca, še predno se 

je opravičil, ogovorila in želela od njega izvedeti, zakaj zamuja, njen ton glasu je bil strog, 

pri učenki pa je opravičilo za zamudo komentirala, samo s skopim »aha«. Prav ta učenec je 

bil tekom ure največkrat opozorjen. Učiteljica ga je največkrat poklicala po imenu, prav  

tako je opozarjala tudi ostale učence z različnimi komentarji (»Ali lahko nehaš, prenehaj se 

pogovarjati …«). Prav tako je učencem med uro namenila tudi nekaj neprimernih 

komentarjev (prim: »Ali si z Marsa?«)  in velikokrat je svoje nestrinjanje z obnašanjem 

podkrepila z obrazno mimiko. Čeprav so se učenke tudi pogovarjale med seboj, nisem 

zasledila, da bi jih učiteljica opozorila. 

Med uro je učiteljica večkrat opozarjala učence, čeprav so bile tudi učenke nemirne.  To je 

bilo verjetno zato, ker so bili učenci nemirnejši, in ne toliko zaradi spolnega razlikovanja. 

Dopuščanje,  upoštevanje želja 

Med uro je učiteljica učenkam dopuščala več svobode kot učencem, lahko so bile 

nemirnejše in glasnejše, učenci pa so bili v primeru enakega  obnašanjem takoj opozorjeni. 

Učiteljica je kljub nedisciplini učencem vseeno dovolila, da se presedejo po želji. Enakega 

primera, da bi si to zaželele učenke, ni bilo. 

Kaznovanje 

Učiteljica je zaradi nediscipline kaznovala učenca tako, da ga je presedla v drugo klop.  
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 Pohvala in motivacija 

Učiteljica je učence in učenke za dobro opravljeno in povedano bralno značko ustno 

pohvalila. Razlike so se pojavile v načinu pohvale, več o tem sledi v opisu aktivnosti 

učitelja. Pred razredom je učenca, s katerim je imela prejšnji dan težave, motivirala tako, 

da mu je dejala, da od njega pričakuje, da se bo lepše in bolje obnašal. Med uro je bilo 

opazno, da je to učenca motiviralo, saj je bil zelo discipliniran.  

2. Aktivnost učencev/učenk  med poukom 

 

Učenci in učenke so med uro samo brali in niso bili aktivni. Aktivni so bili le tisti, ki jih je 

učiteljica poklicala k sebi in so ji povedali  obnovo izbrane knjige, ki so jo  prebrali za 

bralno značko. 

Odgovori na vprašanja 

Učenci med poukom niso bili aktivni, razen tistih, ki so povedali  obnovo knjige za bralno 

značko. 

 Klicanje k tabli 

Ni bilo primera, da bi učenci hodili k tabli. 

 Priprava učnih pripomočkov 

Učencem ni bilo treba pripravljati učnih pripomočkov. 

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcije na odgovore 

 

Med uro je učiteljica učence, ki so pripovedovali obnovo knjige za bralno značko, bolj 

spodbujala k delu in branju kot dekleta. Spodbujala jih je tudi k nadaljnjim nalogam in jim 

svetovala, kako bi svoje delo lahko še izboljšali (»Lahko naredite tudi tako … Kako bi še 

lahko naredili …«). Obnovo knjige pa je pripovedovala tudi učenka, ki pa pri tem ni bila 

uspešna. Učiteljica jo je kar hitro odslovila (»Ko boš to naredila, se bova pogovarjali 

naprej …«) in ji ni pomagala, da bi obnovo povedala do konca. Ne glede na to, da so bili 

skozi celotno uro učenci nemirnejši, jih je bolj spodbujala in jim posvetila več časa kot 

deklicam. 

Primer učiteljičinih povratnih informaciji učencu in učenki: 

Učencu: »Odlično, priden,«  nato pa mu je podala nadaljnja navodila za delo. 

Učenki: »Ti pa že dolgo časa nisi ničesar brala, res dobro.« Prav tako je učiteljica pri 

učenki nalogo samo pogledala in komentirala s kratkimi pohvalami, kot »Dobro, super …«  

brez kakršnih koli dodatnih napotkov za nadaljnje delo ali pomoč. 

Učiteljičine komentarje lahko povežemo s teorijo in opažanji Sadkerja in Sadkerja, kjer 

pravita ravno to, da so učiteljice dečkom pripravljene več pomagati kot deklicam. Dečke 
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usmerjajo in jim svetujejo, deklice pa po navadi samo pohvalijo z besedami, kot so v redu, 

super, OK, kar tako naprej. 

Učiteljica med uro tudi ni upoštevala razrednih pravil. Dva učenca sta za vsako stvar takoj 

dvignila roko in želela na vsak način govoriti in pritegniti pozornost učiteljice z dviganjem 

rok,  vstajanjem izza klopi ali samo z besedami (»Jaz, jaz, jaz bom, jaz znam ...«). 

Učiteljica se je namesto, da bi upoštevala razredna pravila, takoj pozitivno odzvala in 

učencema dala besedo ali pa jima takoj priskočila na pomoč. Učiteljica učencev ni 

opozorila niti jih ni ignorirala, čeprav nista spoštovala razrednih pravil. 

Spodbujanje asertivne drže učenca/učenke 

Učiteljica je spodbujala učence in učenke k strpnosti do drugih, še posebej do tistih, ki so 

pripovedovali obnovo zgodbe za bralno značko.  

Neformalni pogovori 

Zaradi pozabljene knjige je učiteljica učenca vprašala, če je prišel z Marsa, je bil pa edini, 

ki je pozabil knjigo, tako da ne morem trditi, da bi se učiteljica pri učenki odzvala enako. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

52 
 

DATUM in ČAS:  12. 2. 2015, 3. ura PREDMET: matematika simetrija 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 11 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 4. A SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/od 35 do 40 let 

 

Pri uri matematike (simetrija) je bilo težko opazovati ravnanje učiteljice, saj so učenci več 

ali manj samostojno reševali naloge v delovnem zvezku. Ravnanja sem lahko opazila samo 

pri opozarjanju (disciplini) ter pri aktivnosti učiteljice (na kakšen način je pomagala 

učencem in na kakšen učenkam). 

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Med uro je učiteljica morala večkrat opozoriti deklice (3-x), dečke ni opozorila niti enkrat. 

Pri učenkah je učiteljica tudi pristopila in učenko ustno opozorila z besedami: »Si že 

naredila ali se igraš?« Velikokrat je učenkam namenila jezen pogled ali pa jih poklicala po 

imenu, da bi pozornost preusmerila na sebe. 

Dopuščanje,  upoštevanje želja 

Učiteljica je delala razlike pri dopuščanju. Učenka je vstala in odšla šilit svinčnik, 

učiteljica je ni opozorila. Opazno je bilo, da je pri  enakih dejanjih učencev učiteljica 

ravnala drugače. Učenca je namreč nemudoma ustavila in opozorila, da se tega ne sme 

početi brez njenega dovoljenja. 

Kaznovanje 

Učiteljica je med uro kaznovala le enega učenca zaradi hoje po razredu. Učenec je bil 

opozorjen, ker ni upošteval razrednih pravil, in bil poslan nazaj v svojo klop.  

Pohvala in motivacija 

Učiteljica je med uro ustno pohvalila tako učence kot učenke. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja  

Med uro so bili aktivni tako učenci kot učenke. Poklicani so bili učenci, ki so dvignili roko, 

ali pa tisti, ki so bili med uro nemirnejši, s tem je učiteljica preusmerila njihovo pozornost, 

da so začeli aktivno sodelovati. 

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcija na odgovore 

Med uro je učiteljica klicala predvsem učence (6-x).  Učiteljica je učencem dopuščala, da 

so govorili, kadar so želeli, ne da bi dvignili roko ali dobili dovoljenje za govor. Učenke pa 

so bile nemudoma opozorjene, če so pričele govoriti, ne da bi dvignile roke in počakale, da 
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jih učiteljica pokliče. Čeprav je učiteljica pri vključevanju učencev v pouk več pozornosti 

namenila učencem, je bilo opazno, da se je trudila klicati tudi učenke. 

Spodbujanje asertivne drže učenca/učenke 

Med uro nisem opazila spodbujanja asertivne drže učenk in učencev. 

Spodbujanje sodelovanja med učenci in učenkami 

Učiteljica je med uro spodbujala sodelovanje med učenci in učenkami. Hitrejše in boljše 

učence in učenke je zadolžila, da pomagajo ostalim, ki jim simetrija ni šla. Pomagale so 

tako učenke učencem kot učenci učenkam. 
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DATUM in ČAS:  12. 2. 2015, 4. ura PREDMET: likovna umetnost – risanje po 

opazovanju 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 17 učencev: 7 dečkov 

in 10 deklet 

RAZRED: 5. B SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40+ let 

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Med uro so bili večkrat opozorjeni učenci. 3-x je učiteljica prosila, naj ne motijo pouka, 2-

x je morala pristopiti in učenca ustno opozoriti, prav tako je morala enkrat učenca ustno 

opozoriti in zagroziti s kaznijo, če ne bo prenehal s takšnim obnašanjem. 

Po drugi strani pa so imeli učenci med uro več svobode. Učiteljica je učenke opozarjala, da 

še niso pričele z risanjem, po drugi strani pa nekaterim učencem – dečkom ni rekla ničesar. 

Dopuščanje, upoštevanje želja 

Med uro so bile deklice ves čas na mestu in niso imele nobenih želja in prošenj, tako da ne 

morem primerjati, kaj bi naredila učiteljica v primeru, da bi tudi dekle želelo šiliti svinčnik 

in hoditi po razredu. Dvema učencema je bilo namreč to dopuščeno. Sklepam, da je 

učiteljica bolj popustljiva do učencev, saj je bil njej komentar na učenca, ki sta vseskozi 

motila pouk, ta, da sta še zelo otročja in da jima to težko zameri.  

Kaznovanje 

Učiteljica je problematičnega učenca kaznovala tako, da ga je dvakrat presedla. Prav tako 

pa je bil en učenec deležen le grožnje, da bo učiteljica poklicala starše. 

Pohvala in motivacija 

Med uro je učiteljica za odgovor pohvalila tako učence kot učenke. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Učenci so med uro risali in niso bili zelo aktivni. 

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcija na odgovore 

Učiteljica je bila učencem bolj pripravljena svetovati in pomagati kot učenkam, to je bilo 

opazno že v enem izmed prejšnjih razredov. Učencem je svetovala pri risanju, nekaterim je 

celo sama začela risati, svetovala jim je s temo, tehniko in obliko. Učencem, ki so jo 

vprašali, ali je v redu, je svetovala pri risanju, pomagala jim je z dodatnimi idejami, načini, 

nekaterim je tudi sama narisala. Učenki, ki jo je prosila za mnenje, je odgovorila samo: 

»Ja, v redu je.« Prav na to opozarjata Sadkerja v svojem članku. Opazila sem, da so 

nekateri učenci znali izkoristiti to naklonjenost in pozornost učiteljice, saj so se skozi 
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celotno uro pritoževali, da ne znajo, in niso sami niti poskusili narisati, učiteljica pa jim je 

takoj priskočila na pomoč. 

Spodbujanje sodelovanja med učenci in učenkami 

Učiteljica ni spodbujala sodelovanja med učenci in učenkami, vsak je risal za sebe, prav 

tako ni dovolila posojanja pripomočkov med učenci in učenkami. 
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DATUM in ČAS:  12. 2. 2015, 2. ura PREDMET: slovenščina- Mračna žival 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 21 učencev: 9 dečkov 

in 12 deklet 

RAZRED: 5. A SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40−50 let 

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Med uro je učiteljica večkrat opozorila dečke. Dvakrat jih je prosila, naj prenehajo, dvakrat 

je učencu namenila jezen pogled, dvakrat je učenca opozorila in povedala, kaj bo sledilo: 

»Če ne boste poslušali, ne boste vedeli, kaj morate delati.« 

Dopuščanje,  upoštevanje želja 

Učiteljica je med uro več dopuščala učenkam. Prav tako jih ni opozorila, če niso 

upoštevale pravil. Učiteljica kljub nedisciplini učenk ni opozorila – npr. ko sta si učenki 

pletli kitke. Ko se je učenka igrala s škarjami, je učiteljica ni opozorila, ko pa se je s 

škarjami igral deček, je bil takoj opozorjen.  

Nedisciplino je bolj tolerirala pri učenkah kot pri učencih, čeprav se je zelo trudila, da bi 

učence obravnavala enako. 

Kaznovanje 

Kazni so bile samo grožnje, kaj bo sledilo v primeru, da učenci (nemirni so bili bolj dečki) 

ne prenehajo z nemirom, vendar teh groženj učiteljica ni uresničila. 

Pohvala in motivacija 

Učiteljica je učence za opravljene naloge pohvalila pred celim razredom, prav tako jih je 

pohvalila med branjem.  

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja, klicanje k tabli, priprava učnih pripomočkov 

Aktivni učenci in učenke so bili predvsem tisti, ki so dvignili roko. Največ so sodelovala 

dekleta, malo manj dečki. Tudi če učenci (dečki) niso dvignili roke, jih je učiteljica 

poklicala. Zgodbo so brali izmenično − en deček in eno dekle. 

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcije na odgovore  

Učiteljica je dosledno upoštevala razredna pravila, trudila se je, da je klicala učence in 

učenke izmenično. Po navadi je šla kar po vrsti, kakor učenci in učenke sedijo v klopi. Če 

so učenci hoteli govoriti, ko niso bili na vrsti, jih je ustavila in opozorila, da ima besedo 

njihov sošolec ali sošolka. Učiteljica je večkrat pohvalila cel razred z »Odlično vam gre 

…« To je bilo pomembno za nadaljnjo motivacijo med poukom.  Vedno je podala 
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povratno informacijo na kakršen koli odgovor. Tako učenke kot učence je spodbujala, da 

so ob napačnem odgovoru razmislili in ponovno odgovorili. 

18.2 Prvi sklop opazovanj (13. 2. 2015) 

 

DATUM in ČAS:  13. 2. 2015, 4. ura PREDMET: književnost 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 18 učencev: 12 

dečkov in 6 deklet 

RAZRED: 1. A SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/od 40 do 50 let 

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

V razredu je učiteljica opozarjala tako učence kot učenke, predvsem je opozarjala tiste, ki 

so motili pouk. Učenke je opozarjala tako, da jih je poklicala po imenu ali pa jim je 

povedala, kaj bo sledilo, če ne bodo prenehale s takim početjem (»Ne boš znala domače 

naloge, ne boš vedela, kaj smo govorili itd.«), pri dečkih pa so bila opozorila drugačna, 

bolj osebna (»Ni mi všeč, da se igraš, usedi se, prosim, bodi tiho, prosim, ni mi všeč, da se 

igraš, zadnje opozorilo, ne smeš pljuvati v umivalnik ...«). Učiteljica je učence opozorila 

tudi tako, da se jih je dotaknila ali jim namenila jezen pogled, s katerim je preusmerila 

njihovo pozornost.  

Dopuščanje 

Pri dopuščanju sem opazila razliko, ko nekateri učenci in učenke niso imeli obutih copat. 

Učenca, ki nista imela obutih copat, sta bila takoj deležna učiteljičine pozornosti. Takoj sta 

morala obuti copate, zraven njiju pa je sedela učenka − prav tako brez copat, ki ji učiteljica 

ni rekla ničesar. Čez nekaj časa se je deklica sama spomnila, da bi šla po copate, vstala je 

in šla; učiteljica je vprašala samo, kam gre učenka. Ko je učiteljica dobila odgovor, je 

nadaljevala z razlago. 

Upoštevanje želja 

Med uro učenci niso izražali posebnih želja, ki bi jih učiteljica izpolnjevala. 

Kaznovanje 

Med kaznovanje sem štela tudi opozorila, ki so bila namenjena večjim prekrškom. Učenci 

in učenke so sedeli v krogu, opozarjala je predvsem učence, čeprav so bile tudi učenke 

nemirne. Opozorila dečkom so bile le grožnje brez posledic (»Bom mamici povedala. 

Prenehaj, prosim. Bom mamici povedala, kako si se obnašal. Ne bo vesela, saj ima danes 

rojstni dan.«). Dva izmed učencev je učiteljica kaznovala tako, da ju  je odstranila iz kroga.  

Učenke so si pletle kitke, delale mostove, vendar opozorila ali kazni ni bilo, šele po 

določenem času je prav tem učenkam postavila vprašanje o vsebini knjige, ki so jo 

obravnavali. To naj bi bila kazen. 
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Pri kaznovanju je bilo razvidno, da učenkam učiteljica več dopušča in tolerira kot 

učencem. Po drugi strani pa, ko je učiteljica klicala učence in učenke, so večinoma 

sodelovali učenci, tudi če niso dvignili roke. Ko pa je želela odgovoriti na enak način 

učenka, je dobila odgovor, da ne sme govoriti, saj ni dvignila roke (»Zakaj se oglašaš, saj 

nisi dvignila roke.«). 

Pohvala in motivacija 

Učiteljica je bila korektna, učence je ne glede na spol in ne glede na odgovor vedno 

pohvalila. Velikokrat jih je želela motivirati z besedami: »Žalostna sem, ker nisi sledila. 

Želim si, da bi bili bolj pridni.« 

Pri motivaciji je bila izrazito vidna strategija posledičnosti: »Samo tako, če boš poslušal, 

boš znal nalogo, drugače pa ne.«  

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

 

Odgovori na vprašanja 

Učiteljica je med uro večinoma klicala učence. Klicala je tudi učence, ki so izstopali s 

svojim: »Jaz bom, jaz bom …« Opazno je bilo, da učiteljica učencem dopušča, da lahko 

govorijo, četudi niso dvignili roke.  Učenke so bile ob neupoštevanju pravil vedno 

opozorjene, da niso na vrsti ali da niso dvignile roke. Prav tako je učiteljica učencem 

pustila več časa za odgovor kot učenkam. Če učenka ni takoj vedela odgovora, jo je 

preskočila in šla na naslednjega učenca (po navadi dečka), ko pa učenec ni znal takoj 

odgovora, mu je dejala: »No, razmisli malo, pa se bomo vrnili nazaj na vprašanje …« in 

čez nekaj časa »Si se že spomnil?«  

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcije na odgovore 

 

Učiteljica je vedno pohvalila učence in podala povratno informacijo, ne glede na to, 

katerega spola so bili. Pri učencih je dalj časa čakala na odgovor kot pri učenkah. Učencem 

je med uro tudi postavljala več  podvprašanj in pogovor vodila tako, da so naprej 

razmišljali (»Kaj misliš, kako bi lahko še bilo, kaj se je še zgodilo?). 

Spodbujanje asertivne drže učencev/učenk 

Učiteljica je spodbujala asertivno držo učencev, saj jih usmerja k sprejemanju 

odgovornosti za lastna ravnanja. Učenca, ki je pljunil v umivalnik, je učiteljica nemudoma 

poučila, kako nehigienično je to, kar je storil, in da se s takim ravnanjem širijo bakterije ter 

da naj pomije umivalnik za seboj. 
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DATUM in ČAS:  13. 2. 2015, 2. ura PREDMET: književnost 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 10 

dečkov in 12 deklet 

RAZRED: 2. B SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/od 30 do 40 

let 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Razred je bil izredno miren in tih, učiteljici ni bilo treba pretirano opozarjati učencev, je pa 

bilo razvidno, da so bili tisti, ki jih je opozarjala, predvsem dečki, ki so bili bolj nemirni. 

Opozarjala jih je samo tako, da jih je poklicala po imenu »Oskar, poslušaj!« in nadaljevala 

s poukom. 

Dopuščanje 

Pri dopuščanju je bila stroga, dopuščala je tako učencem kot učenkam, vendar samo tisto, 

kar je bilo nujno (odhod na stranišče in šiljenje svinčnika). 

Upoštevanje želja  

Med učno uro učenci in učenke niso izražali posebnih želja. 

Kaznovanje 

Učiteljica ni kaznovala učencev in učenk. Med uro ni uporabila niti groženj za kazen. 

Pohvala in motivacija 

Pohvalila je učence in učenke, če so pravilno odgovorili ali vsaj poskušali odgovoriti. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Med uro so hoteli vseskozi sodelovati v večini dečki, učiteljica pa se je zelo trudila, da je 

klicala tudi ostale učence in učenke. Še posebej se je posvetila bolj mirnim in tihim 

dekletom, ki niso bila pripravljena sodelovati.  

Učiteljica je učence in učenke med uro klicala po vrsti, trudila se je klicati vse enako. 

Sodelovali so večinoma učenci, zato se je učiteljica trudila vključiti tudi učenke. Pri 

učiteljici je bila opazna stroga doslednost, poklicala je namreč samo tistega, ki je dvignil 

roko. Prav tako je poklicala enkrat eno učenko in enkrat enega učenca, ki nista sledila, da 

sta obrazložila, o čem so se pogovarjali.  Prav tako učencem, ki so želeli govoriti, ne da bi 

dvignili roko, učiteljica tega ni dovolila. 

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcije na odgovore 
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Opazno je bilo, da je učence večkrat spodbudila k razširitvi odgovora. Takoj na začetku ure 

je učiteljica za vztrajnost pri preskoku kolebnice pri prejšnji uri pred celim razredom 

pohvalila učenca, to je učencu verjetno dalo občutek lastne vrednosti. Učiteljica je tako 

spodbujala pozitivno samopodobo. Učiteljica je pohvalila učenca ali učenko ob pravilnem 

odgovoru, prav tako je vedno podala povratno informacijo. Prav tako je pohvalila 

vsakogar, ki je bral (»Bravo, priden, pridna, dobro bereš …«).  
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DATUM in ČAS:  13. 2. 2015, 3. ura PREDMET: angleščina 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 10 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 4. B SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/50+ 

 

Pri tej uri je bilo opazno, da jih ne uči njihova učiteljica, ampak učiteljica angleščine. 

Razred je bil nediscipliniran. Bil je petek in tudi njihova zadnja ura. Med uro je bilo veliko 

nereda in nediscipline, učenci in učenke so bili glasni in niso upoštevali navodil učiteljice. 

Vseeno sem uspela opaziti nekaj ravnanj glede na spol. 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Nemirni so bili tako učenci kot učenke (5-x), vendar je učiteljica opozarjala večinoma 

učence (10-x). Prav tako je enega učenca večkrat opozorila tako, da ga je poklicala po 

imenu.  

Dopuščanje 

Učiteljica je med uro dopuščala odhod na stranišče tako učencem kot učenkam (1-x).  

Upoštevanje želja 

Učenci in učenke niso imeli posebnih želja, ki bi jih učiteljica lahko uresničila. 

Kaznovanje 

Učenca je presedla. Ker ta kazen ni zadostovala, ga je poslala iz razreda.  

Pohvala in motivacija 

Enako pohvaljeni so bili učenci in učenke. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Učenci in učenke so odgovarjali drug čez drugega, niso dvigovali rok, niso poslušali, tako 

da je bilo težko opazovati njihovo aktivnost med poukom. Vseeno pa so bile učenke 

mirnejše.  

3. Aktivnosti učitelja 

Reakcije na odgovor 

Učiteljici je uspelo vzpostaviti trenutek miru, takrat sem opazila, da je učiteljica vztrajno 

ignorirala učence, ki so hoteli biti v središču pozornosti, tiste, ki so hoteli pritegniti 

pozornost z: »Jaz, jaz, jaz bi …«  
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Na odgovore učencev je vedno podala povratno informacijo, če je bil odgovor pravilen, je 

učence in učenke pohvalila.  
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Tabela 1: Opazovanje ravnanj učiteljic glede na spol učencev na OŠ v Ljubljani (12. 2. in 13. 2. 2015) 

DISCIPLINA   

razred 4. B 4. A 5. B 5. A 1. A 2. B 4. B   

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D F D F D     

1. Opozarjanje med uro    

Pokliče učenčevo/učenkino ime in ga/jo 

prosi, naj ne moti pouka 
5 1 0 3 3 1 2 0 4 1 2 0 10 5         

Učencu/učenki  nameni jezen pogled, se 

ga/je dotakne 
2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 - - 8 2         

Povzdigne glas - - - - - - 2 0 1 0 - - 1 0         

Učenca/učenko opozori in pove, kaj bo 

sledilo, če bo še  kršil/-a pravila v razredu 
2 0 0 2 - - 2 0 - - - - - -         

2. Dopuščanje   

Odhod na stranišče - - - - - - - - - - 1 1 1 1         

Šiljenje svinčnika/barvic - - 0 1 2 0 - - - - - - - -         

Hoja po razredu - - - - - - - - - - - - - -         

Kljub učenčevi/učenkini nedisciplini ga/je 

učitelj/učiteljica ne opozori 
0 2 - - - - 0 3 2 0 - - - -         

Obračanje naokrog - - - - - - - - - - - - - -         

Zibanje na stolu - - - - - - - - - - - - - -         

Uporaba različnih pripomočkov - - - - - - 0 1 - - - - - -         
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Uporaba mobilnega telefona - - - - - - - - - - - - - -         

Pogovor s sošolcem/sošolko - - - - - - 0 2 - - - - - -         

Nerešena domača naloga 1 0 - - - - - - - - - - - -         

3. Upoštevanje želje učenca/učenke  

Sedežni red - - - - - - - - - - - - - -         

Branje domače naloge - - - - - - - - - - - - - -         

4. Kaznovanje   

Zgolj grožnja brez ukrepa 2 0 0 2 1 2 4 4 1 2 2 1 - -         

Vpis v dnevnik - - - - - - - - 0 1 - - - -         

Moraliziranje  1 0 - - - - - - - - - - - -         

Dodatne naloge - - - - - - - - - - - - - -         

Odvzem/ukinjanje ugodnosti - - - - - - - - - - - - - -         

Premestitev v drugo klop 1 0 - - 2 0 - - 2 0 1 0 - -         

Odvzem odmora - - - - - - - - - - - - - -         

Dodaten teden dežurstva - - - - - - - - - - - - - -         

Odstranitev iz razreda - - - - - - - - - - 1 0 - -         

Osebni pogovor - - - - - - - - - - - - - -         

Mediacija - - - - - - - - - - - - - -         

Restitucija - - - - - - - - - - - - - -         

Klicanje staršev - - - - - - - - - - - - - -         

Prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta) - - - - - - - - - - - - - -         

Vzgojni ukrep (opomin) - - - - - - - - - - - - - -         
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5. Pohvale   

Ustna pohvala 2 2 4 4 3 3 6 6 4 4 5 5 - -         

Materialna nagrada - - - - - - - - - - - - - -         

Zapis pohvale v »vzgojni zvezek« - - - - - - - - - - - - - -         

Pohvali učenca/učenko pred celim 

razredom in ga/jo navede kot zgled 
- - - - - - - - - - 1 0 - -         

6. Motivacija  

Strategija posledičnosti (»Če boš   

naredil/-a to, boš dobil/-a …«) 
1 0 - - - - 1 0 1 1 - - - -         

Učencu/učenki daje občutek lastne 

vrednosti (spodbuja pozitivno 

samopodobo) 

- - - - - - - - - - - - - -         

Utemeljeno pohvali - - - - - - - - - - - - - -         

Neutemeljeno pohvali, čeprav si 

učenec/učenka ne zasluži 
- - - - - - - - - - - - - -         

Podeli posebno vlogo, dodeli nalogo - - - - - - - - - - - - - -         

Ustvari pričakovanje - - - - - - - - - - - - - -         

Spominja učenca/učenko na prejšnje 

uspehe 
- - - - - - 1 0 - - - - - -         

AKTIVNOSTI UČENCEV MED 

POUKOM 

 

razred 4. B 4. A 5. B. 5. A 1. A 2. B 4. B   

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D F D F D     

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

66 
 

1. Odgovarjanje na vprašanja   

Pokliče učenca/učenko, ki dvigne roko, a 

ni nujno, da jo je dvignil/-a prvi/-a 
2 0 6 0 3 3 1 0 6 1 4 0 - -         

Učenca/učenko pokliče naključno, tudi če 

ta ne dvigne roke 
- - - - - - 0 5 4 0 0 4 - -        

2. Reševanje nalog na tabli   

MAT - - - - - - - - - - - - - -        

SLJ - - - - - - - - - - - - - -        

NIT - - - - - - - - - - - - - -        

DRU/SPO - - - - - - - - - - - - - -        

GUM - - - - - - - - - - - - - -        

LUM - - - - - - - - - - - - - -        

3. Priprava učnih pripomočkov   

Učbeniki - - - - - - - - - - - - - -        

Deljenje učnih listov - - - - - - - - - - - - - -        

Glasbila - - - - - - - - - - - - - -        

Športni rekviziti - - - - - - - - - - - - - -        

Razni didaktični pripomočki - - - - - - - - - - - - - -        

4. Pomoč pri uporabi IKT-ja 

učitelju/učiteljici in učencem/učenkam 

 

Računalnik - - - - - - - - - - - - - -        

Interaktivna tabla - - - - - - - - - - - - - -        

Radio - - - - - - - - - - - - - -        
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AKTIVNOSTI UČITELJA   

razred 4. B 4. A 5. B 5. A 1. A 2. B 4. B   

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D F D F D     

1. Reakcija na odgovore   

Pohvala (ker učenec/učenka dobro 

odgovori) 
3 3 3 3 4 4 6 6 4 4 5 5 1 1         

Pozitivna povratna informacija 1 3 4 4 4 4   5 3 6 6 2 2         

Posredovanje v smislu spodbujanja k 

dopolnitvi ali razširitvi  odgovora 
0 3 - - 2 0 3 3 2 0 5 2 - -         

Poda kritiko na odgovor - - - - 2 0 - - - - - - - -         

Učencu/učenki pove, da je odgovor 

napačen in ga/jo spodbudi k ponovnemu 

odgovoru 

- - - - 2 1 1 1 1 0 - - - -         

Če je učenec/učenka odgovoril/-a 

napačno, pokliče drugega učenca/učenko 

in ga/jo prosi za odgovor 

- - - - - - - - 0 2 - - - -         

Ignorira odgovor učenca/učenke, če ga/je 

učitelj/učiteljica ne prosi, naj pove 

odgovor 

- - 0 1 - - - - 0 1 - - 3 1         

Ne poda povratne informacije - - - - - - - - - - - - - -         

2. Spodbuja asertivno držo 

učencev/učenk 

 

Spodbuja k izražanju lastnega mnenja, 

prepričanj, pravic, potreb ali čustev 
- - - - - - - - - - - - - -     
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Spodbuja k strpnosti do drugih 

sošolcev/sošolk 
2 2 - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k zagovarjanju lastnega stališča - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k razumevanju in obvladovanju 

lastnih čustev ter čustev drugih 
- - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k sprejemanju kritike - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k sprejemanju odgovornosti za 

lastna ravnanja 
- - - - - - - - 1 0 - - - -     

Preprečuje manipulacijo - - - - - - - - - - - - - -     

3. Spodbuja sodelovanje med učenci in 

učenkami  

  

Spodbuja sodelovanje med enakim spolom 

(homogene skupine) 
1 0 - - 1 1 - - - - - - - -     

Spodbuja delo v heterogenih skupinah - - 1 1 - - - - - - - - - -     

Spodbuja grupiranje po sposobnostih - - - - - - - - - - - - - -     

4. Spodbuja tekmovanje med učenci in 

učenkami  

- - - - - - - - - - - - - -     

5. Neformalni pogovori  

Pripombe o počutju - - - - - - - - - - - - - -     

Pripombe o izgledu 1 0 - - - - - - - - - - - -     

LEGENDA
5
   

                                                           
5   Legenda tabel (velja za vse izpolnjene tabele): 0, 1, 2, 3, 4 ...  število opaznih ravnanj;  -   pri nobenem spolu ni opaznih ravnanj        
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POVZETEK OPAZOVANJ NA OSNOVNI ŠOLI V LJUBLJANI (12. 2.–13. 2. 2015) 

Iz opazovanj na eni izmed izbranih osnovnih šol v Ljubljani lahko sklenem nekaj 

ugotovitev. Učiteljice med uro večkrat glasno opozarjajo dečke,  to je bilo opazno pri štirih 

učiteljicah od  sedmih. Prav tako jim večkrat namenijo jezen pogled oziroma se jih 

dotaknejo, če so nemirni. Po rezultatih sodeč, dekleta niso tako pogosto opozorjena kot 

dečki, tista, ki pa so, pa so po navadi že tako problematična dekleta ali pa klepetajo. V 

nekaterih primerih so bili opozorjeni samo nemirni dečki, vendar če primerjam nemirne 

deklice in nemirne dečke, so bili dečki pogosteje opozorjeni. Pri treh učiteljicah je bilo 

opazno tudi, da so dečke večkrat opozorile in povedale, kaj bo sledilo, če bodo kršili 

pravila v razredu. 

Iz rezultatov je razvidno, da so štiri učiteljice več dopuščale dekletom kot dečkom, in sicer 

pri dovoljenju šiljenja, pri nedisciplini, pogovoru  s sošolcem in pri uporabi različnih 

pripomočkov. Učiteljice so nemirna dekleta redkeje opozorile in so jim več dopustile kot 

dečkom. Ko se je dekle igralo s škarjami, ni bilo opozorjeno, dečku pa so v enakem 

primeru škarje takoj odvzele. Dve učiteljici sta enako dopuščali tako dečkom kot dekletom, 

opazen je bil primer dopuščanja odhoda na stranišče. Samo ena učiteljica je več dopuščala 

dečkom (1.A).  

Učiteljice so pogosteje in tudi hitreje kaznovale dečke kot dekleta. Po enkratnem opozorilu 

je sledila kazen. Včasih tudi brez opozorila. Najpogostejša kazen je bila premestitev v 

drugo klop. Zelo pogosto pa je bilo tudi samo moraliziranje in grožnje brez ukrepa, in sicer 

so bili groženj  pri štirih učiteljicah deležni tako dečki kot dekleta, čeprav vseeno dečki v 

večji meri. 

Pri treh učiteljicah je bila kot motivacija opazna strategija posledičnosti in spominjanje na 

prejšnje uspehe, pogosteje opazno pri dečkih. 

Iz rezultatov opazovanj aktivnosti učencev je razvidno, da so v večini sodelovali dečki. 

Učiteljice so bile dosledne in so klicale učence le, če so dvignili roko. Tri učiteljice so 

naključno klicale učence in učenke. Večkrat so bila naključno poklicana dekleta. Učiteljice 

tako posežejo v območje lagodja pri učencih in učenkah, ki ne marajo sodelovati. Večina 

opazovanih učiteljic tako sledi načelom Sadkerja in Sadkerja, ki pravita, da je šola za 

učenje in pripravljanje na življenje, ne pa prostor udobja. Med opazovanjem nisem 

zaznala, da bi učiteljice klicale učence glede na spol. Samo pri dveh učiteljicah je bilo 

očitno, da kličeta samo dečke. 

Iz rezultatov opazovanj aktivnosti učitelja je razvidno, da prav vse učiteljice v enaki meri 

pohvalijo deklice in dečke. Pri treh učiteljicah je bilo opazno, da dečkom  podajajo 

drugačne povratne informacije. Predvsem so dečki poleg pohval deležni še spodbud in 

predlogov za izboljšanje ter posredovanj v smislu spodbujanja k razširitvi odgovora. 

Učiteljice so večkrat spodbudile dečke k nadaljnjemu razmišljanju kot dekleta. Prav enake 

rezultate sta v svoji raziskavi dobila tudi Sadkerja, ki pravita, da so dečki deležni 

podrobnejših navodil in dodatnih usmerjanj, deklice pa le krajših pohval. Prav tako je bilo 

pri treh učiteljicah opazno, da so dečke, ki so napačno odgovorili, spodbudile k 
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ponovnemu odgovoru, pri eni izmed njih pa je bilo opazno spolno razlikovanje: ko sta dve 

dekleti odgovorili napačno, je prešla na drugega učenca/učenko. Pri dveh učiteljicah je bilo 

opazno tudi, da sta vztrajno ignorirali dekleta, ki niso dvignila roke, a so začela govoriti, 

pri dečkih pa je bilo ravno nasprotno. Ena učiteljica je izstopala, saj je ignorirala dečke, ki 

so  želeli govoriti, pa niso dvignili roke (4. B). 

Ena učiteljica je spodbujala k strpnosti do sošolcev/sošolk. Pri dveh učiteljicah je bilo 

opazno spodbujanje sodelovanja homogenih skupin, saj nista posredovali, ko so se učenci 

sami razdelili v skupine ali pare po spolu. 

Opazovane učiteljice niso bile pripravljene dati intervjuja na temo spolnega razlikovanja 

na osnovnih šolah. 
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18.3 Drugi sklop opazovanj (2. 3. 2015) 

 

DATUM in ČAS:  2. 3. 2015, 1. ura PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 8 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 1. A SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/od 40 do 50 

let 

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Učiteljica je v primerjavi z učenkami večkrat opozorila učence. Med uro so morali učenci 

sedeti na stolih v krogu, učiteljica je učenca, ki ni spoštoval njenih navodil, takoj opozorila, 

da mora upoštevati njena navodila in sedeti na stolu, istočasno pa tudi učenka ni upoštevala 

učiteljičinih navodil, vendar ni bila  opozorjena. Med uro je bil večkrat opozorjen učenec 

(7-x), ki je bil malo problematičen.  

Dopuščanje 

Učenkam je učiteljica dopuščala več prekrškov. Če učenec ni upošteval njenih navodil, je 

bil takoj opozorjen za razliko od učenke. 

Upoštevanje želja 

Učenci in učenke med uro niso imeli posebnih želja. 

Kaznovanje 

Nihče od učencev in učenk ni bil kaznovan, bile so le grožnje brez kazni. Po jutranjem 

krogu so se  učenci in učenke posedli nazaj v klopi, takrat je učiteljica zagrozila dvema 

učencema s kaznijo, da ne bosta skupaj sedela, vendar grožnje ni uresničila. 

Pohvala in motivacija 

Med uro so bili pohvaljeni tako učenci kot učenke.  

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Učenci in učenke so bili med uro zelo aktivni, vsi so sodelovali v enaki meri. Zelo aktivni 

so bili učenci v zadnji klopi, ki so vseskozi dvigovali roke, vendar jih učiteljica ni 

poklicala, bili so malo problematični. Šele proti koncu debate je učiteljica vseeno popustila 

in učenca poklicala. Klicala je predvsem učence in učenke, ki niso sledili pouku. 
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3. Aktivnosti učitelja 

Reakcije na odgovore 

Učiteljica je izmenično klicala učence, zahtevala je, da dvigujejo roke. Prav tako jih je 

spodbujala za nadaljnje sodelovanje, počakala na njihov odgovor in se nanj odzvala s 

povratno informacijo.  Če učenec ali učenka nista odgovorila pravilno, je učiteljica 

počakala in jima omogočila, da sta ponovno razmislila in odgovorila še enkrat. Učenci in 

učenke so bili med uro deležni pohval (»Bravo, dobro si povedal/-a, super, to mi je všeč, 

da slediš, odlično, si to povedal/-a …«). 
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DATUM in ČAS:   2. 3. 2015, 2. ura PREDMET: slovenščina, črka c in č 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 7 

dečkov in 15 deklet 

RAZRED: 1. B SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/50+ 

 

Med uro učiteljica ni različno obravnavala učencev in učenk. 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Med uro učiteljica učencev ni opozarjala, vsi so lahko govorili, vendar pa je vseeno imela 

nad njimi nadzor.  

Dopuščanje 

Opazila sem, da je učiteljica nekatere stvari dopuščala enemu učencu, kasneje sem jo 

povprašala zakaj, odvrnila je, da pozna njegovo ozadje in ve, da prihaja iz težkih 

družinskih razmer in se zato včasih spozabi in mu dopusti več kot ostalim. 

Upoštevanje želja 

Učiteljica je upoštevala želje: ko so se igrali vlak, so lahko povedali, kdo želi biti prvi v 

vrsti.  

Kaznovanje 

Med uro ni bil nihče kaznovan. 

Pohvala in motivacija 

Med uro so bili pohvaljeni tako učenci kot učenke. Prav tako so bili v enaki meri 

motivirani za delo. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Med uro so bili aktivni vsi učenci. Učiteljica je učence in učenke klicala izmenično, tako 

da so vsi prišli na vrsto. Poklicani so bili tisti, ki so dvignili roko. Ker je v razredu veliko 

več učenk kot učencev, je opazno, da več sodelujejo dekleta.  

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore 

Tako učiteljica kot vzgojiteljica sta se vseskozi  trudili obravnavati učence in učenke 

enako. Ob pravilnem odgovoru sta jih pohvalili (»Bravo, odlično si to povedal-/a, kaj bi še 

lahko bilo, zelo mi je všeč, da sledite …«).  Prav tako je učiteljica dvakrat pred celim 

razredom pohvalila dekle, ki je sodelovalo in bilo mirno. 
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Med uro so bili opozorjeni največkrat učenci (dečki), kar 6-x, učiteljica jih je opozarjala 

poimensko: »Vid, piši!« Prav tako so bili učenci večkrat deležni jeznega pogleda ali pa 

povzdignjenega glasu: »Sedaj pa dovolj!« Tudi učenke so bile opozorjene, vendar v manjši 

meri, čeprav so bile nekatere prav tako živahne kot učenci. 

Dopuščanje 

Učenci so se lahko posedli v razredu po želji. Za to je dal pobudo učenec na začetku ure. 

Upoštevanje želja 

Med uro učenci in učenke niso imeli posebnih želja. 

2. Aktivnost učencev/učenk  med poukom 

Odgovori na vprašanja, klicanje k tabli, priprava učnih pripomočkov 

Med uro so bili aktivni tisti učenci in učenke, ki pouku niso sledili: »Ne slediš, sedaj pa 

povej …« Učiteljica jih je načrtno klicala.  

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore 

Učiteljica je med uro vedno popustila učencem, ki so hoteli biti v središču pozornosti in na 

vsak način sodelovati: »Jaz, jaz, jaz bi … jaz znam.« Take učence je učiteljica vedno 

poklicala, ni pa poklicala učenk, ki so pridno držale roko in disciplinirano sodelovale. 

Zdelo se mi je, da je učiteljica te učence klicala samo iz tega razloga, da je imela mir pred 

njimi. Po pogovoru je tudi dejala, da velikokrat pokliče učenca ali učenko samo zato, da 

preusmeri njegovo/njeno pozornost na nekaj drugega. Učiteljica je vedno podala povratne 

informacije, učence, ki so pravilno odgovorili, je pohvalila, drugače pa je kaj hitro prešla 

na drugega učenca ali učenko.  

Spodbujanje sodelovanja med učenci in učenkami 

Spodbujala je sodelovanje med učenci in učenkami, to pa tako, da je organizirala pomoč 

med boljšimi in slabšimi učenci in učenkami v razredu. Tistim učencem/učenkam, ki niso 

sledili, je nudil/-a pomoč drug/-a učenec/učenka, ki je to snov obvladal/-a. 

 

DATUM in ČAS:   2. 3. 2015, 3. ura PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 25 učencev: 14 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 2. A  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40+ 
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DATUM in ČAS:   3. 3. 2015, 3. ura PREDMET:  

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 24 učencev: 10 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 5. B   SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40–50  

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Razred je bil zelo discipliniran, učiteljica ni opozorila niti učencev niti učenk. Je pa s 

klicanjem učencem, ki niso sodelovali, želela pridobiti njihovo pozornost. Ni jih 

neposredno opozarjala, vendar posredno. 

Dopuščanje 

Ko je ena učenka dvignila roko, druga pa je začela kar govoriti, jo je učiteljica takoj 

opozorila, da ne more govoriti, ker ni dvignila roke. Pri učencih pa je bilo drugače: nihče 

od učencev ni bil nikoli opozorjen v podobni situaciji, vedno je lahko povedal svoj 

odgovor, četudi ni dvignil roke. 

Upoštevanje želja 

Učenci med uro niso imeli posebnih želja, razen želja za odhod na stranišče. 

Kaznovanje 

Ni bilo primera kaznovanja niti groženj za kazen. 

Pohvala in motivacija 

Učence in učenke je pohvalila ob pravilnem odgovoru. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Med poukom so bile aktivnejše učenke, ki so tudi ves čas dvigovale roke. Učiteljica je 

poklicala tiste, ki so dvigovali roko.   

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore, spodbujanje asertivne drže učenca, učenke 

Učiteljica je pohvalila učenca in spodbudila asertivno držo s tem, ko je rekla: »Martin, 

včeraj si veliko sodeloval, daj še danes!« Učenca je pohvalila za včerajšnje delo in s tem v 

učencu spodbudila dober občutek za ponovno sodelovanje.  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Opozarjala je tako učence kot učenke, čeprav so bili učenci tisti, ki so bili bolj 

problematični. Opozorila jih je neštetokrat, vendar se še vedno niso umirili. Imela sem 

občutek, da je učiteljica obupala nad njimi, saj jim je na koncu samo še govorila: »Imate 

vse napisano?« Niti opozarjala jih ni. Pri učenkah pa je še vedno uspela držati disciplino. 

Dopuščanje 

Učencem je dopuščala nedisciplino (zdi se, kot da je obupala nad njimi), z učenkami je 

sodelovala tako, da jih je še naprej opozarjala. 

Kaznovanje  

Učenca je zaradi nediscipline poslala iz razreda in mu napisala neopravičeno uro. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Aktivni so bili učenci in učenke. Učiteljica jih je klicala po vrsti. 

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore 

Med pregledovanjem domače naloge je učiteljica učenke popravljala in jim svetovala, kako 

še bolje nekaj narediti, prav tako jih je tudi pohvalila: »Bravo, super …« Učencem je samo 

prikimala ali rekla: »OK.« To mi je bilo zelo zanimivo, saj sem pri ostalih učiteljicah 

opazila ravno obratno, da so bili učenci deležni svetovanj in dodatnih predlogov. Pri tej 

učiteljici pa je bilo to izrazito usmerjeno na učenke.  To je bilo opazno tudi pri branju: ko 

so brale učenke, jih je popravljala, učencev ni.  Imela sem občutek, da jo ravnanja učencev 

(dečki) bolj motijo kot ravnanja učenk.  

Spodbujanje asertivne drže učenca, učenke 

Učiteljica je spodbujala k strpnosti do drugih učencev in učenk. Pred celim razredom je 

objasnila, kako se je treba obnašati (»Ne žalite drug drugega, če se nekdo zmoti pri branju, 

se ostali ne smejimo …«). 

Učiteljica je problematične učence in učenke poleg opozarjanja tudi spomnila na počutje 

ostalih sošolcev/sošolk, ki so bili deležni njihovih zbadanj. Razmisliti so morali, kaj so 

naredili/rekli: »Se ti zdi primerno to, kar si sedaj rekla? Je to primeren komentar? Kako bi 

se ti počutil, če bi se ti drugi smejali?« 

DATUM in ČAS:   3. 3. 2015, 3. ura PREDMET:  angleščina 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 24 učencev: 10 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 5. A   SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/30–40   
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DATUM in ČAS:   3. 3. 2015, 3. ura PREDMET:  likovna umetnost 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 24 učencev: 10 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 5. A   SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40–50    

 

Zanimivo je bilo opazovati isti razred pri dveh različnih učiteljicah. Pri angleščini so bili 

učenci drugačni kot pri likovni umetnosti, kjer so bili veliko bolj umirjeni in poslušni. 

Negativna stran tega opazovanja pa je bila, da so bili učenci in učenke pri delu samostojni, 

saj so imeli likovno umetnost. Učiteljica ni imela veliko dela z njimi, tako da je bilo težje 

opazovati in je bilo posledično tudi manj opaženih stvari. 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Med uro učenci niso bili opozorjeni. 

Dopuščanje 

Učenec je predlagal nov sedežni red, učiteljica je ugodila njegovi prošnji. 

Kaznovanje  

Med uro učiteljica ni kaznovala nikogar. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Učenci in učenke so bili med uro samostojni, pri uvodni motivaciji so sodelovali vsi. 

Učiteljica je klicala predvsem tiste učence, ki so dvigovali roke (dečke), dekleta niso bila 

aktivna in učiteljica se jih ni trudila vključiti. Učiteljica ni posegla v njihovo območje 

lagodja. 

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore 

Pri uvodni motivaciji je učiteljica učencem in učenkam postavljala vprašanja, pri 

odgovorih je vedno počakala in spodbujala k nadaljnjemu razmišljanju − tako učence kot 

učenke.  Med uro je učence in učenke pohvalila in spodbujala, naj še naprej tako dobro 

rišejo. Vsem je svetovala, kako izdelek izboljšati in dopolniti.  
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DATUM in ČAS:   5. 3. 2015, 1. ura PREDMET:  spoznavanje okolja 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 15 

dečkov in 7 deklet 

RAZRED: 2. B    SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40–50    

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Učenci so bili med uro večkrat opozorjeni, prav tako jim je bil večkrat namenjen jezen 

pogled. Učenke so bile mirnejše in niso bile deležne opozoril učiteljice. 

Dopuščanje 

Učenkam je bilo dopuščeno več svobode: tudi če so se pogovarjale, niso bile deležne 

učiteljičine pozornosti. Verjetno zato, ker so bile, sodeč po opazovanju, zelo mirne in 

učiteljice malo klepeta ni zmotilo. Pri učencih pa je bila situacija drugačna, opozorjeni so 

bili takoj, ko so pričeli govoriti. 

Kaznovanje  

Pravega kaznovanja ni bilo, le grožnja s kaznijo brez posledic: »Če ne bosta pridna, ne 

bosta delala skupaj! … Če ne boš poslušal, boš imel to za domačo nalogo!«  

 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Učiteljica je klicala učence po vrsti, opazno je bilo, da so več sodelovali učenci, vseskozi 

so dvigali roke in učiteljica jih je klicala. 

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore 

Učiteljica je bila dosledna: »Žiga, nisi upošteval navodil, prosim, obrni se …«  

Spodbujanje sodelovanja 

Učiteljica ni spodbujala tvorjenja heterogenih skupin. Spodbujala pa je homogeno 

tvorjenje parov, saj je učence razdelila po parih, tako da so bili skupaj dečki in skupaj 

deklice. To se mi ni zdelo v redu, bolje bi bilo, da bi učence razdelila kar po vrsti v 

heterogene pare. 
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DATUM in ČAS:   5. 3. 2015, 2. ura PREDMET:  slovenščina 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 25 učencev: 15 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 2. B    SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40–50    

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro 

Učenci so bili med uro nemirnejši in zato tudi večkrat opozorjeni. Učiteljica jih je 

poklicala po imenu. Učencem je večkrat namenila jezen pogled ali se jih je dotaknila, da bi 

dobila njihovo pozornost.  Tudi učenke so bile ustno opozorjene, vendar manjkrat.  

Dopuščanje 

Učenkam je bilo večkrat dopuščeno pogovarjanje s sošolkami. Učenci so bili ob enakem 

prekršku takoj opozorjeni. Ena učenka se je igrala z zvezkom, učiteljica je ni opozorila, 

nekaj trenutkov kasneje se je z radirko igral učenec, ki je bil takoj opozorjen.  

Kaznovanje  

Kot kaznovanje je učiteljica uporabljala grožnje brez posledic. Prav tako je že prej 

omenjenemu učencu vzela radirko, s katero se je igral. Učenke niso bile deležne nobene 

kazni.  

 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovori na vprašanja 

Učiteljica je klicala tiste učence, ki so dvigali roke. To so bili tako učenci kot učenke. 

Trudila se je vključevati tudi ostale, ki niso aktivno sodelovali. 

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovore 

Učiteljica je učence in učenke za pravilen odgovor ustno pohvalila, prav tako je  usmerjala 

pogovor v nadaljnje razmišljanje in dopolnjevanje. Če je učenec ali učenka odgovoril 

narobe, je dobil/-a vedno še eno priložnost, da je odgovor popravil/-a. 

Spodbujanje sodelovanja 

Med uro so imeli tudi delo v parih, učiteljica je učence in učenke razdelila tako, kot so 

sedeli. Sedeli pa so mešano. Opazno je bilo, da učiteljica spodbuja heterogeno tvorjenje 

skupin.  
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Tabela 2: Opazovanje ravnanj učiteljic glede na spol učencev na OŠ v Ljubljani (2. 3. 2015−5. 3. 2015) 

DISCIPLINA   

razred 1. A 1. B 2. A 5. B 5. A 5. A 2. B 4. B  

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D F D F D F D   

1. Opozarjanje med uro    

Pokliče učenčevo/učenkino ime in ga/jo 

prosi, naj ne moti pouka 
8 0 1 1 6 2 - - 15 5 1 1 4 1  6  2     

Učencu/učenki  nameni jezen pogled, se 

ga/je dotakne 
2 0 - - 3 1 - - 10 0 - - 5 0  3  0     

Povzdigne glas - - - - - - - - 2 0 - - - - - -     

Učenca/učenko opozori in pove, kaj bo 

sledilo, če bo še  kršil/-a pravila v razredu 
2 1 - - - - - - 1 0 - - - - - -     

2. Dopuščanje   

Odhod na stranišče - - - - - - - - - - - - - - - -     

Šiljenje svinčnika/barvic - - - - - - - - - - - - - - - -     

Hoja po razredu - - - - - - - - - - - - - - - -     

Kljub učenčevi/učenkini nedisciplini ga/je 

učitelj/učiteljica ne opozori 
0 5 1 0 0 2 0 2 6 0 - - 0 3 - -     

Obračanje naokrog - - - - - - - - - - - - 0 2 - -     

Zibanje na stolu - - - - - - - - - - - - - - - -     



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

81 
 

Uporaba različnih pripomočkov - - - - - - - - - - - - - - 0 1     

Uporaba mobilnega telefona - - - - - - - - - - - - - - - -     

Pogovor s sošolcem 0 2 - - 0 2 - - - - - - 0 3  0  4     

Nerešena domača naloga - - - - - - - - - - - - - - - -     

3. Upoštevanje želje učenca/učenke  

Sedežni red - - - - 1 0 - - - - 1 0 - - - -     

Branje domače naloge - - - - - - - - - - - - - - - -     

4. Kaznovanje   

Zgolj grožnja brez ukrepa 2 1 - - 2 0 - - - - - - 2 0 2 0     

Vpis v dnevnik - - - - - - - - - - - - - - - -     

Moraliziranje  - - - - - - - - - - - - - - - -     

Dodatne naloge - - - - - - - - - - - - - - - -     

Odvzem/ukinjanje ugodnosti - - - - - - - - - - - - - - 1 0     

Premestitev v drugo klop - - - - - - - - - - - - - - - -     

Odvzem odmora - - - - - - - - - - - - - - - -     

Dodaten teden dežurstva - - - - - - - - - - - - - - - -     

Odstranitev iz razreda - - - - - - - - 1 0 - - - - - -     

Osebni pogovor - - - - - - - - - - - - - - - -     

Mediacija - - - - - - - - - - - - - - - -     

Restitucija - - - - - - - - - - - - - - - -     

Klicanje staršev - - - - - - - - - - - - - - - -     

Prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta) - - - - - - - - - - - - - - - -     
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Vzgojni ukrep (opomin) - - - - - - - - - - - - - - - -   

5. Pohvale   

Ustna pohvala 4 4 10 10 5 5 - - 10 10 - - 6 6  7  7     

Materialna nagrada - - - - - - - - - - - - - - - -     

Zapis pohvale v »vzgojni zvezek« - - - - - - - - - - - - - - - -     

Pohvali učenca/učenko pred celim 

razredom in ga/jo navede kot zgled 
- - 0 2 - - - - - - - - - - - -   

6. Motivacija  

Strategija posledičnosti (»Če boš   

naredil/-a to, boš dobil/-a …«) 
- - - - 1 0 - - - - - - - - - -   

Učencu/učenki daje občutek lastne 

vrednosti (spodbuja pozitivno 

samopodobo) 

- - 2 2 - - 1 0 - - - - - - 2 2   

Utemeljeno pohvali - - - - - - - - - - - - - - - -   

Neutemeljeno pohvali, čeprav si 

učenec/učenka ne zasluži 
- - - - - - - - - - - - - - - -   

Podeli posebno vlogo, dodeli nalogo - - - - - - - - - - - - - - - -   

Ustvari pričakovanje - - - - - - - - - - - - - - - -   

Spominja učenca/učenko na prejšnje 

uspehe 
- - - - - - 1 0 - - - - - - - -   

AKTIVNOSTI UČENCEV MED 

POUKOM 

 

razred 1. A 1. B 2. A 5. B 5. A 5. A 2. B 4. B  

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D F D F D F D   
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1. Odgovarjanje na vprašanja   

Pokliče učenca/učenko, ki dvigne roko, a 

ni nujno, da jo je dvignil/-a prvi/-a 
5 5 7 7 6 2 4 5 10 10 5 2 7 7 - -     

Učenca/učenko pokliče naključno, tudi če 

ta ne dvigne roke 
2 0 4 4 6 0 4 6 - - - - 0 6 - -     

2. Reševanje nalog na tabli   

MAT - - - - - - - - - - - - - - - -     

SLJ - - - - - - - - - - - - - - - -     

NIT - - - - - - - - - - - - - - - -     

DRU/SPO - - - - - - - - - - - - - - - -     

GUM - - - - - - - - - - - - - - - -     

LUM - - - - - - - - - - - - - - - -     

3. Priprava učnih pripomočkov   

Učbeniki - - - - - - - - - - - - - - - -     

Deljenje učnih listov - - - - - - - - - - - - - - - -     

Glasbila - - - - - - - - - - - - - - - -     

Športni rekviziti - - - - - - - - - - - - - - - -     

Razni didaktični pripomočki - - - - - - - - - - - - - - - -     

4. Pomoč pri uporabi IKT-ja 

učitelju/učiteljici in učencem/učenkam 

 

Računalnik - - - - - - - - - - - - - - - -     

Interaktivna tabla - - - - - - - - - - - - - - - -     

Radio - - - - - - - - - - - - - - - -     
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AKTIVNOSTI UČITELJA   

razred 1. A 1. B 2. A 5. B 5. A 5. A 2. B 4. B  

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D F D F D F D   

1. Reakcija na odgovore   

Pohvala (ker učenec/učenka dobro 

odgovori) 
5 5 10 10 7 7 8 8 10 10 4 4 6 6 7 7   

Pozitivna povratna informacija 4 4 7 7 7 7 8 8 5 15 4 4 3 3 5 5   

Posredovanje v smislu spodbujanja k 

dopolnitvi ali razširitvi  odgovora 
2 2 3 3 - - - - 1 10 3 3 - - 5 5   

Poda kritiko na odgovor - - - - - - - - - - - - - - - -   

Učencu/učenki pove, da je odgovor 

napačen in ga/jo spodbudi k ponovnemu 

odgovoru 

3 3 1 1 - - - - 0 5 2 2 - - 4 4   

Če je učenec/učenka odgovoril/-a 

napačno, pokliče drugega učenca/učenko 

in ga/jo prosi za odgovor 

- - - - - - - - - - - - - - - -   

Ignorira odgovor učenca/učenke, če ga/je 

učitelj/-ica ne prosi, naj pove odgovor 
2 0 - - - - 0 2 - - - - - - - -   

Ne poda povratne informacije - - - - - - - - - - - - - - - -   

2. Spodbuja asertivno držo 

učencev/učenk 

 

Spodbuja k izražanju lastnega mnenja, 

prepričanj, pravic, potreb ali čustev 
- - - - - - - - - - - - - - - -   
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Spodbuja k strpnosti do drugih 

sošolcev/sošolk 
- - - - 2 2 - - 4 0 - - - - - -   

Spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji - - - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k zagovarjanju lastnega stališča - - - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k razumevanju in obvladovanju 

lastnih čustev ter čustev drugih 
- - - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k sprejemanju kritike - - - - - - - - - - - - - - - -     

Spodbuja k sprejemanju odgovornosti za 

lastna ravnanja 
- - - - - - 1 0 2 0 - - - - - -     

Preprečuje manipulacijo - - - - - - - - - - - - - - - -     

3. Spodbuja sodelovanje med učenci in 

učenkami  

  

Spodbuja sodelovanje med enakim spolom 

(homogene skupine) 
- - - - - - - - - - - -  1  1 - -     

Spodbuja delo v heterogenih skupinah - - - - 2 2 - - - - - - - -  1  1     

Spodbuja grupiranje po sposobnostih - - - - - - - - - - - - - - - -     

4. Spodbuja tekmovanje med učenci in 

učenkami  

- - - - - - - - - - - - - - - -     

5. Neformalni pogovori  

Pripombe o počutju - - - - - - - - - - - - - - - -     

Pripombe o izgledu - - - - - - - - - - - - - - - -     
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POVZETEK OPAZOVANJ NA OSNOVNI ŠOLI V LJUBLJANI (2. 3.–3. 3. 2015) 

Opazovanje na tej šoli je bilo težje kot na prejšnji. Zdi se mi, da so učiteljice bolj poučene 

o primerih spolnega razlikovanja, saj sem med urami to le redko opazila. Na koncu sem z 

nekaterimi tudi opravila kratek pogovor, kjer mi je vsaka izmed učiteljic zaupala mnenje o 

spolnem razlikovanju v osnovni šoli. 

 Iz opazovanj na drugi izmed izbranih osnovnih šol v Ljubljani lahko sklenem nekaj 

ugotovitev, in sicer: kar pet učiteljic od osmih  med uro večkrat opozarja dečke, prav tako 

se jih dotaknejo, če so nemirni, ali pa jim namenijo jezen pogled. Dekleta so opozorjena 

redkeje kot dečki.  Tudi ob nedisciplini deklet učiteljice to večkrat spregledajo, če 

klepetajo dečki, so hitro opozorjeni. Prav tako večina učiteljic več dopušča dekletom. Iz 

rezultatov je razvidno, da se deklicam več popušča pri nedisciplini.  Učiteljice nemirna 

dekleta redkeje opozorijo. Pogosteje kot dečkom jim dopustijo, da so nemirna.  

Iz rezultatov opazovanj je razvidno, da so kar štiri učiteljice spregledale in dopustile 

nedisciplino deklet, dečke pa v enakem primeru opozorile. Ena učiteljica je izstopala, saj je 

več dopuščala dečkom (5. A). Zdi se mi, da jim je več dopuščala zato, ker je obupala nad 

njihovim obnašanjem med uro. Pri tej uri so bili največkrat opozorjeni dečki, vendar ni nič 

pomagalo. Prav tako polovica učiteljic večkrat dopušča pogovore s sošolci dekletom kot 

dečkom. 

Primerov strožjih kazni na šoli nisem opazila, razen pri učiteljici, ki je učenca poslala iz 

razreda z neopravičeno uro. Najpogostejša oblika graje so bile grožnje brez kazni. Polovica 

učiteljic je kaznovala dečke pogosteje kot deklice.  

Zanimiva je bila učiteljica, ki je učenkam dajala boljše povratne informacije kot dečkom. 

Prav tako jim je dajala napotke za izboljšanje naloge. Pri učencih pa je le prikimala, 

pohvalila in nadaljevala z delom. To je bil eden redkih primerov, ko se je učiteljica bolj 

posvetila učenkam. 

Tako kot v prejšnji šoli je tudi tu iz rezultatov opazovanj razvidno, da učiteljice  

učence/učenke kličejo po vrstnem redu, tako kot sedijo ali pa po abecedi. Razlika, ki sem 

jo opazila med prvo šolo in to, je, da je večina učiteljic na tej šoli k sodelovanju klicala le 

tiste, ki so dvigali roko, to pa pomeni, da so bili v razredu nekateri učenci in učenke močno 

zapostavljeni, saj niso bili aktivno vključeni v pouk. Učiteljica tako ni posegala v območje 

lagodja pri učencih in učenkah. Enak rezultat je bil zaznan tudi na šoli v Kranju.  

Iz rezultatov opazovanj aktivnosti učencev je razvidno, da so v večini sodelovali dečki, 

čeprav so bila tudi dekleta zelo aktivna pri pouku. Učiteljice so bile dosledne in so klicale 

učence le, če so dvignili roko, ali pa so jih klicale po vrstnem redu. V dveh primerih so 

učiteljice večkrat poklicale dečke, saj so vseskozi sodelovali.  

Iz rezultatov opazovanj aktivnosti učitelja je razvidno, da prav vse učiteljice v enaki meri 

pohvalijo deklice kot dečke. Prav tako je bilo pri sedmih učiteljicah opazno, da podajo 

enako povratno informacijo tako dečkom kot dekletom, se pravi, da so bili vsi učenci in 

učenke v enaki meri deležni spodbud in predlogov za izboljšanje ter posredovanj v smislu 
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spodbujanja k razširitvi odgovora. Pri tem je izstopala ena učiteljica, ki je pozitivne 

povratne informacije podajala samo dekletom (bila so zelo aktivna in so sodelovala), dečke 

pa je samo pohvalila s kratkim: »V redu je. OK.« To je bil razred, v katerem so bili dečki 

najbolj problematični (5. A). 

Iz rezultatov opazovanj je razvidno, da sta dve učiteljici spodbujali sodelovanje med 

enakim spolom, ena pa med različnim. 

 

MNENJA NEKATERIH OPAZOVANIH RAZREDNIH UČITELJIC O SPOLNEM 

RAZLIKOVANJU V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH 

»Opažam, da nekateri učitelji med poukom več pozornosti namenjajo učencem, ki se 

izpostavljajo, in to so po navadi fantje, ostali učenci pa so potisnjeni v ozadje.« 

Učiteljica 1. A razreda 

 »Menim, da je spolno razlikovanje en del halo efekta in je zelo pogost. Nekateri učitelji so 

res pod vplivom halo efekta in potencirajo tiste fante in tiste, ki zahtevajo več pozornosti. 

Vendar jaz se tega zavedam in poskušam vključevati vse enako. Mogoče je izjema deček, 

pri katerem poznam težko ozadje in včasih kaj več toleriram in dopuščam, vendar me na to 

kaj hitro opozori kolegica.« 

Učiteljica 1. B razreda 

»Menim, da učitelji ne delajo razlik med fanti in dekleti, ampak bolj razlike med 

posamezniki v razredu, za katere veš, da so problematični. Drugače se zavedam razlik in se 

trudim obravnavati vse enako.« 

Učiteljica 2. A razreda 
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18.4 Tretji sklop opazovanj (13. 5−15. 5. 2015) 

 

DATUM in ČAS:   13. 5. 2015 1. ura PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 15 

dečkov in 5 deklet 

RAZRED: 5. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    
 

1. Disciplina 

Opozarjanje 

 Med uro je učiteljica opozarjala tako učence kot učenke, čeprav so bili učenci bolj 

problematični. 

Dopuščanje 

Učiteljica je postavila vprašanje, učenci so dogovarjali brez dvignjenih rok in učiteljica je 

sprejela njihove odgovore in tudi podala povratno informacijo. Ko je enako želela storiti 

učenka, je dobila odgovor: »Počakaj malo, ali si dvignila roko?« Učiteljica je ponovila 

vprašanje, ista učenka je dvignila roko, vendar je učiteljica ni poklicala.  

Naslednji primer privilegiranja učencev (dečkov) je bil, ko je učiteljica želela biti dosledna 

in je rekla: »Roke gor, kdor želi povedati.« Roke so dvignili učenci in učenke, vendar so 

bile učenke tiho in so čakale na poziv učiteljice, učenci pa so kar začeli govoriti in 

učiteljica je to dopustila.   

2. Aktivnost učencev/učenk 

Učenci so bili med uro bolj aktivni od učenk. Dvigovali so roke, predvsem trije učenci in 

ena učenka.  

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovor  

Ura se je nadaljevala z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Učiteljica je hodila po 

razredu in pomagala tistim, ki so pomoč potrebovali (večinoma so bili to učenci). Vsakemu 

učencu je pomagala in svetovala, kako reševati naprej, ali pa je celo podala odgovor. Ko je 

pomoč potrebovala učenka, ji je učiteljica tudi pomagala, vendar na drugačen, bolj hladen 

način.  Ko je določen učenec potreboval pomoč, je učiteljica prišla k njemu, počepnila 

zraven in mu pomagala – vzela si je veliko časa. Ko je za pomoč prosila učenka, ji je 

učiteljica pomagala na daljavo (izza svoje mize). Pri učencih je vedno postavljala veliko 

podvprašanj, pri učenkah je postavila eno podvprašanje in nadaljevala z delom. Primer 

različnega odgovora učencu in učenki: Učenka vpraša: »Ali lahko tukaj napišemo dolgo 

število?« Učiteljica: »Saj ti piše!« Enako vprašanje je zastavil minuto kasneje učenec, le da 

je učiteljico poklical k sebi. Učiteljica mu je odgovorila: »Aha, ja seveda lahko.« Tu sem 

opazila očitno drugačno obnašanje do učencev različnega spola. Učence je tudi vseskozi 
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opozarjala na pravilno držo pri sedenju, učenk ni opozorila nikoli, pa četudi so sedele na 

kolenih, postrani itd. 

Učenke je učiteljica bolj upoštevala, ko je želela preveriti, kaj so obravnavali prejšnjo uro 

(bolj jim zaupa). Pravi, da imajo bolj urejene zvezke ipd. 
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DATUM in ČAS:   13. 5. 2015 2. ura PREDMET: družba 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 15 

dečkov in 5 deklet 

RAZRED: 5. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    

 

1. Disciplina 

Kaznovanje 

Pri uri je učiteljica učencu zagrozila s kaznijo, da bo dobil negativno oceno, če ne bo 

prenehal z neprimernim obnašanjem. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Odgovarjanje na vprašanje 

Preverjali so učne liste, poklicani so bili dva učenca in ena učenka. Učiteljica je vprašala, 

kdo so bili talci, vsi učenci pa so drug čez drugega odgovarjali. Učiteljica je poslušala, eno 

dekle je imelo med tem časom dvignjeno roko, učiteljica je sploh ni upoštevala. Poklicala 

jo je šele na koncu. 

3. Aktivnost učitelja 

 

Spodbujanje sodelovanja 

Učenci so se delili v skupine, učiteljica jih je razdelila po homogenih skupinah: učenci 

skupaj, učenke skupaj (jih je samo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

91 
 

DATUM in ČAS:   13. 5. 2015 PREDMET: športna vzgoja 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 15 

dečkov in 5 deklet 

RAZRED: 5. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    

 

1. Disciplina 

Dopuščanje 

Pri uri športne vzgoje so imeli preverjanje za športno značko Krpan. Trije učenci so bili 

brez športne opreme, na začetku jim je zagrozila s kaznijo, da ne bodo smeli telovaditi ter 

da bodo dobili neopravičeno uro, potem pa se je učiteljica premislila in jim vseeno dovolila 

telovaditi. 

Kaznovanje  

En učenec je bil zelo problematičen, učiteljica ga je odstranila iz igre. Prav tako sem 

velikokrat med uro opazila samo grožnje, da ne bodo smeli učenci telovaditi, vendar so 

vseeno lahko. 

2. Aktivnost učencev/učenk med poukom 

Učenci so bili zelo tekmovalni. 

3. Aktivnost učitelja 

Med uro je učiteljica večkrat pohvalila učenke, seveda pa je pohvalila tudi učence. Pri 

zaključni igri so se učenci delili v skupine in ponovno so se razdelili po spolu.  
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DATUM in ČAS:   13. 5. 2015 PREDMET: naravoslovje 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 15 

dečkov in 5 deklet 

RAZRED: 5. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    

 

1. Disciplina 

Opozarjanje 

Med učno uro ni bilo veliko opozarjanja, predvsem so bili opozorjeni tisti, ki niso sledili 

uri in ki so motili pouk. Prav tako sem spolno razlikovanje opazila, ko je učenec prosto − 

brez dovoljenja − hodil po razredu, učiteljica ga je opazila, vendar mu ni ničesar rekla. 

Učenka, ki je samo vstala izza svojega stola, pa je bila takoj deležna učiteljičine 

pozornosti: »Kaj počneš?« 

Dopuščanje 

Učenci in učenke so imeli govorni nastop. Opazila sem, da je učiteljica več dopuščala 

učencem, saj so imeli lahko pri sebi zvezek (za pomoč pri nastopu), učenke pa ga niso 

smele imeti.  

 

DATUM in ČAS:   13. 5. 2015 PREDMET: matematika 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 15 

dečkov in 5 deklet 

RAZRED: 5. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    

 

Aktivnost učitelja 

Učenci so samostojno delali, imeli so preverjanje znanja. Učiteljica je hodila po razredu in 

pomagala. Ponovno je bilo opazno, da je učencem posvečala več pozornosti in nudila več 

pomoči kot učenkam.  
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INTERVJU 1 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj? 

U: Deklice pri pouku več sodelujejo, saj manj klepetajo, se osredotočijo na delo, so 

natančne pri izvedbi nalog, nalog se lotijo brez pregovarjanja. 

 

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah? 

U: Vse obravnavamo enakovredno, ne glede na spol … 

 

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

U: Ne.  

 

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna razlika med spoloma (dosežki, odnos učitelja 

do posameznega spola …)? 

U: ŠPO - nogomet, košarka, T-ball - bolj so poudarjeni dečki. 

 

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?  

U: Da. 

 

6. Ali menite, da to, da v razredu prevladujejo dečki, vpliva na vaše ravnanje, npr. 

stereotipni primeri pri snovi: oče popravlja avto, mama kuha …, dopuščanje in 

privilegiji, kaznovanje, pomoč. 

U: Ne. Veliko dečkov doma že zdaj vzgajajo tako, da morajo pomagati tudi v 

gospodinjstvu. V mojem razredu so bili pri GOS nekateri dečki zelo navdušeni nad 

kvačkanjem, pletenjem in vezenjem, tako da so sami od doma tudi prinesli pripomočke in 

poskusili. Veliko jih doma tudi pomaga pri pripravi obrokov. 

 

7. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?  

U: Ne. Sem mnenja, da naj otrok bere, kar ga zanima – primerno njegovi bralni 

sposobnosti. 

 

8. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Mama kuha, oče vozi avto ... 

stereotipne ali se trudite, da kdaj tudi oče kuha ipd.?  

U: Predvsem izhajam iz otrok. Vedno oni pripovedujejo, kaj njihovi starši najbolje 

naredijo in kje tudi oni pomagajo. Povemo pa tudi, da ni bilo vedno tako – večinoma so 

bile včasih mame gospodinje, oče pa je bil zaposlen. 

 

9. Ali kdaj pri sebi opazite, da razlikujete med spoloma? Če da, kje se to pokaže, če 

ne, kako se nadzirate? 

U:V šoli nikoli, razen če je potrebno prenesti ali opraviti težje fizično delo, zaposlim 

dečke.  
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POVZETEK INTERVJUJA IN OPAZOVANJA 

Iz rezultatov opazovanja je razvidno, da učiteljica privilegira dečke.  V njenem razredu je 

namreč večina učencev, učenke so v manjšini. Sama je med pogovorom z mano dejala, da 

ji je ljubše delati v razredu z dečki kot dekleti, saj je tako manj problemov. Po njenem  

mnenju naj bi se dekleta vedla izumetničeno in bila bolj problematična. 

Iz intervjuja, narejenega z učiteljico, je razvidno, da se učiteljica ne zaveda, da privilegira 

moški spol. Sama meni, da je pravična do vseh, vendar temu ni tako. Med opazovanjem 

pouka je bilo vidno, da je dajala dečkom drugačne povratne informacije in jim je bila 

pripravljena bolj pomagati. Prav tako je dečkom več dopuščala: lahko so govorili drug 

preko drugega, dekle pa je v enakem primeru takoj opozorila, da ni dvignila roke. V večini 

so tudi sodelovali dečki, dekleta so bila bolj tiha in nekje v ozadju. Prav tako so dečki pri 

govornem nastopu lahko imeli pri sebi zvezek za pomoč, dekleta pa ne. 

Prav tako se mi zdi stereotipno ravnanje učiteljice, ko je vzela zvezek od deklice, ker naj bi 

po njenem mnenju imela dekleta bolj urejene in lepše zvezke kot dečki.   

Iz rezultatov opazovanj je razvidno, da je učiteljica v enaki meri pohvalila vse: tako učenke 

kot učence. 
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Tabela 3: Opazovanje ravnanj učiteljice glede na spol učencev na OŠ v Ljubljani 

DISCIPLINA   

razred 1 ura 2 ura 3 ura 4 ura 5 ura* 

(preverjanje 

znanja) 

    

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D         

1. Opozarjanje med uro    

Pokliče učenčevo/učenkino ime in ga/jo 

prosi, naj ne moti pouka 
8 3 2 0 4 0 3 2 - -           

Učencu/učenki  nameni jezen pogled, se 

ga/je dotakne 
8 0 1 0 3 0 - - - -           

Povzdigne glas 0 3 - - 2 0 - - - -           

Učenca/učenko opozori in pove, kaj bo 

sledilo, če bo še  kršil/-a pravila v 

razredu 

- - - - - - 0 1 - -           

2. Dopuščanje   

Odhod na stranišče - - - - - - - - - -           

Šiljenje svinčnika/barvic - - - - - - - - - -           

Hoja po razredu - - - - - - - - - -           

Kljub učenčevi/učenkini nedisciplini 

ga/je učitelj/učiteljica ne opozori 
5 0 - - 1 2 1 0 - -           

Obračanje naokrog 3 0 - - - - - - - -           

Zibanje na stolu - - - - - - 1 0 - -           
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Uporaba različnih pripomočkov - - - - - - - - - -           

Uporaba mobilnega telefona - - - - - - - - - -           

Pogovor s sošolcem - - 3 0 - - - - - -           

Nerešena domača naloga - - - - - - - - - -             

3. Upoštevanje želje učenca/učenke  

Sedežni red - - - - - - - - - -            

Branje domače naloge - - - - - - 1 0 - -            

4. Kaznovanje   

Zgolj grožnja brez ukrepa 3 0 1 0 4 0 - - - -            

Vpis v dnevnik - - - - - - - - - -            

Moraliziranje  - - - - - - - - - -            

Dodatne naloge - - - - - - - - - -            

Odvzem/ukinjanje ugodnosti 1 0 - - 1 0 - - - -            

Premestitev v drugo klop - - - - - - - - - -             

Odvzem odmora - - - - - - - - - -             

Dodaten teden dežurstva - - - - - - - - - -           

Odstranitev iz razreda - - - - 1 0 - - - -           

Osebni pogovor - - - - 3 0 - - - -           

Mediacija - - - - - - - - - -           

Restitucija - - - - - - - - - -           

Klicanje staršev - - - - - - - - - -           

Prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta) - - - - - - - - - -           
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Vzgojni ukrep (opomin) - - - - - - - - - -           

5. Pohvale   

Ustna pohvala 6 6 3 2 5 7 3 4             

Materialna nagrada - - - - - - - - - -           

Zapis pohvale v »vzgojni zvezek« - - - - - - - - - -             

Pohvali učenca/učenko pred celim 

razredom in ga/jo navede kot zgled 
- - - - - - - - - -         

6. Motivacija - 

Strategija posledičnosti   (»Če boš 

naredil/-a to, boš dobil/-a…«) 
- - - - - - - - - -         

Učencu/učenki daje občutek lastne 

vrednosti (spodbuja pozitivno 

samopodobo) 

- - - - - - - - - -         

Utemeljeno pohvali - - - - - - - - - -         

Neutemeljeno pohvali, čeprav si 

učenec/učenka ne zasluži 
- - - - - - - - - -         

Podeli posebno vlogo, dodeli nalogo - - - - - - - - - -         

Ustvari pričakovanje - - - - - - - - - -         

Spominja učenca/učenko na prejšnje 

uspehe 
- - - - - - - - - -         

AKTIVNOSTI UČENCEV MED 

POUKOM 

 

razred 1 ura 2 ura 3 ura 4 ura 5 ura     

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D         
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1. Odgovarjanje na vprašanja   

Pokliče učenca/učenko, ki dvigne roko, 

a ni nujno, da jo je dvignil/-a prvi/-a 
10 6 2 1 - - 2 1 - -             

Učenca/učenko pokliče naključno, tudi 

če ta ne dvigne roke 
- - - - - -  1 - -             

2. Reševanje nalog na tabli   

MAT - - - - - - - - - -             

SLJ - - - - - - - - - -             

NIT - - - - - - - - - -             

DRU/SPO - - - - - - - - - -             

GUM - - - - - - - - - -             

LUM - - - - - - - - - -             

3. Priprava učnih pripomočkov  - 

Učbeniki - - - - - - - - - -             

Deljenje učnih listov - - - - - - - - - -             

Glasbila - - - - - - - - - -             

Športni rekviziti - - - - - - - - - -             

Razni didaktični pripomočki - - - - - - - - - -             

4. Pomoč pri uporabi IKT-ja 

učitelju/učiteljici in 

učencem/učenkam 

 

Računalnik - - - - - - - - - -             

Interaktivna tabla - - - - - - - - - -             

Radio - - - - - - - - - -             
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AKTIVNOSTI UČITELJA   

razred 1 ura 2 ura 3 ura 4 ura 5 ura     

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D         

1. Reakcija na odgovore   

Pohvala (ker učenec/učenka dobro 

odgovori) 
6 6 - - - - 4 4 - -         

Pozitivna povratna informacija 8 2 - - - - 5 3 - -         

Posredovanje v smislu spodbujanja k 

dopolnitvi ali razširitvi  odgovora 
8 1 - - - - - - - -         

Poda kritiko na odgovor - - - - - - - - - -         

Učencu/učenki pove, da je odgovor 

napačen in ga/jo spodbudi k ponovnemu 

odgovoru 

7 0 - - - - - - - -         

Če je učenec/učenka odgovoril/-a 

napačno, pokliče drugega 

učenca/učenko in ga/jo prosi za odgovor 

0 1 - - - - - - - -         

Ignorira odgovor učenca/učenke, če 

ga/je učitelj/učiteljica ne prosi, naj pove 

odgovor 

0 2 0 1 - - - - - -         

Ne poda povratne informacije - - - - - - - - - -         

2. Spodbuja asertivno držo 

učencev/učenk 

 

Spodbuja k izražanju lastnega mnenja, 

prepričanj, pravic, potreb ali čustev 
- - - - - - - - - -             
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Spodbuja k strpnosti do drugih 

sošolcev/sošolk 
- - - - - - - - - -             

Spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji - - - - - - - - - -             

Spodbuja k zagovarjanju lastnega 

stališča 
- - - - - - - - - -             

Spodbuja k razumevanju in 

obvladovanju lastnih čustev ter čustev 

drugih 

- - - - - - - - - -             

Spodbuja k sprejemanju kritike - - - - - - - - - -             

Spodbuja k sprejemanju odgovornosti 

za lastna ravnanja 
- - - - 2  - - - -             

Preprečuje manipulacijo  - -  - - - - - - - -                 

3. Spodbuja sodelovanje med učenci 

in učenkami  

  

Spodbuja sodelovanje med enakim 

spolom (homogene skupine) 
1 1 1 1 1 1 - - - -           

Spodbuja delo v heterogenih skupinah - - - - - - - - - -           

Spodbuja grupiranje po sposobnostih - - - - - - - - - -                 

4. Spodbuja tekmovanje med učenci 

in učenkami  

- - - - - - - - - -                 

5. Neformalni pogovori  

Pripombe o počutju - - - - - - - - - -                 

Pripombe o izgledu - - - - - - - - - -                 
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DATUM in ČAS:   14. 5. 2015 PREDMET: spoznanje okolja 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 21 učencev: 10 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 1. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    
 

1. Disciplina 

Opozarjanje 

Učiteljica je med uro opozarjala tako učence kot učenke. Opozarjala jih je predvsem zaradi 

nemira, in sicer s klicem po imenu, nekaj učencem je namenila samo pogled. Nekaj 

učencev je bilo nemirnih na začetku, ko so se posedli v jutranji krog, vendar jih je 

učiteljica hitro umirila in opozorila z bolj jeznim glasom: »Prenehajte … umirite se!« 

Dopuščanje 

Učiteljica med uro ni dopuščala nikomur ničesar, prav vsak, ki je kršil razredna pravila, je 

bil opozorjen. Opazila sem nekaj primerov, ko je učiteljica spregledala klepet učenk. 

Kaznovanje 

Med učno uro ni bil nihče od učencev ali učenk kaznovan. 

2. Aktivnost učencev/učenk 

Odgovarjanje na vprašanja 

Večinoma so sodelovale učenke. Aktivni so bili tudi nekateri učenci, še posebej tisti, ki 

hočejo izstopati v razredu.  

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovor  

Učiteljica se je trudila, da je učence in učenke klicala izmenično. Seveda je večkrat 

poklicala tiste, ki so držali dvignjeno roko. Če je bila katera učenka že večkrat na vrsti ali 

je samo ona držala roko, je učiteljica vedno usmerila pozornost še na ostale, ki so bili bolj 

v ozadju. Prav tako je učiteljica enako pohvalila tako učence kot učenke za pravilne 

odgovore ali samo za sodelovanje. Vsem je dala enake povratne informacije. Več 

pozornosti je posvetila učencu, za katerega pa mi je po pogovoru dejala, da ima učne 

probleme. 
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DATUM in ČAS:   14. 5. 2015 PREDMET: matematika 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 21 učencev: 10 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 1. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    

 

1. Disciplina 

Opozarjanje 

Učiteljica je opozarjala tiste učence, ki so bili med uro nemirni. Učenke so bile prav tako 

nemirne, vendar so bile redkeje opozorjene za nemir. Prav tako kot pri prvi uri je učiteljica 

vsake toliko časa spregledala nedisciplino. 

Dopuščanje 

Učiteljica je med uro dopustila odhod na stranišče učenki in učencu. 

2. Aktivnost učencev/učenk 

Odgovarjanje na vprašanja 

Aktivni so bili vsi učenci, saj so skupaj z učiteljico reševali naloge. Prostovoljno so več 

hotele sodelovati učenke kot učenci. 

Klicanje k tabli 

Učiteljica je učence in učenke k tabli klicala po sedežnem redu.  

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovor  

Ob vsakem pravilno izračunanem računu je učiteljica učenca ali učenko pred tablo 

pohvalila. Prav tako je vsakemu učencu ali učenki v primeru težav svetovala in pomagala. 

Učiteljica je aktivno pomagala tudi ostalim učencem v razredu. Sproti je preverjala tudi 

ustreznost računov pri ostalih, ki so nalogi sledili iz klopi. 

S tem, ko je učence in učenke pred razredom pohvalila za pravilno izračunan račun, jim je 

dala  občutek lastne vrednosti in spodbujala pozitivno samopodobo, ki je zelo pomembna, 

še posebej v zgodnjih osnovnošolskih letih. 
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DATUM in ČAS:   14. 5. 2015 PREDMET: likovna umetnost 

ŠOLA: OŠ v Ljubljani ŠTEVILO UČENCEV: 21 učencev: 10 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 1. A     SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35    

 

Pri tej uri je bilo opaznega zelo malo, saj so imeli likovno umetnost in so učenci in učenke 

samostojno ustvarjali. 

1. Disciplina 

Opozarjanje 

Učiteljica je opozarjala tiste učence in učenke, ki so bili med uro nemirni.  

Dopuščanje 

Učiteljica je dopustila učencem in učenkam, da so se presedli po želji. 

2. Aktivnost učencev 

Odgovarjanje na vprašanja 

Med uvodno motivacijo so bili aktivni vsi učenci in učenke, razdeljeni so bili po mešanih 

skupinah, v nadaljevanju ure pa so samostojno ustvarjali.  

3. Aktivnost učitelja 

Reakcije na odgovor  

Učiteljica je pohvalila in nudila pomoč vsakemu učencu in učenki. Nekaterim učencem je 

posvetila več pozornosti kot drugim. Menim, da zato, ker so imeli učne težave, in ne zaradi  

spola učencev. 
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INTERVJU 2 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj? 

U: Običajno je sposobnejši tisti, ki ima večjo sposobnost koncentracije in 

vztrajanja pri delu. V šolo pridejo deklice običajno z večjo sposobnostjo, ni pa 

pravila. Pri prvošolčkih se pozna tudi starost (odvisno od tega, ali je rojen na 

začetku ali na koncu leta). 

2.  Pri katerih predmetih je bolj vidna razlika med spoloma? 

U: Učenec ima predmet rad, če začuti, da pri tem predmetu napreduje in je 

uspešen. Najtežje se loti predmetov, kjer zaostaja za sošolci ali ne čuti, da 

napreduje. Pri učencih v nižjih razredih (1., 2. razred) glede na spol ni 

opaznejše razlike (vsi imajo radi veliko praktičnega dela, gibanje, glasbo – petje 

in ples, likovno izražanje … pestrost dejavnosti). 

3. Kako se po vašem mnenju kažejo v razredu razlike med spoloma? 

U: Vsi učenci potrebujejo jasne meje, večkrat pa fantje nujno potrebujejo tudi 

posledice oz. jih želijo vedeti, če bodo te meje prekoračene. Vsi imajo zelo radi 

jasno postavljen cilj in informacijo, ali so ga dosegli oz. koliko jim še manjka, 

da ga dosežejo, fantje pa so na ta način zelo dobro motivirani, da za šolo 

naredijo »nekaj več«.  Kažejo zanimanja za različne stvari (fantje: nogomet, 

dinozavri, karte … dekleta: vile, princeske …), pravila pa ni. Vseeno se 

pridružijo igri nasprotnega spola. 

4. Ali menite, da obstajajo razlike v razvoju dečkov in deklic? 

U: Da. 

5. Katere lastnosti bi pripisali izključno deklicam?  

U:Nobene. 

6. Katere lastnosti bi pripisali izključno dečkom?  

U:Nobene. 

7. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

Poznate kakšen primer le-tega?  

U:Ne. 

8. Menite, da stereotipi vplivajo na strokovno ravnanje učitelja? 

U: Ne vem. Sama se bolj trudim, da začutim posameznega učenca in sledim 

njegovemu zanimanju, kot da bi ga usmerjala glede na stereotipe. 

 

9. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?  

U: Da. Težje je ohraniti enakovrednost glede na učne sposobnosti, iz katerih 

izhajaš. 

10. Kakšne primere uporabljate pri pouku (npr.: mama kuha, oče popravlja …)? 

U: Različne … ne glede na stereotipe. 

11. Ali dečkom in deklicam kdaj ponudite različne aktivnosti (igre, teme knjig 

…)?  
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U: Glede na njihova zanimanja ponudim več dejavnosti (razmislim, kaj bi 

katerega zanimalo), ponudim vsem in se potem sami odločijo, kaj bodo izbrali. 

Velikokrat pa vsi izvajamo tudi enako dejavnost. 

12. Ali se vaš način kaznovanja v razredu razlikuje pri dečkih in pri deklicah? 

U: Razlikuje se glede na učinkovitost kazni. Kazen mora biti vzgojna. Kar je za 

enega kazen, za drugega ni. Nekatere pa veljajo za vse (npr. presedanje ob 

nesodelovanju). 

13. Bi lahko rekli, da so učenci in učenke na vaši šoli spolno enakopravni?  

U: Da. 

14. Ali ste v kolektivu kdaj govorili o spolni neenakosti učencev, o stereotipnem 

ravnanju učiteljev? 

U:Ne. 
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POVZETEK INTERVJUJA IN OPAZOVANJA 

Učiteljica se je cel pouk trudila pravično obravnavati učence in učenke, kar ji je zelo dobro 

uspevalo. Iz intervjuja je razvidno, da se učiteljica zaveda, da v razredu ne sme biti 

subjektivna in stereotipna. Učence v razredu deli po sposobnostih in po tem, kaj 

potrebujejo.  

Med samim opazovanjem nisem opazila spolnega razlikovanja, razen pri opozarjanju, ko je 

v nekaterih primerih spregledala nedisciplino deklet, dečke pa je opozorila. 

Opazovanje pouka pri učiteljici, kot je ona, je nekaj, kar bi priporočala vsakomur, ki se želi 

kaj naučiti. Še posebno, kako voditi razred na enakopraven in pravi način. 
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Izvajalka opazovanja: Anja Lukančič  

Čas opazovanja: od 14. 5. 2014 do 8. 5. 2015 

Kraj: OŠ v okolici Kranja 

Urnik opazovanj: 

 14. 5.–15. 5. 2014 (opazovanje ene učiteljice 5 šolskih ur) 

 16. 3.–20. 3. 2015 (opazovanje 5 učiteljic, vsako po eno šolsko uro) 

 8. 5. 2015 (opazovanje ene učiteljice 5 šolskih ur) 

 

Pri svojem opazovanju sem opazovala ravnanja učiteljev glede na spol učencev in učenk. 

Svoje opazovanje sem usmerila v opazovanje ravnanja učiteljev/učiteljic do učenk.  
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18.5  Prvi sklop opazovanj (14. 5. 2014) 

Prvi sklop opazovanj opisuje opažanja in ugotovitve, ki sem jih zabeležila na osnovni šoli 

v okolici Kranja. Učiteljico sem opazovala 5 šolskih ur, in sicer strnjeno (en dan pouka), in 

naslednji dan še eno šolsko uro. Opazovala sem uro slovenščine in matematike, dve uri 

likovne umetnosti ter eno uro naravoslovja in tehnike. Pri vseh šolskih urah so bili prisotni 

vsi učenci in učenke.   

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Učiteljica je v tem razredu med celotno uro večkrat opozorila učence kot učenke.  

Največkrat je svoje nestrinjanje z učenčevim/učenkinim dejanjem pokazala tako, da jih je 

poklicala po imenu in jih prosila, naj ne motijo pouka, oz. jim povedala, kaj jo moti in 

zakaj naj prenehajo (kar 7-x v eni uri dečkom in 2-x dekletom). Učence in učenke je 

poskušala umiriti tudi s tem, da je nad njimi povzdignila glas (npr. Ej, sem ti rekla, da 

prenehaj!; pri dečkih se je to zgodilo 4-x in le 1-x pri deklici) ali pa jim je le namenila 

jezen pogled (ta način je pri učencih/učenkah deloval). Večkrat jih je skušala umiriti tudi z 

medmetom (ššš), vendar po mojem mnenju ta način opozorila v tem razredu ni deloval. 

Nikoli ni niti učencem niti učenkam povedala, kaj bo sledilo, če bo še enkrat prekršil/a 

pravila razreda. Pri opazovani uri nisem opazila, da bi učiteljica uporabljala drugačna 

opozorila za dečke kot za dekleta (razlike so bile opazne le pri številu opozoritev – menim, 

da le zato, ker so bili dečki pri pouku bolj moteči, ne zaradi privilegiranja deklet).  

 

Dopuščanje 

Pri tej uri je bila učiteljica kar dosledna pri upoštevanju postavljenih pravil in 

učencem/učenkam ni dopuščala, da bi jih kršili (ni dovolila hoje po razredu, obračanja 

naokrog, uporabe pripomočkov, ki jih niso potrebovali, pogovora s sošolcem/sošolko). 

Opazila sem, da pa je pri nerešeni domači nalogi privilegirala dekleta, saj je pri dveh 

dekletih to dopustila, deček pa je moral takoj v beležko napisati, da je bil brez domače 

naloge, in jo dati podpisati staršem. To so opazili tudi nekateri učenci, ki so učiteljico takoj 

vprašali, zakaj je dekletoma »pogledala skozi prste«, a jim je le odgovorila, da sta dekleti 

prvič pozabili napisati domačo nalogo, dečku pa se to dogaja kar pogosto. To se mi ni 

zdelo pravično, saj bi morala biti učiteljica objektivna do vseh treh in jih obravnavati 

enako.   

Kaznovanje  

Učiteljica je pri tej uri uporabila dve različni obliki kaznovanja (dečka, ki ni naredil 

domače naloge, je vpisala v svoj dnevnik; dečka, ki ga je 3-x ustno opozorila, je premestila 

v drugo klop). Menim, da bi lahko v določenih situacijah enako ukrepala pri nekaterih 

DATUM in ČAS:  14. 5. 2014, 1. ura PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 26 učencev: 12 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/ 40 let 
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dekletih, saj so tudi one motile pouk in bi bila premestitev v drugo klop primeren ukrep. Tu 

sem ponovno opazila privilegiranje nekaterih deklet.  

 Pohvale  

Med uro je učiteljica pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja 12-x ustno pohvalila 

učenke in 9-x učence (npr. »Bravo,« in »Dobro si si zapomnil/a,« ali »Odlično!«). Poleg 

tega pa je eno učenko pohvalila pred celotnim razredom in jo navedla kot zgled. Tu se mi 

je pohvala zdela vmesna, saj je ta učenka res edina v razredu znala rešiti določeno nalogo.   

Motivacija  

Med uro sem opazila kar nekaj različnih načinov motiviranja učencev/učenk. Učiteljica je 

spodbujala učenčevo/učenkino samopodobo in jih s tem motivirala za nadaljnje delo. 

Nekajkrat je tudi določene učenke spomnila na prejšnje uspehe (npr. »Se spomniš, ko si 

zadnjič le z malo moje pomoči uspela rešiti celotno nalogo, no vidiš, tudi danes nama 

lahko uspe!«). Enemu učencu pa je celo obljubila, če bo rešil vse zadane naloge, bo lahko 

naprej bral svoj najljubši strip (*učiteljica mi je kasneje povedala, da je učenec zelo moteč 

in ga mora na različne načine motivirati med vsemi urami).  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Glasno branje   

Učiteljica je za branje klicala tako dobre kot tudi slabe bralce. Brali so po vrstnem redu, 

tako kot so sedeli v klopeh. Nisem opazila privilegiranja določenega spola.  

Odgovarjanje na vprašanja  

Tu pa se je spet pojavilo privilegiranje deklet. Učiteljica je pri odgovarjanju na vprašanja 

večkrat poklicala dekleta (kar 18-x  dekleta in le 5-x dečke). Učenci in učenke so dvigovali 

roke, učiteljica pa je določila, kdo bo odgovoril. Na začetku ure sem dobila nekakšen 

občutek, da se trudi klicati oba spola približno enako, nekje na sredini ure pa se je vrstni 

red klicanja povsem spremenil (vsi učenci/učenke so dvigovali roke, učiteljica pa je večino 

časa klicala le dekleta).  

Priprava učnih pripomočkov  

Pri pripravi so ji popolnoma enakovredno pomagali tako učenci kot tudi učenke (učenec in 

učenka sta razdelila učbenike, en učenec je razdelil učne liste, ena učenka je razdelila 

škarje).  

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri reševanju nalog in postavljanju vprašanj  

Pri tej kategoriji se mi zdi, da učiteljica ni gledala na to, kateremu spolu bo večkrat 

pomagala, ampak je pomoč ponudila vsem tistim, ki so jo potrebovali (nekateri so sami 

dvignili roko in jo prosili za pomoč, pri nekaterih je ona opazila, da rešujejo počasneje, in 

jim pomagala z dodatnimi podvprašanji, z dodatno razlago ipd.). Nikoli ni ne učencu ne 

učenki ponudila takojšnje rešitve.  Enako je bilo pri postavitvi vprašanj – če je opazila, da 

učenec/učenka potrebuje dodatno podvprašanje, ga je postavila (tako dečkom kot 

dekletom). Vedno je počakala na odgovor. Če učenec/učenka ni znal odgovoriti, ni prešla 
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na drugega učenca ali učenko, ampak je pomagala pri iskanju odgovora pri istem 

učencu/učenki.  

Reakcija na odgovore  

Vsakega učenca/učenko je po odgovoru pohvalila in za njim glasno ponovila, kaj je 

povedal. To se mi zdi prav, saj nekateri učenci govorijo zelo tiho in jih ne slišijo vsi 

učenci/učenke v razredu. Najprej je poslušala cel odgovor učenca/učenke, šele nato je 

podala povratno informacijo in po potrebi zastavila dodatno vprašanje. Učencev/učenk ni 

prekinjala. Pri reakcijah na odgovore nisem zaznala privilegiranosti. 

Spodbuja sodelovanje med učenci in učenkami   

Učiteljica je spodbujala sodelovanje v heterogenih skupinah.  

Neformalni pogovori   

Podala je eno pripombo o počutju dekleta (»Si pa kar zaspana danes! Kdaj pa si šla spat?«) 

in dve pripombi o izgledu deklet (primera: »O, kako imaš danes urejeno pričesko.« in  

»Sara, kako imaš lep pulover. Je nov?«).   
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Tudi pri tej uri je učiteljica večkrat opozorila dečke kot dekleta.   

Največkrat je svoje nestrinjanje z učenčevim/učenkinim dejanjem pokazala s tem, da je 

nad učenci/učenkami povzdignila glas (kar 11-x v eni uri). Ta način opozarjanja 

učencev/učenk se meni osebno ne zdi smiseln, saj je v razredu že tako preveč hrupa, potem 

pa z močno povišanim tonom govori še učiteljica. Opazila sem, da teh opozoril 

učenci/učenke v razredu niso upoštevali. Poleg tega je nekajkrat poklicala tudi 

učenčevo/učenkino ime in ga/jo prosila, naj preneha z motenjem pouka (dečke 4-x, dekleta 

2-x). Velikokrat je tako dečke kot dekleta opozorila, naj pospravijo predmete, ki jih pri 

reševanju nalog oz. drugih aktivnostih med uro niso potrebovali. Razlikovanje se je 

pokazalo pri namenjanju jeznih pogledov, saj je učiteljica 4-x jezno pogledala dečke, 

deklic pa nikoli (čeprav so prav tako tudi one motile pouk). Med učno uro ni po opozorilu 

nikoli povedala, kaj se bo zgodilo, če ne bodo prenehali z motenjem pouka.   

Dopuščanje 

Tudi tu je bilo opazno privilegiranje deklet. Med uro je dopuščala šiljenje svinčnika in hojo 

po razredu (dvema dekletoma; dečka, ki pa je to hotel storiti, je takoj poklicala po imenu in 

mu prepovedala oditi h košu ošilit svinčnik). Podobno je bilo glede dopuščanja pri 

obračanju na stolu (kar nekaj deklet se je med uro obračalo okrog, a jim je učiteljica to 

spregledala; za enako stvar pa je opozorila kar 3 dečke). Pri opozarjanju uporabe različnih 

pripomočkov, ki jih učenci/učenke med uro niso potrebovali, a so se z njimi vseeno igrali 

med uro (ravnila, škarje ipd.), je bila zelo dosledna in tega ni dovolila ne dečkom ne 

dekletom. Prav tako je veliko opozarjala vse učence/učenke, ki so se pogovarjali s sosedi in 

s tem posledično motili pouk. Ponovno, tako kot pri prvi uri, se je pokazala neenaka 

obravnava učencev/učenk pri pregledu domače naloge. Deklici, ki je ni naredila, je rekla 

le, naj jo naredi do naslednjega dne, dečku pa je naložila dodatno domačo nalogo.  

Kaznovanje  

Učiteljica je pri tej uri uporabila dve različni obliki kaznovanja (dečku, ki ni naredil 

domače naloge, je dala dodatno domačo nalogo; dečku, ki se je igral z ravnilom, mu ga je 

vzela – odvzem predmetov). Menim, da bi lahko v določenih situacijah enako ukrepala pri 

nekaterih dekletih, saj so tudi one motile pouk in bi bila premestitev v drugo klop primeren 

ukrep. Tu sem ponovno opazila privilegiranje nekaterih deklet (predvsem pri obračanju na 

stolu, klepetanju, hoji po razredu ipd.).  

Pohvale  

Med uro je učiteljica pri reševanju nalog na tablo pohvalila vse učence/učenke, ki so 

pravilno rešili račun. Tistim, ki pa so imeli pri reševanju težave, je pomagala in jih na 

DATUM in ČAS:  14. 5. 2014, 2. ura PREDMET: matematika 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 26 učencev: 12 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40 let 
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koncu prav tako pohvalila pred celotnim razredom. Tu nisem zasledila privilegiranosti 

enega spola.  

Motivacija  

Med uro sem motiviranje opazila predvsem pri reševanju nalog na tablo (pri učencih, ki so 

potrebovali pomoč oz. le malo spodbude). Nikoli ni učenca/učenke pohvalila 

neutemeljeno.  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Glasno branje   

Učence je pri branju domače naloge klicala po vrsti, tako kot so sedeli.    

Odgovarjanje na vprašanja  

Pri tej uri se v tem sklopu ni pojavilo tolikšno privilegiranje deklet kot pri prvi uri. 

Učence/učenke je klicala približno enako (dečke 5-x, dekleta 4-x).  

Priprava učnih pripomočkov  

Pri pripravi so ji popolnoma enakovredno pomagali tako učenci kot tudi učenke (učenec in 

učenka sta razdelila učbenike, učenka je razdelila učne liste).  

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri reševanju nalog in postavljanju vprašanj  

Pomoč je nudila vsem učencem/učenkam, ki so jo potrebovali (tako pri reševanju na tablo 

kot tudi v klopeh).  

Reakcija na odgovore  

Vsakega učenca/učenko je po odgovoru pohvalila in za njim/njo glasno ponovila, kaj je 

povedal/povedala. Enako je podajala povratne informacije tako dečkom kot deklicam. 

Vsem je zelo natančno razložila, kako lahko reševanje še izboljšajo. V tem primeru ni bilo 

tako, kot kažejo nekatere raziskave (Marshall in Smith, Sadker in Sadker), da naj bi 

učiteljica natančneje razlagala dečkom, deklicam pa le povedala, ali so rešile prav ali ne.  

Spodbuja sodelovanje med učenci in učenkami   

Spodbujala je sodelovanje, saj je učence/učenke, ki so že rešili naloge, zaposlila tako, da so 

pomagali sošolcem/sošolkam, ki jim je računanje povzročalo težave. Ta način se mi zdi 

zelo primeren, saj na eni strani zaposli učence, ki naloge rešujejo hitreje, s tem pa jim še 

nekako dvigne samozavest in jih motivira za nadaljnje delo. Poleg tega pa zagotovi, da vsi 

učenci dobijo pomoč pri reševanju nalog in vse skupaj v razredu poteka hitreje.   

Neformalni pogovori   

Med uro matematike nisem zasledila pripomb o počutju ali izgledu dečkov/deklet.    
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Učenci/učenke so bili zelo umirjeni, zato ni bilo potrebnega tolikšnega opozarjanja kot pri 

prejšnjih dveh urah. Med slikanjem je učiteljica dovolila pogovarjanje s sošolci, vendar v 

sprejemljivi jakosti. Le nekajkrat je določene učence in učenke opozorila, naj ne govorijo 

tako glasno. 

Dopuščanje 

Pri likovni umetnosti je učiteljica učencem/učenkam dovolila več kot pri ostalih 

opazovanih urah. Vsakemu učencu/učenki, ki je med uro želel/-a na stranišče, je to 

dovolila (4-x dečkom, 4-x dekletom), prav tako je dovolila hojo po razredu, obračanje 

naokrog (52-x dečki, 47-x dekleta) in pogovor s sošolci. To se mi zdi v redu, saj naj bi bilo 

pri urah, kjer učenci/učenke ustvarjajo, prijetno, sproščeno vzdušje (seveda vse v okvirih 

sprejemljivega – npr. jakost govora ipd.; na kar pa jih je učiteljica opozorila takoj na 

začetku ure).    

Kaznovanje  

Kaznovanje učencev/učenk pri likovni umetnosti ni bilo potrebno, saj so vsi lepo 

sodelovali, ustvarjali, slikali … Tudi tisti učenci, ki so motili pouk, so po učiteljičinem 

opozorilu takoj prenehali.  

Pohvale  

Med obema urama je učiteljica hodila po razredu in opazovala učence in učenke pri 

ustvarjanju. Pristopila je k njim in jih ustno pohvalila (pohvalila je napredek, idejo ipd. – 5-

x dečke, 8-x dekleta). Na koncu pa je pred celotnim razredom kot zgled navedla kar 2 

učenca in 3 učenke.  

 Motivacija  

Na začetku je bilo v razredu prisotno ogromno motivacije, ki pa je tekom ustvarjanja 

začela padati. Nekateri učenci/učenke so imeli pri slikanju kar nekaj težav (1 deček in 2 

dekleti), kar je močno vplivalo na njihovo motiviranost do dela. Učiteljica je vse te 

učence/učenke zelo dobro motivirala, spodbujala, jim dala nove ideje, jih usmerjala pri 

slikanju, jih pomirila, pohvalila njihov napredek ipd. Eno učenko je tudi spomnila na 

prejšnji uspeh (deklica je imela prav takšne težave že pri risanju, zato jo je učiteljica 

spomnila, da je tudi takrat kljub začetnim težavam narisala lepo sliko in na j se zato 

tako potrudi tudi pri tej uri in bo na koncu naslikala odličen izdelek). Tu učiteljica nikakor 

ni gledala na spol oz. ni nikogar privilegirala, temveč je ponudila pomoč vsem tistim 

učencem/učenkam, ki so jo potrebovali.  

DATUM in ČAS:  14. 5. 2014, 3. in 4. ura PREDMET: likovna umetnost 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 26 učencev: 12 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40 let 
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2. Aktivnost učencev med poukom 

Odgovarjanje na vprašanja  

Na začetku ure je učiteljica z učenci/učenkami ponovila učno snov prejšnje ure (s pomočjo 

elektronskih prosojnic). Vmes je zastavljala vprašanja, tisti učenci/učenke, ki so želeli 

odgovoriti, pa so dvigovali roke. Kot sem opazila, so roke dvigovali tako dečki kot tudi 

deklice, ponovno pa se je pojavilo privilegiranje deklet. Enako kot pri uri slovenščine je 

tudi tu učiteljica večkrat poklicala učenke kot učence (dečke 5-x, dekleta 9-x). Ko sem jo 

na koncu vprašala, po kakšnem ključu izbira učence/učenke, ki odgovarjajo na vprašanja, 

mi je odgovorila, da raje pokliče dekleta, saj ve, da ji bodo skoraj zagotovo odgovorila 

pravilno, saj so pri pouku bolj zbrane, hitreje odgovarjajo, doma večkrat ponovijo snov kot 

dečki … To se mi ne zdi prav, saj bi morala dati priložnost vsem učencem/učenkam, da 

pokažejo svoje znanje, četudi bi odgovorili napačno. Tako bi imela boljši nadzor nad 

znanjem vseh učencev, ne le tistih, za katere že tako ve, da bodo povedali pravilen 

odgovor.  

Priprava učnih pripomočkov  

Pri pripravi so ji popolnoma enakovredno pomagali tako učenci kot tudi učenke (dežurni 

učenci/učenke so razdelili slikarski pribor, risalne liste ipd.).  

3. Aktivnost učitelja  

Reakcija na odgovore  

Vsakega učenca/učenko je po odgovoru pohvalila in za njim/njo glasno ponovila, kaj je 

povedal/-a. Najprej je poslušala cel odgovor, šele nato je podala povratno informacijo in po 

potrebi zastavila dodatno vprašanje. Učencev/učenk ni prekinjala. Pri reakcijah na 

odgovore nisem zaznala privilegiranosti. Dvakrat pa se je zgodilo, da je takoj, ko ji učenec 

ni znal odgovoriti na vprašanje, poklicala deklico in jo prosila, naj ona odgovori. Učencu 

ni postavila dodatnega podvprašanja. Menim, da to ni storila zato, ker bi bil učenec v 

zadregi, ampak zato, ker je ocenila, da nima časa postavljati podvprašanj in čakati na 

pravilen odgovor, ampak je izbrala lažjo pot. To se mi nikakor ne zdi pravilna reakcija, saj 

s tem učencu ne poda nikakršne povratne informacije, temveč mu le pokaže, da je vseeno, 

če ne pozna odgovora, saj bo nato namesto njega odgovoril nekdo drug. To privede do 

tega, da učencem/učenkam sploh ni potrebno več razmišljati, saj namesto njih razmišljajo 

sošolci. Enako menita tudi Sadker in Sadker (2000), ki trdita, da bi učitelji/učiteljice 

morale prekiniti to območje ugodja in poklicati tudi učence/učenke, ki se odgovorom 

izogibajo, saj v tem območju dosežejo le to, da zgovornejši zasenčijo sramežljive.  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Učiteljica je med to uro uporabljala različne načine opozarjanj učencev/učenk:  kar 

nekajkrat je poklicala učenčevo/učenkino ime in ga/jo prosila, naj preneha s klepetanjem 

oz. motenjem pouka (5-x dekleta, 7-x dečke), trikrat je pristopila k učencu in ga ustno 

opozorila, naj se obrne naprej in rešuje učni list, ker pa se še vedno ni prenehal obračati na 

stolu, mu je rekla, da ga bo odstranila iz razreda, če se bo le še enkrat obrnil na stolu in 

motil sošolca. Učenec je nato prenehal z obračanjem, zato učiteljici ni bilo potrebno 

ukrepati. Tu nisem opazila privilegiranja spola s strani učiteljice (opozorila so bila 

primerna oz. upravičena).  

Dopuščanje 

Učencem/učenkam ni veliko dopuščala. Ni dovolila šiljenja, hoje po razredu, pogovora 

med učenci/učenkami, obračanja na stolu. Opazila sem le, da se je ena deklica igrala s 

škarjami (ki jih pri tej uri niso potrebovali) in je učiteljica ni opozorila. Menim, da bi tudi 

njo učiteljica lahko opozorila, saj ni sledila pouku in ni upoštevala dogovora oz. razrednih 

pravil (med poukom učenci/učenke ne smejo uporabljati pripomočkov, če jim tega 

učiteljica ne naroči).  

Kaznovanje  

Do kaznovanja učencev/učenk pri tej uri ni prišlo, saj je učiteljica že z ustnimi opozorili 

dosegla, da so se učenci/učenke umirili in prenehali motiti pouk. Le enkrat je učencu 

»zagrozila« z odstranitvijo iz razreda, a do tega ni prišlo, saj se je učenec prenehal obračati 

na stolu.  

Pohvale  

Pri uri naravoslovja in tehnike sem slišala kar veliko ustnih pohval učiteljice, predvsem pri 

odgovarjanjih na vprašanja (»Dobro si si to zapomnil,« in »Odlično!« ali »O, ti si pa 

ponovila snov doma!« ter »Danes ti pa delajo možgančki.«). Ni bilo materialnih nagrad ali 

zapisa v vzgojni zvezek.  

Motivacija  

Učiteljica je učence/učenke motivirala že z uvodno dejavnostjo, saj se je 

učencem/učenkam predstavitev videoposnetka zdela zelo zanimiva, med ogledom so 

zbrano poslušali in si zapisovali pomembne podatke. S tem jim je ustvarila pričakovanje, 

kaj sledi, in jih s tem motivirala tudi za nadaljnje delo. Tudi med uro jih je spodbujala pri 

dejavnostih (s postavitvijo določenih podvprašanj jim je odpirala nove ideje za oblikovanje 

plakatov). Učencu, ki je motil pouk, je dodelila nalogo, da je pri ustvarjanju plakatov hodil 

po razredu, »nadzoroval« sošolce/sošolke in jim svetoval in pomagal. Ta njena odločitev se 

mi je zdela primerna, saj je na zanimiv način zaposlila učenca, mu s tem omogočila 

DATUM in ČAS:  14. 5. 2014, 5. ura PREDMET: naravoslovje in tehnika 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 26 učencev: 12 

dečkov in 14 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40 let 
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premikanje po razredu (učenec je zelo težko pri miru celo šolsko uro), poleg tega pa ga je 

motivirala za delo, saj se je počutil pomembnejšega od ostalih sošolcev/sošolk.  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Glasno branje   

Učenci/učenke so ob koncu ure glasno predstavili plakate. Sodelovali so vsi, tako dekleta 

kot dečki.  

Odgovarjanje na vprašanja  

Pri odgovarjanju na vprašanja pa sem ponovno opazila nekaj privilegiranosti deklet. Po 

predstavitvi plakatov je učiteljica vsaki skupini zastavila še nekaj vprašanj – v večini so na 

ta vprašanja odgovarjala dekleta, ki niso bila tako sramežljiva kot jih v literaturi navadno 

označujejo različni avtorji in avtorice(»dečki so zgovornejši, dekleta sramežljiva«).  

Priprava učnih pripomočkov  

Učne pripomočke (plakate, flomastre) so pripravljali dežurni učenci/učenke.  

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri reševanju nalog in postavljanju vprašanj  

Učiteljica je hodila po razredu in pomagala vsem skupinam (skupine so bile heterogene). 

Ponudila jim je kakšen nasvet, novo idejo, postavila vprašanje, ki je učencem dalo misliti 

ipd. Nisem opazila privilegiranosti spola.   

Spodbuja sodelovanje med učenci in učenkami   

Pri tej uri je zelo spodbujala sodelovanje (delo v heterogenih skupinah).  

Pohvali učenca/učenko, ker pravilno odgovori na vprašanje   

Večkrat je pohvalila odgovore učenk (5-x) kot učencev (3-x). 

Ignorira odgovor učenca/učenke   

Učiteljica je enkrat ignorirala odgovor učenca, zato ker ni dvignil roke. Namesto, da bi 

upoštevala njegov odgovor, je poklicala učenko, da je odgovorila na zastavljeno vprašanje. 

To se mi zdi pravilno, saj učenec ni upošteval dogovora o dvigovanju rok.  

Spodbuja asertivno držo   

Učence/učenke je navajala k strpnosti, saj so se nekateri začeli pritoževati nad privilegiji 

dečka, ki je dobil posebno nalogo. Učiteljica jim je razložila, zakaj se je tako odločila, in 

učenci/učenke so to dobro sprejeli. Prav tako jih je navajala k sprejemanju kritike, saj je pri 

eni skupini podala negativno kritiko na plakat, učenci/učenke te skupine pa so se začeli 

pritoževati, ena učenka je celo začela jokati. Nato so se pogovorili, da je vsaka kritika v 

življenju dobrodošla (če je podana z dobrim namenom), saj se iz nje nekaj naučiš in to 

naslednjič upoštevaš in popraviš.  

Neformalni pogovori   

Med uro je eno učenko vprašala po počutju (»Se v redu počutiš? Zdiš se mi precej bleda.«).  
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INTERVJU 1 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj?   

U1: V mojem razredu so zagotovo uspešnejše deklice. Menim, da je razlog v tem, da redno 

delajo domače naloge, zbrano poslušajo pri pouku, sodelujejo, medtem ko se nekateri 

dečki pogovarjajo in ukvarjajo z vsemi drugim stvarmi, le s šolsko snovjo ne. Moram pa 

poudariti, da ni pri vseh urah enako (dečki bolj sodelujejo pri naravoslovnih premetih, 

deklice pa pri likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, slovenščini ipd.). Velikokrat je to 

pogojeno tudi z dnevom v tednu (na začetku tedna je koncentracija večja, proti koncu 

tedna pa pri obeh spolih pade).  

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

U1: Menim, da se temu učitelji/učiteljice skoraj ne moremo izogniti. Sem mnenja, da se 

moramo kar se da zavesno nadzorovati, da ne privilegiramo določenega spola, a to vselej 

ne gre. Tudi pri sebi vidim, da kdaj večkrat opozarjam dečke, pri dekletih pa kakšne stvari 

kar spregledam.  

3. Poznate kakšen primer le-tega? 

U1: Vsaka učiteljica sem pa tja nenamerno privilegira določen spol.  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U1: Menim, da so dečki uspešnejši pri naravoslovnih predmetih, deklice pa pri LUM, 

GUM ipd.   

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U1: Poskušam biti enakovredna, a kot sem že povedala, mi to vedno ne uspeva.  

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U1: Pri bralni znački si učenci in učenke sami izberejo, katere knjige bodo brali. Jaz 

sestavim seznam knjig (po katerem se učenci odločajo o izboru), ki pa ne vsebuje 

stereotipnega izbora.  

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U1: Uporabljam kar se da nestereotipne primere. Med letom nekaj ur namenim prav 

pogovorom o stereotipih, kjer se z učenci pogovarjamo o stereotipih,  stereotipnih vlogah v 

družini, šoli … Takrat jim poskušam razložiti, da ljudje ne bi smeli tako stereotipno deliti 

vlog, ampak bi vsak moral znati opravljati in poprijeti za vsako delo (tudi oče bi moral 

kdaj kaj skuhati, tudi mama bi morala znati zamenjati žarnico ipd.). 
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Tabela 4: Opazovanje ravnanj učiteljice glede na spol učencev na OŠ v Kranju (14. 5. 2014) 

DISCIPLINA   

Šolska ura 1. 2. 3. 4. 5.  

OPOMBE 
F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 

1. opozarjanje med uro   

pokliče učenčevo/učenkino ime in ga prosi 

naj ne moti pouka 

7 2 4 2 2 1 2 2 7 5   

učencu/učenki  nameni jezen pogled/se ga 

dotakne 

- - 4 0 - - - - - -   

povzdigne glas 4 1 8 3 - - - - - -   

  učenca/učenko opozori in pove, kaj bo 

sledilo, če bo še  kršil/a pravila v razredu 

- - - - - - - - 1 0 

2. dopuščanje   

odhod na stranišče - - - - 1 2 3 2 - -   

  

  

  

šiljenje svinčnika/barvic - - 0 2 0 2 - - - - 

hoja po razredu - - 0 2 11 8 9 7 - - 
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kljub učenčevi/učenkini nedisciplini, ga 

učitelj/učiteljica ne opozori 

- - - - - - - - - -  

obračanje naokrog - - 0 4 14 20 25 21 - - Dečka pri drugi uri takoj opozori, naj se obrne 

okrog 

  

  

Učenci se med LUM lahko pogovarjajo, a v 

zmerni jakosti 

 Deček, ki ni naredil domače naloge, je bil 

takoj vpisan v zvezek 

zibanje na stolu - - - - - - - - - - 

uporaba različnih pripomočkov - - - - - - - - 0 1 

uporaba mobilnega telefona - - - - - - - - - - 

pogovor s sošolcem - - - - 17 12 18 12 - - 

nerešena domača naloga 0 2 0 1 - - - - - - 

3. Upoštevanje želje učenca/učenke  

sedežni red - - - - - - - - - -   

  branje domače naloge - - - - - - - - - - 

4. kaznovanje   

zgolj grožnja brez ukrepa - - - - - - - - - -   

  

  

  

vpis v dnevnik - - - - - - - - - - 

moraliziranje  - - - - - - - - - - 

dodatne naloge - - - - - - - - - - 
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odvzem / ukinjanje ugodnosti - - - - - - - - - -   

  

  

  

premestitev v drugo klop - - - - - - - - - - 

odvzem odmora - - - - - - - - - - 

dodaten teden dežurstva - - - - - - - - - - 

odstranitev iz razreda - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

  

  

osebni pogovor - - - - - - - - - - 

mediacija - - - - - - - - - - 

restitucija - - - - - - - - - - 

klicanje staršev - - - - - - - - - - 

prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta) - - - - - - - - - - 

vzgojni ukrep (opomin) - - - - - - - - - - 

5. pohvale   

ustna pohvala 2 2 4 4 3 3 6 6 4 4   

materialna nagrada - - - - - - - - - - 

zapis pohvale v »vzgojni zvezek« - - - - - - - - - - 

pohvali učenca/učenko pred celim 

razredom in ga navede kot zgled 

- - - - - - - - - - 
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6. motivacija  

strategija posledičnosti (»če boš naredil to, 

boš dobil…«) 

1 0 - - - - 1 0 1 1   

  

učencu/učenki daje občutek lastne 

vrednosti (spodbuja pozitivno 

samopodobo) 

- - - - - - - - - - 

utemeljeno pohvali - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

neutemeljeno pohvali, čeprav si 

učenec/učenka ne zasluži 

- - - - - - - - - - 

podeli posebno vlogo, dodeli nalogo - - - - - - - - - - 

ustvari pričakovanje - - - - - - - - - - 

spominjanja učenca/učenko na prejšnje 

uspehe 

- - - - - - - - - - 

AKTIVNOSTI UČENCEV MED 

POUKOM 

 

Šolska ura 1. 2. 3. 4. 5.  

 F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 
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1. odgovarjanje na vprašanja   

pokliče učenca, ki dvigne roko, a ni nujno, 

da jo je dvignil prvi 

2 0 6 0 3 3 1 0 6 1  

 

učenca/učenko pokliče naključno, tudi če 

ta ne dvigne roke 

- - - - - - 0 5 4 0 

2. reševanje nalog na tabli   

MAT - - - - - - - - - -  

 

 

SLJ - - - - - - - - - - 

NIT - - - - - - - - - - 

DRU/SPO - - - - - - - - - -  

 

 

GUM - - - - - - - - - - 

LUM - - - - - - - - - - 

3. priprava učnih pripomočkov   

učbeniki - - - - - - - - - -  

 

 

 

deljenje učnih listov - - - - - - - - - - 

glasbila - - - - - - - - - - 

športni rekviziti - - - - - - - - - - 
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razni didaktični pripomočki - - - - - - - - - -  

4. pomoč pri uporabi IKT-ja 

učitelju/učiteljici in učencem/učenkam 

 

računalnik - - - - - - - - - -   

  

  

interaktivna tabla - - - - - - - - - - 

radio - - - - - - - - - - 

AKTIVNOSTI UČITELJA   

Šolska ura 1. 2. 3. 4. 5.  

 

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 

1. reakcija na odgovore   

pohvala (ker učenec/učenka dobro 

odgovori) 

3 3 3 3 4 4 6 6 4 4   

pozitivna povratna informacija 1 3 4 4 4 4 - - 5 3 

posredovanje v smislu spodbujanja k 

dopolnitvi ali razširitvi  odgovora 

0 3 - - 2 0 3 3 2 0 

poda kritiko na odgovor - - - - 2 0 - - - - 
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učencu pove, da je odgovor napačen in ga 

spodbudi k ponovnemu odgovoru 

- - - - 2 1 1 1 1 0  

če je učenec/učenka odgovoril/-a napačno, 

pokliče drugega učenca/učenko in ga prosi 

za odgovor 

- - - - - - - - 0 2 

ignorira odgovor učenca/učenke, če ga 

učitelj/-ica ne prosi, naj pove odgovor 

- - 0 1 - - - - 0 1 

ne poda povratne informacije - - - - - - - - - - 

2. Spodbuja asertivno držo 

učencev/učenk 

 

spodbuja k izražanju lastnega mnenja, 

prepričanj, pravic, potreb ali čustev 

- - - - - - - - - -  

spodbuja k strpnosti do drugih 

sošolcev/sošolk 

2 2 - - - - - - - - 

spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji - - - - - - - - - -   

  

  

   

spodbuja k zagovarjanju lastnega stališča - - - - - - - - - - 

spodbuja k razumevanju in obvladovanju 

lastnih čustev ter čustev drugih 

- - - - - - - - - - 

spodbuja k sprejemanju kritike - - - - - - - - - - 
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spodbuja k sprejemanju odgovornosti za 

lastna ravnanja 

- - - - - - - - 1 0   

  

preprečuje manipulacijo - - - - - - - - - - 

3. Spodbuja sodelovanje med učenci in 

učenkami 

 

spodbuja sodelovanje med enakim spolom 

(homogene skupine) 
1 1 1 1 - - - - - -   

  

  

  

   

  

  

spodbuja delo v heterogenih skupinah - - - - - - - - - - 

spodbuja grupiranje po sposobnostih - - - - - - - - - - 

4. Spodbuja tekmovanje med učenci in 

učenkami 

- - - - - - - - - - 

5. Neformalni pogovori  

pripombe o počutju - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

  

pripombe o izgledu - - - - - - - - - - 
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18.6 Drugi sklop opazovanj (8. 5. 2015) 

Drugi sklop opazovanj opisuje opažanja in ugotovitve, ki sem jih zabeležila na osnovni šoli v 

okolici Kranja. Učiteljico sem opazovala 5 šolskih ur, in sicer strnjeno (en dan pouka). Opazovala 

sem uro matematike, slovenščine, športne vzgoje, glasbene umetnosti in razredno uro. V razredu so 

bili prisotni vsi učenci in učenke.  

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Pri prvi opazovani uri je učiteljica kar nekajkrat poskusila pomiriti vse tiste učence/učenke, 

ki so bili moteči med poukom. Večkrat je opozorila dečke kot dekleta. Kar 11-x je 

poklicala različna imena učencev in jih prosila, naj se umirijo. Pri učenkah se je to zgodilo 

le 1-x. Nekajkrat je tudi pristopila h klopi in učenca/učenko ustno opozorila (2-x k učenki, 

3-x k različnim učencem). Poslušala jih je umiriti tudi z jeznim pogledom (8-x pri dečkih). 

Ker to ni zadostovalo, je 3-x povzdignila glas – »Zadnje opozorilo!« (1-x nad učenko in 2-

x nad učencema). Poudariti moram, da so bili tako učenci kot tudi učenke pri tej uri precej 

nemirni, zato učiteljici ni preostalo drugega kot opozarjanje na različne načine. Tu nisem 

zasledila privilegiranja spola, ampak je učiteljica mirila vse tiste, ki so se med uro 

pogovarjali oz. so bili preglasni.  

 

 Dopuščanje 

Pri tej kategoriji pa bi lahko povzela, da je učiteljica več dopuščala dečkom kot dekletom. 

Dopuščala je odhod na stranišče (1-x dečku), šiljenje svinčnika in s tem posledično tudi 

hojo po razredu (2-x dečkoma, deklico, ki pa je vstala in želela ošiliti barvico, pa je takoj 

poslala nazaj v klop), obračanje naokrog (1-x dekletu, 6-x dečkom) in nerešeno domačo 

nalogo (1-x dekletu in 3-x dečkom). Vsem, ki niso rešili domače naloge, je rekla, naj jo 

rešijo do naslednjega dne – nikogar ni zapisala v dnevnik oz. izbrala kakršnegakoli 

drugega ukrepa. To se mi ne zdi pravilno, saj s tem učencem/učenkam, ki so domačo 

nalogo rešili, pokaže, da je vseeno, če tudi oni naloge ne rešijo, saj tako ali tako za to ne 

bodo kaznovani (z dodatno domačo nalogo, z vpisom v dnevnik ali čim podobnim).    

 Kaznovanje  

Učiteljica je med uro matematike kaznovala enega učenca in eno učenko. Dečka, ki ga je 

predhodno opozorila kar 4-x, mu namenjala jezne poglede, nad njim povzdignila glas, je na 

koncu presedla v drugo klop, kjer je sedel sam. Ta ukrep je zalegel in učenec ni več motil 

pouka. Učenka pa je celo uro iskala pozornost, jokala, kričala in udarjala po mizi, zato jo je 

DATUM in ČAS:  8. 5. 2015, 1. ura PREDMET: matematika 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 12 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35 let 
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učiteljica odstranila iz razreda (rekla ji je, naj gre na hodnik, nekajkrat teče gor pa dol, da 

se umiri in naj se nato vrne v razred – vrata je pustila odprta, da je imela učenko na očeh). 

Na ta način se je deklica umirila in zbrano nadaljevala pouk.  

 Pohvale  

Med uro je pohvalila vsakega učenca in učenko, ki je pravilno prebral rešitev domače 

naloge (»Bravo … Tako je … Odlično … Super ti je uspelo … Bravo, vidiš, da gre  …«).      

2. Aktivnost učencev med poukom 

Glasno branje   

Učiteljica je za branje domače naloge naključno klicala učence in učenke. Večkrat je 

poklicala dekleta kot dečke (7-x dekleta, 4-x dečke). Tudi pri branju rešitev nalog, ki so jih 

reševali med uro, je večkrat poklicala dekleta (9-x) kot dečke (4-x).   

 

Priprava učnih pripomočkov  

Učbenike in učne liste so razdelili dežurni učenci/učenke (2 učenca, 2 učenki), ki so izbrani 

po abecednem vrstnem redu.  

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri reševanju nalog in postavljanju vprašanj  

Učiteljica je pomagala vsem učencem/učenkam, ki so dvignili roko in prosili za pomoč 

(dodatno razlago, namig za reševanje ipd.). Nikomur ni ponudila rešitve, ampak jih je z 

dodatnimi razlagami oz. namigi spodbudila k razmišljanju. Opazila sem, da je učencem 

večkrat pomagala s konstruktivnimi kritikami, s katerimi jih je usmerila na pravo pot, 

povratne informacije deklicam pa so bile kratke in nenatančne (»ok«, »dobro«).  

Reakcija na odgovore  

Učence in učenke, ki so pravilno odgovorili oz. prebrali pravilno rešitev, je ustno pohvalila 

(»Dobro … Super … Odlično … Kar tako naprej …«). Prav tako je nekatere učence in 

učenke spodbujala k razširitvi odgovora oz. k ponovnemu razmisleku, če rešitev ni bila 

pravilna. V takem primeru je učenca/učenko poklicala k tabli in sta skupaj rešila račun oz. 

besedilno nalogo (2-x dekleti, 2-x dečka). To se mi zdi smiselno, saj s tem spodbudi 

učenca/učenko, da še enkrat premisli, kako bo rešil/-a račun, ponovi postopek in sam/-a 

ponovno pride do rešitve.     

  

Pohvali učenca/učenko, ker pravilno odgovori na vprašanje   

Pohvalila je vsakega učenca in učenko, ki je pravilno odgovoril, poleg tega pa tudi tiste, ki 

so do pravilne rešitve prišli z njeno pomočjo (»Vidiš, pa je šlo! Vse se da, če se hoče. 

Bravo!«).  

Spodbuja asertivno držo   

Učenko, ki je iskala pozornost, je spodbujala k razumevanju in obvladovanju lastnih 

čustev. Ko se je učenka vrnila v razred, je pristopila k njej in se z njo pogovorila o njenem 

obnašanju. Povedala ji je, da se ne bo mogla vsakič, ko ji v življenju nekaj ne bo šlo, jokati 

in udarjati po mizah, ampak bo morala svoja čustva jeze obvladati in se zadržati. Učenka 

se je z njo strinjala, se ji opravičila in obljubila, da se bo naslednjič poskušala lepše vesti.  
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Neformalni pogovori   

Zasledila sem nekaj neformalnih pogovorov o izgledu in počutju (»Tine, danes pa nekam 

veliko zehaš. Si premalo spal?«, »Maja, danes imaš pa res lepo majico«, »Taja, kako lepa 

frizura! Kdo pa ti je spletel te kitke?« …).  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Pri uri športne vzgoje sem dobila občutek, da učiteljica dostikrat namenoma ni opozorila 

učencev/učenk. Le nekajkrat je poklicala učenčevo/učenkino ime in prosila, naj se ne 

obešajo po športnih napravah, ker je to nevarno.   

Dopuščanje 

Učiteljica je pri tej uri učencem/učenkam več dopuščala kot pri urah v razredu. Dovolila je 

odhod na stranišče (kar 5-x dekletom in 3-x dečkom). Kar nekajkrat učencev in učenk 

kljub njihovi nedisciplini ni opozorila.  

Kaznovanje  

Enega učenca je kaznovala tako, da se je moral usesti na klop in pri uri športne vzgoje ni 

več sodeloval. Nekaj učencem pa je med izvajanjem vaj vzela žoge, saj niso upoštevali 

njenih navodil.  

Pohvale  

Med uro je ustno pohvalila tako učence kot tudi učenke. Nekatere učence/učenke je 

popravila pri izvajanju vaj z žogo, a če je njihov napredek opazila, jih je tudi pohvalila.  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Priprava učnih pripomočkov  

Pri pripravi pripomočkov (žoge, klopi, stožci) sem opazila, da so sodelovali le dečki.   

3. Aktivnost učitelja  

Učiteljica je učence in učenke spodbujala k strpnosti do sošolca, ki ni znal voditi žoge. Ker 

so se nekateri iz njega norčevali, je vse posedla v krog, da so se pogovorili o dogodku.   

Poleg tega pa je spodbujala k sprejemanju kritike, saj so nekateri učenci menili, da so 

najboljši pri vodenju žoge, ko pa jih je popravila, so odreagirali zelo burno. Z vsakim 

učencem se je v razredu o tem individualno pogovorila. Nekateri so kritike nato sprejeli 

pozitivno, en deček pa se z njo ni strinjal in dejal, da on ve, da žogo vodi najbolje v 

razredu, saj trenira košarko.  

Spodbujala je sodelovanje v skupinah, učenci in učenke pa so se razvrstili sami − po 

lastnih željah. Tako so nastale homogene skupine. Menim, da bi jih morala učiteljica sama 

razvrstiti po skupinah in s tem spodbujati delo v heterogenih skupinah.  

  

DATUM in ČAS:  8. 5. 2015, 2. ura PREDMET: športna vzgoja 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 12 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35 let 
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Za razliko od prve ure so bili učenci in učenke med uro slovenščine manj moteči. 

Učiteljica jih je le nekajkrat glasno opozorila in jim namenila jezen pogled (2-x dekleti, 3-x 

dečke). Enemu učencu je trikrat rekla, naj pospravi peresnico v torbo, in mu povedala, kaj 

bo sledilo, če tega ne bo storil (tega se je držala in mu jo je na koncu vzela in postavila na 

svojo mizo).   

Dopuščanje 

Dečku je nekaj časa tolerirala igranje s peresnico, a po nekajkratnih opozorilih mu igranja 

ni več dopuščala, saj je učenec s tem motil pouk, poleg tega pa ni bil osredotočen na delo 

med uro. Nekaterim učenkam je spregledala obračanje naokrog in pogovarjanje. Dopustila 

je tudi odhod na stranišče, čeprav so imeli učenci pred to uro glavni šolski odmor z malico 

(1-x deklici). Ena učenka jo je med uro prosila, če se lahko presede v drugo klop k sošolki, 

češ, da jo sosed v klopi moti in učiteljica ji je to dovolila.  Pri ostalih kategorijah (zibanje 

na stolu, igranje z različnimi predmeti, šiljenje barvic …) učiteljica ni popuščala.  

Kaznovanje  

Zgoraj omenjenega učenca je kaznovala z odvzemom peresnice.  

Pohvale  

Pohvalila je vsak pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje (»Bravo … Lepo … Ti si pa 

cel Einstein …«).   

 

2. Aktivnost učencev med poukom 

Odgovarjanje na vprašanja   

Klicala je tiste učence/učenke, ki so dvigovali roke. Nikoli ni poklicala učenca/učenke, ki 

ni dvignil/-a roke.  

 

Glasno branje   

Učiteljica je učence/učenke klicala po naključnem vrstnem redu. Večkrat je poklicala 

učenke (6-x) kot učence (2-x). Klicala je tako dobre kot slabe bralce/bralke.   

Priprava učnih pripomočkov  

Učbenike sta pripravila dežurna učenca.  

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri reševanju nalog in postavljanju vprašanj  

Pomoč je ponudila vsakomur, ki je dvignil roko in prosil za nasvet. Ni podala končne 

DATUM in ČAS:  8. 5. 2015, 3. ura PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 12 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35 let 
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rešitve, ampak je učenca/učenko usmerila, kako naj nalogo rešuje naprej. 5-x je pomagala 

učencem in 2-x učenkama.  

Reakcija na odgovore     

Odgovor je vedno pohvalila, ga glasno ponovila, podala povratno informacijo in ga 

razširila, če je bilo to potrebno. Če učenec/učenka ni odgovoril/-a pravilno, ga/jo je 

spodbudila k ponovnemu razmisleku, postavila dodatno vprašanje ali pa dala namig. Nikoli 

ni poklicala drugega učenca in ga prosila za isti odgovor.    
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Pri tej uri je učiteljica uporabljala posebno tehniko umirjanja učencev in učenk. Vsakič, ko 

je v razredu postalo hrupno, je začela ploskati nek ritmični vzorec, učenci/učenke pa so 

morali ponoviti za njo. Ta način umirjanja se mi je zdel zelo zanimiv in izviren, saj so se 

učenci/učenke zares umirili, v razredu je nastala čista tišina, poleg tega pa so vadili 

ritmične vzorce. Nekajkrat je uporabila tudi boben, na katerega je zaigrala, če je želela 

pridobiti pozornost učencev in učenk. Med uro ni nikoli povzdignila glasu ali ustno 

opozarjala posameznih učencev ali učenk.    

Dopuščanje 

Dopuščala je hojo po razredu, saj so morali učenci/učenke pripraviti glasbila, učne liste, 

premakniti klopi, plesati in na koncu še vse pospraviti za seboj. Ura je bila zelo sproščena. 

Tistim učencem in učenkam, ki so želeli solo ali v paru zapeti pesem pred razredom, je to 

dovolila. Vsak si je lahko tudi sam izbral, kateri instrument bo igral. Ni privilegirala 

nobenega spola.  

Kaznovanje  

Ni kaznovala nobenega učenca ali učenke.  

Pohvale  

Ustno je pohvalila vsakega učenca (5-x) in učenko (7-x), ki se je opogumil in zapel pred 

razredom. Vse te učenke in učence je na koncu tudi navedla kot zgled.  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Priprava učnih pripomočkov  

Pripomočke (glasbila, učne liste ipd.) so razdelili učenci in učenke, ki jih je določila 

učiteljica (2 dečka in 5 deklet). Tu zasledimo privilegiranost deklet, vendar menim, da to 

privilegiranje ni bilo namerno, ampak je izbrala tiste učenke in učenca, za katere je vedela, 

da bodo glasbila pripravili hitro in brez prepiranj.  

 

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri igranju glasbil  

Vsakemu učencu in učenki (ne glede na spol), ki je igral/-a na določeno glasbilo, je 

popravila držo in mu svetovala pri izvajanju.  

Spodbujanje k izražanju lastnega mnenja, kritike  

Nekatere učence in učenke je na koncu prosila, naj ocenijo nastope sošolcev in sošolk in 

utemeljijo svojo odločitev. S tem jih je spodbudila k lastnemu razmišljanju, k izražanju 

mnenja, prepričanja, k zagovarjanju lastnega stališča in spodbudila odprto komunikacijo. 

Poleg tega pa so morali učenci in učenke pokazati tudi neko znanje, saj so lahko le na 

DATUM in ČAS:  8. 5. 2015, 4. ura PREDMET: glasbena umetnost 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 12 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35 let 
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podlagi tega ocenili nastope drugih. Učence in učenke, ki so bili/bile 

ocenjevani/ocenjevane, pa je spodbudila k sprejemanju pohval in kritik.   

Spodbuja sodelovanje   

Spodbujala je delo v heterogenih skupinah.  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Med uro ni bilo veliko opozarjanja, saj so bili učenci in učenke motivirani za delo in niso 

motili pouka. Učiteljica je le 2-x pristopila k učencema in ju prosila, naj govorita tišje. Ura 

je bila zelo sproščena, učenci so med seboj lepo sodelovali (delo v skupinah).  

Dopuščanje 

Učiteljica je dopuščala hojo po razredu, odhod na stranišče, pogovarjanje med sošolci (v 

sprejemljivi jakosti).  

Kaznovanje  

V tej uri ni kaznovala učencev/učenk.  

Pohvale  

Podala je kar nekaj ustnih pohval (5-x dečkom, 7-x dekletom), predvsem pri predstavitvi 

plakatov, ki so jih učenci in učenke izdelali o varni uporabi interneta. Eno skupino (v kateri 

so bila tri dekleta in en deček) je še posebej pohvalila pred celim razredom in jih navedla 

kot zgled vsem ostalim skupinam. Ta pohvala je bila primerna, saj so se učenke in učenec 

zares potrudili pri izdelavi plakata in končni predstavitvi. Na koncu je vsem razdelila tudi 

materialne nagrade (značke: Varno uporabljam internet).  

Motivacija  

Vse skupine je motivirala med samim izdelovanjem in med predstavitvami. V vsaki 

skupini je enemu učencu ali učenki dodelila posebno nalogo (vlogo vodje, ki nadzoruje 

ostale sošolce/sošolke v skupini – v dveh skupinah sta bili to dekleti, v treh pa učenci – 

določila jih je učiteljica). Med uro jim je kar nekajkrat povedala, da jih na koncu čaka 

presenečenje, če bodo dobro izdelali plakate. S tem je učence in učenke še bolj motivirala 

za delo, saj je vzbudila zanimanje in ustvarila neko pričakovanje.   

2. Aktivnost učencev med poukom 

Priprava učnih pripomočkov  

Učne pripomočke so pripravili dežurni učenci, plakate pa so na steno obesili vodje skupin.  

3. Aktivnost učitelja  

Spodbujanje k izražanju lastnega mnenja, kritike  

Učiteljica jih je spodbujala k izražanju lastnih mnenj, saj je morala vsaka skupina podati 

lastno mnenje o tem, kaj si misli o uporabi interneta.   

Spodbuja sodelovanje   

Spodbujala je sodelovanje v heterogenih skupinah.  

 

  

DATUM in ČAS:  8. 5. 2015, 5. ura PREDMET: razredna ura 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 12 

dečkov in 10 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/35 let 
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INTERVJU 2 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj?   

U2: Mislim, da uspešnost učencev pri pouku sploh ni odvisna od spola, ampak od 

sposobnosti posameznika in od okolja, v katerem odrašča. 

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?  

U2: Menim, da tega v šoli ne sme biti. 

3. Poznate kakšen primer le-tega? 

U: S takim primerom se sama še nisem srečala. 

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U2: Ne vem, če bi sploh lahko izpostavila kakšen predmet. Stereotipno naj bi bile deklice 

boljše pri umetnostnih področjih, dečki pa pri naravoslovno-matematičnih, a jaz to opažam 

le pri posameznikih, ne pa da bi človek posploševal, saj je lahko tudi obratno. Letos imam 

npr. razred, kjer so na glasbenem področju uspešnejši dečki.  

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U2: Poskušam biti enakovredna do vseh otrok, ne glede na spol, socialno pripadnost ... Od 

otrok zahtevam vedno enako oziroma gledam na to, da otrok v okviru svojih zmožnosti da 

vse od sebe in predvsem da napreduje. 

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U2: Knjige za bralno značko otroci izbirajo sami. Sicer jim dam seznam, ki pa je bolj 

priporočilne narave - predvsem, da se starši znajo orientirati, kako zahtevne knjige naj bi 

otrok bral v nekem obdobju. 

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U2: Glede tega sem pa zelo nesterotipna, saj spodbujam otroke, da je vsak zmožen delati 

vse. Tudi pri igri vlog imajo kdaj dečki dekliške vloge, deklice pa moške vloge. Če ne 

delaš pri tem neke 'scene' in sam ne poudarjaš stereotipov, potem otroci to vzamejo nekaj 

vsakdanjega. Mislim pa tudi, da teh stereotipov tudi v domačem okolju ni več toliko, saj 

oba starša v večini primerov opravljata vsa dela. 
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Tabela 5: Opazovanje ravnanj učiteljice glede na spol učencev na OŠ v Kranju (8. 5. 2015) 

DISCIPLINA   

Šolska ura 1. 2. 3. 4. 5.  

OPOMBE 

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 

1. opozarjanje med uro   

pokliče učenčevo/učenkino ime in ga prosi 

naj ne moti pouka 

11 1 2 1 - - - - - - Pri 5. uri učence in učenke opozarja le s 

ploskanjem ritmičnega vzorca (zaploska 9x) 

  

  

  
učencu/učenki  nameni jezen pogled/se ga 

dotakne 

8  - - - - 3 2 - - 

povzdigne glas 2 1 - - - - - - - - 

učenca/učenko opozori in pove, kaj bo 

sledilo, če bo še  kršil/a pravila v razredu 

- - - - - - 1 0 - - 

2. dopuščanje   

odhod na stranišče 1 0 3 5 - - 0 1 - -    

  

  

  

šiljenje svinčnika/barvic 2 0 - - - - - - - - 

hoja po razredu - - - - - - - - 8 9 
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kljub učenčevi/učenkini nedisciplini, ga 

učitelj/učiteljica ne opozori 

- - - - - - - - - - 

obračanje naokrog 6 1 - - - - 0 4 5 7   

  
zibanje na stolu - - - - - - - - - - 

uporaba različnih pripomočkov - - - - - - - - - - 

uporaba mobilnega telefona - - - - - - - - - - 

pogovor s sošolcem - - - - - - 0 2 1 1 

nerešena domača naloga 3 1 - - - - - - - - 

3. Upoštevanje želje učenca/učenke  

sedežni red - - - - - - 0 1 - -   

  
branje domače naloge - - - - - - - - - - 

4. kaznovanje   

zgolj grožnja brez ukrepa - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

  

  

  

vpis v dnevnik - - - - - - - - - - 

moraliziranje  - - - - - - - - - - 

dodatne naloge - - - - - - - - - - 

odvzem / ukinjanje ugodnosti - - - - - - 1 0 - - 
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premestitev v drugo klop - - - - - - - - - - 

odvzem odmora - - - - - - - - - - 

dodaten teden dežurstva - - - - - - - - - - 

odstranitev iz razreda 0 1 - - - - - - - -  Pusti odprta vrata, da ima deklico na očeh 

  

  

  

  

  

  

osebni pogovor - - - - - - - - - - 

mediacija - - - - - - - - - - 

restitucija - - - - - - - - - - 

klicanje staršev - - - - - - - - - - 

prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta) - - - - - - - - - - 

vzgojni ukrep (opomin) - - - - - - - - - - 

5. pohvale   

ustna pohvala 10 8 - - - - 5 8 5 7   

 

 

Kot zgled navede vse učence in učenke, ki so 

peli pred tablo 

materialna nagrada - - - - - - - - - - 

zapis pohvale v »vzgojni zvezek« - - - - - - - - - - 

pohvali učenca/učenko pred celim 

razredom in ga navede kot zgled 

- - - - - - - - 5 7 
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6. motivacija  

strategija posledičnosti (»če boš naredil to, 

boš dobil…«) 

- - - - - - - - - -   

  

učencu/učenki daje občutek lastne 

vrednosti (spodbuja pozitivno 

samopodobo) 

- - - - - - - - - - 

utemeljeno pohvali - - - - - - - - - -   

neutemeljeno pohvali, čeprav si 

učenec/učenka ne zasluži 

- - - - - - - - - - 

podeli posebno vlogo, dodeli nalogo - - - - - - - - - - 

ustvari pričakovanje - - - - - - - - - - 

spominjanja učenca/učenko na prejšnje 

uspehe 

- - - - - - - - - - 

AKTIVNOSTI UČENCEV MED 

POUKOM 

 

razred 1. 2. 3. 4. 5.  

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 
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1. odgovarjanje na vprašanja   

pokliče učenca, ki dvigne roko, a ni nujno, 

da jo je dvignil prvi 

- - - - - - - - - -   

  

učenca/učenko pokliče naključno, tudi če ta 

ne dvigne roke 

- - - - - - - - - - 

2. reševanje nalog na tabli   

MAT 2 2 - - - - - - - -   

  

  SLJ - - - - - - - - - - 

NIT - - - - - - - - - - 

DRU/SPO - - - - - - - - - -   

  

  GUM - - - - - - - - 5 7 

LUM - - - - - - - - - - 

3. priprava učnih pripomočkov   

učbeniki 2 2 - - - - - - - -   

  

  

  

  

deljenje učnih listov - - - - - - - - - - 

glasbila - - - - - - - - 2 5 

športni rekviziti - - - - - - - - - - 
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razni didaktični pripomočki - - - - - - - - - - 

4. pomoč pri uporabi IKT-ja 

učitelju/učiteljici in učencem/učenkam 

 

računalnik - - - - - - - - - -   

  

  interaktivna tabla - - - - - - - - - - 

radio - - - - - - - - - - 

AKTIVNOSTI UČITELJA   

razred 1. 2. 3. 4. 5.  

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 

1. reakcija na odgovore   

pohvala (ker učenec/učenka dobro 

odgovori) 

9 9 - - - - 2 6 5 7   

pozitivna povratna informacija - - - - - - 2 6 - - 

posredovanje v smislu spodbujanja k 

dopolnitvi ali razširitvi  odgovora 

0 2 - - - - 0 1 - - 

poda kritiko na odgovor - - - - - - - - - - 
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učencu pove, da je odgovor napačen in ga 

spodbudi k ponovnemu odgovoru 

- - - - - - 3 1 - - 

če je učenec/učenka odgovoril/-a napačno, 

pokliče drugega učenca/učenko in ga prosi 

za odgovor 

- - - - - - - - - - 

ignorira odgovor učenca/učenke, če ga 

učitelj/-ica ne prosi, naj pove odgovor 

- - - - - - - - - - 

ne poda povratne informacije - - - - - - - - - - 

2. Spodbuja asertivno držo 

učencev/učenk 

 

spodbuja k izražanju lastnega mnenja, 

prepričanj, pravic, potreb ali čustev 

- - - - - - - - 2 3   

spodbuja k strpnosti do drugih 

sošolcev/sošolk 

- - 1 0 - - - - - - 

spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

  

  

  

  

spodbuja k zagovarjanju lastnega stališča         1 1 

spodbuja k razumevanju in obvladovanju 

lastnih čustev ter čustev drugih 

0 1 - - - - - - - - 

spodbuja k sprejemanju kritike - - - - - - - - 0 2 
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spodbuja k sprejemanju odgovornosti za 

lastna ravnanja 

- - - - - - - - - - 

preprečuje manipulacijo - - - - - - - - - - 

3. Spodbuja sodelovanje med učenci in 

učenkami  

  

spodbuja sodelovanje med enakim spolom 

(homogene skupine) 
- - - - - - - - - -   

  

  

   

  

  

spodbuja delo v heterogenih skupinah - - - - - - - - - - 

spodbuja grupiranje po sposobnostih - - - - 1 1 - - - - 

4. Spodbuja tekmovanje med učenci in 

učenkami  

- - - - - - - - - - 

5. Neformalni pogovori  

pripombe o počutju 0 1 - - - - - - - -   

   

  

  

pripombe o izgledu 2 0 - - - - - - - - 
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18.7 Tretji sklop opazovanj (20. 3. 2015) 

 

Tretji sklop opazovanj opisuje opažanja in ugotovitve, ki sem jih zabeležila na osnovni šoli v 

okolici Kranja. Opazovala sem 5 različnih učiteljic razrednega pouka, vsako po eno šolsko uro.  

 

1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Učiteljica je morala med uro glasbene umetnosti štirikrat poklicati ime enega učenca in ga 

umiriti (»Tim, lepo se usedi in nehaj govoriti. Tim, a moraš biti vedno glavni? Prenehaj!«), 

pri učenkah pa tega načina opozarjanja ni uporabljala. Dvakrat je dvema učencema in 

učenkama namenila jezen pogled. Poleg naštetih dveh načinov discipliniranja pa je 

učiteljica učenca kar trikrat opozorila in mu povedala, kaj bo sledilo, če se ne bo umiril 

(umik iz razreda). Učenec kljub grožnjam ni odnehal, učiteljica pa ga tudi po več 

opozorilih ni poslala iz razreda.   

Dopuščanje 

Med uro sem opazila kar nekaj dopuščanja. Učiteljica je dopustila hojo po razredu (učenca 

je opozorila, naj ne hodi po razredu, učenkama pa je enako stvar dopustila). Enako se je 

zgodilo pri uporabi lepila, s katerim sta se igrala učenec in učenka. Učiteljica je opozorila 

dečka, deklice pa ne.  

Kaznovanje  

Učiteljica je učencem le grozila s kaznijo, kaznovala pa ni nikogar. Niti učencu niti učenki, 

ki sta se igrala z lepilom, le-tega ni vzela, ampak je dečka le opozorila (deklice ni) in jima 

dovolila, da sta ga uporabljala še naprej.  

Pohvale  

Velikokrat je pohvalila tako učence kot učenke. Nisem zaznala razlik po spolu.  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Priprava učnih pripomočkov  

Instrumente so pripravljale le učenke. Kasneje mi je učiteljica omenila, da eno uro 

pomagajo dekleta, naslednjo uro dečki.  

 

3. Aktivnost učitelja  

Pomoč pri igranju glasbil  

Med uro ni nudila pomoči, saj so učenci že znali igrati na glasbila.  

Spodbuja sodelovanje   

Spodbujala je delo v heterogenih skupinah.  

DATUM in ČAS:  20. 3. 2015 PREDMET: glasbena umetnost 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 20 učencev: 12 

dečkov in 8 deklet 

RAZRED: 3.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/30 let 
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INTERVJU 3  

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj?   

U3: V tem razredu so glede na končni šolski uspeh zagotovo uspešnejša dekleta. Med 

poukom pa je vse odvisno od dneva, razpoloženja učencev in učenk, od predmeta, od snovi 

… Težko na splošno rečem, kdo je uspešnejši med šolskimi urami. En dan dekleta, drugi 

dan dečki.  

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

U3: S tem se zagotovo ne strinjam. Menim, da bi morala vsaka učiteljica oz. učitelj tako na 

učence kot učenke gledati enako.  

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

U3: Ne poznam takšnega primera. Na naši šoli vse učiteljice gledamo, da smo enakovredne 

do obeh spolov.  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U3: Če pogledam na splošno, bi vsekakor rekla, da so dečki uspešnejši pri matematiki, 

športni vzgoji, naravoslovju in tehniki, dekleta pa pri glasbeni umetnosti, slovenščini.  

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U3: Sama se med urami nadziram in pazim, da sem enakovredna do obeh spolov. Pazim 

pri klicanju k tabli, postavljanju vprašanj, dodelitvi nalog med urami ipd. Ne morem pa 

trditi, da mi to vedno uspeva. Tudi jaz sem samo človek in včasih delam napake.  

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U3: Pri izboru knjig nisem opazila stereotipnega izbora.  

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U3: Moram poudariti, da so primeri v učbenikih kar stereotipni, zato poskušam z 

učenci/učenkami poiskati tudi primere, ki niso stereotipni. O njih se potem tudi 

pogovorimo.  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Tako učenci kot tudi učenke so bili med opazovano uro zelo umirjeni, tako da jih učiteljica 

ni veliko opozarjala oz. mirila. Enkrat je pristopila k učencu, ga prijela za ramo in mu tiho 

rekla, naj pripravi pisalo in začne reševati nalogo. Tudi med pogovorom o pisanju 

opravičila so učenci/učenke zelo lepo sodelovali, pri odgovarjanju na vprašanja so 

dvigovali roke, niso si skakali v besedo, zato je bila ura res lahko lepo izpeljana.  

 Dopuščanje 

Učiteljica je dopuščala odhod na stranišče (1-x dečku, 1-x deklici). Drugih oblik 

dopuščanja nisem opazila, saj učenci in učenke niso hodili po razredu, niso se obračali 

naokrog, niso se igrali z raznimi pripomočki ipd.     

 Kaznovanje  

Nisem opazila nobene oblike kaznovanja (nikogar ni vpisala v zvezek/dnevnik, ni ukinjala 

ugodnosti, nikogar ni premestila v drugo klop ali ga celo odstranila iz razreda …).  

Pohvale  

Tako učence kot učenke je pri vsakem odgovoru ustno pohvalila (»Super. Zelo dobro 

razmišljaš. Odlično!«).  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Odgovarjanje na vprašanja  

Učiteljica je klicala učence in učenke, ki so dvigovali roke. Tiste, ki je niso dvignili, je 

pustila pri miru (to se mi ne zdi ravno najbolje, saj s tem takšnim učencem in učenkam daje 

nekakšno potuho).  Opazila sem, da je deklice in dečke klicala po enakem vrstnem redu. 

Na eno vprašanje je odgovorila deklica, na naslednjega deček in tako naprej (6-x deklice, 

6-x dečke). To je bila edina učiteljica, ki je učence in učenke klicala povsem enakovredno. 

Ali to počne pri vseh urah, ne vem, saj sem bila v njenem razredu le eno šolsko uro.  

Priprava učnih pripomočkov  

Med uro niso razdeljevali učnih pripomočkov. Učbenike in zvezke so imeli že na mizah, 

ostalih pripomočkov niso potrebovali.  

3. Aktivnost učitelja  

Reakcija na odgovore  

Učiteljica je pohvalila vsakogar, ki je odgovoril na zastavljeno vprašanje oz. prebral 

pravilno rešitev naloge. Če kdo izmed njih ni znal odgovoriti na vprašanje, ni poklicala 

drugega, ampak je učencu/učenki toliko časa pomagala z dodatnimi podvprašanji, da je na 

koncu odgovoril pravilno. To se mi zdi v redu, saj tako spodbudi učenca ali učenko, da še 

bolj začne razmišljati, poleg tega pa je na koncu vesel/vesela in ponosen/ponosna, da je 

»sam/-a« prišel/-a do pravilnega odgovora.  

DATUM in ČAS:  20. 3. 2015 PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 23 učencev: 12 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 4.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/30 let 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

147 
 

Spodbuja asertivno držo  

Čez celotno uro je spodbujala učence in učenke k izražanju lastnega mnenja. Velikokrat 

jim je zastavila vprašanje: »Kaj pa ti meniš o …?«  

Neformalni pogovori  

Med uro je enkrat podala pripombo o počutju (»Maja, si že kaj nestrpna, ker danes 

praznuješ rojstni dan?«).  
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INTERVJU 4 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj?   

U4: To je odvisno od razreda, od dela učitelja, šolske snovi ipd. V mojem razredu so 

uspešnejši dečki.  

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

U4: Moje mnenje je, da do tega absolutno ne bi smelo prihajati, saj je primarna naloga 

učitelja  objektivnost, pravičnost in enakost do vseh, ne glede na spol. 

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

U4: Trenutno na šoli ne poznam tega primera, saj drugih učiteljic ne opazujem med 

poukom. Je pa v preteklosti že prišlo do te vrste razlikovanja.  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U4: Dečki v mojem razredu so uspešnejši pri matematiki in likovni umetnosti, deklice pri 

slovenščini in družboslovju.  

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U4: Menim, da sem popolnoma enakovredna do obeh spolov.  

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U4: Ne.  

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U4: Ne uporabljam stereotipnih primerov.  
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1. Disciplina 

 Opozarjanje med uro  

Učiteljica je večkrat opozarjala dečke kot dekleta. Kar 8-x je poklicala imena učencev in 

jih na različne načine prosila, naj prenehajo motiti pouk (»Jurij, dovolj je!«, »Klemen, 

prenehaj s klepetanjem!«), enako pa je storila le pri eni deklici. Dvakrat je pristopila k 

enemu učencu in ga ustno opozorila, naj se neha igrati s pripomočki, ki jih med reševanjem 

nalog ne potrebuje. Poleg tega pa je istega dečka opozorila, naj se ne obrača okrog, mu kar 

nekajkrat namenila tudi jezen pogled in nad njim povzdignila glas. Pri deklicah tega nisem 

opazila, čeprav bi v nekaterih primerih tudi one zaslužile, da bi jih opozorila, če ne tudi 

kaznovala.   

Dopuščanje 

Pri tej kategoriji sem ponovno opazila nekaj privilegiranja deklet v razredu. Nekatere so se 

večkrat sprehodile po razredu (šiljenje, brisanje nosu ipd.), a jih učiteljica ni opozorila. 

Ravno nasprotno je bilo pri dečku, ki se je obrnil k sošolcu v zadnjo klop, da bi si sposodil 

radirko, a ga je učiteljica takoj opozorila, naj se preneha obračati okrog. Enako sta storili 

dve dekleti, a je učiteljica to spregledala. Nekajkrat je dopustila pogovore s 

sošolci/sošolkami (če so šepetali) – glasno govorjenje je takoj prekinila.    

Kaznovanje  

Učenca je kaznovala z odvzemom ravnila, ki mu ga je vrnila po končanem pouku. Drugega 

kaznovanja (razen ustnih opozarjanj) nisem opazila.  

Pohvale  

Velikokrat je tako učence kot tudi učenke ustno pohvalila pri pregledovanju domače 

naloge, med pogovorom v krogu (»Bravo! Odlično! O, tole je bilo pa hitro!«).  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Odgovarjanje na vprašanja  

Pri klicanju za odgovarjanje na vprašanja nisem zaznala privilegiranja spola. Klicala je 

naključno (tako učence kot tudi učenke), poleg tistih, ki so dvigovali roke, je klicala tudi 

tiste učence/učenke, za katere je menila, da ne sledijo pouku oz. so nezbrani (1-x deklico, 

2-x dečka).  

Priprava učnih pripomočkov  

Pripomočke je pripravila učiteljica sama (razdelila je kartončke, prav tako tudi učne liste).  

3. Aktivnost učitelja  

Reakcija na odgovore  

Pohvalila je vsak pravilen odgovor. Če učenec/učenka ni znal/-a odgovoriti na vprašanje, 

ga/jo je spodbudila k ponovnemu odgovoru. Ignorirala je odgovore učencev in učenk, če ti 

niso dvignili roke.  

DATUM in ČAS:  20. 3. 2015 PREDMET: slovenščina 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 22 učencev: 11 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 2.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/40 let 
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Spodbuja asertivno držo  

Spodbujala je k strpnosti do sošolk/sošolcev. Eden od učencev je za odgovor potreboval 

nekaj več časa kot ostali, zato so nekateri učenci in učenke postali nestrpni in začeli 

vzdihovati. Učiteljica je takoj ustavila pogovor in se z ostalimi pomenila o njihovem 

vedenju. Razložila jim je, da vsak učenec potrebuje svoj čas za razmislek (eni več, drugi 

manj) in da takšnega vedenja v razredu ne bo dopuščala. Vsi tisti, ki so se pritoževali, so se 

morali sošolcu opravičiti, šele nato so nadaljevali pouk.  
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INTERVJU 5 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj?   

U5: Med poukom so uspešnejša dekleta, saj veliko več sodelujejo pri pouku, redno delajo 

domače naloge ipd. Imam tudi dva učenca, ki učno precej zaostajata za sošolci in 

sošolkami. Včasih pride do trenj med njimi, a s pogovorom težave hitro rešimo.   

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

U5: Tega v osnovnih šolah ne bi smelo biti.  

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

U5: Ne poznam primera. Trudimo se, da ne bi privilegirale enega spola.  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U5: Ne opazim razlik po predmetih. Sama poskušam pri vseh predmetih vključevati vse 

učence in učenke.  

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U5: Menim, da sem enakovredna do obeh spolov.  

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U5: Učencem in učenkam prepuščam, katere knjige bodo brali, saj se z izborom knjig po 

željah in zanimanjih mladih bralcev razvija užitek ob branju, ki je ključen za to, da 

vzljubijo branje. Menim, da ne izbirajo stereotipno.  

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U5: Poskušam najti čim več nestereotipnih primerov, saj se družba spreminja in stereotipi, 

kot je ta, da mama kuha, niso več »in«.  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

Med uro družbe nisem opazila veliko opozarjanja učencev ali učenk, saj so vsi pri pouku 

zelo lepo sodelovali in upoštevali pravila, ki jih je na začetku ure določila učiteljica. 

Zasledila sem dve opozorili, naj se učenca obrneta okrog in bereta besedilo v svojem 

učbeniku. Enkrat pa je opozorila tudi skupino učencev in učenk, ki so izdelovali časovni 

trak, saj so bili preglasni.    

Dopuščanje 

Dopuščala je hojo po razredu med izdelovanjem plakatov in časovnih trakov. Ni dopuščala 

obračanja naokrog, uporabe pripomočkov, zibanja na stolu, klepetanja ipd. O uporabi 

mobilnega telefona pa ima z učenci in učenkami dogovorjeno, da jih lahko nosijo s seboj in 

jih imajo v šolski torbi (izklopljene), med odmorom pa jih lahko uporabljajo.     

Kaznovanje  

Nisem opazila kaznovanja.  

Pohvale  

Učence in učenke je pohvalila pri odgovarjanju na vprašanja (pohvalila je vsak pravilen 

odgovor) in med izdelovanjem plakatov in časovnih trakov (med izdelovanjem je hodila po 

razredu, pohvalila ideje, dodala še kakšno svojo ipd.). Po predstavitvah končnih izdelkov 

pa je prav tako ustno pohvalila vse skupine. Nisem zaznala privilegiranja spola.  

Motivacija 

Med izdelovanjem plakatov je hodila po razredu in motivirala prav vse skupine. Pohvalila 

je njihove ideje, poleg tega pa jim je pomagala z novimi idejami in dopolnitvami. Učenci 

in učenke so bili za delo zelo motivirani.  

2. Aktivnost učencev 

Odgovarjanje na vprašanja  

Na začetku ure je z učenci in učenkami ponovila snov prejšnje ure. Pri klicanju za 

odgovore nisem zaznala privilegiranosti določenega spola (poklicala je 8-x dekleta, 9-x 

dečke). Odgovore učencev/učenk, ki niso dvignili roke in so kljub temu odgovorili na 

vprašanje, je ignorirala. V  pogovor je želela vključiti vse učence in učenke - klicala je tako 

tiste, ki so dvigovali roke, kot tudi tiste, ki jih niso. Pokazalo se je, da so tudi tisti, ki niso 

dvignili rok, znali odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

Priprava učnih pripomočkov  

Pri pripravi plakatov, flomastrov in podobnih pripomočkov so pomagali dežurni učenci in 

učenke.  

3. Aktivnost učitelja  

Reakcija na odgovore  

Vsak odgovor je še enkrat sama glasno ponovila, ga pohvalila in pokomentirala.  

DATUM in ČAS:  20. 3. 2015 PREDMET: družba 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 19 učencev: 10 

dečkov in 9 deklet 

RAZRED: 5.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/45 let 
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Spodbuja sodelovanje med učenci in učenkami  

Spodbujala je delo v heterogenih skupinah (učence in učenke je razdelila v mešane 

skupine).  

Neformalni pogovori 

Med izdelavo plakata je podala pripombo o počutju (»Tinkara, kaj pa je danes s teboj? 

Nekam odsotna se mi zdiš.«).   
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INTERVJU 6 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku, dečki ali deklice, ter zakaj?   

U6: V našem razredu so uspešnejši dečki (imamo kar 5 učencev, ki so nadarjeni). Moram 

reči, da so tudi zelo razgledani in o nekaterih stvareh vedo celo več od mene. 

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

U6: Sem mnenja, da spolnega razlikovanja ne bi smelo biti. Ne morem pa trditi, da se to po 

šolah ne dogaja.  

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

U6: Poznam primere, kjer učiteljice silijo v ospredje vedno le en spol (to se dogaja pri 

različnih tekmovanjih, športnih udeležbah ipd. – po navadi dečke). Mislim, da je to 

nesprejemljivo in bi morali dati priložnost vsem, ki bi se tekmovanj želeli udeležiti, četudi 

ne bi dosegali tako dobrih rezultatov.  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U6: Pri vseh predmetih so določeni učenci/učenke uspešnejši, drugi pa manj. Mogoče so 

splošno gledano dečki uspešnejši pri naravoslovnih predmetih, dekleta pa pri 

družboslovnih, vendar sama ne maram takšnih posplošitev.   

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U6: Sem proti vsakršnemu razlikovanju po spolu. Mislim, da mora učitelj vsakemu učencu 

ali učenki dati možnost, da se izkaže. Če pa mu/ji na začetku ne gre, pa mora vsekakor 

pohvaliti napredek (ne glede na spol ali čas, ki ga je potreboval/-a za napredek – 

pomemben je končni rezultat). 

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U6: Za vse starostne stopnje bralne značke je pomembno dvoje: da v šoli ponudimo 

kvalitetne sezname (izkušnje zadnjih let kažejo, da je popolna svoboda izbire 

problematična zlasti za najmlajše in slabše bralce) in da lahko otroci izbirajo knjige tudi 

izven teh seznamov. Sem mnenja, da se ne pojavljajo stereotipni izbori.  

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U6: Seveda se kdaj poslužujem tudi stereotipnih primerov, vendar se trudim, da bi 

učencem in učenkam čim bolj približala današnji način življenja, kjer so se vloge tako v 

družini kot tudi službah tudi že zamenjale (tudi ženske opravljamo nekatera »moška dela«, 

npr. voznice avtobusov ipd.).  
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1. Disciplina 

Opozarjanje med uro  

V tem razredu sem opazila, da je učiteljica večino časa opozarjala le učence. 6-x je 

poklicala ime in prosila učence, naj se umirijo (»Domen, dovolj je! Umiri se.«). Poleg tega 

je učencu namenila jezen pogled in mu povedala, da je to zadnje opozorilo, preden ga 

vpiše v zvezek. Opozorila je tudi deklico, ki se je obračala naokrog, vendar je ta po 

opozorilu takoj prenehala.  

Dopuščanje  

Učiteljica ni dopuščala klepetanja, obračanja naokrog, igranja s pripomočki.    

Kaznovanje  

Ker je morala učenca večkrat opozoriti in to ni zaleglo, ga je vpisala v zvezek. Enemu 

učencu pa je vzela peresnico, ker se je med uro igral z barvicami in flomastri.  

Pohvale  

Pohvalila je vse pravilne odgovore učencev in učenk. Če je kdo odgovoril napačno, ga ni 

pohvalila, ampak je poklicala drugega učenca oz. učenko, da je odgovoril na isto 

vprašanje.  

2. Aktivnost učencev med poukom 

Odgovarjanje na vprašanja  

Pri ponovitvi snovi je klicala tiste učenke in učence, ki so dvigovali roke. Pri kvizu pa je 

klicala naključno. Tu sem opazila močno privilegiranje dečkov (deklice je za odgovor 

poklicala 7-x, dečke pa 25-x).  

 

3. Aktivnost učitelja  

Reakcija na odgovore  

Pravilne odgovore je pohvalila, napačne je ignorirala. Ni spodbujala k dopolnitvi ali 

razširitvi odgovora.  

DATUM in ČAS:  20. 3. 2015 PREDMET: naravoslovje in tehnika 

ŠOLA: OŠ v okolici Kranja ŠTEVILO UČENCEV: 21 učencev: 10 

dečkov in 11 deklet 

RAZRED: 5.  SPOL IN STAROST 

UČITELJA/UČITELJICE: Ž/50 let 
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INTERVJU 7 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj?   

U7: Letošnje leto so definitivno v mojem razredu uspešnejši dečki (gledano po ocenah, 

udeležbah na tekmovanjih, splošni razgledanosti). Je pa to vsako leto odvisno od sestave 

razreda – nekaj let nazaj sem imela razred, v katerem so močno izstopale deklice. Veliko je 

odvisno od sodelovanja med poukom, domačega dela ipd.  

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah?   

U7: Tako dečki kot deklice so enakovredni, vse moramo obravnavati enako. Ponuditi 

moramo kvalitetno šolanje za vse učence − ne glede na spol, raso, vero, narodno 

pripadnost. 

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

U7: Ne poznam konkretnih primerov takšnega razlikovanja.  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna ta razlika med spoloma?   

U7: Težko rečem. V razredu imam dečke, ki so zelo nadarjeni na glasbenem področju, pri 

matematiki pa imajo težave. Vse je odvisno od posameznika.  

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?   

U7: Trudim se biti čim bolj enakovredna tako do učencev kot učenk. V vsakem 

učencu/učenki skušam najti le najboljše. Ne vem pa, če mi to vedno uspeva. Vse to delam 

že tako spontano, da niti ne opazim več svojih napak.  

6. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?   

U7: Nisem opazila stereotipnega izbora s strani učencev/učenk. Vsi berejo vse zvrsti knjig.  

7. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Stereotipne (mama kuha, oče vozi avto ...) 

ali se trudite biti nestereotipni?  

U7: Ne uporabljam stereotipnih primerov. Današnja družba ni stereotipna (tudi očetje 

kuhajo, tudi mame vozijo motorje ...).    
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POVZETEK OPAZOVANJ NA OSNOVNI ŠOLI V KRANJU  

V tem povzetku so opisane ugotovitve opazovanj osnovne šole v Kranju, kjer sem 

spremljala poučevanje 5 učiteljic, vsako po eno šolsko uro. Pri teh urah sem opazila manj 

razlik v ravnanjih do deklic in dečkov kot pri učiteljicah, ki ju opazovala več ur.  

Po opazovanju lahko sklenem, da vse opazovane učiteljice med uro večkrat glasno 

opozarjajo dečke, jim večkrat namenijo jezen pogled in nad njimi povzdignejo glas. 

Deklice opozorijo le takrat, ko je to res nujno, drugače jih raje ignorirajo oz. jim to 

spregledajo.  

Prav tako večina učiteljic več dopušča dekletom (hoja po razredu ipd.). Če se deklica igra s 

pripomočki, ki jih med uro sicer ne potrebuje, v večini primerov učiteljice to spregledajo, 

dečke pa za enako stvar takoj opozorijo oz. celo kaznujejo (premestitev v drugo klop, 

odvzem predmeta ipd.).  

Vseh 5 opazovanih učiteljic je pogosteje kaznovalo dečke kot dekleta. Zelo pogosto 

učiteljice le grozijo s kaznijo, a na koncu ne ukrepajo.  

Pri ustnih pohvalah nisem zasledila razlikovanj, vse so pohvalile tako deklice kot dečke.  

Pri klicanju za odgovarjanje na zastavljena vprašanja je izstopala ena učiteljica, ki je v 

veliki večini klicala le dečke. V intervjuju je povedala, se trudi biti enakovredna do obeh 

spolov, a ne ve, če ji to vedno uspeva, saj vse to dela že tako spontano, da niti ne opazi več 

svojih napak. Mogoče bi bilo dobro, da bi se učiteljice med urami same kdaj posnele in bi 

z evalvacijo ure opazili, kaj počnejo narobe. Na tak način bi lahko izboljšale svoje delo v 

razredu in pripomogle k spreminjanju razlikovanj v razredih.  

Dve učiteljici pa sta bili med celotno uro zelo enakovredni do obeh spolov (tako pri 

dopuščanju, kaznovanju, pohvalah …). Težko rečem, ali tako ravnata pri vseh urah pouka, 

saj sem ju opazovala le eno šolsko uro, kar se mi zdi premalo za posplošitev.   
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Tabela 6: Opazovanje ravnanj učiteljic glede na spol učencev OŠ v Kranju 

DISCIPLINA   

Razred, predmet 3. razred 

(GUM) 

4. razred  

(SLO) 

2. razred  

(SLO) 

5. razred 

(DRU) 

5. razred 

(NIT)  

 

OPOMBE 

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 

1. Opozarjanje med uro   

Pokliče učenčevo/učenkino ime in ga/jo 

prosi, naj ne moti pouka 
4 0 1 0 8 1 4 2 6 1   

Učencu/učenki  nameni jezen pogled, se 

ga/je dotakne 
2 2 0 3 - - - - 1 0   

Povzdigne glas - - - - 2 0 - - - -   

  
Učenca/učenko opozori in pove, kaj bo 

sledilo, če bo še  kršil/-a pravila v razredu 
3 0 - - - - - - - - 

2. Dopuščanje   

Odhod na stranišče - - 1 1 1 2 3 2 - -   

  

  

  

Šiljenje svinčnika/barvic - - - - 0 2 - - - - 

Hoja po razredu 0 2 - - 0 2 9 9 - - 

Kljub učenčevi/učenkini nedisciplini ga/je 

učitelj/učiteljica ne opozori 
- - - - - - - - - - 

Obračanje naokrog - - - - - - - - - -  

Zibanje na stolu - - - - - - - - - - 

Uporaba različnih pripomočkov 0 1 - - - - - - - - 
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Uporaba mobilnega telefona - - - - - - - - - - 

Pogovor s sošolcem - - - - - - - - - - 

Nerešena domača naloga - - - - - - - - - - 

3. Upoštevanje želje učenca/učenke  

Sedežni red - - - - - - - - - -   

  
Branje domače naloge - - - - - - - - - - 

4. Kaznovanje   

Zgolj grožnja brez ukrepa 2 1 - - - - - - - -   

  

  

  

  

  

  

  

Vpis v dnevnik - - - - 1 0 - - 1 0 

Moraliziranje  - - - - - - - - - - 

Dodatne naloge - - - - - - - - - - 

Odvzem/ukinjanje ugodnosti - - - - - - - - 1 0 

Premestitev v drugo klop - - - - - - - - - - 

Odvzem odmora - - - - - - - - - - 

Dodaten teden dežurstva - - - - - - - - - - 

Odstranitev iz razreda - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

  

  

Osebni pogovor - - - - - - - - - - 

Mediacija - - - - - - - - - - 

Restitucija - - - - - - - - - - 

Klicanje staršev - - - - - - - - - - 

Prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta) - - - - - - - - - - 

Vzgojni ukrep (opomin) - - - - - - - - - - 
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5. Pohvale   

Ustna pohvala 10 11 6 6 5 7 12 9 12 9   

Materialna nagrada - - - - - - - - - - 

Zapis pohvale v »vzgojni zvezek« - - - - - - - - - - 

Pohvali učenca/učenko pred celim 

razredom in ga/jo navede kot zgled 
- - - - - - - - - - 

6. Motivacija  

Strategija posledičnosti   (»Če boš 

naredil/-a to, boš dobil/-a …«) 
- - - - - - - - - -   

  

Učencu/učenki daje občutek lastne 

vrednosti (spodbuja pozitivno 

samopodobo) 

- - - - - - - - - - 

Utemeljeno pohvali - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

Neutemeljeno pohvali, čeprav si 

učenec/učenka ne zasluži 
- - - - - - - - - - 

Podeli posebno vlogo, dodeli nalogo - - - - - - - - - - 

Ustvari pričakovanje - - - - - - - - - - 

Spominja učenca/učenko na prejšnje 

uspehe 
- - - - - - - - - - 

AKTIVNOSTI UČENCEV MED 

POUKOM 

 

razred 3. razred  

(GUM) 

4. razred  

(SLO) 

2. razred  

(SLO) 

5. razred 

(DRU) 

5. razred 

(NIT) 

 

F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 
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1. Odgovarjanje na vprašanja   

Pokliče učenca/učenko, ki dvigne roko, a 

ni nujno, da jo je dvignil/-a prvi/-a 
- - 6 6 7 5 5 2 4 1   

  

 

 

 

 

Učenca/učenko pokliče naključno, tudi če 

ta ne dvigne roke 
- - - - 2 1 4 6 25 7 

2. Reševanje nalog na tabli   

MAT - - - - - - - - - -   

  

  
SLJ - - - - - - - - - - 

NIT - - - - - - - - - - 

DRU/SPO - - - - - - - - - -   

  

  
GUM - - - - - - - - - - 

LUM - - - - - - - - - - 

3. Priprava učnih pripomočkov   

Učbeniki - - - - - - - - - -   

  

  

  

  

Deljenje učnih listov - - - - 2 1 - - - - 

Glasbila 0 5 - - - - - - - - 

Športni rekviziti - - - - - - - - - - 

Razni didaktični pripomočki - - - - - - - - - - 

4. Pomoč pri uporabi IKT-ja 

učitelju/učiteljici in učencem/učenkam 

 

Računalnik - - - - - - - - - -   

  

  
Interaktivna tabla - - - - - - - - - - 
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Radio - - - - - - - - - - 

AKTIVNOSTI UČITELJA   

razred 3. razred  

(GUM) 

4. razred  

(SLO) 

2. razred  

(SLO) 

5. razred  

(DRU) 

5. razred 

(NIT) 

 

 

 

 

 
F=fantje, D=dekleta F D F D F D F D F D 

1. Reakcija na odgovore   

Pohvala (ker učenec/učenka dobro 

odgovori) 
- - 6 6 7 5 5 2 10 5   

Pozitivna povratna informacija - - 6 4 7 5 5 2 10 2 

Posredovanje v smislu spodbujanja k 

dopolnitvi ali razširitvi  odgovora 
- - 2 3 2 0 3 1 2 0 

Poda kritiko na odgovor - - - - 2 0 - - - - 

Učencu/učenki pove, da je odgovor 

napačen in ga/jo spodbudi k ponovnemu 

odgovoru 

- - - - 2 0 3 1 1 0 

Če je učenec/učenka odgovoril/-a 

napačno, pokliče drugega učenca/učenko 

in ga/jo prosi za odgovor 

- - - - - - - - 0 3 

Ignorira odgovor učenca/učenke, če ga/je 

učitelj/učiteljica ne prosi, naj pove 

odgovor 

- - 0 1 - - - - 3 1 

Ne poda povratne informacije 

 
- - 0 2 - - - - 0 2 
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2. Spodbuja asertivno držo 

učencev/učenk 

 

Spodbuja k izražanju lastnega mnenja, 

prepričanj, pravic, potreb ali čustev 
- - 5 3 - - - - - -  

Spodbuja k strpnosti do drugih 

sošolcev/sošolk 
- - - - 1 1 - - - - 

Spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji - - - - - - - - - -   

  

  

   

  

  

Spodbuja k zagovarjanju lastnega stališča - - - - - - - - - - 

Spodbuja k razumevanju in obvladovanju 

lastnih čustev ter čustev drugih 
- - - - - - - - - - 

Spodbuja k sprejemanju kritike - - - - - - - - - - 

Spodbuja k sprejemanju odgovornosti za 

lastna ravnanja 
- - - - - - - - - - 

Preprečuje manipulacijo - - - - - - - - - - 

3. Spodbuja sodelovanje med učenci in 

učenkami  

  

Spodbuja sodelovanje med enakim spolom 

(homogene skupine) 
- - - - - - - - - -   

  

  

  

   

  

  

Spodbuja delo v heterogenih skupinah 1 1 - - - - - - - - 

Spodbuja grupiranje po sposobnostih - - - - - - - - - - 

4. Spodbuja tekmovanje med učenci in 

učenkami  

- - - - - - - - - - 

5. Neformalni pogovori  

Pripombe o počutju - - 0 1 0 1 - - - -   

  

   
Pripombe o izgledu - - - - - - - - - - 
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POVZETKI INTERVJUJEV  

Na intervjuje je odgovorilo 7 učiteljic.  

Na vprašanje, kdo je v razredu uspešnejši (dekleta ali dečki), so tri učiteljice odgovorile, da 

so uspešnejša dekleta, dve sta odgovorili, da so uspešnejši dečki, dve pa sta mnenja, da 

uspeh v razredu ni odvisen od spola, ampak od drugih dejavnikov, kot so sposobnost 

posameznika, okolje, v katerem odrašča ipd.   

 

Vse učiteljice so mnenja, da v šolah ne sme biti nikakršne privilegiranosti določenega 

spola. Nekatere poudarjajo, da se trudijo to upoštevati, a se kljub temu to včasih dogaja. 

Ena učiteljica pozna primere privilegiranja v razredih, kjer učiteljice »silijo« v ospredje le 

določen  spol – po navadi dečke (to se dogaja pri različnih tekmovanjih, športnih 

udeležbah ipd.).  

  

V večini učiteljice menijo, da so deklice uspešnejše pri družboslovnih predmetih, kot so 

glasbena umetnost, likovna umetnost, slovenščina, dečki pa pri naravoslovnih predmetih, 

kot so matematika in naravoslovje in tehnika (nekatere omenjajo tudi športno vzgojo). 

Poudarjajo, da ni v vseh razredih tako (dve učiteljici sta omenili, da so v njunem razredu 

dečki uspešnejši od deklet ravno pri glasbeni umetnosti).  

Vse učiteljice se v razredu poskušajo izogibati spolnemu razlikovanju. Večina jih meni, da 

jim to uspeva in so tako do učencev kot tudi do učenk enakovredne, objektivne in pravične. 

Nekatere pa priznavajo, da včasih same sebe zalotijo, da večkrat opozarjajo dečke, 

deklicam  večkrat popuščajo, jih tudi pokličejo k tabli ipd. Pravijo, da se poskušajo 

nadzirati, da ne bi privilegirale določenega spola, a jim včasih to ne uspeva.  

Pri vprašanju o bralni znački so bile vse intervjuvane učiteljice enakega mnenja, in sicer 

zagotavljajo, da pri izboru knjig ne prihaja do stereotipnih izborov (tudi dekleta berejo 

kriminalke ipd.).  

Vse učiteljice poskušajo v učno snov vključevati nestereotipne primere, saj se trudijo, da bi 

učencem in učenkam čim bolj približale današnji način življenja, kjer so se vloge tako v 

družini kot tudi službah že zamenjale (tudi ženske opravljajo nekatera »moška dela«, npr. 

vozijo avtobuse ipd.). 
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18.8 Primerjava opazovanj osnovnih šol v Ljubljani in Kranju   

 

Kot je razvidno iz opisov opazovanj, se je opazovanje osnovnih šol delilo na opazovanje 

šol v Ljubljani in Kranju, razlikovalo pa se je v tem, kako je opazovanje potekalo. V 

Ljubljani je v večjem obsegu opazovanje potekalo pri več učiteljicah po eno šolsko uro ter 

pri treh učiteljicah po cel pouk, v Kranju pa je bilo ravno obratno, večji obseg opazovanja 

je bil izveden pri manjšem številu učiteljic po več zaporednih ur in nekaj primerov 

posameznih ur pri različnih učiteljicah.  

Različen način opazovanja nama je omogočil preverjanje učinkovitosti tako enega kot 

drugega. Ugotovili sva, da je bilo opazovanje enega učitelja po več zaporednih ur bolj 

učinkovito in nama je prineslo več uporabnih rezultatov glede ravnanja učiteljic na spol 

učencev. Prav tako so zapisi, ki so narejeni pri opazovanju celotnega pouka, bolj polni, 

podrobnejši in opaznega je veliko več. Predvidevava, da je to zato, ker se učitelj po več 

urah najine prisotnosti bolj sprosti in postane tak, kot je po navadi, če je v razredu sam. 

Prav tako sva imeli veliko več časa za opazovanje, saj je bilo pri nekaterih urah bolj 

opazno različno ravnanje učiteljice kot pri drugih urah, vse to je bilo seveda odvisno tudi 

od predmeta, teme učne ure in aktivnosti učencev.  

Pri opazovanjih, ki so potekala po eno šolsko uro pri različnih učiteljicah, je bilo veliko 

težje zaznati različna ravnanja učiteljic glede na spol učencev, to predvsem zaradi  tega, 

ker sva bili v razredu premalo časa, učiteljice so se ob prisotnosti zunanjega opazovalca 

drugače obnašale, bolj so se trudile biti strokovne in pravične, redkokatera učiteljica je 

očitno pokazala, da privilegira en spol. Prav tako je bilo odvisno od teme učne ure, 

velikokrat se je zgodilo, da so učenci pri uri samostojno delali (reševali naloge, brali, 

risali), pri takih urah je bilo zelo težko oziroma skoraj nemogoče kaj opaziti.  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

166 
 

19   REZULTATI OPAZOVANJA 

19.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj bova pridobljene rezultate prikazali v 

naslednjih dveh podpoglavjih: (1) dopuščanje in (2) kaznovanje. 

19.1.1 Dopuščanje 

 

 Ali v razredu učiteljica več dopušča dečkom ali dekletom? 

Prvo raziskovalno vprašanje se navezuje na temo dopuščanja učencem/učenkam. Med 

opazovanjem sva se osredotočili na osnovne oblike dopuščanja, ki se največkrat pojavljajo 

v razredu. Te so: odhod na stranišče, šiljenje svinčnika/barvic, hoja po razredu, obračanje 

naokrog, zibanje na stolu, uporaba različnih pripomočkov, uporaba mobilnega telefona, 

pogovor s sošolcem, nerešena domača naloga.  

Ugotovili sva, da večina učiteljic med poukom več dopušča dekletom kot dečkom. 

Največkrat je bilo to opazno pri nedisciplini (pogovor med poukom, obračanje naokrog, 

uporaba različnih pripomočkov ipd.), nekajkrat tudi pri nerešeni domači nalogi. Razlik v 

dopuščanju pri uporabi mobilnega telefona in zibanja na stolu nisva opazili, saj tega v 

razredih učiteljice ne dopuščajo. Odhod na stranišče je bil dovoljen tako dečkom kot 

dekletom.  

Zgoraj navedenih ugotovitev ne moreva posplošiti na vse opazovane učiteljice. Pri 

nekaterih učiteljicah sva opazili, da privilegirajo dečke. Večkrat so jim dovolile hojo po 

razredu, obračanje naokrog in uporabo pripomočkov. 

 Ali v razredu učiteljica večkrat upošteva želje dečkov ali deklet? 

Raziskovalno vprašanje se prav tako navezuje na temo dopuščanja učencem/učenkam. 

Med opazovanjem sva se osredotočili na upoštevanje in izpolnjevanje želja (sedežni red, 

branje domače naloge).  

Med opazovanjem nisva opazili primera, da bi učenke ali učenci izražali enake želje, ki bi 

jih učiteljice lahko upoštevale. V razredu so se pojavljaje določene želje s strani dečkov, ki 

so bile upoštevane, vendar enakih želja s strani deklet ni bilo, zato posledično  razlik pri 

upoštevanju želja glede na spol ne moreva določiti.  

19.1.2 Kaznovanje  

 

 Ali v razredu učiteljica večkrat s strožjimi ukrepi kaznuje dečke ali dekleta? 

Tretje raziskovalno vprašanje se navezuje na temo kaznovanja učencev/učenk. Med 

opazovanjem sva se osredotočili na različne oblike kaznovanja, ki sva jih pri opazovanju 

po lastni presoji opredelili kot lažje in strožje kazni. Opazovali sva naslednje oblike 

kaznovanja: zgolj grožnja brez ukrepa, moraliziranje, dodatne naloge, vpis v dnevnik, 
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ukinjanje ugodnosti, premestitev v drugo klop, odvzem odmora, dodaten teden dežurstva, 

odstranitev iz razreda, osebni pogovor, mediacija, restitucija; in strožje oblike: klicanje 

staršev, prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta), vzgojni ukrep (opomin).  

Ugotovili sva, da večina učiteljic večkrat s strožjimi ukrepi kaznuje dečke. Razlike sva 

opazili v načinu izvajanja kazni. Učiteljice so za enak prekršek deklice le opozorile (z 

normalnim tonom glasu), pri dečkih pa so povzdignile glas ali jih celo presedle v drugo 

klop. Ta oblika kaznovanja je bila najpogosteje opažena v vseh razredih. Poleg tega so se 

razlike pojavile tudi pri ukrepih, povezanih z nerešenimi domačimi nalogami; dekleta niso 

bila kaznovana za nerešeno domačo nalogo (rešiti jo morajo do naslednje ure), dečki pa so 

bili takoj kaznovani (vpis v dnevnik, podpis staršev, dodatna domača naloga). Velikokrat 

pa so bile zgolj grožnje brez ukrepa, ki so jih bili prav tako večkrat deležni dečki kot 

deklice (npr.: »Če ne boš prenehal, bom poklicala starše!«).  

 

19.2 Raziskovalne hipoteze 

 

Na podlagi zastavljenih hipotez bova pridobljene rezultate prikazali po temi opazovalnih 

sklopov (opozarjanje, vključevanje učencev/učenk v pouk in pohvale). 

 V razredu se pojavljajo opazne razlike med ravnanji učiteljic glede na spol 

učencev. 

Hipotezo, da se v razredu pojavljajo opazne razlike med ravnanji učiteljic/učiteljev glede 

na spol učencev, potrjujeva. Med opazovanji je pri večini učiteljic prihajajo do razlik pri 

opozarjanju, kaznovanju, nudenju pomoči, motivaciji za nadaljnje delo, reakcijah na 

odgovore in pohvalah glede na spol učencev.  

 V razredu učiteljica, ko gre za vedenje, večkrat opozarja dečke kot dekleta. 

Hipotezo, da učiteljica večkrat v razredu v zvezi z vedenjem opozarja dečke, potrjujeva.  

 V razredu učiteljica večkrat ustno pohvali dečke kot dekleta. 

Hipoteze, da učiteljica večkrat ustno pohvali dečke, ne moreva ne za vreči ne potrditi. 

Učiteljice namreč ustno pohvalijo tako dečke kot dekleta. Vsako dejanje, odgovor, 

narejeno nalogo pohvalijo. Pri dekletih po navadi ostane samo pri pohvali, dečkom pa še 

svetujejo, kako še drugače narediti, kako nadgraditi itd.  

 V razredu učiteljica k tabli večkrat pokliče dekleta kot dečke. 

Hipotezo, da učiteljica v razredu k tabli večkrat pokliče dekleta, zavrževa. Med poukom 

sva opazili, da so vse učiteljice učence in učenke k tabli klicale po sedežnem redu.  
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20 ZAKLJUČEK 
 

Na začetku tega poglavja bi najprej želeli poudariti, da sva določene zaključke naloge 

predhodno oblikovali že v vsebini. Ker se ne želiva prevečkrat ponavljati, meniva, da ni 

potrebno, da vse dobljene zaključke tu ponovno izpostavljava.   

Omenili bova le najpomembnejše ugotovitve magistrskega dela; prednosti, težave in 

slabosti, ki so se pojavljale med najinim delom; povzeli, kaj vse sva pridobili in se naučili 

skozi pisanje te naloge in nakazali smer nadaljnjega dela.  

V magistrskem delu so bila raziskovana ravnanja učiteljic razrednega pouka glede na spol 

učencev v osnovnih šolah v Ljubljani in Kranju. Podrobneje naju je zanimalo, ali se 

pojavljajo razlike v ravnanjih učiteljic in učiteljev do učencev različnega spola. 

Osredotočili sva se predvsem na razlike v ravnanjih učiteljev/učiteljic, ki se pojavljajo 

glede na spol učencev, pri dopuščanju,  kaznovanju,  opozarjanju, vključevanju in pri 

pohvalah. Na teh pet tematskih sklopov sva se osredotočili, ker sva pri kontrolnem 

opazovanju tu opazili največ razlik v ravnanjih učiteljic glede na spol učencev. 

V raziskavi je sodelovalo pet osnovnih šol, tri v Ljubljani in dve v Kranju. Opazovali sva 

učiteljice, in sicer od prvega do petega razreda. Sodelovalo je 24 razrednih učiteljic. 20  

učiteljic sva opazovali po eno šolsko uro, 4 učiteljice pa sva opazovali strnjeno cel šolski 

dan. Opazovanje sva delili na tri sklope: opazovanje discipline, pod katero je spadalo 

opozarjanje, dopuščanje, kaznovanje, upoštevanje želja, pohvale in motivacija, aktivnosti 

učencev, kamor je spadalo odgovarjanje na vprašanja, reševanje nalog na tabli, priprava 

učnih pripomočkov ter pomoč pri uporabi IKT-ja in aktivnost učitelja, kjer sva podrobneje 

opazovali reakcije na odgovore, spodbujanje asertivne drže učencev/učenk, spodbujanje 

sodelovanja in tekmovanja med učenci/učenkami ter neformalne pogovore. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se pojavljajo pomembne razlike v ravnanjih učiteljic 

glede na spol učencev. Rezultati kažejo, da večina učiteljic med poukom več dopušča 

dekletom kot dečkom. Največkrat je bilo to opazno pri nedisciplini učencev in učenk. prav 

tako so rezultati pokazali, da večina učiteljic večkrat s strožjimi ukrepi kaznuje dečke kot 

dekleta. Razlike so opazne predvsem v načinu izvajanja kazni in obliki kazni. Dečki so bili 

kaznovani takoj, ko so storili prekršek, dekleta so bila samo opozorjena. Rezultati tudi 

kažejo, da večina učiteljic večkrat opozarja dečke kot dekleta, še posebej, kar se tiče 

vedenja. Nisva pa opazili razlik pri klicanju učencev/učenk k tabli, saj učiteljice učence in 

učenke kličejo po vrsti, po sedežnem redu, po abecednem redu in pri pohvalah, učiteljice 

namreč pohvalijo tako dečke kot deklice. Pri pohvalah bi izpostavili razliko v načinu 

hvaljenja dečkov in deklic. Dečki so bili poleg pohvale vedno deležni še dodatnih 

usmerjanj, podvprašanj, deklice pa so dobile samo kratko pohvalo brez usmerjanj. To sva 

povezali z raziskavo, ki sta jo opravila Sadkerja in ugotovila, da so deklice vedno deležne 

manj pozornosti s strani učitelja in prejmejo tudi bolj skope pohvale. Lahko rečeva, da so 

dekleta deležna drugačnih pohval kot dečki. Prav tako nisva opazili razlik pri upoštevanju 

želja dečkov in deklet, saj v vseh opazovanjih ni bilo primera, ko bi tako deček kot deklica 

izrazila enako željo, učiteljica pa bi eno upoštevala, druge pa ne. 
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Ob pisanju magistrskega dela se nama je postavljalo vprašanje, kaj bi lahko na področju 

vzgoje in izobraževanja še lahko storili glede enakosti spola v šolah.  

Ob prebiranju različnih člankov, knjig, diplomskih del in ob zaključkih raziskave, ki sva jo 

izvedli, sva našli nekatere zanimive ukrepe, ki bi lahko konkretno pripomogli k izboljšanju 

enakih možnosti obeh spolov. Meniva, da bi morali učitelje in učiteljice še bolj opozarjati 

na pojavljanje prikritega kurikula in spolnih stereotipov; jih pripravljati na to, da jih bodo 

znali prepoznati; da se bodo zavedali moči, ki jo lahko ima prikriti kurikul, ter da se bodo 

znali nanje tudi odzvati. Veva, da se to v Sloveniji že izboljšuje, saj je cilj ministrstva 

ozaveščanje in odpravljanje samoumevnosti praks, ki vodijo v neenake možnosti spolov pri 

deležnikih vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh ravneh.   

Poleg ozaveščanja učiteljev in učiteljic, bi morali veliko pozornosti namenjati tudi 

ozaveščanju in opozarjanju staršev na pomembnost enakih možnosti. Večkrat bi se morali 

govorilih ur udeležiti tudi moški, saj v veliki večini v šolo prihajajo le ženske.  

Potrebno bi bilo tudi posodabljanje učnih načrtov, iz katerih bi bilo razvidno, na kakšen 

način je v učne načrte in programe vključeno področje enakosti spolov.  

Na koncu želiva omeniti še nekatere prednosti in slabosti, ki so se pojavljale pri pisanju 

magistrskega dela.   

Začeli bova pri slabostih, saj je le teh manj kot prednosti. Omeniti morava, da sva zelo 

težko pridobili dovoljenja ravnateljev/ravnateljic in učiteljic za opazovanje v razredu. 

Najina želja je bila dobiti čim večji vzorec učiteljic, saj bi tako dobljene rezultate lažje 

posplošili. Veseli sva bili vsakega pozitivnega odgovora s strani osnovnih šol, a vseeno 

meniva, da bi bila raziskava lahko še boljša, če bi nama opazovanje omogočilo še več šol 

po Sloveniji. Poleg tega bi bilo opazovanje še bolj podrobno, če bi lahko vse učiteljice 

opazovali več šolskih ur skupaj, saj so zapisi, ki so narejeni pri opazovanju celotnega 

pouka, bolj polni, podrobnejši in je bilo opaženega veliko več - predvidevava, da zato, ker 

se učiteljica po več urah najine prisotnosti bolj sprosti in postane taka, kot je po navadi, če 

je v razredu nihče ne opazuje. Prav tako meniva, da bi raziskavo lahko izboljšali, če bi 

opazovali in primerjati tudi ravnanja učiteljev (moških) glede na spol učencev.   

Pri omenjanju prednosti pisanja v paru, bi se najprej želeli zahvaliti, da sva dobili to 

priložnost, saj nama je ta izkušnja prinesla veliko pozitivnih stvari. V vseh letih študija sva 

nemalokrat sodelovali pri različnih nalogah in projektih, ter se tako dopolnjevali vsaka s 

svojimi izkušnjami in znanjem, ki sva jih skupaj povezali v celoto, enako pa se je izkazalo 

tudi pri pisanju magistrske naloge. Pridobili sva veliko dodatnega znanja in izkušenj, preko 

katerih sva ugotovili pomembnost timskega dela, še posebej v pedagoškem poklicu. 

Meniva, da je skupno delo vsekakor prineslo veliko boljše in obširnejše rezultate in s tem 

tudi boljši vpogled v ravnanja učiteljic glede na spol učencev.  

S seznanjanjem strokovne literature in opazovanjem učiteljic v razredih sva pridobili 

znanje, ki nama bo močno koristilo pri opravljanju učiteljskega poklica, saj meniva, da do 

spolnega razlikovanja absolutno ne bi smelo prihajati, saj je primarna naloga učitelja 

objektivnost, pravičnost in enakost do vseh, ne glede na spol. Ker sva opazili, da do tega 

vseeno prihaja, bova še naprej poskušali širiti znanje in izkušnje, ki sva jih pridobili, da do 
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tega v razredih ne bi več prihajalo. Zaključiva lahko, da je najino magistrsko delo vsekakor 

prispevalo k refleksiji na področju edukacijskih ved, še posebej sociologije vzgoje, in sicer 

posebej v točki refleksije o možnih točkah povečane skrbi za pravičnost sistema edukacije 

v Sloveniji. 
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22 PRILOGE  

 

Priloga 1: Opazovalna lista 

 

DATUM:  

ŠOLA:  

RAZRED:  
SPOL IN STAROST UČITELJA/UČITELJICE:  

ŠTEVILO UČENK/UČENCEV:  

PREDMET:  

Opazovanje ravnanj učencev in učenk  v razredu 

 DEKLICE DEČKI OPOMBE 

DISCIPLINA 

(*predhodno se informirava o dogovorjenih pravilih znotraj 

razreda, ki so bila postavljena na začetku šolskega leta) – 

pravila naj bodo dokumentacija naloge!!! 

   

1. opozarjanje med uro     

- pokliče učenčevo/učenkino ime in ga prosi naj ne moti pouka    

- pristopi do učenca/učenke in ga ustno opozori    

- učencu/učenki  nameni jezen pogled    

- povzdigne glas    

- učenca/učenko opozori in pove, kaj bo sledilo, če bo še     
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kršil/a pravila v razredu  

2. dopuščanje     

- odhod na stranišče    

- šiljenje svinčnika/barvic    

- hoja po razredu    

- kljub učenčevi/učenkini nedisciplini, ga učitelj/učiteljica ne 

opozori 

   

- obračanje naokrog    

- zibanje na stolu    

- uporaba različnih pripomočkov    

- uporaba mobilnega telefona    

- pogovor s sošolcem    

- nerešena domača naloga    

3. Upoštevanje želje učenca/učenke    

- sedežni red    

- branje domače naloge    

4. kaznovanje     

- zgolj grožnja brez ukrepa    

- vpis v dnevnik    

- moraliziranje     

- dodatne naloge    

- odvzem / ukinjanje ugodnosti    

- premestitev v drugo klop    

- odvzem odmora    

- dodaten teden dežurstva    

- odstranitev iz razreda    
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- osebni pogovor    

- mediacija    

- restitucija    

- klicanje staršev    

- prepoved udeležbe (npr. šolskega izleta)    

- vzgojni ukrep (opomin)    

5. pohvale     

- ustna pohvala    

- materialna nagrada    

- zapis pohvale v »vzgojni zvezek«    

- pohvali učenca/učenko pred celim razredom in ga navede kot 

zgled  

   

6. motivacija     

- strategija posledičnosti (»če boš naredil to, boš dobil…«)    

- učencu/učenki daje občutek lastne vrednosti (spodbuja 

pozitivno samopodobo) 

- utemeljeno 

-neutemeljeno (pohvali, čeprav si učenec /učenka ne zasluži) 

   

- spominjanja učenca/učenko na prejšnje uspehe    

- ustvari pričakovanje 

- podeli posebno vlogo, dodeli nalogo 

   

AKTIVNOSTI UČENCEV MED POUKOM 

(učenca določi učitelj) 

   

1. odgovarjanje na vprašanja     

- pokliče učenca/učenko, ki dvigne roko, a ni nujno, da jo je 

dvignil prvi 

   

- učenca/učenko pokliče naključno, tudi če ta ne dvigne roke    
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2. reševanje nalog na tabli  

*upoštevamo že vnaprej določena pravila za klicanje k tabli  

   

- MAT    

- SLJ    

- NIT    

- DRU/SPO    

- GUM    

- LUM    

3. priprava učnih pripomočkov     

- učbeniki    

- deljenje učnih listov    

- glasbila    

- športni rekviziti    

- razni didaktični pripomočki    

4. pomoč pri uporabi IKT-ja učitelju/učiteljici in 

učencem/učenkam 

   

- računalnik     

- interaktivna tabla    

- radio     

AKTIVNOSTI UČITELJA     

1. reakcija na odgovore     

- pohvala (ker učenec/učenka dobro odgovori)    

- pozitivna povratna informacija    

- posredovanje v smislu spodbujanja k dopolnitvi ali razširitvi  

odgovora 

   

- poda kritiko na odgovor    
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- učencu pove, da je odgovor napačen in ga spodbudi k 

ponovnemu odgovoru 

   

- če je učenec/učenka odgovoril/-a napačno, pokliče drugega 

učenca/učenko in ga prosi za odgovor 

   

- ignorira odgovor učenca/učenke, če ga učitelj/-ica ne prosi, 

naj pove odgovor 

   

- ne poda povratne informacije    

2. Spodbuja asertivno držo učencev/učenk    

- spodbuja k izražanju lastnega mnenja, prepričanj, pravic, 

potreb ali čustev 

   

- spodbuja k strpnosti do drugih sošolcev/sošolk    

- spodbuja k odprti, odkriti komunikaciji     

- spodbuja k zagovarjanju lastnega stališča    

- spodbuja k razumevanju in obvladovanju lastnih čustev ter 

čustev drugih 

   

- spodbuja k sprejemanju kritike    

- spodbuja k sprejemanju odgovornosti za lastna ravnanja    

- preprečuje manipulacijo    

3. Spodbuja sodelovanje med učenci in učenkami  

 

   

- spodbuja sodelovanje med enakim spolom (homogene 

skupine) 

   

- spodbuja delo v heterogenih skupinah    

- spodbuja grupiranje po sposobnostih     

4. Spodbuja tekmovanje med učenci in učenkami     

5. Neformalni pogovori    



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

181 
 

- pripombe o počutju    

- pripombe o izgledu     
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Priloga 2: Nabor vprašanj za intervju 

 

(Anja) 

1. Kaj menite, kdo je uspešnejši pri pouku: dečki ali deklice, ter zakaj? 

2. Kaj menite o spolnem razlikovanju učencev v osnovnih šolah? 

3. Poznate kakšen primer le-tega?  

4. Pri katerih predmetih je bolj vidna razlika med spoloma (dosežki, odnos učitelja do 

posameznega spola …)? 

5. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic?  

6. Ali menite, da to, da v razredu prevladujejo dečki, vpliva na vaše ravnanje (npr. 

stereotipni primeri pri snovi: oče popravlja avto, mama kuha …, dopuščanje in 

privilegiji, kaznovanje, pomoč)? 

7. Kaj opažate pri izbiri bralne značke? Ali se pojavlja stereotipni izbor knjig?  

8. Kakšne primere vi uporabljate pri pouku? Mama kuha, oče vozi avto ... stereotipne 

ali se trudite, da kdaj tudi oče kuha ipd.?  

9. Ali kdaj pri sebi opazite, da razlikujete med spoloma? Če da, kje se to pokaže, če ne, 

kako se nadzirate? 

 

(Marjeta) 

10. Pri katerih predmetih je bolj vidna razlika med spoloma?   

11. Kako se po vašem mnenju kažejo v razredu razlike med spoloma? 

12. Ali menite, da obstajajo razlike v razvoju dečkov in deklic? 

13. Katere lastnosti bi pripisali izključno deklicam? 

14. Katere lastnosti bi pripirali izključno dečkom? 

15. Menite, da stereotipi vplivajo na strokovno ravnanje učitelja?  

16. Kako vi vidite sami sebe, ste enakovredni do dečkov in deklic? 

17. Ali dečkom in deklicam kdaj ponudite različne aktivnosti (igre, teme knjig …)? 

18. Ali se vaš način kaznovanja v razredu razlikuje pri dečkih in pri deklicah? 

19. Bi lahko rekli, da so učenci in učenke na vaši šoli spolno enakopravni? 

20. Ali ste v kolektivu kdaj govorili o spolni neenakosti učencev, o stereotipnem ravnanju 

učiteljev.  
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Priloga 3: Zapisi opravljenih intervjujev 

 

V prilogi sta pripeta dva primera intervjujev, ki so bili opravljeni z učiteljicami na različnih 

osnovnih šolah. Učiteljice so zaradi prenatrpanih urnikov na delovnem mestu na 

zastavljena vprašanja odgovarjale po e-pošti.   

Zaradi anonimnosti podatkov sta priimka in e-naslova učiteljic izbrisana. Zapisi ostalih 

intervjujev so dostopni pri avtoricah magistrskega dela.  

 

 Intervju, ki ga je opravila Marjeta Por 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Anja Lukančič in Marjeta Por – Magistrsko delo 

184 
 

 Intervju, ki ga je opravila Anja Lukančič 
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Priloga 4: Dnevnik izdelave magistrske naloge 

 

 

V času nastajanja magistrske naloge sva zaradi večje preglednosti in zagotavljanja 

pravično in enakomerno razdeljenega dela (pisanja) vodili dnevnik izdelave najine 

magistrske naloge.  V prvem delu dnevnika so zapisani datumi govorilnih ur, na katerih 

smo se z mentorjem in somentorico dogovarjali o naslovu in temi magistrske naloge, 

teoretičnem delu, poteku raziskave ipd. Poleg tega so zapisani tudi njuni komentarji, 

nasveti za dopolnitve in priporočena literatura. 

V drugem delu je opisano najino sodelovanje (dogovarjanje preko e-pošte, 

telefonskih pogovorov, srečanj). Natančno je napisano, na katere teme v magistrski nalogi 

se je osredotočila katera izmed naju.  

Poudariti morava, da magistrske naloge ne bi bilo brez najinega sodelovanja in 

dopolnjevanja. Vedno sva prebrali zapise ena druge, sproti podali komentarje, nasvete, 

dodali svoje ideje in jih na koncu po skupnem posvetovanju in dogovoru dopolnili oz. 

spremenili. Skupaj sva napisali zahvalo, opredelitev raziskovalnega problema, metodo in 

raziskovalni pristop, pričakovane rezultate, rezultate opazovanja in zaključek.  

V empiričnem delu zapisi dobljenih rezultatov na osnovnih šolah vsebujejo 

ugotovitve vsake posebej, saj sva opazovanja v razredih opravljali na različnih osnovnih 

šolah – ena v Kranju, druga v Ljubljani. To je iz magistrske naloge razvidno, saj je 

empirični del napisan vsak posebej.  
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ZAPISI SREČANJ NA GOVORILNIH URAH  

 

1. govorilne ure 4. 4. 2014  

 Dogovor o temi magistrske naloge in trenutni naslov Obravnavanje deklet/dečkov 

v razredu.  

 Navodila za sestavo opazovalne liste, ki naj bi jo preizkusili maja, v času prakse. 

Priporočena literatura: 

 Sadker, D., Sadker, M., Zittleman, K. R. (2009). Still Failing at Fairness. 

New York: Scribner.)  

 in članki iz mape Vzgoja in spol (v knjižnici). 

 

2. govorilne ure: 16. 4. 2014 

 Na nekatera vprašanja, ki so se nama postavljala, je mentor odgovoril že preko 

elektronske pošte. 

 Mentor in somentorica sta podala še nekaj predlogov za izboljšavo opazovalne liste  

(bolj podrobne kategorije, glava opazovalne liste – OŠ, razred, št. učencev …). 

 Pogovor o poteku opazovanja v razredu med pedagoško prakso; 

 po vsakem dnevu prakse izmenjujeva mnenja, dopolniva opazovalno listo, 

jo popraviva, neuporabne kategorije odstraniva ipd., 

 v razredu SPROTI beleživa vse, kar opaziva (čim več beleženja!!), 

 v kategoriji opombe (na koncu opazovalne liste) zapisujeva vse, kar se 

nama zdi, da v njen še ni zajeto (npr. kaj se učiteljica pred poukom/uro 

dogovori z učenci/učenkami - še posebej pri predmetih kot so GUM, LUM, 

ŠPORT …), 

 preden greva na pedagoško prakso, pregledava čim več različne literature 

(DiKUL, book depository …) 

 http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/15_09_

kdo_je_uspesen_v_slovenski_soli.pdf,  

 na koncu pedagoške prakse opravi intervju z učiteljico (kaj meni o svojem 

poučevanju dečkov in deklic, ali dela razlike med spoloma …) – tu morava 

omeniti, da so bile učiteljice pripravljene odgovarjati na vprašanja le preko 

elektronske pošte.  

 

Prvo opazovanje poteka med obvezno pedagoško prakso v mesecu maju. Ena od naju  je 

opazovala učiteljico razrednega pouka, druga učiteljico angleščine:  

 

Anja:  

- 4. razred, vsi predmeti,  

- opazovanje ene učiteljice razrednega pouka (+ samoopazovanje med poučevanjem), 

 

Marjeta:   

- od 3. do 4. razreda, 

- opazovanje več učiteljic pouka angleškega jezika (+ samoopazovanje med poučevanjem).  

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/15_09_kdo_je_uspesen_v_slovenski_soli.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/15_09_kdo_je_uspesen_v_slovenski_soli.pdf
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 Mentor opozori, naj poleg razlik med spoloma opazujeva tudi druge spremenljivke: 

 etnični izvor učenca, 

 ekonomski kapital, 

 ocene, 

 vedenje, 

 različni šolski predmeti (ravnanje učitelja do učencev/učenk pri mat …). 

 Dogovorimo se za spremembo naslova magistrske naloge:   

OPAZOVANJE RAVNANJ UČITELJICE/UČITELJA V RAZREDU IN SPOL 

UČENCEV 

 

Priporočena literatura: 

 Sadker, D. in Sadker, M.  The beginning of the classroom compromise: the 

elementary school years.  

 Tašner, V. in Mencin Čeplak, M. razlike v dosežkih deklic in dečkov ter 

protislovja regulacije spolov.  

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/15_09

_kdo_je_uspesen_v_slovenski_soli.pdf  

 KDO je uspešen v slovenski šoli? [Elektronski vir]: poročilo o rezultatih 

raziskave v  okviru projekta Perspektive evalvacije in razvoja sistema 

vzgoje in izobraževanja/Sergej Flere ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana: 

Pedagoški inštitut, 2009. - (Znanstveno poročilo  Pedagoški inštitut; 09, 15) 

 

*** 21. 4. 2014 sva mentorju in somentorici poslali popravljeno opazovalno listo in 

dnevnik govorilnih ur 

 

3. govorilne ur: po izvedenem praktičnem delu 10. 6. 2014 

 Pogovor o ustreznosti opazovalne liste, predlogih za spremembo. 

 Pogovor o prošnji za pisanje magistrske naloge v paru. 

 

4. govorilne ure: 30. 6. 2014 

 Pregledamo prošnjo za delo magistrske naloge v paru. 

***3.7. 2014 poslali mentorjema prvi osnutek dispozicije 

 

5. govorilne ure: 4. 12. 2014 

 Pogovor o ustreznosti dispozicije, slogovni in vsebinski popravki dispozicije.  

 

6. govorilne ure: 6. 1. 2015 

 Pregled dopolnjene dispozicije za magistrsko nalogo na temo ravnanje 

učiteljev/učiteljic in na spol učencev.   

 Uradno obvestilo, da je najina prošnja za pisanje v paru sprejeta.  

***16. 2. 2015  Oddali dispozicijo, saj je bila Anja januarja cel mesec v tujini.  

 

 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/15_09_kdo_je_uspesen_v_slovenski_soli.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/15_09_kdo_je_uspesen_v_slovenski_soli.pdf
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7. Govorilne ure: 14. 4. 2015 

Na govorilnih urah so prisotni mentor, somentorica in Marjeta Por, Anja je zaradi bolezni 

odsotna.   

 Dogovor o tem, da bova naredili še eno dodatno raziskavo, šli bova na šolo 

(katere še nimava trenutno), vsaka bo pri izbrani učiteljici v enem dnevu 

opazovala vsaj 4 ure, po končanem opazovanju bi se na kratko z učiteljico 

pogovorili o razlikovanju med spoloma v razredu, kakšne vsebine izbira pri 

književnosti, kakšne primere uporablja, ali se na konferencah pogovarjajo o 

spolnem razlikovanju itd. Najin cilj je opaziti razlike v vedenju učiteljice do 

učencev med prvo in zadnjo uro pri enaki učiteljici. (Anja je to že enkrat izvajala 

na OŠ Orehek).  To bova primerjali z že dobljenimi podatki najinih opazovanj, ki 

sva jih opravljali pri več različnih učiteljicah (ali se pojavijo razlike pri 

opazovanju večih ur). 

 Predlagane šole so bile Domžale (zavrnili zaradi prevelikega števila 

praktikantov), Celje, Velike Lašče? 

 Razširitev teme: tisto, kar je do sedaj že izstopalo (kar sva že opazili, bolj 

poglobljeno). 

 Razlika med urami (prva in zadnja ura). 

 Že nastavljena linija opazovanja (razlikovanje po spolu). 

Priporočene knjige:  

Goffman, Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju in Gender in the classroom. 

 

8. govorile ure: 7. 7. 2015  

 Pregled teoretičnega dela. 

 Predlogi za dopolnitev teoretičnega dela  (šola - njen namen, reprodukcija kulture - 

Durkheim, v tem kot skupno in različno tudi spolni red, spolne identitete, kako jih 

reproducira – in kaj reproducira – biološki, družbeni spol, kurikularne vsebine, 

organizacija – ločevanje - druženje, obravnava v poteku pouka).  

 Dodatna literatura (Durkheim – Vzgoja in sociologija).  

  

 

9. govorilne ure: 1. 9. 2015 

 Pregled popravljenega teoretičnega dela (mentor ne poda več pripomb, zato se 

lotiva pisanja empiričnega dela).  

 Pogovor o pisanju empiričnega dela: kako zapisati ugotovitve opazovanj ipd.  

 Dogovorimo se, da gre magistrska naloga pred naslednjimi govorilnimi urami v 

lektorski pregled.  

 

10. govorilne ure: 30. 10. 2015 

 Mentor in somentorica navedeta nekaj slovničnih napak, ki sta jih še našla v 

magistrski nalogi.  

 Opozorita naju na nekatere vire, ki so omenjeni v teoretičnem delu, v navedeni 

literaturi pa ne.  
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 Ker mentor in somentorica nimata dodatnih pripomb, dobiva dovoljenje za oddajo 

magistrske naloge.  

 

*** 16. 11. 2015 vezano magistrsko nalogo oddava v referat. 

 

ZAPISI PISANJA MAGISTRSKE NALOGE 

Pred začetkom pisanje magistrske naloge, sva skupaj sestavili okvirno vsebinsko kazalo, 

kako si bodo sledile teme v najini nalogi, prav tako pa sva si tudi razdelili glavne naslove v 

katere se bo vsaka od naju poglobila. V nadaljevanju sva zapisali, katera poglavja je 

zapisala katera, vendar pa morava poudariti, da sva druga drugi poglavja tudi dopolnjevali.  

 

Poglavja magistrske naloge, ki jih je napisala Marjeta:  

 povzetek, 

 vzgoja, 

 vzgoja kot BDS, 

 oblikovanje spola skozi proces socializacije,  

 spol,  

 biološki in družbeni spol,  

 neenakost med moškimi in ženskami, 

 razlike med spoloma, 

 spolna identiteta, 

 vizualni znaki in druge spolne karakteristike kot pokazatelj spolne identitete, 

 izgrajevanje spola v zgodnjih letih izobraževanja, 

 zgodovinsko razslojevanje otrok v šolah po spolu, 

 šola in obravnavanje učencev po spolu, 

 raziskave o ravnanju učiteljev/učiteljic do učencev različnega spola, 

 primerjava opazovanj osnovnih šol v Ljubljani in Kranju.   

 

 

Poglavja magistrske naloge, ki jih je napisala Anja:  

 uvod,  

 šola kot vzgojna in izobraževalna institucija,  

 spolne vloge in spol kot produkt vzgoje, 

 spolni predsodki in stereotipi, 

 predsodki, 

 stereotipi, 

 predsodki in stereotipi, ki se odražajo v delovanju učiteljev/učiteljic, 

 spol in šola,  

 vloga učiteljstva pri formiranju spola in spolne identitete, 

 odnos učitelj/učiteljica - učenec/učenka, 

 značilnosti posameznikov, ki tvorijo odnos, 
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 spol kot dejavnik odnosa med učitelji/učiteljicami in učenci/učenkami, 

 starost kot dejavnik odnosa med učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami, 

 odpravljanje neenakosti med spoloma, 

 vloga šole pri odpravljanju neenakosti med spoloma.  

 

Poglavja, ki sva jih napisali skupaj:  

 zahvala, 

 rezultati opazovanja, 

 raziskovalna vprašanja, 

 raziskovalne hipoteze, 

 zaključek.  

SREČANJA 

 

April 2014 

 Pogovor o tem kaj vse bi lahko zajemalo opazovanje ravnanj učiteljev in učiteljic 

glede na spol učencev.  

 Podava vsaka svoje predloge za izdelavo opazovalne liste (kategorije, 

podkategorije). 

 Skupaj odideva v knjižnico, poiščeva literaturo: knjige in strokovne članke na temo 

spola, spolnega razlikovanja… 

*Understanding man gender sociology and the new international research on 

masculinities 

*Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter protislovja regulacije spolov, 

*Gender, education and development, 

*Women in teaching … in še nekatere druge.  

 

 Pri izdelovanju opazovalne liste, sva si razdelili glavne teme, nato pa je vsaka 

zapisala kaj bi lahko opazovali pod to temo. Dobili sva tri sklope opazovalne liste; 

opazovanje discipline, opazovanje ravnanj učiteljev in učiteljic ter opazovanje 

ravnanj učencev. 

 Popraviva oz. dopolniva opazovalno listo. 

 Dogovoriva se, na katerih šolah bova izvedli opazovanje. 

 

*** v vmesnem času od aprila 2014 do decembra 2014 je Anja že opravljala raziskavo na 

OŠ v Kranju, Marjeta pa je imela redno pedagoško prakso pri angleščini. 

 

Junij 2014 

 Skupaj napiševa prošnjo za pisanje magistrske naloge v paru. 
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December 2014 

 Vsaka prinese povzetke 3 člankov, za lažje sledenje literaturi v nadaljevanju. 

 Začneva pisati dispozicijo za oddajo. 

 

Februar 2015  

 Zaključiva dispozicijo in jo pošljeva komisiji. 

 

Od februarja do maja 2015 

 Marjeta: opravljanje opazovanj na treh osnovnih šolah v Ljubljani, opazovanje je 

potekalo od 12. 2. do 15. 5. 2015. Prvi sklop opazovanj je potekal 12. In 13. 2. 

2015, drugi sklop od 2. 3. 2015 do 5. 3. 2015 in tretji sklop 13. 5. In 14. 5. 2015. 

 Anja: opravlja opazovanje od 16. 3.  do 20. 3. 2015, ter 8. 5. 2015 na osnovnih 

šolah v Kranju. 

 Medtem, ko čakava odgovor komisije, prebirava različno literaturo (navedeno 

spodaj) in napiševa poglavja:  

* vzgoja, spol, biološki in družbeni spol, neenakost med moškimi in ženskami, razlike med 

spoloma, spolna identiteta, vizualni znaki in druge spolne karakteristike kot pokazatelj 

spolne identitete, izgrajevanje spola v zgodnjih letih izobraževanja,zgodovinsko 

razslojevanje otrok v šolah po spolu spolni predsodki in stereotipi, predsodki, stereotipi, 

predsodki in stereotipi, ki se odražajo v delovanju učiteljev/učiteljic, spol in šola, vloga 

učiteljstva pri formiranju spola in spolne identitete, odnos učitelj/učiteljica- učenec/učenka, 

značilnosti posameznikov, ki tvorijo odnos, spol kot dejavnik odnosa med 

učitelji/učiteljicami in učenci/učenkami, starost kot dejavnik odnosa med 

učiteljem/učiteljico in učenci/učenkami.  

 

 

Literatura, ki sva jo prebirali pri pisanju teh poglavij:  

Marjeta: 

*Bandelj, A. (2009). Prikriti kurikulum in (ne)diferenciacija otrok po spolu: diplomsko 

delo [online]. Koper [citirano 26. 5. 2015]. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.worldcat.org/title/prikriti-kurikulum-in-nediferenciacija-otrok-po-spolu-

diplomsko-delo/oclc/450570051 

* Beauvoir, S. D. (1999). Drugi spol 1. Ljubljana: Delta. 

*Beauvoir, S. D. (2000). Drugi spol 2. Ljubljana: Delta. 

*Butler, J. (2001). Težave s spolom. Feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: založba 

ŠKUC.  

*Connell, R. (2012). Moškosti. Ljubljana: Krtina. 

*Durkheim, E. (2009). Vzgoja in sociologija. 

*EACEA, E. (2010). Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih: študija o položaju 

Evropi in sprejetih ukrepih. Ljubljana: Ministerstvo za šolstvo in šport. 

*Fausto-Sterling, A. (2014). Biološki/družbeni spol: Biologija v družbi. Ljubljana: Krtina. 

* Gaber, S. (2009). Durkheim, šola, demokracija in začetki sociologije vzgoje. Ljubljana: 

Krtina. 

http://www.worldcat.org/title/prikriti-kurikulum-in-nediferenciacija-otrok-po-spolu-diplomsko-delo/oclc/450570051
http://www.worldcat.org/title/prikriti-kurikulum-in-nediferenciacija-otrok-po-spolu-diplomsko-delo/oclc/450570051
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*Gaber, S., Marjanovič Umek, L. (2009). Študije (primerjalne) neenakosti. Ljubljana: 

Pedagoški inštitut. 

*Gaber, S. (2009). Durkheim, šola, demokracija in začetki sociologije vzgoje. V: 

Durkheim, E. (2009). Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Krtina. 

*Gabrič, A. (2009). Sledi šolskega razvoja na Slovenskem, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 

Digitalna knjižnica, Dissertationes 7.   

Dostopno na: http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=71 

 *Gurian, M. (2000). Dečke vzgajamo drugače: od otroka do izjemnega moškega. Tržič: 

Učila. 

*Papalia, D. i. (2003). Otrokov svet. Ljubljana: Educy. 

*Skelton, C. (2006). Boys and girls in elementary school, V  Skelton, C., Francis, B., in 

Smulyan, L. (ur.), The SAGE handbook of Gender & Education, (str. 139–150). India: 

C&M Digitals. 

*Tašner, V. in Mencin Čeplak, M. (2011). Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter 

protislovja regulacije spolov. Šolsko polje, letnik 22, številka 3/4, str. 171–195, 208–209.  

*Vendramin, V. (2006). »Resnica« o deklicah?: O raziskovanju razlik med spoloma v šoli. 

Šolsko polje, 17 (3/4), 85–98. 

 

Anja: 

*Beal, C.R. (1994). Boys and girls: the developement of gender roles. 

*Furlan, N. (2006). Manjkajoče rebro: ženska, religija in spolni stereotip. 

*Gaber, S., Marjanovič Umek, L. (2009). Študije (primerjalne) neenakosti. 

*Jeraj, B. (2006). Vpliv feminizacije učiteljskega poklica in razlike v učni uspešnosti med 

deklicami in dečki. 

*Košir, K. (2011). Spol in starost učencev kot dejavnika razlik v učiteljevi naklonjenosti,   

zaznani podpori učitelja ter učni uspešnosti.  

*Košir, K. (2013). Socialni odnosi v šoli.  

*MacNaughton, G. (2006). Constructing gender in early- years education. 

*Musek, J. (1994). Psihološki portret Slovencev.  

*Nastran Ule, M. (ur.). (1999). Predsodki in diskriminacije: izbrane socialne-psihološke 

študije.  

*Nastran Ule, M. (2000). Temelji socialne psihologije.  

*Peček, M., Lesar, I., (2006). Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost?. 

*Serše, A. (1998). "Ženske naj bodo doma, naj bodo dobre gospodinje in matere". 

*Smagin, R. (2004). Študija etničnih stereotipov in predsodkov otrok v vrtcu kulturno 

mešanega okolja: diplomsko delo [online].  

*Šribar, R. in Vendramin V. (2009). Neformalne norme in konstrukcije spolov v šoli in 

medijih. V V. Tašner idr. (ur.), Brez spopada: kultur, spolov, generacij. 

*Tašner, V. in Mencin Čeplak, M. (2011). Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter 

protislovja regulacije spolov. 

*Vendramin, V. (2006). »Resnica« o deklicah?: O raziskovanju razlik med spoloma v šoli. 

*Walkerdine, V. (1997). Feminity as Performance. 

 

http://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253d%25c5%25a0olsko%2bpolje%27
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 Slišiva se vsakih 14 dni, prebereva napisano, se o prebranem pogovoriva, 

izmenjava mnenja, podava dodatne ideje za izboljšavo. Vedno imava doma obe 

enako literaturo in še dodatno, da lahko vse, kar sva napisali tudi ena drugi 

dopolniva.  

 Opazujeva učitelje/učiteljice na različnih šolah (po vsakem opazovanju se 

pokličeva, si izmenjava mnenja o opaženem, podava mnenja o spremembah, ki bi 

bile smotrne pri opazovalni listi). 

 

Julij 2015 

  Dopolniva teoretični del (dopiševa poglavja: oblikovanje spola skozi proces 

socializacije, šola kot vzgojna in izobraževalna institucija, vzgoja kod BDS, 

oblikovanje spola skozi proces socializacije, odpravljanje neenakosti med spoloma, 

vloga šole pri odpravljanju neenakosti med spoloma, dopolnjeno poglavje o 

zgodovini šolanja obeh spolov). 

 

Literatura, ki sva jo prebirali pri pisanju teh poglavij:  

Marjeta: 

*Barle Lakota, M., Počkar, M., Novak Fajfar, B., Popit, T. in Pluško, A. (2005). Uvod v 

sociologijo. Učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju. Ljubljana: DZS. 

*Haralambos, D.i. (2001). Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS. 

*MacNaughton, G. (2006). Constructing gender in early- years education. V Skelton, C., 

Francis, B., in Smulyan, L. (ur.), The SAGE handbook of Gender & Education, (str. 127–

137). India: C&M Digitals. 

*Hernja Masten, M. (1998). Bogaboječa, možu pokorna, preudarna, pametna, izobražena, 

a nešolana ženska - O izobraževanju in vzgoji žensk od srednjega veka do Marije Terezije 

na Slovenskem. V Mrgole Jukič, T. (ur.), Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in 

danes (str. 25–46). Ptuj: Zgodovinski arhiv. 

*Peček, M., Pučko, C., (2003). Šola enakih možnosti?. V Peček, M., Pučko, C. (ur.), 

Uspešnost in pravičnost v šoli (str. 5–10). Ljubljana: PeF. 
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  konec julija skupaj pregledava novo napisana poglavja v teoretičnem delu, podava 

predloge za spremembe, ga dopolniva (popraviva tudi pravopisne napake, 

navajanje virov).  

 Skupaj oblikujeva začetek empiričnega dela: opredelitev raziskovalnega problema, 

metodo in raziskovalni pristop, pričakovane rezultate).  

 

Avgust 2015  

 Pogovoriva se o tem, kako bi prikazali rezultate raziskave (vsaka poda svoje 

predloge, skupaj se dogovoriva o tem, da bova rezultate prikazali opisno in v 

preglednici). 

 Vsaka napiše svoje povzetke opazovanja. 

 

September 2015 

 Dodava poglavja:   

*uvod (Anja),  

*povzetek (Marjeta) 

 Skupaj napiševa zahvalo, raziskovalna vprašanja in hipoteze, rezultate opazovanja 

in zaključek. Dodava tudi priloge.   

 

Oktober 2015 

 Oddava magistrsko nalogo v lektoriranje. Po pogovoru z lektorico vsaka popravi 

svoj empirični del. Po mnenju lektorice je bila preveč vidna razlika v slogu pisanja, 

midve se z njo nisva strinjali, saj je smisel najine naloge, da se vidi kaj je katera 

napisala.  

 Po pogovoru z mentorjem in somentorico skupaj popraviva še nekatere podrobnosti 

v magistrski nalogi. 

 

November 2015 

 Oddava končno verzijo magistrske naloge.  

 

 

 


