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POVZETEK 

Spodbuda za nastanek pričujoče magistrske naloge je neenakost spolov, ki je v naši družbi že 
od nekdaj prisotna. Nekoč so ženske ostajale doma in skrbele za dom, moški pa so služili 
denar. V 19. stoletju so se ženske začele boriti za svoje pravice in si utrle pot v politični 
prostor. Od takrat je bilo na področju neenakosti spolov veliko sprememb, a vendar je le-ta še 
vedno prisotna. Spolne neenakosti so zasidrane v kognitivnih in drugih strukturah ravnanja ter 
se prenašajo iz roda v rod.  

Rdeča nit teoretičnega dela se širše vije okoli tematike spola in nas pripelje vse do spolnih 
stereotipov. Prikazan je pregled spreminjanja položaja žensk v družbi in opisan njihov boj za 
volilno pravico. V nadaljevanju se delo osredotoči na razlike med spoli, tako z biološkega kot 
družbenega vidika. Na podlagi pogojevanj, ki jih starši izražajo že pred rojstvom otroka in po 
njem, otroci gradijo spolno identiteto. Povzetih je več teorij o njenem oblikovanju, prav tako 
tudi različni dejavniki, ki so vpeti v sooblikovanje – družina, vrstniki, šola in mediji.  

Namen empiričnega dela magistrske naloge je ugotoviti, ali so stereotipi še vedno prisotni in 
kako vplivajo na mišljenje otrok. V raziskavo so vključena stališča otrok 1. in 5. razreda o 
spolnih vlogah na več področjih. Cilj raziskave je ugotoviti, ali se stališča otrok 1. razreda o 
vlogi moških in žensk razlikujejo od stališč otrok 5. razreda in ali obstajajo razlike med 
deklicami in dečki obeh razredov v stališčih glede vloge moških in žensk v sodobni družbi.  

Dandanes je spolno stereotipno mišljenje še vedno medgeneracijsko prisotno. Če želimo to 
spremeniti, ga moramo najprej prepoznati in se ga zavedati.  
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ABSTRACT 

The incentive to write this Master's Thesis was gender inequality, which has been entrenched 
in our society for centuries. In the past, women used to stay at home and take care of the 
house, while men were the breadwinners. In the 19th century, women started to fight for their 
rights and pioneered their way into politics. Although many changes in gender equality have 
been implemented since then, a certain level of gender inequality is still present. Gender 
inequality is entrenched in cognitive and other behavioural structures and is transmitted from 
generation to generation.  

The underlying theme of the theoretical part broadly covers the topic of gender and finally 
focuses on gender stereotypes. I reviewed the changing position of women within the society 
and described their initial struggle for the right to vote. After that I focused on gender 
differences, both from the biological and from the social point of view. Children build their 
gender identities based on prenatal and postnatal conditioning. I am going to summarize 
several theories about how gender identity is formed and expose different co-shaping factors, 
such as family, peers, school and the media.  

The aim of the empirical part of my Master’s Thesis is to determine the presence of gender 
stereotypes and their impact on children’s opinions. I researched opinions of children from 1st 
to 5th grade about gender roles in different contexts. The aim of the research is to determine 
whether there are any differences in opinions about the role of men and women in 
contemporary society between the first graders and the fifth graders, and whether there are 
any differences in opinions between the boys and the girls of both groups.   

Nowadays gender stereotypes are still present in opinions of different generations. If we want 
to change this, the first step is recognizing it and raising awareness about this issue.   
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1. UVOD 
 

Odkar delam z otroki, imam vpogled v njihovo obnašanje, razmišljanje in razvoj. Zanimivo je 
opazovati dinamiko v različno starih skupinah. Nemalokrat se zgodi, da dečki omenijo stvari, 
ki jih »deklice ne (z)morejo/smejo«. Na primer: »Ti si deklica, ti se ne moreš igrati z 
avtomobilčki.« Na vprašanje, zakaj se deklica ne bi mogla igrati z avtomobilčki, sem dobila 
odgovor: »Ker je deklica in one se ne morejo igrati z roboti in avtomobilčki. One se lahko 
igrajo s punčkami!« Takrat sem ugotovila, da so stereotipi še kako prisotni v današnji družbi. 
Ne le na trgu dela, pač pa tudi v mladih in nadobudnih glavah naših otrok. Ker me je 
zanimalo, ali stereotipi s starostjo otrok izginjajo ali se še bolj utrdijo, sem se odločila 
raziskati področje stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda o spolnih vlogah. 

Dokaz, da so spolni stereotipi prisotni tudi na slovenskem medijskem in političnem področju, 
je podeljevanje nagrade bodeča neža, ki jo simbolično podelijo 8. marca, na dan žena. 
Kolektiv Rdeče zore zbira javne stereotipne izjave vse leto, zmagovalca pa razglasi po 
spletnem glasovanju. Nekaj nominiranih izjav za neslavni naziv najseksistične izjave leta 
(Bodeča neža, b.d.): 

»Ko so jo vprašali, kaj počne, pravi, da 30 minut pred petjem ne govori. Nenavadno za 
žensko.« (Andrej Hofer, novinar RTV SLO; o ženskih govornih sposobnostih) 

»To sta dva sodnika, ki eventuelno lahko sodita kako prvenstvo, kjer igrajo ženske.« (Božo 
Štoger, nekdanji športni sodnik; o drugorazrednosti ženskega športa) 

»Prav nič damsko: Poslanka ZL Violeta Tomić si jo je 'luftala' v hotkah na trajektu za otok 
Vis.« (M.K., novinar Nova24 TV; o damskosti) 

»Skratka, ne moreš na enak način vzgajat sina in hčerke. To mislim, da bi se lahko vsi s tem 
strinjali.« (Tomaž Humar ml., športnik; o pravilni vzgoji) 

»Saj veste, kakšne so ženske … Bojijo se. Pri mami je bilo enako. A moj nasmeh na motorju 
jim pove, da to pač moram početi.« (Tim Gajser, športnik; o ženski boječnosti) 

»Poenostavite za ženske, lepo prosim.« (Rosvita Pesek, TV voditeljica; prošnja za dodatno 
razlago) 

»Vsakič, ko vidim kje napis '30 % ceneje' pomislim, da bi lahko bila podobna etiketa čez 
vikend tudi na pijanih ženskah. Čeprav pri enih gre že bolj za 'totalno razprodajo'.« (Tanja 
Kocman, komedijantka; o ženskemu izdelku na razprodaji) 

»Zjutraj sem uporabil kremo za roke za ženske. Kmalu nisem znal več vozit avta in tudi moja 
rit se mi je zdela večja.« (Tilen Murn, radijec; o voznicah in ženskem strahu) 
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2. TEORETIČNI DEL 
1.1. Položaj žensk v zgodovini in boj za volilno pravico 

Družba se spreminja, prav tako položaj žensk in moških v njej. V preteklosti je bila njihova 
usoda že vnaprej bolj ali manj določena. Dečki so imeli proste roke pri odločitvah za 
prihodnost. Lahko so ostali v domačem kraju ali odšli v svet, imeli so možnost obogateti in 
biti svobodni v svoji prihodnosti, za razliko od deklic, katerih usoda je bila zapečatena; 
postale so žene, matere, gospodinje, skrbele so za otroke, moža, družino in gospodinjstvo. 
Glede svoje prihodnosti so bile pasivne, saj je bilo možnosti, da bi jo spremenile, malo (Cvirn 
in Studen, 2008).  

Verginella (2013) omenja splošno prepričanje o ženskah, ki je veljalo v antiki. V tistem času 
naj bi ženske zaradi svoje šibkosti potrebovale nadzor. Dečkom so že od rojstva izkazovali 
večjo naklonjenost in jih poveličevali. Prepričali so jih, da je biti moški bolj pomembno kot 
biti ženska, da imajo moški posebno poslanstvo na svetu. Dečki so bili veliko prej vpeljani v 
svet odraslih, saj so imeli z njimi poseben načrt, hkrati pa jim je bila odvzeta nežnost staršev 
in dojilj (de Beauvoir, 2000). 

Hunt (2007, v Verginella, 2013) dodaja, da so tudi v 19. stoletju spolno neenakopravnost 
zagovarjali na podoben način in se opirali na prepričanje o nesposobnosti žensk pri 
presojanju. Ženske tako niso imele možnosti za enakopraven položaj. V tak položaj so jih 
pahnili zakoni, vera in tradicija. Delale so na polju, skrbele za družino in gospodinjstvo, še 
vedno pa je veljalo tradicionalno pojmovanje družine, v kateri je bila žena podrejena možu. 
Splošno družbeno pravilo je velevalo spoštovanje in poslušnost žensk. Po drugi svetovni vojni 
pa se je zgodil preobrat. Zaradi primanjkovanja moške roke v hiši so se začele zaposlovati in 
si s tem priborile večjo finančno neodvisnost. To je pomenilo tudi večji odstotek izobraženih 
žensk, saj so si s svojim kapitalom odprle vrata izobraževalnih ustanov. S tem so si priborile 
možnost javnega nastopanja in glasnega nasprotovanja neenakosti spolov. Z večjo vlogo v 
delovnem procesu so se počasi začele boriti za vključenost v politične aktivnosti (Verginella, 
2013). 

Čeprav ženske v prvi polovici 19. stoletja niso bile vključene v politično dogajanje, so v njem 
prvič javno sodelovale in nastopile v času francoske revolucije. Takrat so se oblikovale 
osnovne politične pravice, a so bile ženske izključene in Deklaracija o pravicah človeka in 
državljana zanje ni veljala (Antić Gaber, Rožman in Selišnik, 2009). Po vzoru sufražetk v 
Angliji je tudi na naših tleh potekal boj žensk za pravico do univerzitetnega šolanja in volilno 
pravico, kar je bilo v nasprotju z željami oblasti. Ženske so v preteklosti večkrat pridobile 
volilno pravico, a so jo pozneje, z zamenjavo vladajoče stranke, ponovno izgubile (Budna 
Kodrič in Serše, 2003). Gibanje za pravice žensk na Slovenskem je v drugi polovici 19. 
stoletja opozarjalo na problematiko izobraževanja žensk. A tudi tisti, ki so podpirali 
feministična gibanja, so menili, da je za ženske dovolj toliko znanja, kot ga potrebujejo 
predvsem za delo v gospodinjstvu, in nič več. Feministična društva so v času med svetovnima 
vojnama zahtevala enakopravnost vseh žensk pri zaposlovanju, več možnosti poklicev, enako 
plačilo za oba spola itd. (Budna Kodrič in Serše, 2003). 

Čeprav je bilo v 18. stoletju uzakonjeno šolanje za dečke in deklice, je bilo slednjih v šoli le 
malo. Predvsem so se izobraževale deklice višjega sloja in pouk je potekal v ločenih prostorih 
za deklice in dečke. Proti koncu 19. stoletja so na Slovenskem uvedli obvezno šolstvo in s tem 
zmanjšali delež nepismenega prebivalstva. V tistem času je po vsej Evropi izobraževanje 
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deklic postalo obvezno, tudi na naših tleh. Tako je Ljubljana dobila prvo dekliško šolo leta 
1875 (Selišnik, 2008). 

Položaj žensk v tem obdobju zelo dobro opisuje M. G. v reviji Slovenska gospodinja, izdani 
20. maja 1911: »Odkar se omikane in delavne ženske zavedajo svoje važnosti v državi, se 
bore za enakopravnost z moškimi. Za politično enakopravnost pa se bore ženske že blizu 
dvesto let. V dobi francoske revolucije, dne 20. listopada 1793 je bilo v Franciji sprejeto 
načelo: 'Ako ima ženska pravico stopiti na morišče pod giljotino, se ji mora priznati tudi 
pravico stopiti na tribino.' Torej že stoletja se priznava ženskam, da so polnopravne 
državljanke, toda do danes ženske vendarle pri nas v resnici še nimajo pravice, da bi smele 
same osebno voliti in biti voljene. […] Reči moramo torej, da imajo vse stranke na svojih 
programih žensko volilno pravico le zaradi lepšega in samo da se delajo napredne, kar pa v 
resnici niso. Kakšna politična laž je danes splošna in enaka volilna pravica v naši Avstriji, ko 
so milijoni delavnih in davke plačujočih žensk brez volilne pravice! V Avstriji je več kot 
polovica prebivalstva ženskega spola in ta ogromna večina je brez pravic! Danes nimajo 
pravice voliti ali voljeni biti ljudje pod kuratelo, berači, tatovi, goljufi, podvodniki, blazniki, 
kaznovani nepoboljšljivi pijanci in – me ženske. Torej nas imajo enakopravne ali 
enakobrezpravne v isti vrsti z zločinci, berači, alkoholiki in norci!« (M. G., 1911, str. 65, 66) 

Po koncu vojnega obdobja je postalo jasno, da prisotnosti žensk v politiki ni mogoče več 
zanikati. Društva so svoje predloge in zahteve delila tudi na podeželje. Po ustanovitvi Države 
SHS so njeni državljani menili, da se bo demokracija širila na vse državljane in predvsem 
državljanke. A so bili v zmoti. Ne le, da do volilne pravice niso bile upravičene vse ženske, še 
več – poleg Švice, ki dandanes velja za eno od najrazvitejših evropskih držav, in Francije je 
bila predvojna Jugoslavija edina država, v kateri ženske niso imele možnosti demokratičnega 
odločanja, Jugoslovanke so volilno pravico pridobile po drugi svetovni vojni, dolgo za 
Špankami, Italijankami, Romunkami in Bolgarkami (Selišnik, 2011). Ponekod, predvsem v 
muslimanskih deželah, ženske še vedno nimajo volilne pravice.  

Čeprav živimo v 21. stoletju, ženske še vedno nismo dosegle popolne enakovrednosti. Kot 
prva država na svetu je Islandija uzakonila in legalizirala enakost plačila za enako delo ne 
glede na spol, tako v javnem kot v zasebnem sektorju (Islandija prva država na svetu …, 
2018). Moški po navadi dobijo višjo plačo in uglednejšo pozicijo v podjetjih kot ženske 
(Elimination of Gender Stereotypes …, 2008). Statistika dokazuje, da morajo kar v 18 državah 
sveta ženske prositi svoje može za dovoljenje, preden se zaposlijo. V 32 državah je postopek 
za pridobitev potnega lista bolj zapleten za ženske kot za moške. V nekaterih državah sveta so 
deklice še vedno nepismene, saj je izobraževalni program zanje prepovedan. Ostajajo doma 
ter skrbijo za gospodinjstvo in vzgojo svojih otrok že pri rosnih letih. Slovenija je na lestvici 
vseh držav sveta na 25. mestu po izračunih spolne neenakosti in spada med države z izjemno 
visoko stopnjo razvoja prebivalstva (Gender Inequality Index, 2016). Norveška zaseda mesto 
države z najmanjšo stopnjo spolne neenakosti pred Avstralijo in Švico (prav tam). 

Zaradi predpostavke, da so ženske ustvarjene za negovalno vlogo, imajo manj možnosti za 
pomembne pozicije v podjetjih, kjer sta cenjeni moč in prevzemanje odgovornosti, kot moški 
(Elimination of Gender stereotypes …, 2008). Tudi na drugih področjih, npr. v politiki, 
prevladujejo moški. Moška vloga, delo in finančna skrb, je bolj cenjena kot ženska vloga 
skrbne matere. Zato je tudi manj verjetno, da se bodo moški odločili za vlogo skrbnika 
družine. To delo ne prinese nikakršnega zaslužka, zato so tisti, ki se odločijo za gospodinjsko 
delo, finančno odvisni od drugega, zaposlenega (Lister, 1994; Leira, 1998, v Elimination of 
Gender stereotypes …, 2008).  
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1.2. Neenakopravnost spolov 
 

Ob pregledu dogajanja v zadnjem stoletju opazimo velik napredek v položaju žensk, a kljub 
težkemu boju za enakopraven položaj na več področjih le-tega še nismo dosegle. Stališča o 
ženski manjvrednosti so globoko zasidrana tudi v današnji družbi. Vera ima še vedno veliko 
vlogo pri dojemanju položaja moškega in ženske (de Beauvoir, 2000). Zgodba o nastanku 
spola tako sporoča, da je Eva nastala iz rebra Adama. Torej je že v izvoru podrejena in 
ustvarjena za moškega. Brez njega ne bi bilo nje. Tak nauk velja že iz daljne zgodovine in ga 
učijo še danes. Morda je to razlog, da so ženske v katoliških državah pasivne, prepuščene 
moškemu in ponižne. Prav tako so moškim podrejene ženske v muslimanskih državah. Te so 
povsem odvisne od moških – eksistencialno, finančno in čustveno, brez možnosti izražanja 
lastnih želja o svojih življenjskih odločitvah (de Beauvoir, 2000). 
 
Od osamosvojitve Slovenije leta 1991 beležimo pri nas velike spremembe na področju 
enakosti spolov, a ne na vseh pričakovanih področjih. Eno od njih je zagotovo politika (Antić 
Gaber, 2011). Čeprav je bil v ta namen ustanovljen Urad za žensko politiko, katerega naloga 
je bila ozaveščati javnost o enakosti moških in žensk, ni bilo bistvenih sprememb na tem 
področju. Deset let pozneje je v Državnem zboru RS poslanske stole zasedalo le 12 žensk od 
skupaj 90 sedežev in tri ministrice od skupaj 15 ministrskih mest (prav tam). V Sloveniji se je 
viden napredek pri zastopanosti žensk v politiki zgodil šele z uvedbo kvot oziroma z načelom 
uravnotežene zastopanosti spolov, ki zahtevajo, da mora biti najmanj 40 odstotkov ženskih 
kandidatk na treh področjih; lokalni, nacionalni in evropski (Antić Gaber, 2011). 
 
Ženske so v zadnjih letih bolj prisotne v politični sferi, a se ne izognejo stereotipom in 
dvojnim merilom, ki jim sledijo na vsakem koraku njihove kariere. Javnost jih natančno 
opazuje in glasno komentira vsako njihovo potezo in značilnost. Če nastopajo z nasmehom in 
prijazno, jih ljudje podcenjujejo, ne jemljejo resno in menijo, da niso dorasle poziciji. Če so 
stroge in odločne voditeljice, jih ocenijo kot ženske s kamnom namesto srca. Če ima ženska 
jasna stališča, velja za možačo, tak moški pa je označen za dobrega in odločnega voditelja. 
Javnost od ženske pričakuje, da je na vseh področjih stoodstotna. Dobra mama, gospodinja, 
partnerica, ki ne vara in je predana družini prav tako kot svoji karieri. Tudi videz mora biti 
brezhiben, saj ženskam javnost ne odpušča nepopolnosti – prekratko krilo, potni madeži in 
podočnjaki so vedno dober recept za naslovnico rumenega tiska (Stereotipi in ženske v 
politiki, 2016). Razloge za dvojne standarde o obnašanju žensk in moških Dinnerstein (1976) 
išče v psiholoških dejavnikih, a ne zanika vpliva družbenih norm. Te so težje določljive in so 
posledica občutij in čustvovanja iz zgodnjega otroštva. Družba je v preteklosti stremela k 
moški poligamnosti in ženski monogamnosti (Dinnerstein, 1976). To se je kazalo v prepovedi 
uživanja v spolnosti za ženske in v moški seksualni posesivnosti. Ponekod po svetu to 
dosežejo s pohabljanjem telesa in spolnih organov, da bi odvzeli občutek užitka v spolnosti. S 
tem obredom žensko prisilijo, da ostane devica do poroke, po njej pa ostane zvesta svojemu 
možu (Običaji: pohabljanje ženskih spolovil, 2009). 
 
V našem okolju so bolj kot fizični pritiski prisotni psihični – z izpostavljanjem ideala 
ženskega telesa. Ženske smo izpostavljene zahtevam po popolnem telesu zunanjim vplivom z 
vseh strani. Mediji z objavljanjem »popolnih« teles in obrazov določijo normo, kakšne naj bi 
ženske bile in kako naj bi bile videti. Kadar posameznica ne dosega želja in pričakovanj, se v 
njej razvije občutek sramu z negativnimi posledicami na njeno avtoriteto (Dinnerstein, 1976). 
Sramovanje telesa predstavlja podrejenost višji avtoriteti, poudarjen sram zaradi lastnega 
telesa pri ženskah pa podredljivost žensk moškim (prav tam).  
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Pot do enakopravnosti med spoloma je še dolga in potrebne so korenite spremembe v 
mišljenju tako na ravni posameznika kot na globalni ravni. Za začetek morajo biti državni 
organi naklonjeni vzpostavitvi enakopravnosti. Organizacija dela in delitev obveznosti v 
družinah sta pomembna koraka na tej poti. Na konferenci Elimination of Gender Stereotypes 
(2008) so predlagali, naj bodo moški in ženske enako vključeni v plačano delo, službo, in 
neplačano delo doma, gospodinjstvo. 

 

1.3. Biološki in družbeni spol 

Najprej si moramo postaviti enostavno vprašanje, ki mu sledi zapleten odgovor: Kaj je spol? 
Odgovor ni vedno enak, odvisen je od časa in okolja, v katerem živimo, spola in rase. Skozi 
zgodovino sta se pojmovanje in razumevanje spola in telesa spreminjali. Ameriški zgodovinar 
in seksolog Thomas Laqueur pravi, da je bilo do 18. stoletja telo brezspolno. Ženska je bila 
zgolj nepopoln človek. Takšno pojmovanje odraža stopnjo razvoja znanosti v tistem času. 
Veljalo je, da sta telesi zgolj različici enega, neenakovredni: višja, moška, in nižja, ženska, 
različica. Schilling pravi, da je do raziskovanja in ponovne interpretacije ženskega telesa 
prišlo zaradi upravičevanja neenakosti spolov v 18. in 19. stoletju (Schilling, 2003, v Antić 
Gaber, 2014, v Fausto-Sterling, 2014). 

Ljudje se namreč na prvi pogled ločimo po binarnem spolnem razlikovanju – moški in ženski 
spol. Je prva razvrstitev, ko človeka spoznamo. A včasih je odgovor na vprašanje, kdo je 
moški in kdo ženska, bolj zapleten, kot si lahko predstavljamo (Fausto-Sterling, 2014). Na 
Tajskem je tretji oziroma neopredeljen spol nekaj popolnoma običajnega, tudi v šolskem 
obdobju otrok. Turistom, ki želijo določiti spol mimoidočih, njihov videz nemalokrat 
povzroča težave pri razvrščanju. To dokazuje, da je plasti spola več ter da v praksi obstaja več 
kot le biti moški ali ženska. 

Razlikovanje biološkega in družbenega spola se je pojavilo v sedemdesetih letih 20. stoletja. 
Ann Oakley (1972) loči dva izraza – sex (biološki spol) in gender (družbeni spol). Biološki 
spol je določen na podlagi spolnih organov, kromosomskega zapisa in hormonov. Ima dve 
kategoriji: moški in ženski biološki spol. A ti indikatorji ne določajo spola posameznika 
(Oakley, 1972). Upoštevati moramo tudi drugo plast, družbeni spol, ki je kulturni konstrukt 
(Antić Gaber, 2014, v Fausto-Sterling, 2014). Ta je pogojen z več dejavniki – osebnostjo, 
oblačili, vedenjem itd. Pojmovanje spolov je vezano na kulturo in okolje, v katerem živimo. 
Ann Oakley (1972) trdi, da biološkemu spolu ne sledi vedno pripadajoči družbeni in da sta ti 
dve sferi ločeni in neodvisni druga od druge. Tudi Simone De Beauvoir (2000) pravi, da 
ženske ne definirajo nikakršna biološka, psihična ali ekonomska usoda, pač pa celotna 
civilizacija. Tezo, da biološki spol določa spolno identiteto, so ovrgle tudi druge mednarodne 
raziskave, ki dokazujejo, da ne obstajajo absolutne razlike v karakteristikah moških in žensk. 
Karakteristike, ki jih določimo ženskemu ali moškemu spolu, se razlikujejo tako med 
ženskami kot med moškimi (Štular, 1996). 

Anne Fausto-Sterling (2014) omenja pet plasti spola, ki jih dojenček ob rojstvu že ima, a se 
zgodi, da se te plasti med seboj ne ujemajo. Kmalu po rojstvu se te plasti nadgradijo z 
družbenim utrjevanjem spola. Oznaka, da je individuum ženska ali moški, je družbena 
odločitev, ki jo posameznik utrdi s ponavljanjem družbeno določenih dejanj, značilnih za 
posamezni spol. Seveda nam vsem poznana znanstvena dejstva olajšajo odločitev, a le-ta ne 
morejo določiti spola. Določijo ga lahko naša prepričanja, kako mora biti določen spol videti, 
kako se moramo vesti itd. (Fausto-Sterling, 2014). 
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1.4. Ženskost in moškost  

Ženskost oziroma moškost sta dve nasprotni družbeni kategoriji in »skup stereotipov, ki se jih 
posamezniki in posameznice naučijo v teku socializacije.« (Štular, 1996, str. 443) Oba spola v 
zahodni družbi še vedno ne veljata za enakovredna, saj živimo v družbi, kjer je moškost 
privilegirana. Tako moškost kot ženskost sta razdeljeni na več družbeno pogojenih 
spremenljivk (Skelton, 2006). V družbi veljajo močna prepričanja, kaj je žensko in kaj moško. 
Pojav oziroma obliko nestrpnosti, ki je posledica zavračanja odstopanj od teh prepričanj, 
imenujemo seksizem (Monda.eu: Spolne vloge, norme in stereotipi, b.d.). Asociacije ljudi ob 
besedi »moškost« so popolnoma drugačne kot ob besedi »ženskost«. Kot moške lastnosti 
ljudje naštevajo neodvisnost, agresivnost, učinkovitost, samostojnost, dominantnost itd. 
Ženske lastnosti pa so predvsem bolj umirjene – ljubezen do otrok, sočutje, skrbnost, 
prijaznost, umirjanje napetosti, vdanost itd. (Jeraj, 2006, str. 423). Tako deklice kot dečke že 
od majhnih nog starši usmerjajo v pravilno vedenje glede na spol. »To se pa ne spodobi za 
deklice/dečke,« pogosto slišimo. S takimi komentarji določamo smeri pravilnega vedenja za 
deklice in dečke. Ti se prej ali slej zahtevam/pričakovanjem podredijo, saj jih okolica opazuje 
in ocenjuje. Družbena pričakovanja v zvezi s pravo podobo ženskosti so privedla do opevanja 
žensk, a so hkrati vodila tudi do njihovega podrejanja in zatiranja. Suzana Štular (1996) v 
svoji diplomski nalogi ponuja dve interpretaciji telesa: 

1. Telo je biološko določeno in nasprotno kulturnemu in intelektualnemu.  
2. Ženske niso zatirane s strani biologije, ampak s strani družbe, ki biologijo interpretira.  

 
Splošno razmišljanje družbe že dolgo sledi zamisli o dveh nasprotujočih polih, dveh spolih – 
moškem in ženskem – in vsak individuum je uvrščen v enega od njih. A ni vedno tako. 
Obstajajo ženske/moški, ki niso dovolj ženstvene/moški, da bi jih družba sprejela v 
ženski/moški »klub«, saj ne zadovoljijo zahtev socialne vloge ženske/moškega. Da ima 
socialni spol v družbi večji pomen kot biološki, dokazujejo tudi hermafroditi, transseksualci, 
transvestiti idr. Pomembno je, s čim se posameznik poistoveti, saj se družba do nje oziroma 
njega tako tudi obnaša (Štular, 1996). 
 

1.5. Razlike med spoloma  

1.5.1. Razvoj razlik  

Marjanovič Umek (2009, str. 503) pravi, da se ženske in moški med seboj biološko 
razlikujemo že ob rojstvu, zato novorojenčke ločimo že v prvih trenutkih življenja. To 
razlikovanje sproži veliko zanimanje odraslih, saj na njegovi podlagi oblikujejo odzive. 
Deklice in dečki se sprva razvijajo enako, tako na biološkem kot čustvenem področju. Do 12. 
leta so deklice na vseh področjih enako močne kot dečki. Čeprav se nam zdi, da se že zgodaj 
obnašajo tipično spolno, to ni posledica njihovih notranjih občutkov. Odrasli se že ob rojstvu 
obnašajo njihovemu spolu »primerno« in s takim odnosom otroku nevede pokažejo in ga 
usmerjajo v določeno vedenje (de Beauvoir, 2000). 

Dečki so prikrajšani za poljube in nežnosti, objeme in popustljivost. Deklice ljubkujejo, jih 
vzamejo v naročje in jim izkazujejo naklonjenost z glajenjem las in poljubi. Pogosto so 
oblečene v oblekice, medtem ko za dečke to v današnji družbi ni sprejemljivo. Starši so do 
deklic popustljivi, deležne pa so tudi ljubeznivih pogledov. Z dečki se starši pogovarjajo 
resneje, bolj spoštljivo, saj imajo zanje velike načrte za prihodnost. Velja pravilo, da dečki ne 
jokajo, ne prosijo za poljube, se ne ogledujejo v ogledalu. Odobravanje staršev si deček 
pridobi z osamosvojitvijo. Od dečkov zahtevajo več, saj imajo z njimi pomembnejše namene. 
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Družba jih spodbuja k samostojnosti in jim vliva občutek večvrednosti (prav tam). Okolica, 
tudi starši, enači moški spolni organ z idejo moškosti. Moškemu spolovilu dajejo nadimke in s 
tem iz njega ustvarijo pomemben člen in ga poveličujejo. Odnos odraslih do ženskega 
spolovila se popolnoma razlikuje – ne častijo ga in mu ne izkazujejo nežnosti. V svetu ima 
drugačno vlogo kot moško spolovilo in zaradi odnosa okolice se lahko ženska hitro počuti 
manjvredna. Na drugi strani pa se moški počutijo večvredne, tudi zaradi načina uriniranja – 
stoje in z močjo nad usmerjanjem curka. S tem pridobijo občutek zmage nad naravnimi 
zakoni. Tudi v odraslosti, v času spolne zrelosti, dolžina penisa vliva moškim pogum in moč, 
nekakšno prevlado nad ostalimi. Deklica mora biti, da bi ugajala okolici, lepa kot slika (de 
Beauvoir, 2000). Med odraščanjem se dečki posmehujejo deklicam in jih žalijo, one pa 
protestirajo proti manjvrednemu položaju. Tudi v na videz nedolžni otroški igri – plezanju po 
drevesih – je simbolna neenakost. Kdor spleza višje, je močnejši. Z odraščanjem se širi tudi 
zavest o moški večvrednosti, saj da je moški predstavnik družine (prav tam). 

 

1.5.2. Področja razlikovanja in podobnosti  

1.5.2.1. Telesni in gibalni razvoj 

Deklice shodijo prej kot dečki, ker so telesno in nevrološko gledano ob rojstvu bolj razvite kot 
dečki. Zato deklice prej vstopijo v puberteto. Dečki pa imajo bolj razvite mišice, tudi srce, in 
pljuča (Hetherington in Parke, 1986, v Marjanovič Umek, 2009, str. 505). Dečki kot 
novorojenčki so dlje časa budni in v tem času dejavnejši (Eaton in Enns, 1986, v Marjanovič 
Umek, 2009, str. 505). Pozneje v razvoju so dečki spretnejši pri velikih gibih in aktivnostih, ki 
vključujejo moč (O'Brien in Huston, 1985, v Marjanovič Umek, 2009, str. 505). 

 

1.5.2.2. Spoznavni in govorni razvoj 

Ljubica Marjanovič Umek (2009) zagovarja tezo, da razlik med spoloma v splošnih 
intelektualnih sposobnostih ni. Sprva, že v obdobju prvega leta po rojstvu, je moč zaznati 
razlike v govornih sposobnostih v prid deklic, a se pozneje izničijo (McCarty in Kirk, 1963, v 
Marjanovič Umek, 2009, str. 505). V šolskem obdobju raziskovalci ne zaznavajo razlik pri 
miselnih matematičnih operacijah, na prehodu v mladostništvo pa so dečki uspešnejši pri 
matematiki, čeprav so te razlike zelo majhne (Walkerdine, 1989, v Marjanovič Umek, 2009, 
str. 505).  

 

1.5.2.3. Osebnostni, čustveni in socialni razvoj 

Stereotip, da so deklice bolj čustvene kot dečki, ni potrjen (Maccoby in Jacklin, 1974, v 
Marjanovič Umek, 2009, str. 506). Ugotovili pa so (Casey, 1993, v Marjanovič Umek, 2009, 
str. 506), da imajo deklice širšo lestvico čustev, pozitivnih in negativnih, uspešneje pa naj bi 
tudi prepoznale čustvene izraze drugih. V obdobju zgodnjega otroštva dečki pogosto 
prikrivajo negativna čustva, deklice pa izražajo manj jeze. Pozneje v obdobju mladostništva 
deklice pogosteje skrbi, so žalostne ali občutijo skrb, mladostniki pa čustva zanikajo. V 
povprečju so dečki bolj agresivni, asertivni in imajo višjo samopodobo kot deklice 
(Eisenberg, Carlo, Murphy in Van Court, 1996, v Marjanovič Umek, 2009, str. 506). Teh 
lastnosti ne smemo posplošiti na vse deklice oziroma vse dečke. Če to storimo, nastane 
stereotip, ki pa zagotovo ne velja za vse deklice ali za vse dečke.  
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Socialni krog deklic in dečkov se razlikuje. Dečki se praviloma igrajo v večjih skupinah, na 
prostem, bližina doma ni pomembna in so pogosto radi vodje. Radi se izpostavljajo, tudi ko 
govorijo drugi, in skušajo z govorom pritegniti pozornost. Deklice so po navadi obkrožene z 
dvema do tremi osebami istega spola in se najraje igrajo v bližini doma. Po navadi uporabljajo 
govor za vzpostavitev komunikacije in so bolj usmerjene k sodelovanju kot dečki (Benenson 
in Archer, 1993, v Marjanovič Umek, 2009, str. 507). »V deških skupinah so prevladujoči 
ukazi, bahanja, grožnje, v dekliških pa dogovori, govorni obrati, potrditev drugim« 
(Marjanovič Umek, 2009, str. 501). 

Le Freniere, Strayer in Gaulthier (1984, v Marjanovič Umek, 2009) so opazovali vključenost 
različno starih otrok v igro glede na spol. Ugotovili so, da se dečki dlje časa vključujejo v 
spolno naključne skupine, po drugem letu starosti pa se večinoma vsi vključujejo v istospolne 
skupine. To je pri šestletnih dečkih bolj izrazito kot pri deklicah (Marjanovič Umek, 2009). 
Razlika pri izbiri igrač je pri deklicah in dečkih izrazita že zgodaj. Deklice pri 14 do 22 
mesecih dajejo večjo pomembnost tipično dekliškim igračam in dečki deškim tudi v obdobju 
srednjega in zgodnjega otroštva (prav tam). S tem so povezane tudi dejavnosti – kuhanje, 
šivanje, nogomet, žaganje … (Serbin, Powlishta in Gulko, 1993, v Marjanovič Umek, 2009). 
Te se delijo na tiste, ki so sprejemljive za dečke, in tiste, ki so sprejemljive za deklice. Slednje 
spodbujajo predvsem h gospodinjskim opravilom in skrbi za dom, medtem ko so dejavnosti 
za dečke usmerjene v pogum in moč (de Beauvoir, 2009). 

Deklice sebe pogosto ocenjujejo kot bolj socialno kompetentne, dečki pa se vidijo kot bolj 
odločne in močne kot deklice (Hetherington in Parke, 1986, v Marjanovič Umek, 2009). 
Slovenske vzgojiteljice so v raziskavi (Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2003, v Marjanovič 
Umek, 2009), kjer so ugotavljale povezavo spola z osebnostjo, pokazale na zaznavo razlik v 
vestnosti in odprtosti otrok ter ocenile, da sta ti dve lastnosti bolj značilni za deklice kot za 
dečke.  

 

1.5.2.4. Uspešnost v šoli 

Po ugotovitvah Jeraja (2006) v Sloveniji razlike med učnim uspehom deklic in dečkov niso 
velike, a obstajajo in so statistično pomembno v prid deklicam. Omenja dve raziskavi o 
razlikah v učni uspešnosti – pred štirimi desetletji sta Toličič in Zorman ugotovila, da so 
deklice boljše v znanju jezikovnih predmetov, da imajo v povprečju boljše učne navade in 
višje ocene. Razdevšek Pučko, Peček in Čuk so trideset let po raziskavi Toličiča in Zormana 
ugotovili, da se razlike med spoloma niso pomembno spremenile. Učenke imajo tudi boljše 
možnosti za vpis na srednjo šolo, kar je posledica boljšega učnega uspeha, in delež učenk, ki 
se vpišejo na zahtevnejše programe, je večji kot delež učencev. Čeprav so ugotovili, da je 
znanje matematike, v nasprotju s tradicionalnim mišljenjem, deklic boljše, je preverjanje 
znanja za leto 2000 pokazalo, da so bili boljši dečki, a so jih učitelji v razredu ocenili slabše 
kot deklice.  

Jeraj (2006) postavi tezo, da so razlike v učni uspešnosti rezultat prepletanja bioloških in 
družbenih vplivov. Dokazano je, da ženske pri govornih in jezikovnih dejavnostih uporabljajo 
obe možganski polovici, moški pa pretežno eno. To je pomemben biološki razlog, zakaj so 
ženske boljše pri predmetih, ki zahtevajo besedno izražanje (Gurian, 2002, v Jeraj, 2006, str. 
420). Ženske se hitreje naučijo brati, berejo bolje in več (Cresswell, Rowe in Withers, 2002, v 
Jeraj, 2006, str. 420). To povezujejo z boljšim uspehom pri matematiki, saj je učni načrt 
zasnovan na visoki ravni besednega izražanja (Jeraj, 2006, str. 420). Zelo pomembna pri 
učnem uspehu je tudi osebna motivacija učenca. Deklice naj bi bile bolj motivirane za šolsko 
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delo, dečki pa za konkretne naloge in športne dejavnosti. V raziskavi so ugotovili tudi 
povezavo med socialnostjo in povprečnimi šolskimi ocenami (Toličič in Zorman, 1997, v 
Jeraj, 2006). Od tod lahko sklepamo, da je subjektivna vloga učiteljice oziroma učitelja 
pomemben dejavnik pri ocenah in učni uspešnosti, saj dekleta dobivajo višje ocene zaradi 
socialnih spretnosti in ne nujno zaradi boljšega znanja (Beal, 1994, str. 142). 

Christine Skelton (2006) kot glavni razlog za to, da so dečki v šoli manj uspešni kot deklice, 
navaja feminizacijo stroke. Učiteljice naj ne bi razumele perspektive učencev, zato so 
neuspešne pri prilagajanju pouka za dečke (Gurian, 2002, v Skelton, 2006). Učiteljice so do 
učencev manj potrpežljive, saj se ne poglobijo v njihove probleme in ne zavzamejo njihovega 
stališča, ampak vanje brez potrpežljivosti usmerijo disciplinske ukrepe (Pollack, 1998, v 
Skelton, 2006).  

 

1.6. Oblikovanje spolne identitete 

Vsaka odrasla oseba je v življenju potovala skozi različna obdobja, doživela različne 
individualne izkušnje, ki so vplivale nanjo in oblikovale njeno osebnost, da je postala takšna, 
kot je danes. Oblikovanje spolne identitete je stvar vsakega individuuma in je osebno 
dojemanje lastnega spola. Ta proces se za novorojenčka začne takoj ob rojstvu, saj so dečki 
takoj deležni drugačne obravnave in stimulacije kot deklice. Kaj kmalu se naučijo, kaj se 
pričakuje od deklic in kaj od dečkov. S tem odraščajo in ponujene norme ponotranjijo. Te se 
globoko zakoreninijo v osebah in jih v odraslosti prenašajo na svoje potomce. Živijo v 
prepričanju, da so naučene lastnosti in vloge edina pot, ki se je morajo držati. Otroci želijo 
ugajati družbi, zato se normam podredijo in jim sledijo. Kot sem omenila že večkrat, spolna 
identiteta ne sovpada vedno z biološkim spolom.  

Čeprav uradno v večini držav sveta obstajata le dva spola – moški in ženski, je osebnih 
interpretacij spola več. Za osebe, ki občutijo neskladnost biološkega in družbenega spola, je 
pot do oblikovanja spolne identitete zagotovo težja. Transspolnost presega vse družbeno 
začrtane okvire glede družbenega spola. Transspolne osebe se ne identificirajo znotraj 
binarnega sistema – lahko so moški ali ženske, lahko oboje, lahko pa nič od tega. Vse 
transspolne osebe gredo skozi tranzicijo oziroma proces oblikovanja spolne identitete. 
Tranzicija ne poteka vedno enako, saj obstaja več vrst transspolnih oseb (TransAkcija, b.d.) 
Pogosto doživljajo stisko, saj se zavedajo, da se njihova spolna identiteta ne ujema z 
družbenimi pričakovanji. V sebi doživljajo boj med tem, kaj je »prav« in kaj »narobe« glede 
na družbeno prepričanost.  

Dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje spolne identitete, je več in znanstveniki zagovarjajo 
različna stališča. V knjigi Razvojna psihologija (2009) avtorica Ljubica Marjanovič Umek 
povzame več teorij oblikovanja spolne identitete. V nadaljevanju bom nekatere od njih na 
kratko povzela. 

 

1.6.1. Biološke in biološko-socialne teorije 

Do leta 1960 je bil v ospredju biološki koncept o novorojenčku, ki je bil takoj po rojstvu 
razvrščen v eno od dveh možnosti – kot deklica ali deček. Temu so nasprotovala ženska 
gibanja v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega tisočletja in pod vprašaj postavila 
takrat sprejeta pojmovanja o delitvi deklic in dečkov na različnih ravneh: v šoli, pri igri, na 
igrišču, glede stereotipnih barv – roza za deklice in modra za dečke, osebnostnih značilnostih 
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enih in drugih, njihovih interesnih področij in vedenja, osebnostnih značilnosti itd. (Thorne, 
1993, v Marjanovič Umek, 2009).  
 
Med deklicami in dečki obstajajo biološke razlike (McDonald, 1992, v Marjanovič Umek, 
2009) – gradnja telesa, reprodukcijska vloga, hormoni, možgansko delovanje (Hines in Green, 
1991, v Marjanovič Umek, 2009).  
Čeprav so nekatere raziskave (Liben in Golbeck, 1980, v Marjanovič Umek, 2009) ugotovile 
povezavo med biološkimi dejavniki in dejavniki učenja, npr. govor (deklice) in prostorske 
spretnosti (dečki), pa nekateri (Sherman, 1967, v Marjanovič Umek, 2009) to povezujejo z 
zgodnjim otroštvom in igračami, ki so jih imeli na voljo – npr. dečki avtomobilčke, kar 
zahteva določeno prostorsko predstavo.  

 

1.6.2. Teorije učenja in socialnega učenja 

Pravijo, da je razvoj spola in spolnih vlog naučeno vedenje, pri katerem otroci opazujejo in 
posnemajo model. Gre za učenje, ki podkrepi posnemanje z nagrado, če je otrok ravnal 
pravilno, in s kaznijo, če je vedenje neustrezno. Na podlagi teh podkrepitev in posledic, ki 
sledijo, se ljudje naučimo odzivati. Sčasoma pričakujemo samonadzor otroka (Bandura, 
1976).  
 
Otroci že od rane mladosti opazujejo starejše sorodnike, vrstnike in odrasle v obnašanju, 
delovanju, govoru ter kako ti delujejo v svojih spolnih vlogah. Kmalu jih začnejo tudi 
posnemati. Posnemanje je omejeno na posameznike istega spola in gre za selektivno 
podkrepitev, zato bo otrok večinoma oponašal osebe istega spola kot je sam (Schaffer, 1996, v 
Bandura, 1976). V raziskavah so znanstveniki (Maters, Ford, Arend, Grotevant in Clark, 
1979, Bandura, 1976) raziskovali in potrdili hipotezo, da je, kadar gre za ujemanje spolno 
tipičnih igrač in otrokovega spola, učinek na posnemanje spolno tipičnega vedenja zelo velik. 
In ker se lahko otroci spolno tipičnega vedenja naučijo, ga lahko z opazovanjem in 
posnemanjem tudi spremenijo.  

Tradicionalna ženskost in moškost sta močnejši kot novi načini, ki ju izzivajo, ker sta 
prijetnejša (MacNaughton, 2006). Zahteve odraslih do otrok, naj seksistično 
obnašanje/mišljenje spremenijo v neseksistično, so čustveno zahtevne, saj otroke nagovarjajo 
k »neudobni« spremembi. Take zahteve so več kot le učenje nove spolne vloge (prav tam). 

 

1.6.3. Spoznavne razvojne teorije 

Temeljno vodilo spoznavne razvojne teorije ni le en dejavnik, pač pa interakcija dveh – 
bioloških dejavnikov in okolja. Vpeta sta v kontekst razumevanja ženske in moške spolne 
vloge ter sposobnost otrok, da konstruirajo in zgradijo svojo lastno spolno identiteto. Splošno 
razumevanje spola ni globoko zasidrano, pač pa se spreminja z razvojem mišljenja družbe. 
Kohlberg (1966 v Marjanovič Umek, 2009) je razčlenil tri različne razvojne stopnje pojma 
spola: 
1. V obdobju od leta in pol do treh let oziroma pri štirih letih otroci ločijo dva spola ter 

opredelijo sebe in druge glede na spol. 
2. Pri treh oziroma štirih letih nastopi obdobje spolne stabilnosti. Otroci spoznajo, da spola 

ne morejo zamenjati. Enkrat deklica/deček za vedno deklica/deček. 
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3. Pri šestih oziroma sedmih letih nastopi obdobje spolne stalnosti. Otroci se zavedo, da je 
spol stalna značilnost, tudi če je otrok oblečen v netipične obleke ali se igra s spolno 
netipičnimi igračami. 

Kohlbergova spoznavno-razvojna teorija je bila deležna kritik. Kritike je zmotilo, da njegova 
teorija ni bila empirično preverjena, prav tako pa tudi njegova trditev, da se spolna stalnost 
pojavi pri šestih letih, kar pomeni, da otrok pred to starostjo ne kaže spolno tipičnega vedenja. 
Spolno tipično vedenje in koliko otroci zares vedo o tem, je bil predmet različnih raziskav 
(Marjanovič Umek, 2009). Perry, White in Perry (1984 v Marjanovič Umek, 2009) 
ugotavljajo, da povezave med razumevanjem in vedenjem niso do te mere jasne. Otroci prej 
kažejo spolno tipično vedenje, kot poznajo spolne vloge. C. L. Martin in Little (1990 v 
Marjanovič Umek, 2009) sta ugotovila, da določena stopnja mišljenja vodi otroke k temu, da 
se zavedajo spolnih razlik in se skladno z njimi tudi vedejo. Raziskave so pokazale, da pri tem 
ni neposredne povezave, čeprav morajo otroci imeti nekaj znanja o spolu, da ga vključijo v 
svoje vedenje.  

Bem (1981 v Marjanovič Umek, 2009) ter Liben in Signorela (1987 v Marjanovič Umek, 
2009) pravijo, da otroci že zgodaj oblikujejo spolne sheme – eno deklice in drugo dečki. To je 
posledica prirojene potrebe po organizaciji in klasifikaciji podatkov iz okolja ter vzgoje, v 
kateri poudarjamo razlike med spoloma. Pri konstrukciji sheme otrok daje večji poudarek 
informacijam, ki so povezane z lastnim spolom. Zgrajena shema omogoča samouravnavanje 
vedenja. Spolno tipično vedenje naj bi se pojavilo vzporedno z razvojem spolnih shem, ki se 
razvijejo približno sočasno s spolno konstantnostjo (Marin, Wood in Little, 1990, v 
Marjanovič Umek, 2009).  

 

1.6.4. Teorija spolnih shem  

Teorija spolnih shem je nastala kot kritika Kohlbergove teorije in pravi, da je spolna shema 
večdimenzionalni koncept (Marjanovič Umek, 2009). Gre za bolj fleksibilno povezavo med 
vedenjem in mišljenjem. Za razvoj stalnosti spola ni nujno spolno tipično vedenje. Trdijo, da 
imata v razvoju spolnih shem velik vpliv poučevanje in informiranje.  
 
Spolne sheme se začnejo razvijati takoj, da otrok vidi razliko med spoloma in se opredeli 
glede na spol. Ko otrok razlikuje spolne sheme, razlikuje tudi vedenje, vezano na spol. Razvoj 
spolnih shem poteka v treh razvojnih stopnjah (prav tam):  
1. od rojstva do tretjega leta se učijo in povezujejo vedenje z določenim spolom,  
2. od četrtega do šestega leta: povezovanje različnih sestavin spola z otrokovim lastnim 

spolom, 
3. po 8. letu: otroci razumejo nasprotni spol enako kot razumejo svojega in imajo zgrajen 

koncept spola s stereotipnim vedenjem.  
 

1.6.5. Teorija o libidu 

Utemeljitelj psihoanalitične teorije je Sigmund Freud. Trdi, da je osebnost dinamični sistem 
psihološke energije, imenovane libido. Ta izvira iz najbolj pristnih in podzavestnih izvirov 
čutenj, npr. lakota in bolečina. Libido ob rojstvu predstavlja naš ID – izraža se kot jok za 
osnovne potrebe in s tem zahteva po takojšnji zadovoljitvi. Z našim odraščanjem se tudi ID 
zrcali v različnih oblikah. Glavni cilj razvoja je učenje kontrole libida, da bo naše obnašanje 
družbeno sprejemljivo. Libido mora biti pod nadzorom oziroma kontroliran, saj si zaradi 
njega želimo stvari, ki morda niso primerne ali družbeno sprejemljive. Libido je del 
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nezavednega, zaradi katerega si želimo stvari, ne da bi vedeli zakaj. Libido ne izgine kar tako 
in je del nas vse življenje, mi pa se naučimo to energijo obvladati in jo usmeriti v druge cilje, 
da se izognemo skušnjavi. Tudi ko odrastemo, je ID del naše podzavesti. (Freud, 1995). 

Skladno se s podreditvijo ustvarjajo nove osebnostne strukture in spolna identiteta. Slednja se 
oblikuje skozi različne stopnje – oralni stadij, analni, falični, latenca, genitalni stadij. V 
začetku so otroci izpostavljeni predvsem ženski spolni vlogi, saj večino potreb izpolnjuje 
mama. Najpomembnejša za dečke je faza od tretjega do petega leta starosti, saj se zgodi 
identifikacijski preskok in gradnja spolne vloge se začne znova. Šele v puberteti se moški in 
ženski značaj ločita (prav tam).  

 

1.7. Družbena konstrukcija spolne identitete 

Suzana Štular (1996) v svoji diplomski nalogi z naslovom Družbena konstrukcija spolne 
identitete predpostavlja, da je glavni dejavnik konstrukcije spolne identitete družba oziroma 
družbeni vpliv. Ta se skozi čas spreminja, posledično se spreminjajo tudi pravila v njej. Zato 
je definicija »normalnega in družbeno sprejemljivega« spremenljiva. Obstaja tudi 
medgeneracijski prepad glede sprejemanja ljudi, katerih biološki spol se ne ujema s socialno 
vlogo v družbi. Mlajše generacije so bolj odprte in sprejemajo širšo paleto ljudi kot starejše 
generacije.  
Posamezniki na podlagi biološkega spola razvijejo tudi družbenega in sočasno konstruirajo 
spolno identiteto, okolica pa se do individuuma obnaša skladno z značilnostmi spola (Štular, 
1996). Odrasli, ki so v bližini otroka, pripisujejo socialni pomen biološkim dejstvom spola 
(Devor, 1989, v Štular, 1996).  
 
Avtorji modela oblikovanja spolne identitete, ki sledijo kritičnemu pristopu h klasičnim 
psihoanalitičnim modelom, poudarjajo pomen, da je ženska glavna pri skrbi za otroka v prvih 
letih (Dinnerstein, 1976). Proces osamosvajanja otroka je bistven za spolno specifično 
vedenje. Poleg tega pa so pomembni tudi psihološki, kulturni in družbeni dejavniki. Ti 
različni modeli predstavljajo pomemben odmik od naravno danih spolno specifičnih 
karakteristik in poudarjajo pomen vrednot družbe in kulture, še posebej pri delitvi dolžnosti 
glede skrbi za otroka.  
 
Spolne vloge so le zunanji del spolnih identitet. Spremembe na področju delitve spolnih vlog 
so, a ne zadostne, da bi prodrle na področje spolnih identitet. Predpogoj je, da imajo moški 
večjo vlogo v prvih letih življenja.  

 

1.8. Spolne vloge  

Spolne vloge so skupek družbenih pričakovanj in predpisani vzorci obnašanja za ženske in 
moške (TransAkcija, b.d.). Otrokova naloga je, da se z izkušnjami nauči, kaj od 
njega/njegovega spola pričakuje družba, v kateri živi, in se po teh pravilih tudi ravna (Beal, 
1994). Spolne vloge so relativne in njihova »pravila« znotraj različnih kultur se razlikujejo. 
Zato lahko trdimo, da so spolne vloge družbeni konstrukt. To dokazujejo različna »pravila« 
obnašanja za posamezni spol v različnih družbah (prav tam). V zahodnem svetu moški nosijo 
hlače in nošenje krila izstopa, medtem ko je krilo za ženske sprejemljivo oziroma popolnoma 
običajno. V Indiji moški nosijo krilo, ženske pa hlače. Tam je držanje za roke med dvema 
moškima družbeno sprejemljivo, v drugih kulturah pa se moški izogibajo pretirane bližine 
drugega moškega, saj bi s takim vedenjem v družbi izstopali. To je dokaz, da se mora vsak od 
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nas kulturnih pravil naučiti. Čeprav so spolne vloge pogojene z družbo, nekatere izvirajo iz 
bioloških razlik – ženske rodijo in dojijo otroke, moški obdelujejo zemljo, gradijo hiše itd. 
(Beal, 1994). Običajno otroci v zgodnjem mladostništvu in že prej nazorno pokažejo, 
kateremu spolu pripadajo. Večina otrok z zunanjim videzom, dejavnostmi, hobiji, izbiro 
oblačil, načinom obnašanja itd. kažejo, da so se naučili spolne vloge, ki je predpisana 
njihovemu spolu. Ponotranjenje spolne vloge je del razvoja in odraščanja (prav tam). Suzana 
Štular (1996) loči dva vpliva dejavnikov na konstrukcijo spolne vloge: zunanjega in 
notranjega. Zunanji je okolje, v katerem živimo, notranji pa je lastna osebnost. Oba dejavnika 
sta med seboj prepletena.  

Klasifikacija otrok v spolne vloge se začne že zelo zgodaj. Ob rojstvu jim je dano ime, 
oblečejo ga »spolu primerno«. Kmalu je obkrožen z igračami, ki naj bi bile primerne za 
njegov spol (Milovanovič, 2005). A pravzaprav se spolno razlikovanje pojavi, še preden se 
otrok rodi. Takoj, ko starši izvedo spol svojega še nerojenega otroka, ta informacija vodi 
njihove miselne procese (Tašner, 2009). 
 
Pomembna prelomnica se zgodi pri drugem letu starosti – takrat se otroci začnejo označevati 
kot pripadniki določenega spola. Kmalu zatem otroci povezujejo vedenje z določenim 
spolom. Za moško spolno vlogo sta značilna manipulacija z okoljem in usmerjenost h 
kontroli. Od moških se pričakujejo neodvisnost, tekmovalnost, dominantnost itd., od žensk pa 
občutljivost, ljubeznivost, pasivnost, podpora v odnosih (žene, matere), toplina, zatiranje 
seksualnosti … (Milovanovič, 2005). 

Glenda MacNaughton (2006) je zapisala teorijo spolnih vlog in feministične 
poststrukturalistične ideje. Teorija spolnih vlog zagovarja, da je spol socialno priučen in da je 
sestavljen iz vlog, ki jih otroci po želji lahko spremenijo. Pri oblikovanju spola avtorica 
omenja individualno učenje in različne dejavnike, vpete v sooblikovanje – družino, vrstnike, 
šolo in medije. O njihovem vplivu bom pisala v nadaljevanju, v poglavju 1.11. Če 
odvzamemo vse stvari, iz katerih po navadi razberemo spol otroka (dolžina las, obleke …), 
odrasli težko ugotovimo spol do otrokovega drugega leta starosti. Do otrokovega tretjega leta 
lahko razliko med deklicami in dečki opazimo po željah, čustvih in obnašanju. Od tretjega 
leta dalje pa otroci že vedo, kaj se od njih pričakuje in kakšno vedenje je zaželeno, zato 
razvijejo obnašanje, ki ustreza spolnim stereotipom. V vrtčevskem obdobju se tako obnašanje 
krepi. Teorija zagovarja, da se otroci obnašajo seksistično ali neseksistično, ker sledijo 
naučenim spolnim stereotipom. Tako vedenje jim zapira pot do odkrivanja novih lastnih 
izkušenj in vzpostavlja spolno neenakost že v zgodnjih letih. Teorija se ukvarja tudi s spolno 
neenakostjo v šolskem okolju in podaja predloge za njeno prenehanje. Deležna je bila kritik, 
saj naj bi poenostavila razumevanje družbenega spola in doživela neuspeh na šolskem 
področju. Te kritike so privedle znanstvenike do raziskav, povezanih s feminističnimi 
poststrukturalističnimi idejami, ki naj bi odgovorile na vprašanje, ali lahko te teorije razložijo 
otrokov odpor do neseksističnega učnega načrta (MacNaughton, 2006). 

Feministične poststrukturalistične ideje izpostavijo dvome o gornji teoriji in pravijo, da je spol 
socialni konstrukt in da otroci ne prevzamejo spola z opazovanjem modela, pač pa ga zgradijo 
in so pri procesu aktivni. Trdijo, da so tradicionalne spolne vloge močnejše in bolj zasidrane v 
ljudeh, ker so udobnejše, zato je utopično pričakovati, da bodo otroci seksistično vedenje 
spremenili kar čez noč (MacNaughton, 2006). 

V zadnjih desetletjih je sprememba v naših pričakovanjih o spolnih vlogah opazna, a na žalost 
to ne pomeni, da ni več ločnice med žensko in moško spolno vlogo, saj so pričakovanja 
odraslih glede vedenja in zunanje podobe deklic in dečkov še vedno trdna. Dečki naj nosijo 
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hlače, so lahko umazani, se igrajo zunaj, zadržujejo jok, od deklic pa se pričakuje, da, vsaj 
občasno, nosijo oblekice, se igrajo blizu doma, so prijazne in čedne. Čeprav so se v zadnjih 
desetletjih zgodile velike kulturne in družbene spremembe, so zgoraj našteta pričakovanja 
trdno ukoreninjena v našo zavest in vplivajo na otrokov razvoj (Beal, 1994). 

 

1.9. Spolne norme 

Spolne norme so pravila o spolnih vlogah in oblike predpisov, namenjene ljudem, da 
upoštevajo kulturno-družbeno zaželeno vedenje (Monda.eu, b.d.). Predstavljajo recept, kako 
naj bi se posamezniki v določeni družbi obnašali. Norme ne morejo obstajati brez splošno 
znanih pravil ali brez nadzora. Slednji mora biti splošen, da se lahko norme uveljavijo v 
različnih okoljih, in zavesten, da so ljudje seznanjeni in zmožni samonadzora. Norme so skrite 
in podzavestne, a dovolj močne, da vplivajo na naše obnašanje, mišljenje in sporazumevanje. 
Kadar so norme glede spolov omejujoče, nastopijo kot temelji za spolno diskriminacijo 
(Monda.eu, b.d.). 

 

1.10. Spolni stereotipi 

»Spolni stereotipi so eden od najtrdovratnejših vzrokov za neenakost spolov« (Elimination of 
Gender Stereotypes …, 2008, str. 13). Prisotni so v vseh življenjskih okoljih, obdobjih in 
sferah. Stereotipi so posploševanje lastnosti na vse ljudi v določeni skupini, spolni stereotipi 
pa so vezani na spol.  

Spolni stereotipi presojajo ljudi glede na spol in jim s tem avtomatično dodelijo vedenjske in 
osebnostne lastnosti, ne da bi jih bolje spoznali. Temeljijo na prepričanju, da so ženske in 
moški biološko in sociološko različno zasnovani, da opravljajo različne naloge. Ženske naj 
poskrbijo za družino, saj jim narava omogoča hranjenje novorojenčkov – tako postanejo 
primernejše za otroško oskrbo kot moški (Hattery, 2001, v Elimination of Gender Stereotypes 
…, 2008).  

Pogosto so predstave, kakšne naj bi bile deklice in kakšni dečki, pretirane (Beal, 1994). Kadar 
so le-te trdno zasidrane v podzavesti in ljudje menijo, da je le tako prav in nič drugače, 
postanejo norma in povod za nastanek stereotipov (prav tam). Če večina dečkov ne joče, 
potem naj dečki ne jočejo. Če je večina deklic nežnih, naj bodo nežne vse deklice. Deček, ki 
joče, ali deklica, ki ni nežna, ima občutek, da mora skrivati čustva ali zatirati svoje vedenje le 
zato, ker so pričakovanja okolice drugačna. In tako stereotipi podzavestno uničujejo 
posebnosti posameznikov (Beal, 1994).  

Ženske in moški so deležni in izpostavljeni spolnim stereotipom v vseh življenjskih obdobjih 
z več strani – ekonomije, družine, politike, kulture in izobraževanja (Elimination of Gender 
Stereotypes …, 2008). Spolni stereotipi, povezani s trgom dela, temeljijo predvsem na plačni 
neenakosti in zastopanosti spola v določenem poklicu – več žensk je vzgojiteljic, medicinskih 
sester, učiteljic, socialnih delavk itd. Skrb je nekaj, kar naj bi bilo za ženske samoumevno 
(Moss, 2003, v Elimination of Gender Stereotypes …, 2008). Plačano delo s področja skrbi za 
nekoga je pogosto premalo cenjeno, premalo nagrajeno in neprivlačno.  

Spolni stereotipi obstajajo, ker jih družba ne zavrača. Ponekod obstajajo, ker koristijo 
moškim, saj z njimi obvladujejo ženske v podrejenem položaju. Če bi jih želeli izločiti, bi 
morali spremeniti splošno mišljenje, predvsem moških. Poskrbeti bi morali za večjo 
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prisotnost moških v »ženskih poklicih« in da moški odigrajo večjo vlogo pri vzgoji otrok 
(Segal, 1990, v Elimination of Gender Stereotypes …, 2008). Pomembno je, da se jih 
zavedamo – to je prvi korak k odpravi in preprečitvi, da bi se stereotipi usidrali v zavest in 
razmišljanja ljudi ter reproducirali iz generacije v generacijo (prav tam). 

 

1.10.1. Razvoj spolnih stereotipov pri otrocih 

Spolni stereotipi pri otrocih niso prirojeni, ampak naučeni. Pomembno vlogo pri tem igrata 
družina kot prvotni socializacijski prostor in okolica, saj se otroci učijo z zgledom. 
Marjanovič Umek v Razvojni psihologiji (2009) povzame razvoj spolnih stereotipov pri 
otrocih.  

V drugem letu starosti otroci kažejo znake, da so se seznanili s spolnimi stereotipi in jih tudi 
ponotranjili. Otroci v starosti 18 do 22 mesecev zmorejo razvrščati lutke po spolu, v starosti 
20 do 28 mesecev pa za prosto igro izberejo igrače, ki so stereotipne glede na spol (Levy, 
1999, v Marjanovi Umek, 2009). Pri starosti dveh let se otroci zavedajo tipičnih dekliških in 
deških dejavnosti (Powlistha idr., 2001, v Marjanovi Umek, 2009). V obdobju zgodnjega 
otroštva imajo otroci veliko znanja o spolu, povezanega z igračami, poklici, oblekami in 
predmeti. Vzporedno z naraščanjem znanja pa se oblikovanje spolnih stereotipov nadaljuje 
(Katz, 1996, v Marjanovi Umek, 2009). Otroci kot pozitivne ocenijo lastnosti, ki so tipične za 
njihov spol, (Albert in Porter, 1983, v Marjanovi Umek, 2009) in imajo že izoblikovane 
tipične spolne stereotipe (Ruble in Martin, 1998, v Marjanovi Umek, 2009). V šolskem 
obdobju (obdobje srednjega in poznega otroštva) je spol pomemben pri socializaciji 
(Powlishta, 1995, v Marjanovi Umek, 2009). Povezanost med osebnostnimi značilnostmi in 
spolom se v starosti 5 do 11 let povečuje, pri 11 letih pa je spolno razlikovanje že v celoti 
razvito (Serbian, Powlishta in Gulko, 1993, v Marjanovi Umek, 2009). V obdobju srednjega 
in poznega otroštva zaradi novih informacij že zmorejo presegati nekatere stereotipe in se 
vesti fleksibilno (Katz in Ksansanak, 1994, v Marjanovi Umek, 2009). Deklice kažejo več 
fleksibilnosti v razumevanju in vedenju kot dečki istih let (Serbin, Powlishta in Gulko, 1993, 
v Marjanovi Umek, 2009).  

 

1.10.2. Spolni stereotipi odraslih o dojenčkih 

Raziskovalke A. Seavey, P. Katz in S. Zalk so leta 1975 izvedle eksperiment dojenček x. 
Opazovale so interakcijo odraslih s trimesečnim dojenčkom, oblečenim v nevtralna, rumena 
oblačila. Tretjini odraslih je bilo rečeno, da je dojenček deklica, tretjini, da je deček, tretjina 
pa podatka o spolu otroka ni dobila. Na voljo so imeli tri igrače – žogo (kot tipično deško 
igračo), punčko (kot tipično dekliško igračo) in obroč (kot nevtralno igračo). Ugotovili so, da 
je vnaprejšnja opredelitev spola močno vplivala na vedenje odraslih in interakcijo z otrokom. 
Če so mislili, da je otrok deklica, so večinoma izbrali punčko in jo uporabili za animacijo, če 
so mislili, da je dojenček deček, so izbrali obroč. Kadar odrasli niso poznali spola, so porabili 
več časa za navezavo stika, moški so občutili tudi nelagodje. Večina tistih, ki niso poznali 
spola otroka, so ga določili kar sami po različnih parametrih, ki so jih opazili. Dojenčka so 
nekateri določili kot dečka zaradi močnega stiska, ker ima manj las itd., drugi pa so določili, 
da je dojenček ženskega spola, saj da naj bi bil mil in krhek (Marjanovič Umek, 2009, str. 
502). 
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1.10.3.  Spolni stereotipi otrok o otrocih 

V raziskavi so sodelovali otroci od 3 do 5 let. Opazovali so posnetek igre dveh otrok, starih 1 
leto, ki se igrata s spolno nevtralnimi igračami. Polovici otrok so rekli, da je otrok na levi 
deklica, na desni pa deček, ostalim pa ravno obratno. Po ogledu posnetka so sodelujoči otroci 
opisali lastnosti obeh otrok. Opazovalci so otroka, za katerega so menili, da je deček, opisali 
kot močnega, neustrašnega, jeznega, velikega, glasnega in bistrega. Otroka, za katerega so 
menili, da je deklica, pa kot majhno, plašno, mirno in nežno (Marjanovič Umek, 2009, str. 
503).  

 

1.11. Vplivi na stališča otrok o spolnih vlogah in spolnih stereotipih 

V tem poglavju se bom dotaknila dejavnikov, ki močno vplivajo na mišljenje otrok in 
oblikovanje njihove osebnosti. Omenila bom štiri pomembne plati socializacije – vpliv 
staršev, učiteljic in učiteljev, sovrstnikov in medijev, ki imajo besedo pri oblikovanju 
mišljenja otrok, deklic in dečkov, in zelo vplivajo na oblikovanje spolnih vlog. Biti moški 
oziroma ženska ni odvisno zgolj od bioloških danosti (kromosomi, spolni organi, 
hormoni …), pač pa tudi od vzgoje. Družba ne sprejema spolne nedoločljivosti, zato ravno 
ljudje ustvarjajo velik pritisk k določitvi.  

Tematika spolov v slovenski politiki je na videz napredna, a ženske in deklice so še vedno v 
skupini z malo družbene moči (Šribar in Vendramin, 2009). Tako v izobraževalnem kot v 
medijskem svetu zaznamo diskriminacijo žensk, oseb z drugačno spolno usmeritvijo, 
transseksualcev, transgender oseb idr. V današnji družbi vloge spolov opredeljujemo s 
konceptom moči, oblasti. Lastnosti, ki so pripisane ženskam, so na lestvici državljanskih 
kompetenc negativne, a so pozitivno ovrednotene v konceptu človeškosti – dejavnosti s 
skupno dobrobitjo, kulture in socialne države (prav tam). 

 

1.11.1. Družina 

Starši so primarno socialno okolje za novorojenčke. Spol novorojenčka vpliva na vedenje 
staršev, ki je močno obarvano s spolnimi stereotipi (Marjanovič Umek, 2009). Avtorji so 
preučevali, ali se stalno spolno vedenje pri otrocih pojavi prej kot odziv staršev do deklic 
oziroma dečkov ali je to posledica odziva. Očetje se bolj odzivajo na vedenje sinov v starosti 
16 do 18 mesecev, mame pa na vedenje hčerk iste starosti (prav tam). V enakih situacijah 
očetje večkrat prepovedo določene dejavnosti dojenčkom kot dojenčicam, a je pomembno 
poudariti, da so se dojenčki večkrat poskušali dotakniti različnih predmetov v spontanih 
situacijah (Snow, Jacklin in Maccoby, 1983, v Marjanovič Umek, 2009).  

Fagota (1978, v Marjanovič Umek, 2009) je opazoval interakcijo staršev in otrok, starih 20 do 
24 mesecev. Preučeval je, ali se odzivi staršev na spolno tipično vedenje otrok z leti 
ohranjajo, naraščajo ali upadajo. Raziskava je potekala na njihovem domu, da so bile 
okoliščine sproščene in poznane. Ugotovil je, da se starši različno odzivajo glede na spol 
otroka. Dečke so usmerjali proč od »dekliških« dejavnosti (igranje s punčkami, nudenje 
pomoči, ples) in jih spodbujali k igri s spolno »ustreznimi« igračami (kocke) in dejavnostim 
(plezanje, tek …). S tem otroci pridobijo različne izkušnje, ki lahko vplivajo na razlike v 
osebnostnem razvoju (Block, 1983, v Marjanovič Umek, 2009).  

Tudi pozneje v šolskem obdobju otrok so starši bolj zaščitniški do deklic kot do dečkov. Po 
pouku jih čakajo pred šolo in jih odpeljejo domov, kjer se lahko igrajo, medtem ko dečkom 
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zaupajo, da se igrajo po šoli še zunaj. Starši verjamejo, da so dečki bolj sposobni poskrbeti 
zase kot deklice (Beal, 1994). Starši verjamejo, da so deklice bolj krhke in se zlahka 
prestrašijo, zato vsakodnevne izzive – vožnjo z avtobusom, prečkanje ceste, vožnjo s kolesom 
– prej zaupajo dečkom. S tem dečki pridobijo zaupanje vase in samozavest, kar se izraža tudi 
pozneje v življenju (prav tam). Takoj, ko so otroci dovolj razviti za delo doma, jim starši 
dodelijo obveznosti. Dečkom dodelijo »moška dela«, ki so vezana na zunanjost doma, 
deklicam pa »dekliška dela«, ki jih opravljajo doma. Otroci se po teoriji socialnega učenja 
zgledujejo po modelu. V družini model prevzameta mama ali oče in tudi starejši bratje 
oziroma sestre. To pa ne pomeni, da otroci prevzamejo le dobre navade, saj zgledi niso vedno 
pozitivni (prav tam). 

Interakcija med starši in otroki je dinamičen proces – otroci vplivajo na vedenje staršev s 
svojimi biološkimi lastnostmi, starši pa glede na to oblikujejo svoje odzive in obnašanje. 
Posledica je lahko spolno tipično vedenje, ki ga otroci ponotranjijo in prenesejo na naslednje 
generacije. V Evropi in zahodnem svetu med bodočimi starši prevladuje želja po sinu (Beal, 
1994). Razloge za to lahko iščemo predvsem v verskih in ekonomičnih razlogih ter tudi v 
čustvenih – nadaljevanje rodu (prav tam). V Sloveniji pogosto slišimo: »Ni pomembno, 
katerega spola bo, le da bo sin zdrav.« Tako mišljenje je v preteklosti izhajalo tudi iz 
ekonomičnih razlogov: ob odsotnosti očeta je sin finančno skrbel za družino in v družino 
prinesel doto bodoče neveste, hčerka pa je zahtevala več vloženega denarja med odraščanjem, 
nato pa se je poročila, zamenjala priimek in rodila otroke drugi družini, pod drugim 
priimkom. Roditi sina je za ljudi v muslimanskih državah prvotnega pomena, saj smejo le 
moški delati zunaj doma, zato se ženske lahko zanesejo le na njih v primeru ločitve ali smrti 
moža (Beal, 1994). 

V nekaterih kulturah (npr. Tahiti, Sumatra, Nova Gvineja …) je bilo dedovanje urejeno po 
ženski strani, zato so si želeli hčera. Ženske so skrbele za vse stvari, povezane s financami 
družine. Ob stiku z zahodnimi kulturami so se spremenili njihovi pogledi in finančno 
dedovanje, zato je želja po hčerah hitro izginila (prav tam). 

 

1.11.2. Sovrstniki 

V obdobju mladostništva so sovrstniki pomemben dejavnik pri zbiranju informacij o spolnih 
vlogah in se po vplivu na posameznika lahko primerjajo z družino (Beal, 1994). V zgodnjih 
letih osnovne šole so otroci razdeljeni na dečke in deklice, interakcije med spoloma je bolj 
malo. Učenke in učenci si med seboj niso več pripravljeni toliko pomagati kot prej in 
zavračajo telesne stike. Naklonjenost med deklicami in dečki je skrivna. Medsebojno druženje 
skrivajo, saj bi jih ostali takoj označili za zaljubljence. Dečki se radi družijo v velikih 
skupinah in zunaj doma, deklice pa imajo raje igranje doma v manjših skupinah. V obeh 
skupinah potekata interakcija posameznikov in prevzemanje stališč svojih vrstnikov (prav 
tam). Segregacija v igri glede na spol je univerzalna in temelji na občutkih o združljivosti 
karakterjev v teh letih. Kadar so otroci v družbi enako starih podobno mislečih posameznikov, 
razvijejo čut pripadnosti skupini in krepijo spolno identiteto, ki je v razvoju. Sovrstniki so še 
posebej pomembni za dečke, ki bolj kot deklice upoštevajo vrstnike in grajajo tiste, ki 
prestopijo meje spolnih vlog (Beal, 1994). 
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1.11.3. Šola 

Otroci preživijo v šoli velik del dneva, zato šolsko okolje močno vpliva na njihove zaznave in 
oblikuje mišljenje o spolnih vlogah in stereotipih. Šola je prvo okolje, poleg vrtca, kjer otroci 
občutijo, kakšno vlogo imajo v širši družbi. Predmete, ki se jih otroci učijo v šoli, dopolnjuje 
tudi neformalen del šole – vzgoja. Ta je močno odvisna od učiteljice oziroma učitelja (Beal, 
1994). 

Šribar in Vendramin (2009) opozorita, da je učni načrt glavno vodilo pri načrtovanju pouka, 
zato se je pomembno osredotočiti na njegovo vsebino. Zavedati se moramo, da je učno 
gradivo več kot le prenašalec dejstev in da nevtralna učna gradiva ne obstajajo. V sebi 
skrivajo interese, politične in gospodarske dejavnosti korporacij in ljudi, ki jih pišejo. Koncept 
prikritega učnega načrta je odnos do tega, kar se poučuje, je mreža socialnih odnosov, 
pripomb, je nagovarjanje učenk in učencev ter so dejanja v razredu. Prikriti učni načrt 
spremlja vrsta predpostavk, razmerij in mnenj, ki se prenašajo nevede in nevidno. Je 
»ideologija v obliki«, ki ne odloča o tem, kaj je resnično in kaj napačno, pač pa, kaj velja za 
resnico in kaj za smiselno. Prenašalci (prikritega) učnega načrta so učiteljice in učitelji in ti 
imajo ključno vlogo v razredu. Vprašanje je, koliko so izobraženi na področju spolne 
enakopravnosti in kako občutljivi so na to temo (prav tam).  

Učiteljice in učitelji večino časa v razredu namenijo interakciji z učenci, učenke pa se naučijo 
vljudno počakati (Beal, 1994). Razlike v vedenju se prenašajo od doma v šolsko okolje – 
deklice so pohvaljene, če so v bližini doma, medtem ko dečke spodbujajo k raziskovanju 
okolice in tolerirajo njihovo neprimerno obnašanje, ki pritegne pozornost staršev, pozneje 
učiteljic in učiteljev. Beal (1994) trdi, da so deklice deležne drugačnih interakcij z učiteljicami 
in učitelji kot dečki. Imajo manj priložnosti za izražanje svojega mnenja, navodila jim niso 
podana tako natančno in so skoraj nevidne. Nezaželeno vedenje deklic je učiteljicam in 
učiteljem bolj moteče kot nezaželeno vedenje dečkov. Zakaj take razlike? Zavedati se 
moramo, da so se otroci, še preden so prišli v šolo, že naučili različnega vedenja. Dečki so v 
povprečju manj uspešni kot deklice iste starosti, zato morda potrebujejo več podrobnih 
navodil oziroma razlag. Učiteljice oziroma učitelji namenijo učencem več pozornosti, saj 
učenci pogosteje klepetajo, se prerekajo itd. (prav tam). 

Deklice v šoli se pritožujejo, da jih dečki zbadajo in nadlegujejo, zato si želijo prijetnega 
okolja za igro (MacNaughton, 2006). Pomembno vlogo pri njegovi vzpostavitvi imajo 
učiteljice in učitelji, saj morajo vzpostaviti varno in pravično okolje. Glenda MacNaughton 
(2006) izpostavi tri dejavnike: učiteljevo pomoč, strategije proti nasilju in točno določena 
pravila.  

Po večini se deklice tako kot doma tudi v šoli nagibajo k aktivnostim, ki so povezane z 
gospodinjstvom, dečki pa k takim, kjer so lahko aktivnejši (MacNaughton, 2006). Učiteljice 
in učitelji bi morali poskrbeti, da učenkam niso na voljo le tipično dekliške aktivnosti in 
učencem ne le tipično deške. Tako učenke in učenci ne bi bili prikrajšani za izkušnje, ki bi jih 
lahko dobili, če bi bilo vzpostavljeno spolno nevtralno okolje (prav tam). Naloga učiteljic in 
učiteljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev je, da ustvarjajo pogoje za vzpostavitev 
enakopravnosti deklic in dečkov, spodbujajo enakopravno mišljenje med poukom in med 
odmori oziroma v prostem času. To dosežejo z lastnim zgledom, tj. z neseksističnim 
vedenjem, in s sledenjem neseksističnemu učnemu načrtu. Pri tem morajo biti učiteljice in 
učitelji ves čas pozorni, saj so zgled otrokom. Uporaba neseksističnega jezika, ponujanje 
neseksističnih virov in spodbujanje neseksistične igre in komunikacije naj bodo stalnica v 
šolskem okolju (MacNaughton, 2006). 
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1.11.4. Mediji 

Mediji imajo vedno močnejši vpliv na otrokov razvoj, saj se je starostna meja imetnikov 
telefonov spustila. Od tam naprej pa lahko otroci dostopajo do različnih posnetkov, spletnih 
strani, video spotov in člankov. Mediji vplivajo na samopodobo ljudi, narekujejo modo, 
obnašanje in vplivajo na odraščanje otrok. Zagotovo je televizija med močnejšimi mediji, 
čeprav se je pojavila šele pred približno 50 leti. V tem času je postala del vsakdanjika in je 
vedno bolj prisotna v našem življenju. Z oglasi, programi in oddajami se aktivno vključi v 
proces socializacije otrok, tudi na področju spolnih vlog (Milovanovič, 2005).  

 

1.11.4.1. TV oglasi 

Ni skrivnost, da se oglaševalci načrtno odločajo za ciljno publiko in se ji prilagajajo. S tem 
postavljajo trende, ki jim predvsem mladostniki sledijo, saj so bolj vodljivi in se osebnostno 
šele oblikujejo. Oglaševalci z reklamami, namenjenimi deklicam ali dečkom, utrjujejo 
tradicionalne in že obstoječe spolne vloge (Milovanovič, 2005). V raziskavi, omenjeni v 
članku, so preverjali, ali otroci zaznajo razlike v vsebini, slogu … med različnimi oglasi in ali 
jih v skladu s spolno vlogo odobravajo. Raziskava je pokazala, da nekateri celo odobravajo 
razlike med oglasi za dečke in deklice.  

TV oglasi se med seboj ločijo po vsebini (Milovanovič, 2005): 

1. V oglasih, namenjenih moškim, se samo osebe moškega spola pogosteje pojavljajo kot 
v oglasih za ženske. Moški se bolj izogibajo izdelkom za ženske, kot se ženske 
izogibajo izdelkom za moške. To velja tudi pri igračah (Marjanovič Umek, 2009). 
Zadnje raziskave kažejo, da je še vedno več reklam namenjenih moškim kot ženskam, 
saj te pritegnejo večjo publiko.  

2. Spol pripovedovalca je enak spolu, kateremu je namenjen TV oglas. Pri nevtralnih 
oglasih je pripovedovalec pogosto moški.  

3. Liki v ženskih TV oglasih so pogosteje v pasivnih aktivnostih in redkeje v fizičnih 
vlogah kot liki v moških TV oglasih. Dečki imajo aktivno vlogo na primer pri igranju 
nogometa ali pri kampiranju, kjer izražajo moč in tekmovalnost, deklice pa želijo bili 
lepe in priljubljene. 

4. Oglasi, namenjeni deklicam, se pogosto odvijajo doma, oglasi za dečke pa zunaj. 
Različne aktivnosti zahtevajo različno okolje.  

Oglasi za dečke se od oglasov za deklice razlikujejo tudi po obliki (Milovanovič, 2005):  

1. Stopnja aktivnosti, v katero so vključeni izdelki, se razlikuje. Deški modeli se 
aktivneje ukvarjajo z igračami, kot to počno dekliški modeli, ki so bolj umirjeni.  

2. Pri deških oglasih se scene bolj dinamično, hitreje in odsekano izmenjavajo kot pri 
menjavi scen v oglasih za deklice. Tu so prehodi mehkejši in počasnejši.  

3. Glasba – za deklice je počasnejša in bolj umirjena, barve so pastelne z meglico. Taka 
glasba vzbuja mehkobo, nežnost in postopno spremenljivost. Tako se utrjuje spolni 
stereotip, da so ženske umirjene, tihe, nežne, mehke in neaktivne. Za dečke 
prevladujejo močne barve z dinamično in glasno glasbo.  
 

Sporočila o primernem vedenju deklic in dečkov, posredovana v obliki TV oglasov, so celo 
bolj vplivna kot očitni stereotipi, predstavljeni v vsebini TV oglasa. Ker so to prikrita 
sporočila, jih tudi odrasli težje prepoznamo in nismo uspešni pri preprečevanju njihovega 
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vpliva na oblikovanje spolnih vlog pri otrocih. Večja verjetnost je, da jih bodo otroci pasivno 
in podzavestno ponotranjili ter jim sledili in jih posplošili (Milovanovič, 2005). Zaskrbljujoče 
je, da otroci, ki imajo že utrjeno spolno konstantnost (5 let ali več), posnemajo obnašanje oseb 
v oglasih, v katerih nastopajo osebe istega spola (prav tam). 

 

1.11.4.2. Knjige in socialna omrežja  

Vsekakor imajo ti mediji tako pozitiven kot negativen vpliv na otroke. Starši imajo pri tem 
pomembno vlogo, saj morajo nadzorovati, do kakšnih vsebin dostopajo otroci, oziroma se o 
njih znati konstruktivno pogovoriti. 

Otroci so od malega deležni »vsiljenih pravil« v otroški literaturi (de Beauvoir, 2000). 
Ženska, če želi biti srečna, mora biti ljubljena in čakati na ljubezen, kot so čakale in dočakale 
Sneguljčica, Pepelka in Trnuljčica. Pogumni fant se odpravi v širni svet, premaga vse ovire, 
da najde in srečno zaživi z ljubeznijo svojega življenja, ki potrpežljivo čaka na princa na 
belem konju, da jo reši in osvobodi (prav tam). Že v mitologiji zaznamo prisotnost neenakosti 
spolov – Adam in Eva, Herkul, Perzej, Ahil, David idr. Na eni strani opazimo pogumne in 
neustrašne mornarje, ki odkrivajo svet, na drugi strani pa so ženski liki bolj dolgočasni kot 
moški in pogosto nastopajo v njihovi senci. V vseh pomembnih dogodkih so protagonisti 
moški. Tako je bilo v preteklosti in tako je tudi v sedanjosti (prav tam). Še danes je večina 
protagonistov v otroških zgodbah moškega spola. Avtorji se za moški lik odločajo, ker menijo 
da je knjiga s tem dostopna širši množici. Trdijo, da se dečki ne zanimajo za knjige z ženskim 
glavnim likom, deklice pa rade berejo knjige tako z ženskim kot z moškim glavnim likom 
(Beal, 1994). V mladinski literaturi so spolni stereotipi še vedno zelo pogosti. Moški so 
prikazani kot objektivna, logična in aktivna bitja, ženke pa kot mehke, tople in subjektivne 
osebe (Zupan Sosič, 2007). Moške po navadi vodi glava, ženske pa srce. V otroški literaturi 
so pogosti motivi požrtvovalne žene, hudobne mačehe, neiskrene prijateljice, fatalne žene idr. 
Ženski in moški liki so predstavljeni kot skrajna nasprotja razlik (prav tam). 
 
Socialna omrežja so dandanes v razcvetu. Na Facebooku in Instagramu lahko ure in ure 
gledamo slike na videz srečnih ljudi in si hkrati želimo njihovega življenja. Draga oblačila, 
potovanja, izleti, dragi avtomobili in razkošje, ki si ga lahko privošči le peščica ljudi. Ne le 
otroci, tudi odrasli se ne zavedamo, da so slike prikaz le srečnih trenutkov, pogosto zrežiranih 
in skrbno izbranih. Na socialnih omrežjih težko zasledimo težke trenutke posameznikov, saj 
so glavni cilj »všečki«, nihče pa ne želi v virtualnem svetu opomina, da življenje ni 
sestavljeno le iz popolnih kadrov. Uporabniki stalno iščejo in potrebujejo potrditev ljudi, 
četudi jih ne poznajo. Slike deklet v kopalkah s popolnimi telesi ne prikazujejo, koliko truda 
in trdega dela je vloženega, medtem pa imajo ostale ženske popačeno predstavo idealnega 
telesa. Slike ženskam sporočajo, naj bodo suhe, mlade in čudovite. To lahko privede do stiske, 
ali še huje, do depresije. Odrasli, starši in učitelji, morajo biti tisti, ki otrokom povedo, da 
virtualni svet ni resničen. Otroci morajo razumeti, da so v življenju vzponi in padci, lepi in 
nelepi trenutki, in pokazati jim je treba pot, kako se z njimi spoprijeti, ter jih voditi. 
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2. EMIPIRIČNI DEL 
2.1. Opredelitev problema in cilji raziskave 

Glavni problem in povod za nastanek te naloge je neenakost spolov, ki je v sodobnih družbah 
še vedno močno prisotna. Namen raziskovalnega dela magistrske naloge je ugotoviti, ali in v 
kolikšni meri so stereotipi še vedno prisotni in kako vplivajo na mišljenje otrok. Raziskovala 
sem stališča otrok 1. in 5. razreda o spolnih vlogah na več področjih. Cilj raziskave je 
ugotoviti, ali se stališča otrok 1. razreda o vlogi moških in žensk razlikujejo od stališč otrok 5. 
razreda in ali obstajajo razlike med deklicami in dečki obeh razredov v stališčih o vlogi 
moških in žensk v sodobni družbi. 

Pričakujem, da bodo učenke in učenci 1. razreda odgovarjali bolj stereotipno kot učenke in 
učenci 5. razreda. Starejši otroci imajo več izkušenj in zaradi pridobljenih informacij že 
zmorejo presegati nekatere stereotipe in se vesti bolj fleksibilno kot mlajši otroci (Katz in 
Ksansanak, 1994, v Marjanovič Umek, 2009). Pričakujem tudi, da bodo odgovori učencev 
bolj stereotipni kot odgovori učenk, saj deklice kažejo več fleksibilnosti v razumevanju in 
vedenju kot dečki istih let (Serbin, Powlishta in Gulko, 1993, v Marjanovič Umek, 2009). 
Dečki se bolj izogibajo »ženskih« igrač, iger, dejavnosti, barv, oblek, navad …, kot se deklice 
izogibajo »deških« (Marjanovič Umek, 2009).  

 

2.2. Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

Na temeljih raziskovanega problema in ciljev raziskave sem oblikovala naslednje hipoteze in 
raziskovalna vprašanja.  

• H1: Obstajajo razlike med učenkami in učenci 1. razreda in učenkami in učenci 5. 
razreda v pogledih o vlogi moških in žensk v današnji družbi. 

• H2: Odgovori učenk in učencev 1. razreda so bolj stereotipni kot odgovori učenk in 
učencev 5. razreda. 

• H3: Obstajajo razlike med učenkami in učenci 1. razreda v pogledih o vlogi moških in 
žensk v današnji družbi. 

• H4: Obstajajo razlike med učenkami in učenci 5. razreda v pogledih o vlogi moških in 
žensk v današnji družbi. 
 
 

• RV1: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 1. razreda in učenkami in učenci 5. 
razreda v pogledih o vlogi moških in žensk v današnji družbi? 

• RV2: Ali so odgovori učenk in učencev 1. razreda bolj stereotipni kot odgovori učenk 
in učencev 5. razreda? 

• RV3: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 1. razreda v pogledih o vlogi 
moških in žensk v današnji družbi. 

• RV4: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 5. razreda v pogledih o vlogi 
moških in žensk v današnji družbi. 
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2.3. Metodologija 

2.3.1. Metoda 

Za raziskovanje sem uporabila kvantitativni pristop ter deskriptivno in kavzalno 
neeksperimentalno metodo s tehniko individualnega strukturiranega intervjuja. Z uporabo te 
tehnike sem dobila odgovore na zastavljena vprašanja, hkrati pa sem učenke in učence lahko 
prosila za razlago odgovora, kjer je bilo to potrebno. Te razlage so dodatek k interpretaciji. 
Uporabila sem strukturiran instrument. Vprašanja za razgovor sem oblikovala sama na 
podlagi teoretičnih zapisov. Na vprašalniku je 43 vprašanj: 39 vprašanj je zaprtega tipa, od 
tega 13 vprašanj ob določenem odgovoru zahteva pojasnilo, in 4 vprašanja so odprtega tipa. 
Vsebinsko je vprašalnik sestavljen iz sedmih delov. Vprašanja se nanašajo na delitev 
družinskega dela, poklice, čustva, preživljanje prostega časa, spolne stereotipe in zunanji 
videz. V zadnjem delu so odprta vprašanja, kjer lahko učenke in učenci delijo svoja 
razmišljanja o tematiki. Poleg že vnaprej določenih vprašanj sem kot pomoč za lažje 
spremljanje neverbalnih odzivov in odgovorov na podvprašanja uporabila videokamero. 
Učenke in učenci 1. razreda so imeli ob pogovoru pred seboj lutki ženskega oziroma moškega 
spola. Nekaj sramežljivih učencev je namesto verbalnega odgovora pokazalo na moško ali 
žensko lutko, kar je veljalo kot odgovor.  

2.3.2. Vzorec 

Vzorec je bil namenski. V raziskavi je sodelovalo 7 učenk in 7 učencev 1. razreda ter prav 
toliko učenk in učencev 5. razreda OŠ Franca Rozmana - Staneta (Ljubljana-Šentvid). 
Intervju sem namenoma opravila z učenkami in učenci 1. in 5. razreda, saj ti predstavljajo 
največji starostni razpon na razredni stopnji. Glavna spremenljivka je torej starost otrok. Tudi 
enako število učenk in učencev je bilo izbrano namensko. OŠ Franca Rozmana – Staneta je 
ljubljanska osnovna šola, ki ni v strogem centru, pač pa leži izven obvoznice. Obiskujejo jo 
otroci, ki živijo v predmestju, a so še vedno v stiku z mestom. Šolo obiskuje 389 učencev. 
Vseh zaposlenih je 46, od tega 7 moških. Šolo vodita ravnatelj in pomočnik ravnatelja.  
 

2.3.3. Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo konec marca in v začetku aprila. Najprej sem učenkam in 
učencem razdelila soglasja, s katerimi so starši dovolili, da njihov otrok sodeluje v raziskavi. 
Intervjuje sem opravila v začasnih prostorih OŠ Franca Rozmana - Staneta, saj šolo 
prenavljajo. Razgovori so potekali individualno, saj sem želela dobiti vpogled v stališča 
posameznih učenk in učencev. Tako je bila skrb o črednem nagonu odgovarjanja odveč. Z 
vsako učenko in učencem posebej sem se pogovorila v ločenem prostoru in vse intervjuje 
posnela z videokamero. To mi je omogočilo ponoven ogled intervjujev, kjer so učenke in 
učenci dodatno pojasnjevali svoje odgovore, posebno pozornost pa sem namenila njihovi 
neverbalni komunikaciji. Učenke in učenci 1. razreda so imeli pred seboj lutki moškega 
oziroma ženskega spola. Ti sta pripomogli, da so se sprostili in lažje odgovarjali na vprašanja. 
Da ne bi imeli treme, si odgovorov nisem zapisovala sproti. To je vzbudilo občutek 
normalnega pogovora in nadomestilo uradnost pogovora. Odgovore sem uredila naknadno 
doma, po pregledu videoposnetkov. Učenkam in učencem 1. razreda sem v primeru 
nerazumevanja vprašanja parafrazirala, tako da je pomen ostal nespremenjen in vprašanja bolj 
razumljiva.  
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2.3.4. Postopek obdelave podatkov 

Podatkov ne bom posplošila na osnovno množico zaradi premajhnega števila intervjuvancev, 
saj gre za preučevanje skupine. Dobljene odgovore bom prikazala s strukturno tabelo in jih 
interpretirala. Interpretacijo bom dopolnila z opažanji iz neverbalne komunikacije ob 
odgovarjanju ter z dodatnimi komentarji in pojasnili učencev.  

 

2.4. Rezultati obdelave podatkov in interpretacija 

2.4.1. Delitev družinskega dela 

Prvi vsebinski sklop vprašanj se nanaša na gospodinjska opravila, ki že od nekdaj veljajo za 
dolžnost žensk. Glede na gospodinjsko delo žensk v preteklosti je v kognitivnih strukturah 
ljudi močno prisoten stereotip, da »ženske spadajo za štedilnik«, skrbijo za otroke in so steber 
gospodinjstva. Omenjeno utrjuje mišljenje, da ženske kuhajo, skrbijo za otroke, perejo perilo, 
odnašajo smeti, moški pa z uporabo moči in orodja popravijo pokvarjen pralni stroj in 
podobno.  

2.4.1.1.  Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

 

1. Kdo kuha? 

Učenke in učenci 1. razreda so na prvo vprašanje odgovorili zelo podobno. 5 učenk (71,43 %) 
in 5 (71,43 %) učencev, kar je večina, je suvereno in brez premisleka odgovorilo, da so 
ženske tiste, ki kuhajo. 2 učenca (28,57 %) in prav toliko učenk pa meni, da kuhajo tako 
moški kot ženske. Nihče od vprašanih ni odgovoril, da kuhajo moški.  

  

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

DELITEV 
DRUŽINSKEGA DELA 

Ž M OBA Ž M OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo kuha?           5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 

Kdo skrbi za otroke? 4 57, 14 % / 0 % 3 42,86 % 4 57,14 % 1 14,29 % 2 28,57 % 

Kdo pere perilo? 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 

Kdo odnaša smeti? 3 42,86 % 3 42,86 % 1 14,29 % 3 42,86 % 4 57, 14 % / 0 % 

Kdo popravlja pokvarjen 
pralni stroj? 

/ 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

            Tabela 1: Delitev družinskega dela; stališča učenk in učencev, 1. razred 
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2. Kdo skrbi za otroke? 

Tudi pri tem vprašanju se mnenja učenk in učencev ne razlikujejo prav dosti. 4 učenci (57, 14 
%) in prav toliko učenk (57,1 4 %) meni, da so ženske tiste, ki skrbijo za otroke. 2 učenki 
(28,57 %) in 3 učenci (42,86 %) menijo, da za otroke skrbijo ženske in moški. Ena od učenk 
je razložila, da lahko skrbijo oboji – ni nujno, da oba hkrati, lahko ženske posebej in moški 
posebej. Ena učenka meni, da za otroke skrbijo moški. Pri odgovoru se je obotavljala in 
najprej odgovorila, da so ženske te, ki skrbijo za otroke, potem pa si je premislila. Po 
naknadnem pogovoru z učiteljico sem ugotovila, da sta ti dve deklici v družini ločenih 
staršev.  

 

3. Kdo pere perilo? 

Pri tretjem vprašanju so bili deklice in dečki enakega mnenja. Po 6 (85,71 %) učenk in 
učencev, kar je velika večina, meni, da perilo perejo ženske, ena učenka in en učenec pa sta 
odgovorila, da si pranje perila razdelijo ženske in moški oziroma si pri tem pomagajo. Nihče 
od vprašanih učencev 1. razreda ni odgovoril, da perilo perejo moški.  

 

4. Kdo odnaša smeti? 

Malo manj kot polovica (42,86 %) učenk in učencev 1. razreda je mnenja, da smeti odnaša 
ženska. Prav toliko učenk in učencev meni, da smeti odnašajo moški, in en, že prej omenjeni 
učenec, pravi, da smeti odnašajo vsi ne glede na spol. Nobena od učenk ni odgovorila, da 
smeti odnašajo vsi. 

 

5. Kdo popravlja pokvarjen pralni stroj? 

Učenke in učenci so na zadnje vprašanje tega sklopa odgovorili zelo stereotipno. Prav vsi 
menijo, da pokvarjen pralni stroj popravljajo moški. Dejavnosti za moški spol so usmerjene v 
moč (de Beauvoir, 2009), tudi popravljanje strojev.  

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA 

Učenke in učenci so na vprašanja prvega sklopa o delitvi družinskega dela odgovarjali zelo 
podobno, zato večjih razlik v stališčih o vlogi moških in žensk med učenkami in učenci 1. 
razreda ni. Odstotkovno enako so odgovorili kar na tri vprašanja – o kuhanju, pranju perila in 
popravljanju pralnega stroja. Tudi pri ostalih dveh vprašanjih ni bilo bistvene razlike. Po 
večini so odgovarjali stereotipno, saj z izjemo odnašanja smeti in popravljanja pralnega stroja 
po njihovem mnenju gospodinjska opravila opravljajo ženske. Že od malega jih spodbujajo h 
gospodinjskim opravilom in k dejavnostim, povezanim s skrbjo za dom (de Beauvoir, 2009).  

Hipotezo H3 v sklopu delitve družinskega dela zavrnem in trdim, da ni opaziti večjih 
odstopanj med stališči učenk in učencev 1. razreda o vlogi moških in žensk v sodobni družbi 
na področju delitve družinskega dela.  
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2.4.1.2. Stališča učenk in učencev 5. razreda 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 
DELITEV DRUŽINSKEGA DELA 

Ž M OBA Ž M OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo kuha?           4 57,14 % 1 14,29 % 2 28,57 % 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 

Kdo skrbi za otroke? 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 

Kdo pere perilo? 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo odnaša smeti? / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 

Kdo popravlja pokvarjen pralni 
stroj? 

/ 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Tabela 2: Delitev družinskega dela; stališča učenk in učencev, 5. razred 

 

1. Kdo kuha? 

Skoraj vse vprašane učenke (85,71 %) menijo, da kuhajo ženske. Le ena od njih je odgovorila, 
da poleg žensk kuhajo tudi moški. Tudi večina učencev (57,14 %) je odgovorila, da so ženske 
tiste, ki kuhajo. En učenec meni, da kuhajo moški, in 2 (28,57 %), da kuhata oba.  

 

2. Kdo skrbi za otroke? 

Kar 5 učenk (71,43 %) in 6 učencev (85,71 %), kar je velika večina, meni, da za otroke 
skrbijo ženske. 2 učenki (28,57 %) in 1 učenec pravijo, da za vzgojo otrok skrbijo moški in 
ženske.  

 

3. Kdo pere perilo? 

Presenetljivo so vse anketirane učenke (100 %) in vsi anketirani učenci (100 %) odgovorili 
enako, niti z najmanjšim odstopanjem. Po njihovem mnenju perilo perejo ženske.  

 

4. Kdo odnaša smeti? 

Pri tem vprašanju pa se pojavijo zanimivi rezultati. Večina učencev (85,71 %) pravi, da smeti 
odnašajo moški, prav toliko učenk pa meni, da smeti odnašajo ženske. 1 učenec in 1 učenka 
sta odgovorila, da je opravilo odnašanja smeti delo obeh.  

5. Kdo popravlja pokvarjen pralni stroj? 

Tudi pri tem vprašanju so vsi odgovori stereotipni – vse vprašane učenke in vsi učenci so 
odgovorili, da moški popravljajo pokvarjen pralni stroj, saj da je to delo moških.  
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PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Učenke in učenci 5. razreda so popolnoma enako odgovarjali na vprašanja o pranju perila in 
popravljanju pralnega stroja. Na obe vprašanji so odgovorili z visoko stopnjo stereotipnosti – 
ženske perejo perilo, moški pa pokažejo moč in popravijo pralni stroj. Največja razlika med 
odgovori učenk in učencev je bila na vprašanje o odnašanju smeti, kjer so učenci odgovarjali, 
da po večini smeti odnašajo moški, ženske pa ravno obratno. Večina učenk in učencev je tudi 
odgovorila, da sta kuha in skrb za otroke ženska naloga.  

Hipotezo H4 v sklopu delitve družinskega dela zavrnem in trdim, da se v prvem sklopu 
vprašanj ne pojavljajo bistvene razlike v stališčih učenk in učencev 5. razreda o vlogi moških 
in žensk v sodobni družbi na področju delitve družinskega dela. Večja razlika se pojavi le pri 
vprašanju o odnašanju smeti.  

 

2.4.1.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda 

 

 
UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA 

 
UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 

 
DELITEV 

DRUŽINSKEGA 
DELA 

 

Ž 

 

M 

 

OBA 

 

Ž 

 

M 

 

OBA 

 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kdo kuha? 10 71,43 % 2 14,29 % 2 14,29 % 10 71,43 % 1 7,14 % 3 21,43 % 

Kdo skrbi za otroke? 8 57,13 % 1 7,14 % 5 35,71 % 11 78,57 % / 0 % 3 21,43 % 

Kdo pere perilo? 12 85,71 % / 0 % 2 14,29 % 14 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo odnaša smeti? 6 42,86 % 7 50 % 1 7,14 % 6 42,86 % 6 42,86 % 2 14,29 % 

Kdo popravlja 
pokvarjen pralni 
stroj? 

/ 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 14 100 % / 0 % 

Tabela 3: Delitev družinskega dela; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA S STALIŠČI UČENK 
IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Stališča učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda se v prvem sklopu 
vprašanj o delitvi družinskega dela ne razlikujejo prav dosti. Še več, pri vprašanju o 
popravljanju pralnega stroja so prav vsi (100 %) intervjuvanci odgovorili, da pokvarjen pralni 
stroj popravlja moški, saj naj bi bilo to »moško« opravilo. Presenetilo me je, da so vse učenke 
in učenci 5. razreda odgovorili, da perilo perejo ženske, medtem ko velika večina učenk in 
učencev 1. razreda prav tako meni, da perilo perejo ženske, a se med njimi najdeta tudi izjemi 
(1 učenec in 1 učenka), ki menita, da to počno poleg žensk tudi moški. Stališča vprašanih 
učenk in učencev o odnašanju smeti niso večinska – tako v 1. kot v 5. razredu so učenke in 
učenci odgovarjali, da smeti odnašajo moški (42,86 %), ženske (1. razred: 50 % in 5. razred: 
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42,86 %) in vsi (1. razred; 7,14 % in 5. razred; 14,29 %). 10 učenk in učencev 1. razreda 
(71,43 %) in prav toliko učenk in učencev 5. razreda (71,43 %) pravi, da kuhajo ženske. V 
obeh razredih je večina intervjuvancev odgovorila, da za otroke skrbijo ženske. Presenetilo 
me je, da je več učenk in učencev 1. razreda nestereotipno odgovorilo, da za otroke skrbijo 
moški in ženske (35,71 %), kot učenk in učencev 5. razreda (21,43 %).  

Vsa ta mnenja so najverjetneje priučena oziroma odvisna od zgleda doma. Sama zagovarjam 
pravično delitev gospodinjskih opravil, ki ne temelji na primernosti glede na spol. Kot 
poudarja Bourdieu (2010), androcentričen pogled žensko umešča v vlogo skrbnice doma, 
tiste, ki skrbi za otroke ter za starejše in bolne sorodnike, sorodnice. Iz odgovorov otrok 
izhaja, da je takšna delitev dela prisotna v večini njihovih družin. Čeprav to delo ni plačano, je 
še kako pomemben prispevek k celotni dinamiki družine. Nekateri starši, po večini ženske, se 
odločijo ostati doma in se ne zaposlijo. Da bi ženske in moški naredili korak naprej k 
enakopravnosti, so na konferenci Elimination of Gender Stereotypes … (2008) predlagali, naj 
si moški in ženske razdelijo delo doma, ki je neplačano, in se enako vključijo v plačano delo. 

V prvem sklopu vprašalnika o delitvi družinskega dela hipotezo H1 potrdim in trdim, da 
obstajajo majhne razlike med stališči učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogi moških in 
žensk v sodobni družbi. 

Hipotezo H2 v sklopu delitve družinskega dela zavrnem in trdim, da so bili odgovori učenk in 
učencev 1. razreda manj stereotipni kot odgovori učenk in učencev 5. razreda, še posebej pri 
vprašanjih o skrbi za otroke in pranju perila. 

 

2.4.2. Poklici 

Drugi sklop vprašanj je namenjen preverjanju stališč o poklicih. Zanimalo me je mnenje 
učenk in učencev o tipično »moških« in tipično »ženskih« poklicih ter ali jih lahko opravljajo 
tudi ženske oziroma moški. Za stereotipne veljajo odgovori, da ženske oziroma moški ne 
morejo opravljati nekega poklica zaradi različnih razlogov, npr. ženske »niso dovolj močne, 
pogumne …«, moški »niso dovolj skrbni, natančni …« Učenke in učenci so odgovorili na šest 
vprašanj. Če so na prva štiri vprašanja o določenih poklicih, ki jih lahko oziroma jih ne 
morejo opravljati moški oziroma ženske, odgovorili nikalno, sem jih prosila za razlago. Če so 
na zadnji dve vprašanji o obstoju poklicev, ki jih ženske oziroma moški ne morejo opravljati, 
odgovorili pritrdilno, prav tako.  
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2.4.2.1. Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

POKLICI 
DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

So lahko ženske gasilke? 6 85,71 % 1 14,29 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

So lahko moški frizerji? 7 100 % / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

So lahko ženske voznice tovornjaka? 5 71,42 % 2 28,57 % 3 42,86 % 4 57,14 % 

So lahko moški medicinski bratje? 6 85,71 % 1 14,29 % 7 100 % / 0 % 

Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati 
ženske? 

4 57,14 % 3 42,86 % 3 42,86 % 4 57,14 % 

Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati 
moški? 

4 57,14 % 3 42,86 % 1 14,29 % 6 85,71 % 

Tabela 4: Poklici; stališča učenk in učencev, 1. razred 
 

1. So lahko ženske gasilke? 

Na prvo vprašanje sklopa vprašanj na temo poklicev je v 1. razredu 6 učenk (85,71 %) in 6 
učencev (85,71 %) odgovorilo, da so ženske lahko gasilke. 1 učenka meni, da ženske ne 
morejo opravljati poklica gasilke, saj »se jim lahko kaj zgodi«. Eden od učencev je podal zelo 
stereotipen odgovor, da ženske ne morejo biti gasilke, saj »niso dovolj močne, da bi lahko 
opravljale njihovo delo«. Zanimivo je, da je isti učenec na vsa ostala vprašanja odgovoril 
precej nestereotipno, saj je pri sklopih o družinskem delu, čustvih, prostem času in stereotipih 
o spolih pretežno odgovarjal »oba«. Ena od učenk, ki so odgovorile pritrdilno, je dodala: 
»Seveda lahko postanejo gasilke, če si to želijo.« Odgovor me je presenetil in izjemno 
razveselil, saj je pomembno, da se otroci zavedajo, da lahko postanejo, kar želijo, in da jim 
stereotipi, ki veljajo v sodobni družbi, in drugi predsodki tega ne morejo preprečiti. 

 

2. So lahko moški frizerji? 

Vse učenke in vsi učenci so odgovorili, da so moški lahko frizerji. Pri dveh učencih sem 
opazila oklevanje oziroma daljše razmišljanje pri odgovoru. 6 učenk (85,71 %) prav tako 
meni, da moški lahko opravljajo delo frizerja. Tako kot na prejšnje vprašanje je učenka tudi 
pri tem vprašanju odgovorila, da »seveda so lahko frizerji, če si to želijo«. 1 učenka meni, da 
moški niso primerni za delo frizerja, »ker ne znajo dobro stričt«.  

3. So lahko ženske voznice tovornjaka? 

Manj kot polovica učenk (42,86 %) verjame, da so ženske lahko voznice tovornjaka. Ostale 4 
(57,14 %) menijo, da ženske tega poklica ne morejo opravljati, ker »se morajo ženske najprej 
naučiti, moški pa že znajo«, »bi bilo to čudaško in ne bi zgledalo dobro«, »ker ženske vozijo 
samo avte, tovornjaki so za njih preveliki«. 5 učencev (71,42 %) meni, da so ženske lahko 
voznice tovornjaka po poklicu, 2 učenca (28,57 %) pa temu nasprotujeta, saj je »tovornjak 
velik«.  
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4. So lahko moški medicinski bratje? 

Vse vprašane učenke pravijo, da so moški lahko medicinski bratje, medtem ko v to niso 
prepričani učenci. 6 učencev (85,71 %) se z dekleti strinja, 1 pa nasprotuje, saj da bi »moški 
lahko zaspali, ker delajo tudi ponoči, ženske pa ne spijo toliko«. Učenec, ki je podal to 
razlago, je rekel tudi, da ženske ne morejo biti voznice tovornjaka.  

 

5. Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati ženske? 

Mnenja učenk in učencev so pri tem vprašanju deljena. 4 učenci (57,14 %) pravijo, da obstaja 
tak poklic, 3 (42,86 %) pa menijo, da so vsi poklici primerni za ženske. Ženske naj ne bi 
mogle biti »voznice tovornjaka ali motorja, saj je tam veliko gumbov, na katere ženske ne 
znajo pritiskat, moški pa so se že naučili«. Ponovno bi izpostavila učenca, ki je odgovoril, da 
ženske ne morejo biti gasilke, saj niso dovolj močne. Pravi tudi, da ženske ne morejo biti 
»smetarke, saj niso dovolj močne, da bi dvignile koš«. Na podlagi njegovih odgovorov 
sklepam, da je primanjkljaj žensk prav njihova (ne)moč. 4 dekleta (57,14 %) pravijo, da tak 
poklic ne obstaja, ostale 3 (42,86 %) pa so mnenja, da »ne morejo igrati košarke, saj ne znajo 
dobro igrat« in »ne morejo popravljati stvari, ker ne znajo tega«. Ena od njih meni, da ženske 
ne morejo delati na onkološkem inštitutu, ker »tam lahko delajo samo moški«.  

 

6. Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati moški? 

Dva učenca sta na obe vprašanji »ali obstaja poklic …« odgovorila, da obstaja poklic, ki ga ne 
morejo opravljati ženske, ampak da ne obstaja tak poklic, ki ga ne morejo opravljati moški. 
Druga dva učenca sta odgovorila na obe vprašanji pritrdilno, a nista znala razložiti, zakaj 
ženske ne bi zmogle opravljati kakšnega poklica. Naslednja dva učenca menita, da ne obstaja 
poklic, ki ga ženske ne morejo opravljati, obstaja pa poklic, neprimeren za moške – 
»urejevalec nohtov«. Le en učenec je mnenja, da ne obstaja poklic na svetu, ki bi bil 
neprimeren za katerikoli spol.  

Učenke so tokrat bolj odločno odgovarjale (85,71 %), da ne obstaja tak poklic. Ena učenka je 
mnenja, da moški ne morejo biti »izdelovalci nakita, ker niso dovolj natančni«. Kar 4 deklice 
so na obe vprašanji odgovorile, da ne obstaja neprimeren poklic za moške oziroma ženske, 
dve menita, da obstaja tak poklic za ženske, moški pa so lahko karkoli. In le ena deklica meni, 
da obstaja neprimeren poklic tako za ženske kot za moške.  

 

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA 

Na vprašanje »So lahko ženske gasilke?« so tako učenke kot učenci 1. razreda po večini 
(85,71 %) odgovorili pritrdilno. Kot sem že omenila, me je razveselil odgovor učenke, ki je 
odgovorila, da lahko postanejo karkoli, če si to želijo. Razen ene učenke se vsi drugi strinjajo, 
da so moški lahko frizerji. Učenke so na vprašanje »So lahko ženske voznice tovornjaka?« 
odgovorile bolj stereotipno, saj jih več kot polovica (57,14 %) meni, da ženske ne morejo 
opravljati tega poklica. Le 2 učenca se s tem odgovorom strinjata. Stališče učenk in učencev 
se pri naslednjem vprašanju ne razlikuje, saj se z izjemo enega vsi strinjajo, da so moški lahko 
medicinski bratje. Pri vprašanjih »ali obstaja poklic …« so učenci odgovarjali bolj stereotipno 
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kot učenke, saj je več kot polovica učencev na obe vprašanji odgovorila, da obstaja poklic, ki 
ga ne morejo opravljati ženske oziroma moški. Večja razlika med učenkami in učenci se je 
pokazala pri vprašanju o obstoju poklica za moške, saj so pritrdilno odgovorili kar 4 učenci in 
le 1 učenka.  

Hipotezo H3 v sklopu poklicev potrdim in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med 
učenkami in učenci 1. razreda o vlogi moških in žensk. Te razlike so vidne predvsem pri 
vprašanjih »ali obstaja poklic …«, kjer so stališča učenk manj stereotipna kot stališča 
učencev. Ravno obratno pa se zgodi pri vprašanju »ali so lahko ženske voznice tovornjaka,« 
kjer učenci izrazijo manj stereotipno stališče kot učenke.  

 

2.4.2.2. Stališča učenk in učencev 5. razreda 

 

 Tabela 5: Poklici; stališča učenk in učencev, 5. razred       
 

1. So lahko ženske gasilke? 

Prav vse učenke in učenci so na vprašanje odgovorili pritrdilno, da so ženske lahko gasilke. 
Eden od učencev je sprva odgovoril, da ženske ne morejo biti gasilke, a je svoj odgovor po 
razmisleku spremenil.  

 

2. So lahko moški frizerji? 

Vse učenke (100 %) in vsi učenci (100 %) menijo, da so moški lahko frizerji. 

 

  

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 

 
POKLICI 

DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

So lahko ženske gasilke? 7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

So lahko moški frizerji? 7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

So lahko ženske voznice tovornjaka? 7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

So lahko moški medicinski bratje? 6 85,71 % 1 14,29 % 7 100 % / 0 % 

Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati 
ženske? 

1 14,29 % 6 85,71 % 4 57,14 % 3 42,86 % 

Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati 
moški? 

2 28,57 % 5 71,42 % 3 42,86 % 4 57,14 % 
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3. So lahko ženske voznice tovornjaka? 

Vse vprašane učenke in vsi vprašani učenci in menijo, da so ženske lahko voznice tovornjaka. 
Na vprašanje so odgovorili brez obotavljanja in suvereno.  

 

4. So lahko moški medicinski bratje? 

Vseh 7 učenk je v slogu gornjih odgovorov nadaljevalo intervju in trdijo, da so moški lahko 
medicinski bratje. Prav tako meni 6 učencev (85,71 %), 1 pa trdi, da moški ne morejo 
opravljati poklica medicinskega brata. Pravi, da je to »žensko delo in da ženske bolje 
poskrbijo za bolnike kot moški«. Že od nekdaj velja prepričanje, da sta skrb in nega za ženske 
naravna danost, saj jim narava to omogoča (Hattery, 2001 v Elimination of Gender 
Stereotypes …, 2008). 

 

5. Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati ženske? 

Tri učenke (42,86 %) in 6 učencev (85,71 %) meni, da ne obstaja poklic, ki ga ženske ne bi 
mogle opravljati. 4 učenke pravijo nasprotno, saj da »ženske ne morejo postati vojakinje, ker 
nimajo dovolj velike mišične mase« in ker »obstajajo neprimerni poklici za ženske, na primer 
biti vojak, saj je to grobo delo in ni za ženske«, ter da »obstajajo stvari, ki so primerne le za 
moške« in še »ker niso dovolj močne za nekatere poklice«. Več kot polovica učenk je izrazila 
svoje pomisleke o (ne)moči žensk in o stvareh, ki za ženske niso primerne. Le eden od 
učencev meni, da ženske ne morejo opravljati strojniškega poklica, »ker je fizično 
prenaporno«.  

 

6. Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati moški? 

Večina učencev (71,42 %) in le malo več kot polovica učenk (57,14 %) meni, da ne obstaja 
poklic, ki ne bi bil primeren za moške. Vseeno pa 2 učenca in 3 učenke trdijo, da obstajajo 
neprimerni poklici za moške. Učenci pravijo, da »moški ne morejo delati manikure, ker niso 
dovolj spretni in ker je to žensko delo, lahko pa popravljajo stvari« in »da moški ne morejo 
biti medicinski bratje, lahko pa so kirurgi, ker so bolj sposobni in so specialisti«. Ena od dveh 
učenk pove, da »moški ne morejo delati pedikure in lakirati nohtov, ker nimajo dovolj 
občutka«, druga pa meni, da »moški niso dovolj sposobni, da bi opravljali vsa dela«. 
Odgovori, zakaj moški oziroma ženske ne morejo početi nečesa, so zelo stereotipni, saj je 
popravljanje stvari znano kot tipično moška lastnost, natančnost in občutek za estetiko pa 
tipično ženski lastnosti.  

 

PRIMERJAVA STALIŠČ DEČKOV IN DEKLIC 5. RAZREDA 

Po spodbudnih začetnih odgovorih, kjer niti učenke niti učenci niso kazali znakov 
stereotipnega mišljenja, so me presenetili odgovori tistih, ki menijo, da obstaja poklic, ki ga 
ne morejo opravljati ženske oziroma moški. Glede na odgovore v povezavi s poklici, ki jih ne 
morejo opravljati ženske, sem bila presenečena nad razmišljanjem učenk. Stereotipi nanje 
vplivajo do te mere, da verjamejo v nezmožnost opravljanja določenih poklicev, npr. biti 
vojakinje.  
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Hipotezo H4 v sklopu poklicev delno potrdim in trdim, da se pojavljajo razlike med učenkami 
in učenci 5. razreda predvsem pri vprašanjih »ali obstaja poklic …«. Učenke imajo glede teh 
vprašanj bolj stereotipno mišljenje kot učenci.  

 

2.4.2.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda 

 

UČENKE IN UČENCI 1. 
RAZRED 

UČENKE IN UČENCI 5. 
RAZREDA 

 
POKLICI 

DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

So lahko ženske gasilke? 12 85,71 % 2 14,29 % 14 100 % / 0 % 

So lahko moški frizerji? 13 92,86 % 1 7,14 % 14 100 % / 0 % 

So lahko ženske voznice tovornjaka? 8 57,14 % 6 42,86 % 14 100 % / 0 % 

So lahko moški medicinski bratje? 13 92,86 % 1 7,14 % 13 92,86 % 1 7,14 % 

Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati 
ženske? 

7 50 % 7 50 % 5 35,71 % 9 64,29 % 

Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati 
moški? 

5 35,71 % 9 64,29 % 5 35,71 % 9 64,29 % 

Tabela 6: Poklici; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA S STALIŠČI UČENK 
IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Medtem ko so vsi predstavniki 5. razreda odgovorili, da so ženske lahko gasilke in voznice 
tovornjaka ter moški frizerji, so bili odgovori učenk in učencev 1. razreda bolj stereotipni. 
Največja razlika je opazna pri vprašanju »So lahko ženske voznice tovornjaka,« saj je skoraj 
polovica otrok (42,86 %) 1. razreda odgovorila, da to delo ni za ženske, vsi otroci v 5. razredu 
pa menijo, da ženske lahko vozijo tovornjak.  

Trinajst otrok (92,86 %) 1. razreda in prav toliko otrok 5. razreda se strinja, da so moški lahko 
medicinski bratje. Obe skupini otrok imata kar visok odstotek stereotipnega razmišljanja o 
poklicih, ki naj ne bi bili primerni za en ali drug spol, a kljub temu je stopnja višja pri učencih 
in učenkah 1. razreda.  

Hipotezo H1 v sklopu poklicev potrjujem in trdim, da se pojavljajo majhne razlike v stališčih 
učenk in učencev 1. razreda ter učenk in učencev 5. razreda o vlogi moških in žensk v 
poklicih.   
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2.4.3. Čustva 

Stereotipno mišljenje o čustvih v povezavi s spolom je močno zasidrano v naših kognitivnih 
strukturah. V zahodni civilizaciji že od malega učimo otroke, da so nekatera čustva 
nezaželena – »dečki ne jokajo« in »deklice se ne tepejo«. S tem otrokom sporočamo, da 
izražanje določenih čustev za njihov spol ni primerno in sprejemljivo v naši družbi. Otroci se 
z zgledom od doma naučijo (ne)izražati čustva. Jeraj (2006) po mnenju ljudi razdeli lastnosti 
na ženske in moške. Kot moške lastnosti ljudje naštevajo neodvisnost, agresivnost, 
učinkovitost, samostojnost, dominantnost itd. Ženske lastnosti pa so predvsem bolj umirjene – 
ljubezen do otrok, sočutje, skrbnost, prijaznost, umirjanje napetosti, vdanost, milost itd. (prav 
tam). 

Z naslednjimi sedmimi vprašanji sem želela preveriti razmišljanje učenk in učencev o čustvih 
in kateremu spolu bi pripisali posamezno čustvo. Za stereotipne odgovore štejem tiste, ki 
menijo, da so ženske nežne, boječe in da jokajo, moški pa so pogumni in jezni. Sramežljivosti 
ne uvrščam v nobeno skupino.  

 

2.4.3.1. Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 

 
ČUSTVA 

M Ž OBA M Ž OBA 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo je nežen? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo je sramežljiv? 4 57,14 % 1 14,29 % 2 28,57 % 2 28,57 % 5 71,43 % / 0 % 

Kdo je pogumen? 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo je boječ? / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo joka? / 0 % 4 57,14 % 3 42, 86 % 1 14,29 % 6 85,71 % / 0 % 

Kdo je jezen? 5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 5 71,43 % 1 14,29 % 1 14,29 % 

Kdo pokaže čustva? 1 14,29 % 2 28,57 % 4 57,14 % 2 28,57 % 4 57,14 % 1 14,29 % 

Tabela 7: Čustva; primerjava stališč učenk in učencev, 1. razred 
 

1. Kdo je nežen? 

Prav vsi vprašani menijo, da so nežne ženske. Jeraj (2006) nežnost oziroma milost uvršča med 
lastnosti, ki jih ljudje pripisujejo ženskam. Odgovori učenk in učencev so stereotipni brez 
odstopanj.  
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2. Kdo je sramežljiv? 

Zanimivo je, da so kar 4 učenci odgovorili, da so bolj sramežljivi moški, in kar 5 deklic, da so 
bolj sramežljive ženske. To pomeni, da v obeh posameznih skupinah prevladuje mnenje, da je 
njihov spol sramežljiv. Večina vprašanih učenk in učencev 1. razreda je kazala znake 
sramežljivosti. 2 dečka sta bila tako sramežljiva, da sta odgovor pokazala na lutki. En učenec 
je ves čas intervjuja skrival obraz. V povprečju imajo dečki višjo samozavest kot deklice 
(Marjanovič Umek, 2009), kar se odraža v manj sramežljivem obnašanju. 

 

3. Kdo je pogumen? 

Tudi pri vprašanju o pogumu so vse učenke in vsi učenci brez obotavljanja stereotipno 
odgovorili, da je pogum lastnost moških. Tudi Connell (2012) in Jeraj (2006) omenjata, da 
ljudje pripisujejo pogum moškemu spolu.  

 

4. Kdo je boječ? 

Vseh 7 učenk meni, da so boječe ženske. Z njimi se strinja 6 učencev, eden pa meni, da je 
boječnost lastnost vseh. Ti rezultati sovpadajo z rezultati poskusa, kjer so otroci dojenčku 
določili spol. Tisti, ki so rekli, da je dojenček deklica, so odgovor utemeljili s tem, da naj bi 
bil otrok plašen in nežen (Marjanovič Umek, 2009, str. 503). Tudi med odraslimi velja 
stereotipno prepričanje, da so ženske plahe (Jeraj, 2006). 

 

5. Kdo joka? 

Šest deklic (85,71 %) je odgovorilo, da jokajo ženske, kar je v skladu s stereotipnim 
prepričanjem, da dečkom jok ne pristoji. 1 učenka pravi, da jokajo le moški. Nihče od 
učencev ni odgovoril, da jokajo moški. 4 menijo, da jokajo ženske, 3 učenci pa pravijo, da 
jokajo oboji.  

 

6. Kdo je jezen? 

Večina vprašanih učenk (71,43 %) in učencev (71,43 %) meni, da so jezni moški. Njihovi 
odgovori so v skladu s prepričanjem, da je jeza lastnost moških (Jeraj, 2006). 2 učenca in 1 
učenka so odgovorili, da so jezni moški in ženske, 1 učenka pa meni, da so jezne ženske.  

 

 

7. Kdo pokaže čustva? 

Štiri učenke pravijo, da so ženske bolj čustvene, 2 učenki menita, da so moški, in 1 pravi, da 
čustva pokažejo oboji. Učenci so odgovarjali manj stereotipno, saj 4 menijo, da čustva 
pokažejo moški in ženske, 2 pravita, da so čustvene ženske, in 1 učenec meni, da so moški 
tisti, ki so čustveni.  
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PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA 

Med učenkami in učenci ni razlik v odgovorih pri dveh vprašanjih: »kdo je nežen« in »kdo je 
pogumen«. Vsi so odgovorili, da so nežne ženske in pogumni moški. Zelo podobni odgovori 
so bili tudi pri vprašanju »kdo je boječ,« saj so vsi z izjemo enega učenca odgovorili, da so 
boječe ženske. Jezo so tako učenke (71,43 %) kot učenci (71,43 %) po večini pripisali 
moškim. Pri teh štirih vprašanjih zaznamo visoko stopnjo stereotipnega razmišljanja pri 
učenkah in učencih. Pri vprašanjih »kdo joka« in »kdo pokaže čustva« so učenke podale bolj 
stereotipna stališča.  

Hipotezo H3 delno potrjujem in trdim, da obstajajo razlike v stališčih učenk in učencev o 
pripisovanju čustev moškim in ženskam.  

 

2.4.3.2. Stališča učenk in učencev 5. razreda 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ČUSTVA 
M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo je nežen? / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

Kdo je sramežljiv? 3 42, 86 % 2 28,57 % 2 28,57 % 2 28,57 % 3 42, 86 % 2 28,57 % 

Kdo je pogumen? 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 

Kdo je boječ? 1 14,29 % 4 57,14 % 2 28,57 % 1 14,29 % 5 71,43 % 1 14,29 % 

Kdo joka? / 0 % 3 42,86 % 4 57,14 % / 0 % 3 42,86 % 4 57,14 % 

Kdo je jezen? 5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 3 42,86 % / 0 % 4 57,14 % 

Kdo pokaže čustva? 1 14,29 % 3 42,86 % 3 42,86 % / 0 % 4 57,14 % 3 42, 86 % 

Tabela 8: Čustva; primerjava stališč učenk in učencev, 5. razred 

 

1. Kdo je nežen? 

Razlike v odgovorih pri učenkah in učencih pravzaprav ni. 6 učenk (85,71 %) in prav toliko 
učencev meni, da so ženske tiste, ki so nežne. 1 učenec in 1 učenka pa menita, da so nežni 
moški in ženske. Pri tem vprašanju prevladujejo izrazito stereotipna stališča učenk in učencev.  

 

2. Kdo je sramežljiv? 

Presenetljivo so bili odgovori učenk in učencev pravzaprav razpršeni, a je kljub temu je med 
učenci (42, 86 %) za las prevladalo mnenje, da so sramežljivi moški, učenke so z enakim 
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odstotkom odgovorile, da so sramežljive ženske. Po 2 predstavnika učenk in učencev menita, 
da so sramežljivi oboji.  

 

3. Kdo je pogumen? 

Tu je prevladalo stereotipno prepričanje, da so pogumni moški, saj se je tako izrazilo kar 6 
učencev in 6 učenk. 1 učenka in 1 učenec pa sta mnenja, da so pogumni moški in ženske. Tudi 
tu so stališča izrazito stereotipna.   

 

4. Kdo je boječ? 

Kar 5 od 7 učenk meni, da so boječe ženske, 1 pravi, da ta lastnost pripada moškim, in 1 
učenka meni, da so boječi lahko moški in ženske. Malenkost manj stereotipna stališča so 
izrazili učenci, saj 2 od njih menita, da so boječi lahko moški in ženske, 4 (57,14 %) menijo, 
da so boječe ženske, in 1 učenec pravi, da so boječi moški.  

 

5. Kdo joka? 

Nihče od vprašanih ni odgovoril, da jokajo moški, so pa 4 učenci (57,14 %) in 4 učenke 
odgovorili, da jokajo oboji. Kot sem že omenila, starši že od majhnega dečke vzgajajo, naj ne 
jokajo, saj da to ni primerno. 3 učenci in 3 učenke menijo, da jokajo ženske.  

 

6. Kdo je jezen? 

Pet učencev (71,43 %) meni, da so jezni moški, in 3 pravijo, da so jezni moški in ženske. 4 
učenke so odgovorile, da so jezni lahko moški in ženske, in 3, da so jezni moški. Prav nihče 
od vprašanih ni odgovoril, da so jezne ženske, saj jeza velja za tipično lastnost moških (Jeraj, 
2006). Morda so učenci sodili po vzorcu sovrstnikov, saj deklice v zgodnjem otroštvu izražajo 
manj jeze (Marjanovič Umek, 2009).  

 

7. Kdo pokaže čustva? 

Čeprav obstaja stereotip, da so deklice bolj čustvene kot dečki, le-ta ni potrjen (Maccoby in 
Jacklin, 1974, v Marjanovič Umek, 2009). 4 učenke (57,14 %) so podale odgovor v skladu s 
stereotipom, 3 pa menijo, da so čustveni moški in ženske. En učenec meni, da čustva pokažejo 
moški. 3 učenci (42, 86 %) pravijo, da so čustvene ženske, in prav toliko jih trdi, da čustva 
pokaže oboji.  
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PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Med odgovori učenk in učencev 5. razreda ni bistvene razlike v stališčih o čustvih. 6 učencev 
(85,71 %) in prav toliko učenk je nežnost pripisalo ženskemu spolu in z enakimi odstotki 
(85,71 %) pogum moškemu. Noben od vprašanih ni dodelil joka moškemu spolu, jeze in 
poguma pa ženskemu. Učenke in učenci večinoma menijo, da je boječnost lastnost žensk. 
Učenci jezo pripisujejo moškemu spolu, učenke pa so mnenja, da jeza ne izbira spola. 
Čustvenost so učenke večinsko pripisale ženskam, učenci pa z enakim odstotkom (42,86 %) 
ženskam oziroma obema spoloma. S 15 odgovori »oba« učencev in s 16 odgovori »oba« 
učenk lahko trdim, da se ne pojavljajo bistvene razlike v stališčih med njimi. 

Hipotezo H4 zavrnem in trdim, da se med učenci in učenkami 5. razreda ne pojavljajo razlike 
v stališčih o čustvih, povezanih z moškim in ženskim spolom.  

 

2.4.3.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda  

 

 
UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA 

 
UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 

ČUSTVA 
M Ž OBA M Ž OBA 

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kdo je nežen? / 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 12 
85,71 

% 
2 14,29 % 

Kdo je sramežljiv? 6 42,86 % 6 42,86 % 2 14,29 % 5 35,71 % 5 
35,71 

% 
4 28,57 % 

Kdo je pogumen? 14 100 % / 0 % / 0 % 12 85,71 % / 0 % 2 14,29 % 

Kdo je boječ? / 0 % 13 92,86 % 1 7,14 % 3 21,43 % 9 
64,29 

% 
3 21,43 % 

Kdo joka? 1 7,14 % 10 71,43 % 3 21,43 % / 0 % 6 42,86 % 8 57,13 % 

Kdo je jezen? 10 71,43 % 1 7,14 % 3 21,43 % 8 57,13 % / 0 % 6 42,86 % 

Kdo pokaže čustva? 3 21,43 % 6 42,86 % 5 35,71 % 1 7,14 % 7 50 % 6 42,86 % 

Tabela 9: Čustva; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. S STALIŠČI UČENK IN 
UČENCEV 5. RAZREDA 

Stopnja stereotipnega razmišljanja je v vzorcu visoka, a so razlike med stališči učenk in 
učencev 1. razreda ter učenk in učencev 5. razreda opazne. Moja hipoteza, da so odgovori 
otrok 1. razreda bolj stereotipni, v tem sklopu vprašanj drži. Čeprav so razlike majhne, so 
učenke in učenci 5. razreda pokazali večjo fleksibilnost pri dveh lastnostih: nežnosti kot 
»tipično ženski lastnosti« in pogumu kot tipično »moški lastnosti«. Učenke in učenci 5. 
razreda so kar 39-krat odgovorili z odgovorom »oba«, učenke in učenci 1. razreda pa le 14-
krat. To pomeni, da učenke in učenci 1. razreda z veliko razliko menijo, da lastnosti, po 
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katerih sem spraševala, ne morejo biti lastnosti obeh spolov, ampak so ne glede na osebnost 
posameznika določenemu spolu že pripisane.  

Hipotezo H1 potrjujem in trdim, da obstajajo razlike med stališči učenk in učencev 1. in 
učenk in učencev 5. razreda na področju stereotipnega dodeljevanja čustev moškim in 
ženskam. 

Hipotezo H2 potrjujem in trdim, da so stališča učenk in učencev 1. razreda bolj stereotipna od 
stališč učenk in učencev 5. razreda glede stereotipnega dodeljevanja čustev moškim in 
ženskam. 

 

2.4.4. Prosti čas 

S sklopom štirih vprašanj, ki se navezujejo na preživljanje prostega časa, sem želela izvedeti, 
s katerim spolom učenke in učenci povežejo nakupovanje, vožnjo avtomobila, šport in igro 
zunaj. Odgovori, ki veljajo za stereotipne v tem sklopu, so, da ženske nakupujejo, moški pa 
vozijo avto, se ukvarjajo s športom in se raje igrajo zunaj. Nakupovanje velja za tipično 
žensko lastnost, medtem ko naj bi se moški temu opravilu izogibali. 

 

2.4.4.1. Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 

 
PROSTI ČAS 

M Ž OBA M Ž OBA 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo rad nakupuje? 1 14,29 % 6 
85,71 

% 
/ 0 % 2 28,57 % 5 71,43 % / 0 % 

Kdo vozi avto? 4 57,14 % / 0 % 3 42, 86 % 5 71,43 % 2 28,57 % / 0 % 

Kdo se rad ukvarja s športom? 5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 4 57,14 % 2 28,57 % 1 14,29 % 

Kdo se rad igra zunaj? / 0 % 3 42,86% 4 57,14 % 1 14,29 % 5 71,43 % 1 14,29 % 

Tabela 10: Prosti čas; stališča učenk in učencev, 1. razred 

 

1. Kdo rad nakupuje? 

Večina vprašanih otrok 1. razreda, 5 učenk (71,43 %) in 6 učencev (85,71 %), pravi, da so 
ženske tiste, ki rade nakupujejo. Prav nihče od vprašanih ni odgovoril, da nakupujejo moški in 
ženske. Sta pa 2 učenki in 1 učenec odgovorili, da nakupujejo moški.  

 

2. Kdo vozi avto? 

Učenke in učenci so na to vprašanje odgovarjali zelo razpršeno, a večina je odgovorila, da so 
moški tisti, ki vozijo avto – 5 učenk (71,43 %) in 4 učenci (57,14 %). 2 učenki sta odgovorili, 
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da avto vozijo ženske, prav nobena pa ne meni, da avto vozijo moški in ženske, medtem ko je 
mnenje 3 (42, 86 %) učencev, da avto vozita oba spola. Nihče od vprašanih učencev ni 
odgovoril, da avto vozijo ženske. Avtomobilčki so tipično deška igrača in med otroki velja 
prepričanje, da se deklice z njimi ne morejo igrati. Informacijo o tem dobijo že kot majhni in 
ta se z leti utrdi kot stereotip. Pozneje so ženske stereotipno ožigosane kot slabe voznice.  

 

3. Kdo se rad ukvarja s športom? 

5 učencev (71,43 %) šport povezuje z moškim spolom, 2 pa sta odgovorila, da se s športom 
lahko ukvarjajo vsi ne glede na spol. Takega mnenja je tudi 1 deklica. 2 učenki sta zatrdili, da 
se s športom ukvarjajo ženske, preostale 4 (57,14 %) pa menijo, da se s športom ukvarjajo 
moški. Dečki so v zgodnjem otroštvu sicer bolj motivirani za športne dejavnosti kot deklice 
(Jeraj, 2006). 

 

4. Kdo se rad igra zunaj? 

Učenci so v večini odgovorili (57,14 %), da se zunaj radi igrajo vsi, tako deklice kot dečki. 
Malo manj kot polovica, 3 učenci, pa so mnenja, da se zunaj rade igrajo le deklice. To je 
presenetljivo, saj se večina dečkov raje igra na prostem (Beal, 1994).  

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA  

Nihče od vprašanih učenk ali učencev ni pripisal nakupovanja obema spoloma, so pa večinsko 
tako učenke (71,43 %) kot učenci (85,71 %) odgovorili, da nakupujejo ženske. Na vprašanje 
»kdo vozi avto« je večina učenk in učencev odgovorila, da avto vozijo moški. Malo manj kot 
polovica učencev (42, 86 %) je odgovorila, da avto vozita oba spola, a učenke z njimi ne 
delijo tega stališča. Po mnenju učenk (57,14 %) in učencev (71,43 %) se s športom ukvarjajo 
moški. Zanimivo, da noben učenec ni odgovoril, da se moški radi igrajo zunaj, večina (57,14 
%) pa jih je menila, da se zunaj igrajo vsi, tako moški kot ženske. Mnenje učenk se razlikuje, 
saj jih 5 (71,43 %) meni, da se zunaj rade igrajo ženske.  

Hipotezo H3 potrdim in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 1. 
razreda o različnih dejavnostih v prostem času v povezavi s spolom. Dodajam, da so stališča 
pri obeh vprašanih skupinah stereotipna. 
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2.4.4.2. Stališča učenk in učencev 5. razreda 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

PROSTI ČAS 
M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo rad nakupuje? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo vozi avto? 5 71,43 % / 0 % 2 28,57 % 4 57,14 % / 0 % 3 42,86 % 

Kdo se rad ukvarja s športom? 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 4 57,14 % / 0 % 3 42,86 % 

Kdo se rad igra zunaj? 2 28,57 % 2 28,57 % 3 42,86 % 1 14,29 % 2 28,57 % 4 57,14 % 

Tabela 11: Prosti čas; stališča učenk in učencev, 5. razred 

 

1. Kdo rad nakupuje? 

Vse učenke in učenci so zelo enotno odgovorili, da rade nakupujejo ženske. Tu zaznamo 
visoko stopnjo stereotipnega mišljenja tako pri enih kot pri drugih. 

 

2. Kdo vozi avto? 

Pet učencev (71,43 %) pravi, da avto vozijo moški, 2 pa pravita, da je zmožnost vožnje 
avtomobila lastnost obeh spolov. 3 učenke (42,86 %) se z njihovim razmišljanjem 
poistovetijo, 4 (57,14 %) pa trdijo, da so moški tisti, ki vozijo avto.  

 

3. Kdo se rad ukvarja s športom? 

Kar 6 učencev (85,71 %) je odgovorilo, da se s športom radi ukvarjajo moški, in le 1 je dejal, 
da ga imajo radi vsi, moški in ženske. Malo več kot polovica učenk (57,14 %) se je strinjala z 
večino učencev o tem, da se moški radi ukvarjajo s športom. 3 učenke (42,86 %) pravijo, da je 
šport lahko stvar moških in žensk.  

 

4. Kdo se rad igra zunaj? 

Presenetljivo glede na teorijo, ki pravi, da se zunaj večinoma igrajo dečki, je stališče o igri 
zunaj precej deljeno. 2 učenca pravita, da se zunaj radi igrajo dečki, 2, da se zunaj igrajo 
deklice, in 3, da se zunaj radi igrajo vsi. Tudi med učenkami je mnenje deljeno. 4 učenke 
(57,14 %) pravijo, da je igra zunaj značilnost obeh spolov, 2 učenki (28,57 %), da se zunaj 
rade igrajo deklice, in 1, da je igra zunaj povezana z dečki.  
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PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA  

Učenke in učenci se prav nič ne razlikujejo v odgovorih na vprašanje »kdo nakupuje«, saj so 
prav vse učenke in vsi učenci brez odstopanj odgovorili, da nakupujejo ženske. Nihče od 
učenk ali učencev ni odgovoril, da so ženske tiste, ki vozijo avto ali se ukvarjajo s športom. 
Pri učenkah (57,14 %) in učencih (42,86 %) prevlada mnenje, da se zunaj radi igrajo vsi. 
Učenke so z 10 odgovori »oba« pokazale manj stereotipno mišljenje kot učenci s 6 odgovori 
»oba«.  

Hipotezo H4 potrdim in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 5. 
razreda o različnih dejavnostih v prostem času v povezavi s spolom. Dodajam, da so stališča 
obeh vprašanih skupin stereotipna. 

 

 

2.4.4.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda  

 

 
UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA 

 
UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 

 
PROSTI ČAS 

 
M 

 
Ž 

 
OBA 

 
M 

 
Ž 

 
OBA 

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kdo rad nakupuje? 3 21,43 % 11 78,57 % / 0 % / 0 % 14 100 % / 0 % 

Kdo vozi avto? 9 64,29 % 2 14,29 % 3 21,43 % 9 64,29 % / 0 % 5 35,71 % 

Kdo se rad ukvarja s 
športom? 

9 64,29 % 2 14,29 % 3 21,43 % 10 71,43 % / 0 % 4 28,57 % 

Kdo se rad igra 
zunaj? 

1 7,14 % 8 57,13 % 5 35,71 % 3 21,43 % 4 28,57 % 7 50 % 

Tabela 12: Prosti čas; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA S STALIŠIČI 
UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Presenetljivo so vse učenke in vsi učenci 5. razreda na vprašanje »kdo rad nakupuje« 
odgovorili stereotipno, da nakupujejo ženske, medtem ko je 11 učenk in učencev (78,57 %) 1. 
razreda odgovorilo, da nakupujejo ženske, 3 od vseh (21,43 %) pa menijo, da nakupujejo 
moški. Odgovori predstavnikov 1. razreda pri vprašanjih »kdo vozi avto« in »kdo se rad 
ukvarja s športom« zastopajo vsa tri možna stališča. Prevladuje mnenje (64,29 %), da se 
moški radi ukvarjajo s športom in da vozijo avto. Tudi pri učenkah in učencih 5. razreda 
prevladuje tako mnenje, a so predstavniki 5. razreda večkrat odgovorili, da avto lahko vozita 
»oba« in da se »oba« lahko ukvarjata s športom. Večina učenk in učencev 1. razreda (57,13 
%) meni, da so ženske tiste, ki se rade igrajo zunaj, med učenci in učenkami 5. razreda (50 %) 
pa prevladuje mnenje, da igra zunaj ni pogojena s spolom.  

Hipotezo H1 potrdim in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 1. 
razreda in učenkami in učenci 5. razreda.  
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Hipotezo H2 potrdim in trdim, da so z izjemo vprašanja »kdo rad nakupuje« odgovori učenk 
in učencev 1. razreda bolj stereotipni kot odgovori učenk in učencev 5. razreda.  

 

2.4.5. Stereotipi o spolih  

Spolni stereotipi so na žalost še vedno prisotni v današnji družbi. Absurdno je, da imajo 
posamezniki manjše možnosti zaradi predsodkov, ki so močno ukoreninjeni v sodobni družbi. 
Razlogi za to so delno povezani z dejstvom, da družba izloči posameznike, ki ne delujejo v 
skladu z določenimi normami.  

V tem sklopu vprašanj sem se osredotočila na stališča učenk in učencev o spolnih stereotipih 
in preverila, v kolikšni meri se z njimi strinjajo oz. jim nasprotujejo. Odgovore štejem za 
stereotipne, če pravijo, da so moški močni, iznajdljivi in drzni ter da so ženske tiste, ki se 
gledajo v ogledalo, lepo vedejo in rade pomagajo drugim.  

 

2.4.5.1. Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

STEREOTIPI O SPOLIH 
M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo je močan? 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo se gleda v ogledalo? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo je pameten? 3 42,86 % 1 14,29 % 3 42,86 % 5 71,42 % / 0 % 2 28,57 % 

Kdo se lepo vede? 1 14,29 % 3 42,86 % 3 42,86 % / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

Kdo je iznajdljiv? 2 28,57 % 3 42,86 % 2 28,57 % 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 

Kdo je drzen? 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo rad pomaga drugim? 2 28,57 % 2 28,57 % 3 42,86 % / 0 % 5 71,42 % 2 28,57 % 

Tabela 13: Stereotipi o spolih; stališča učenk in učencev, 1. razred 
 

1. Kdo je močan? 

Vseh 7 učenk in 7 učencev je odgovorilo enotno, da so močni moški. Presenetljivo je, da prav 
nihče od vprašanih ni odgovoril, da so močne lahko tudi ženske.  
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2. Kdo se gleda v ogledalo? 

Tudi tukaj so bili učenci in učenke enotni – 100 % vprašanih otrok je odgovorilo, da se v 
ogledalo gledajo ženske. 

 

3. Kdo je pameten? 

Pet učenk (71,42 %) od sedmih meni, da je pameten nasprotni spol, torej moški. 2 učenki 
trdita, da so pametni lahko moški in ženske. Odgovori učencev so bili bolj razpršeni. 3 učenci 
(42,86 %) menijo, da so pametni moški, prav toliko jih je odgovorilo, da so pametni moški in 
ženske, 1 pa meni, da so pametne ženske.  

 

4. Kdo se lepo vede? 

Šest učenk (85,71 %) meni, da se lepo vedejo pripadnice njihovega spola, in le ena pravi, da 
se oba spola vedeta lepo. Odgovori učencev pa so bolj razpršeni. 3 učenci so pripisali lepo 
vedenje ženskam, 3 učenci ženskam in moškim ter le en učenec meni, da se lepo vedejo 
moški.  

 

5. Kdo je iznajdljiv? 

Velika večina učenk, 6 od 7, kar predstavlja 85,71 % vprašanih deklet, meni, da so iznajdljivi 
moški, in le 1 učenka je mnenja, da so poleg moških iznajdljive tudi ženske. 3 učenci (42,86 
%) so odgovorili, da so iznajdljive ženske, po 2 učenca pa zagovarjata, da so iznajdljivi moški 
oziroma oboji.  

 

6. Kdo je drzen? 

Prav vse vprašane učenke (100 %) in vsi učenci (100 %) so odgovorili, da so drzni moški.  

 

7. Kdo rad pomaga drugim? 

Pet učenk (71,42 %) je odgovorilo, da so ženske tiste, ki rade pomagajo drugim, 2 pa sta 
mnenja, da pomoč ponudijo vsi ne glede na spol. Učenci niso pokazali večinskega mnenja, so 
pa trije (42,86 %) odgovorili, da tako ženske kot moški radi pomagajo drugim. 2 učenca 
menita, da radi pomagajo moški, in 2, da rade pomagajo ženske.  

 

8. Naštej tri lastnosti moških 

Učenci 1. razreda so največkrat omenili asociacijo, da so moški močni. Tako menijo 4 učenci. 
Ostali so jih označili še za lene, zahtevne, tečne, jezne ter tudi vljudne, pogumne, prijazne, 
ustvarjalne in odgovorne. 5 učencev je naštelo le pozitivne lastnosti, 1 učenec je naštel dve 
pozitivni in eno negativno, 1 učenec pa je moškim pripisal tri negativne lastnosti. 



 

50 

 

Večina učenk 1. razreda je naštevala pozitivne in negativne lastnosti. 3 učenke menijo, da so 
moški močni, 2 učenki, da so športni, jezni, prijazni, pogumni in radodarni. Omenile so tudi, 
da so jezni, da radi pomagajo, so resni, veseli, veliki in debeli.  

 

9. Naštej tri lastnosti žensk  

Učenke so naštevale pozitivne lastnosti žensk, le ena učenka je naštela, da je jeza njihova 
lastnost. Štirikrat so omenile, da so ženske lepe in urejene, 3 so odgovorile, da so ženske 
prijazne, in 2, da so vesele. Ostali odgovori, da so skrbne, jezne, prijazne, ljubeznive, rade 
pomagajo, so se pojavili enkrat.  

Učenci so največkrat kot žensko lastnost omenili lepoto. Ostali odgovori so bili, da so ženske 
pazljive, žalostne, tečne, zaspane, ustvarjalne, boječe, miroljubne, urejene, previdne, vljudne 
in prijazne.  

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA  

Učenke in učenci so enako odgovorili kar na tri vprašanja tega sklopa – o drznosti, moči in 
občudovanju v ogledalu. Vsa izražena stališča so bila stereotipna, saj so prav vse učenke in 
vsi učenci odgovorili, da so moški močni in drzni ter da so ženske tiste, ki se gledajo v 
ogledalo. Pri ostalih vprašanjih so učenci odgovarjali manj stereotipno, saj so s skupaj 11 
odgovori »oba« pokazali večjo fleksibilnost v mišljenju kot učenke s skupaj 6 odgovori 
»oba«.  

Hipotezo H3 ovržem in trdim, da se stališča učenk in učencev 1. razreda v tem sklopu 
vprašanj ne razlikujejo prav dosti. Čeprav so vsi pokazali visoko stopnjo stereotipnega 
mišljenja, opazimo večjo fleksibilnost glede stereotipov pri učencih. 
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2.4.5.2. Stališča učenk in učencev 5. razred 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

STEREOTIPI O SPOLIH 
M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo je močan? 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo se gleda v ogledalo? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo je pameten? 1 14,29 % 6 85,71 % / 0 % / 0 % 1 14,29 % 6 85,71 % 

Kdo se lepo vede? 2 28,57 % 4 57,14 % 1 14,29 % / 0 % 3 42,86 % 4 57,14 % 

Kdo je iznajdljiv? 6 85,71 % / 0 % 1 14,29 % 1 14,29 % 2 28,57 % 4 57,14 % 

Kdo je drzen? 5 71,42 % / 0 % 2 28,57 % 4 57,14 % / 0 % 3 42,86 % 

Kdo rad pomaga drugim? 2 28,57 % 3 42,86 % 2 28,57 % / 0 % 1 14,29 % 6 85,71 % 

Tabela 14: Stereotipi o spolih; stališča učenk in učencev, 5. razred 
 

1. Kdo je močan? 

Vse učenke (100 %) in vsi učenci (100 %) so odgovorili, da so močni pripadniki moškega 
spola. 

 

2. Kdo se gleda v ogledalo? 

Prav tako so vse učenke (100 %) in vsi učenci (100 %) odgovorili, da so ženske tiste, ki se 
gledajo v ogledalo.  

 

3. Kdo je pameten? 

Šest učencev (85,71 %) je odgovorilo, da so pametne ženske, in 1, da so pametni moški. 
Učenke so večinsko odgovorile (85,71 %), da so pametni moški in ženske. Le ena meni, da so 
pametne ženske.  

4. Kdo se lepo vede? 

Štiri učenke (57,14 %) menijo, da se lepo vedejo moški in ženske, 3 učenke pa so mnenja, da 
se lepo vedejo predvsem ženske. Nobena od vprašanih ni odgovorila, da se lepo vedejo moški. 
Za razliko od učenk sta 2 učenca odgovorila, da so moški tisti, ki se lepo vedejo. 4 učenci 
(57,14 %) pravijo, da se lepo vedejo ženske, in 1 trdi, da se oba spola vedeta lepo. 
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5. Kdo je iznajdljiv? 

Kar 6 učencev (85,71 %) meni, da je njihov spol iznajdljiv, medtem ko je iznajdljivost 
pripisala moškim le 1 učenka. Prav toliko učencev je odgovorilo, da sta iznajdljiva oba spola. 
2 učenki (28,57 %) trdita, da so iznajdljive ženske, in večina (4 učenke; 57,14 %) je izrazila 
stališče, da so lahko iznajdljivi moški in ženske.  

 

6. Kdo je drzen? 

Mnenje, da so drzni moški, je podalo 5 učencev (71,42 %). 3 učenke (42,86 %) in 2 učenca 
(28,57 %) se strinjajo, da so drzni tako moški kot ženske. 4 učenke (57,14 %) se pridružujejo 
večinskemu mnenju učencev, da so drzni moški. 

 

7. Kdo rad pomaga drugim? 

Šest učenk (85,71 %) in le 2 učenca (28,57 %) delijo mnenje, da tako ženske kot moški radi 
pomagajo drugim. 1 učenka in 3 učenci (42,86 %) trdijo, da so predvsem ženske tiste, ki 
pomagajo. 2 učenca pa sta mnenja, da radi pomagajo drugim moški.  

 

8. Naštej tri lastnosti moških 

Učenke imajo o moških stereotipne predstave. 3 učenke menijo, da so moški močni in športni, 
2 pa menita, da so pogumni in dobri vozniki. Omenile so tudi borbenost, nagajivost, 
prijaznost, prijaznost, tehničnost in tekmovalnost. Ena učenka je odgovorila, da so moški 
gospodarji v hiši. 

Tudi učenci so odgovarjali izjemno stereotipno. Kar 5 učencev je omenilo moč. 2 sta dejala, 
da so boljši vozniki kot ženske, da popravijo pokvarjene stvari in da so drzni. Med drugim so 
tudi sposobni, čustveni, prijazni, skrbni, hitri, leni, pogumni in športni. 

 

9. Naštej tri lastnosti žensk  

Učenci 5. razreda so kot ženski lastnosti omenili skrbnost in prijaznost – ti dve lastnosti se 
ponovita največkrat. Dvakrat so učenci omenili, da rade nakupujejo in da so zapravljive, a 
tudi delovne ter da skrbijo za hišna opravila. Omenili so tudi, da so bistre, skrbne do otrok, 
lepe, tečne, samovšečne, nežne in prijazne.  

Učenke 5. razreda so naštevale predvsem lastnosti, ki so povezane z gospodinjskimi opravili 
in skrbjo za otroke: dobro pospravljajo, so dobre kuharice, dobre mamice, lepo skrbijo za 
otroke, kuharice. perice in da dobro likajo … Naštevale pa so tudi druge lastnosti – lepota, 
družabnost, urejenost in ošabnost. 

  



 

53 

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA  

Učenke in učenci 5. razreda so enako stereotipno odgovorili na prvi dve vprašanji: »kdo je 
močan« in »kdo se gleda v ogledalo«. Vsi vprašani menijo, da so močni moški in da so ženske 
tiste, ki se gledajo v ogledalo. Njihova stališča se izjemno razlikujejo pri vprašanju »kdo je 
pameten«, saj je velika večina učencev odgovorila, da so pametne ženske, velika večina učenk 
pa meni, da so pametni oboji. Učenke so pri vseh vprašanjih, z izjemo prvih dveh, izrazito 
večkrat odgovorile »oba« kot učenci. Zanimivo je, da nobena od učenk ni odgovorila »moški« 
pri vprašanjih o pameti, lepem vedenju, gledanju v ogledalo ter o pomoči drugim, prav tako 
pa niso odgovorile »ženske« pri vprašanjih o moči in drznosti. To sovpada z odgovori 
učencev.  

Hipotezo H4 v sklopu spolnih stereotipov delno potrdim in trdim, da so stališča učenk 5. 
razreda manj stereotipna kot stališča učencev 5. razreda. Dodajam, da so pri nekaterih 
vprašanjih (1., 2. in 6.) stališča učenk in učencev zelo stereotipna.  

 

2.4.5.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda  

 

 
UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA 

 
UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 

 
STEREOTIPI O 

SPOLIH 
M Ž OBA M Ž OBA 

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kdo je močan? 14 100 % / 0 % / 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 

Kdo se gleda v ogledalo? / 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 14 100 % / 0 % 

Kdo je pameten? 8 
57,13 

% 
1 7,14 % 5 35,71 % 1 7,14 % 7 50 % 6 42,86 % 

Kdo se lepo vede? 1 7,14 % 9 64,29 % 4 28,71 % 2 14,29 % 7 50 % 5 35,71 % 

Kdo je iznajdljiv? 8 57,13 % 3 21,43 % 3 21,43 % 7 50 % 2 14,29 % 5 35,71 % 

Kdo je drzen? 14 100 % / 0 % / 0 % 9 64,29 % / 0 % 5 35,71 % 

Kdo rad pomaga drugim? 2 14,29 % 7 50 % 5 35,71 % 2 14,29 % 4 28,71 % 8 57,13 % 

Tabela 15: Stereotipi o spolih; primerjava učenk/cev 1. in 5. razreda 
 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA S STALIŠČI UČENK 
IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Odgovori na vprašanji »kdo je močan« in »kdo se gleda v ogledalo« so po pregledu tabele 
sodeč še vedno stereotipno obarvani. Prav vse učenke in učenci 1. razreda ter vse učenke in 
učenci 5. razreda so odgovorili, da so močni moški in da se v ogledajo gledajo ženske. Na 
vprašanje »kdo je pameten« so učenke in učenci 1. razreda odgovorili, da so pametni moški 
(57,13 %), medtem ko pri učenkah in učencih 5. razreda prevladuje mnenje (57,13 %), da so 
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pametne ženske. Poudariti je treba, da je 5 predstavnikov (35,71 %) 1. razreda in 6 
predstavnikov (42,86 %) 5. razreda odgovorilo, da so pametni lahko vsi, moški in ženske. 
Intervjuvanci so na vprašanje »kdo se lepo vede« odgovorili podobno, saj je 9 učenk in 
učencev (64,29 %) 1. razreda in 7 učenk in učencev (50 %) mnenja, da se lepo vedejo ženske. 
Več predstavnikov 5. razreda (35,71 %) kot 1. razreda (28,71 %) meni, da lepo vedenje ni 
pogojeno s spolom. Zelo podobno stališče imajo tudi pri vprašanju »kdo je iznajdljiv«, saj 8 
učenk in učencev (57,13 %) 1. razreda in 7 učenk in učencev (50 %) 5. razreda meni, da so 
iznajdljivi moški. Razlika v stališčih se pokaže pri vprašanju »kdo je drzen«, saj vsi 
predstavniki 1. razreda menijo, da so drzni moški. Predstavniki 5. razreda se v večini (64,29 
%) strinjajo z drugo skupino, a jih 5 (35,71 %) meni, da so poleg moških lahko drzne tudi 
ženske.  

Učenke in učenci 1. razreda so s 17 odgovori »oba« prikazali bolj stereotipno razmišljanje kot 
učenke in učenci 5. razreda z 29 odgovori »oba«.  

Hipotezo H1 potrdim in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 1. 
razreda in učenkami in učenci 5. razreda.  

Hipotezo H2 potrdim in trdim, da so odgovori učenk in učencev 1. razreda bolj stereotipni kot 
odgovori učenk in učencev 5. razreda. Dodajam, da so pri vprašanjih »kdo je močan« in »kdo 
se gleda v ogledalo« odgovori predstavnikov 5. razreda prav toliko stereotipni kot odgovori 
predstavnikov 1. razreda.  

 

2.4.6. Zunanji videz 
 

Ljudje se na prvi pogled ločimo po binarnem spolnem razlikovanju – na moški in ženski spol. 
To je prva klasifikacija, ko človeka spoznamo. Določitev spola temelji na zunanjem videzu, ki 
naj bi bil značilen za določeni spol. »Pravila« znotraj različnih kultur o obnašanju in videzu so 
relativna in se v različnih kulturah razlikujejo (Beal, 1994). V zahodni družbi je navada, da 
moški nosijo hlače in imajo kratke lase. Ženske lahko nosijo krila ali hlače, se ličijo, imajo 
pogosteje daljše lasje, saj izražajo ženstvenost.  

V sklopu petih vprašanj, ki se nanašajo na zunanji videz, sem preverila stališča učenk in 
učencev o tem v povezavi s spolom. Odgovore štejem za stereotipne, če izražajo mnenje, da 
ženske oziroma moški ne morejo imeti dolgih oziroma kratkih las, da moški ne morejo nositi 
krila in da se ličijo le ženske. Vprašanja 6. sklopa sem razdelila v dve tabeli in ju tudi ločeno 
interpretirala. Na vprašanji, ali »imajo lahko moški dolge in kratke lase« in ali »imajo lahko 
ženske dolge in kratke lase« sem učence ob negativnem odgovoru prosila za razlago 
njihovega stališča.  
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2.4.6.1. Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ZUNANJI VIDEZ 
M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo ima dolge lase? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo nosi krilo? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Kdo se liči? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Tabela 16: Zunanji videz; stališča učenk in učencev, 1. razred 
 

1. Kdo ima dolge lase? 

Vse učenke in vsi učenci 1. razreda so odgovorili, da imajo dolge lase ženske. 

 

2. Kdo nosi krilo? 

Tudi pri tem vprašanju so bili učenke in učenci enotni – 100 % vprašanih otrok 1. razreda je 
odgovorilo, da krilo nosijo ženske.  

 

3. Kdo se liči? 

Vse učenke in vsi učenci 1. razreda menijo, da se ličijo ženske.  

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ZUNANJI VIDEZ 
DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

Imajo lahko ženske dolge in kratke lase? 7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Imajo lahko moški dolge in kratke lase? 6 85,71 % 1 14,29 % 7 100 % / 0 % 

Tabela 17: Zunanji videz; stališča učenk in učencev, 1. razred 

 

4. Imajo lahko ženske dolge in kratke lase? 

Vse učenke in vsi učenci 1. razreda menijo, da lahko imajo ženske dolge in kratke lase.  
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5. Imajo lahko moški dolge in kratke lase? 

7 učenk (100 %) je mnenja, da moški lahko imajo dolge in kratke lase, ena od njih utemelji: 
»Lahko, saj jih eni tudi imajo. Sem jih že videla.« 1 učenka doda, da »lahko imajo, ampak 
manj dolge kot ženske«. 6 učencev (85,71 %) se z učenkami strinja, 1 pa nasprotuje, saj da 
»so moški z dolgimi lasmi smešni«. 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA  

Stališča učenk in učencev 1. razreda se kaj dosti ne razlikujejo – so izjemno stereotipna, a 
kljub temu vsi razen enega učenca dopuščajo, da imajo moški in ženske dolge in kratke lase.  

Hipotezo H3 zavrnem in trdim, da se ne pojavljajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 
1. razreda. 

 

2.4.6.2. Stališča učenk in učencev 5. razreda 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ZUNANJI VIDEZ 
M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo ima dolge lase? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

Kdo nosi krilo? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 4 57,14 % 3 42,86 % 

Kdo se liči? / 0 % 7 100 % / 0 % / 0 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

Tabela 18: Zunanji videz; stališča učenk in učencev, 5. razred 
 
 

1. Kdo ima dolge lase? 

Vseh 7 učencev je odgovorilo, da imajo dolge lase ženske. 6 učenk (85,71 %) se z njimi 
strinja, ena pa je odgovorila, da imajo dolge in kratke lase moški in ženske.  

 

2. Kdo nosi krilo? 

Štiri učenke (57,14 %) so odgovorile, da krilo nosijo le ženske, ker »ženskam bolj paše kot 
moškim«, »če bi moški nosili krilo, bi se jim vsi smejali«. 3 učenke (42,86 %) pravijo, da 
lahko krilo poleg žensk oblečejo tudi moški, »ampak le v nekaterih državah, pri nas to ni 
navada«. Vseh 7 učencev je odgovorilo, da krilo nosijo ženske, a nekateri so pojasnili, da 
»moški lahko nosijo krilo na Škotskem, pri nas pa ne, saj tu nimamo takega običaja« in »v 
tujini lahko nosijo krilo tudi moški, pri nas pa ne«, saj »krilo ni udobno za moške«.  
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3. Kdo se liči? 

Sedem učencev (100 %) in 6 učenk (85,71 %) je odgovorilo, da se ličijo ženske, ker »so 
ženske bolj urejene« in ker »ličenje za moške ni logično«. 1 učenka pravi, da se lahko poleg 
žensk ličijo tudi moški. 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ZUNANJI VIDEZ 
DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

Ima lahko ženska dolge in kratke lase? 7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Imajo lahko moški dolge in kratke lase? 7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Tabela 19: Zunanji videz; stališča učenk in učencev, 5. razred 
 

4. Imajo lahko ženske dolge in kratke lase? 

Vse vprašane učenke in vsi vprašani učenci menijo, da imajo ženske lahko dolge in kratke 
lase.  

5. Imajo lahko moški dolge in kratke lase? 

Prav tako se brez odstopanj strinjajo tudi, da imajo moški lahko dolge in kratke lase.  

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA  

Vsi učenci brez izjeme so v 1. delu tega sklopa odgovarjali stereotipno, kar pa ne velja za 
učenke. Medtem ko učenci ne povezujejo ličenja, dolgih las in krila z moškim spolom, so kar 
3 (42,86 %) učenke odgovorile, da moški lahko nosijo krilo. Vseeno sta 2 učenca po 
dodatnem vprašanju »ali moški ne nosijo krila« odgovorila, da ga lahko, ampak ne v 
Sloveniji, saj tu ni te navade. Nekateri učenci se zavedajo, da so pravila v družbah drugače 
določena – to, kar je »dovoljeno« v naši družbi, ni nujno, da je »dovoljeno« tudi drugje in 
obratno (Beal, 1994). Izpostavili so primer Škotske, saj je škotska narodna noša za moške 
prav krilo. 

Hipotezo H4 potrdim in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 5. 
razreda o zunanjem videzu v povezavi s spolom. 
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2.4.6.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda  

 

 
UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA 

 
UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 

 
ZUNANJI VIDEZ 

M Ž OBA M Ž OBA 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kdo ima dolge lase? / 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 13 92,86 % 1 7,14 % 

Kdo nosi krilo? / 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 11 78,57 % 3 21,43 % 

Kdo se liči? / 0 % 14 100 % / 0 % / 0 % 13 92,86 % 1 7,14 % 

Tabela 20: Zunanji videz; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 
 

ZUNANJI VIDEZ 
DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

Ima lahko ženska dolge in 
kratke lase? 

14 100 % / 0 % 14 100 % / 0 % 

Imajo lahko moški dolge in 
kratke lase? 

13 92,86 % 1 7,14 % 14 100 % / 0 % 

Tabela 21: Zunanji videz; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA S STALIŠČI UČENK 
IN UČENCEV 5. RAZREDA 

V prvem delu sklopa vprašanj o zunanjem videzu so učenke in učenci 1. razreda odgovarjali 
stereotipno brez izjeme, medtem ko so predstavniki 5. razreda pokazali malce več odprtega 
mišljenja o nošenju kril, ličenju in dolgih laseh. Še posebej pri vprašanju »kdo nosi krilo« so 
se pokazale njihove izkušnje in širše družboslovno znanje, kot ga imajo predstavniki 1. 
razreda, saj so omenili navade Škotov. Pri vprašanju, ali »ima lahko ženska dolge in kratke 
lase«, so vsi otroci odgovorili pritrdilno ne glede na razred. Eden od učencev 1. razreda meni, 
da moški ne morejo imeti dolgih las, medtem ko so vse druge učenke in učenci odgovorili 
pritrdilno. 

Hipotezo H1 potrjujem in trdim, da obstajajo razlike v stališčih med učenkami in učenci 1. 
razreda in učenkami in učenci 5. razreda o zunanjem videzu v povezavi s spolom.  

Hipotezo H2 potrjujem in trdim, da so odgovori učenk in učencev 1. razreda bolj stereotipni 
kot odgovori učenk in učencev 5. razreda.  
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2.4.7. Odprta vprašanja  

V zadnjem sklopu vprašanj sem se osredotočila na mnenja posameznikov o moškem in 
ženskem spolu. Zanimalo me je, ali so zadovoljni s svojim spolom in ali so bili kdaj 
nezadovoljni. Tu so imeli priložnost izraziti svoje občutke o spolu ter izpostaviti morebitno 
nezadovoljstvo zaradi družbenih pravil, ki jih okolica določa moškim oziroma ženskam. 
Izrazili so preferenco do brata oziroma sestre ter do dekliške oziroma deške družbe. Vsa 
vprašanja imajo tudi podvprašanji »zakaj« ali »razloži«. Tako bomo dobili večji vpogled v 
razmišljanje učenk in učencev. V tem sklopu bomo preverjali stereotipno mišljenje le pri 
naslednjih vprašanjih: »bi raje imel/a sestro ali brata«, »se raje igraš z deklicami ali dečki« ter 
»se lahko deklice in dečki igrajo skupaj«. 

 

2.4.7.1. Stališča učenk in učencev 1. razreda 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 

DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

Si zadovoljen/na, da si 
moškega/ženskega spola? 

7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na s 
svojim spolom? 

1 14,29 % 6 85,71 % 1 14,29 % 6 85,71 % 

Se lahko dečki in deklice igrajo 
skupaj? 

7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Tabela 22: Odprta vprašanja; stališča učenk in učencev, 1. razred 

 

1. Si zadovoljen/na, da si moškega/ženskega spola? 

Vse učenke in vsi učenci 1. razreda so zadovoljni s svojim spolom.  

 

2. Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na? 

6 učenk (85,71 %) in 6 učencev (85,71 %) je zatrdilo, da nikoli niso bili nezadovoljni s svojim 
spolom. 1 učenec je odgovoril, da je že bil nezadovoljen. Želel bi biti deklica, da »bi lahko 
imel dolge lase«, čeprav je na vprašanje »imajo lahko moški dolge lase« odgovoril pritrdilno. 
Subjektivno si razlagam, da je deček morda želel imeti daljše lase, starši pa so mu 
nasprotovali, češ »dolge lase imajo deklice, ne dečki«. Prav tako je bila nezadovoljna 1 
deklica, ki pravi: »Skos to mislim. Fantje bi se z mano poročili, jaz pa nočem in bi raje jaz 
vprašala punce, če se poročijo z mano.« 
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3. Se lahko dečki in deklice igrajo skupaj? 

Vseh 7 učenk in 7 učencev je odgovorilo, da se dečki in deklice lahko igrajo med seboj. 

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 
BRATA SESTRO BRATA SESTRO 

f f % f f % f f % f f % 

Bi raje imel/a sestro ali brata? 5 71,42 % 2 28,57 % 1 14,29 % 6 85,71 % 

Tabela 23: Odprta vprašanja; stališča učenk in učencev, 1. razred 

 

1. Bi raje imel/a sestro ali brata? 

Otroci si povečini želijo sorodnika enakega spola, saj je kar 5 učencev (71,42 %) odgovorilo, 
da si željo brata. Nekateri učenci niso znali obrazložiti svoje odločitve. Tisti, ki so jo, so 
podali različne odgovore: »ker bi imel družbo in bi lahko športala skupaj«, »ker mu lahko 
pomagam in je brat bolj vesel« in »ker bi bil velik«. 2 učenca (28,57 %) si bolj kot brata želita 
sestro, ker »ne bi toliko zahtevala kot brat« in »ker bi se igrala s fantovskimi (avti) in 
punčkastimi (barbike) igračami in to mi je všeč«. 

Večina vprašanih učenk (85,71 %) si želi sestro, »da bi ji lahko delala kitke«, »ker so bolj 
nežne«, »ker me lahko nauči punčkaste stvari, npr. ritmično gimnastiko, mazanje oči, obleke, 
risanje …«, »ker fantje bolj nagajajo«, »ker bi mi sestra bolj pomagala« in »ker je bolj 
pridna«. 

Iz odgovorov lahko razberemo, kako stereotipna so prepričanja otrok. Beal (1994) omenja, da 
velja prepričanje, da so dečki v mladosti bolj motivirani za šport kot deklice. To lahko 
povežemo z željo učenca, da bi rad imel brata, ker bi lahko skupaj »športala«. Ena od razlag 
omenja dekliške in deške igrače. Učencu je všeč, ker pravi, da bi se sestra igrala tako z 
dekliškimi in deškimi igračami. Marjanovič Umek (2009) pravi, da se dečki bolj izogibajo 
igračam, ki naj bi bile namenjene deklicam, kot se deklice izogibajo igračam za dečke. 
Učenke si želijo sestro, ker so deklice bolj nežne, pripravljene pomagati in poučiti sestro o 
pravih »dekliških« stvareh. Eden od bolj znanih stereotipov za ženske velja, da so mile, nežne 
ter pripravljene nuditi pomoč (Marjanovič Umek, 2009).  

 

1. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 
Z DEKLICAMI Z DEČKI Z DEKLICAMI Z DEČKI 

f f % f f % f f % f f % 

Se raje igraš z deklicami ali z 
dečki? 

/ 0 % 7 100 % 6 85,71 % 1 14,29 % 

Tabela 24: Odprta vprašanja; stališča učenk in učencev, 1. razred 
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1. Se raje igraš z deklicami ali z dečki? 

Vseh 7 vprašanih učencev 1. razreda je odgovorilo, da se raje igrajo z dečki, »ker se igrajo z 
boljšimi igračami, npr. roboti«, »ker smo bolj prijatelji in so bolj prijazni«, »ker se igramo 
nogomet, deklice pa so preslabe v nogometu«, »ker je bolj poskočno in zabavno s fanti«, »ker 
sem tudi jaz fant« in »ker punce ne marajo fantovskih stvari«. Eden od učencev je razložil, da 
se raje igra z dečki, »ker se s fanti igramo fantovske stvari, npr. šah, šport, Monopoly«. 
Vprašala sem ga, ali se deklice ne morejo igrati teh iger. Odgovoril je, da je »šah za punce 
pretežka igra, ker je kot vojna, vojna je pa samo za fante«.  

Učenke in učenci posplošujejo lastnosti in ločujejo igre na deške in dekliške. Najverjetneje to 
izhaja iz usmerjanja dečkov proč od »dekliških« dejavnosti (igranje s punčkami, nudenje 
pomoči, ples) in spodbujanja k igri s spolno »ustreznimi« igračami, npr. s kockami, roboti, in 
dejavnostim, npr. plezanje, tek, nogomet itd. (Marjanovič Umek, 2009). 

 

2. Kdaj/ob katerih priložnostih se lahko igrajo skupaj? 

Med učenkami in učenci 1. razreda prevladuje stališče, da se dečki in deklice lahko igrajo 
skupaj ob več priložnostih: na rojstnih dnevih, zunaj, med odmorom, na igrišču ... Omenila bi 
mnenje enega učenca, ki je izstopal z odgovorom: »Včasih, če ni dovolj fantov, se lahko 
igram s puncami.« 

 

3. Kaj je najboljše pri tem, da si deček/deklica? 

Odgovori učencev o prednostih moškega spola so bili: »da imam več denarja«, »da sem bolj 
gibčen«, »da imam lahko kratke lase«, »da sem bolj močen«, »da smo močni« in »ker imamo 
na voljo boljše igrice, take divje. Punce imajo na voljo bolj dolgočasne«. 

Odgovori učenk o prednostih ženskega spola so bili: »ker imam lahko dolge lase«, »ker lahko 
nosim oblekice, imam dolge lase, lepe čeveljčke …«, »lahko rodiš otroke in gledaš televizijo, 
ko ni treba prati«, »da lahko nosim krila, ker fantje jih ne marajo« in »da se lahko šminkaš«. 

 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA  

Učenke in učenci so podobno odgovarjali na 1. del sklopa vprašanj. Vsi so odgovorili, da so 
zadovoljni s svojim spolom ter da se dečki in deklice lahko igrajo skupaj. 1 učenka in 1 
učenec sta povedala, da sta občasno nezadovoljna s svojim spolom. To se zgodi, ker si želita 
stvari (imeti dolge lase in zaprositi dekle za roko), ki naj ne bi bile primerne za njun spol, in 
menita, da je sprememba spola edina rešitev, da so te stvari zanju dovoljene. Večina učenk si 
želi sestro, večina učencev pa brata. Razlogi, ki so jih navedli, so bili v obeh skupinah 
stereotipni. Vsi učenci se raje igrajo z dečki, učenke pa se, z izjemo ene, raje igrajo z 
deklicami. V zgodnjih letih osnovne šole so učenci razdeljeni na dečke in deklice, interakcije 
med spoloma je bolj malo. Segregacija v igri glede na spol je univerzalna in temelji na 
občutkih o združljivosti karakterjev v teh letih (Beal, 1994). 

Hipotezo H3 potrdim in trdim, da se stališča učenk in učencev 1. razreda razlikujejo glede 
preference brat/sestra in izbiranja svojega socialnega kroga.  
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2.4.7.2. Stališča učenk in učencev 5. razreda 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 
DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

Si zadovoljen/na, da si 
moškega/ženskega spola? 

7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na s 
svojim spolom? 

/ 0 % 7 100 % 1 14,29 % 6 85,71 % 

Se lahko dečki in deklice igrajo 
skupaj? 

7 100 % / 0 % 7 100 % / 0 % 

Tabela 25: Odprta vprašanja; stališča učenk in učencev, 5. razred 
 

1. Si zadovoljen/na, da si moškega/ženskega spola? 

Vseh 7 učenk in vseh 7 učencev je odgovorilo, da so zadovoljni s svojim spolom.  

 

2. Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na s svojim spolom? 

Vseh 7 učencev je odgovorilo, da še nikoli niso bili nezadovoljni, da so moškega spola. Prav 
tako je s svojim spolom zadovoljnih 6 učenk, 1 pa je odgovorila, da je že bila nezadovoljna in 
je »razmišljala, kaj bi bilo, če bi bila fant«. 

3. Se lahko dečki in deklice igrajo skupaj? 

Vseh 7 učenk je odgovorilo, da se dečki in deklice lahko igrajo skupaj, ker »so lahko dobri 
prijatelji«, »ne razumem, zakaj se ne bi mogli« in »lahko se igrajo skupaj, a se po navadi ne, 
ker ostali takoj hecajo, da smo zaljubljeni«. Naklonjenost med deklicami in dečki je skrivna. 
Medsebojno druženje skrivajo, saj bi jih ostali takoj označili za zaljubljence (Beal, 1994). 
Prav toliko učencev (100 %) se je strinjalo z učenkami in pravijo, da »ni važen spol, vsi se 
lahko družimo«, »ni omejitev«, eden pa je odgovoril, da se lahko igrajo skupaj, »če imajo 
deklice rade deške igre«. To pomeni, da se morajo deklice prilagoditi dečkom, saj v deških 
skupinah prevladujejo ukazi, v dekliških pa dogovori in pritrditve (Marjanovič Umek, 2009). 

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 

 BRATA SESTRO BRATA SESTRO 

f f % f f % f f % f f % 

Bi raje imel/a sestro ali brata? 3 42,86 % 4 57,14 % 2 28,57 % 5 71,42 % 

Tabela 26: Odprta vprašanja; stališča učenk in učencev, 5. razred 
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1. Bi raje imel/a sestro ali brata? 

Štirje učenci (57,14 %) bi raje imeli sestro kot brata, ker »se boljše razumeš s sestro in ne 
ponavlja za tabo, ker ne more«, »ker so bolj nežne«, »ker so ljubke« in »ker tako zveš več 
stvari o puncah in jih spoznavaš«. 3 učenci (42,86 %) pa bi raje imeli brata, »ker se lažje z 
njim pogovarjaš«, »ker se znajo igrat po fantovsko, npr. streljanje … to ni za punce« in »ker 
imamo s puncami različne interese, fantje imamo radi avtomobilčke, deklice pa punčke«. 5 
učenk (71,42 %) bi raje imelo sestro kot brata, »ker bi se bolje razumeli, ker bi bili istega 
spola«, »ker bi imeli več skupnega – igranje s punčkami in obleke«, »ker jo lahko ličim in ji 
delam frizure«, »ker bi me bolje razumela« in »ker se lahko bolj druživa, ker naju zanimajo 
iste stvari«. 2 učenki pa bi raje imeli brata kot sestro, saj »bi se brat spoznal na tehniko« in 
»ker niso važni in ker se raje družim s fanti«. Beal (1994) pravi, da si otroci izbirajo družbo 
glede na združljivost karakterjev.  

 

5. RAZRED 

UČENCI UČENKE 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 

Z DEKLICAMI Z DEČKI Z DEKLICAMI Z DEČKI 

f f % f f % f f % f f % 

Se raje igraš z deklicami ali z 
dečki? 

/ 0 % 7 100 % 5 71,42 % 2 28,57 % 

Tabela 27: Odprta vprašanja; stališča učenk in učencev, 5. razred 
 

1.  Se raje igraš z deklicami ali z dečki? 

Vsi vprašani dečki (100 %) so odgovorili, da se raje družijo z dečki, ker »se bolje razumemo, 
ker smo istega spola«, »smo si bolj podobni – radi se igramo z avtomobilčki«, »ker so bolj 
prijazni«, »ker delajo to, kar znam – plezajo, punce pa ne plezajo«, »sem raje v moški družbi, 
ker se bolje igramo«, »se lažje ujamemo« in ker »imajo punce rade svoje stvari, fantje pa so 
svoje«. 5 deklic (71,42 %) se raje igra z deklicami, ker »se bolje razumem s puncami«, 
»imamo več skupnega«, »ker imajo rade iste stvari kot jaz (npr. obleke), dečki pa ravno 
obratne (npr. nogomet)«, »ker imamo enake interese« in »so bolj prijazne«. 2 deklici pa se 
raje družita z dečki, saj »se oni ne kregajo« ter »niso važni in se raje družim z njimi«.  

Trije učenci, ki so odgovorili, da bi raje imeli brata, so odgovorili tudi, da se raje družijo z 
dečki. 4 učenci, ki so odgovorili, da bi raje imeli sestro, pa se raje družijo z dečki. Vse 
učenke, ki so se odločile, da bi raje imele sestro, se tudi družijo raje z deklicami, in tiste, ki bi 
raje imele brata, se raje družijo z dečki.  

Socialni krog deklic in dečkov se razlikuje. Dečki se praviloma igrajo v večjih skupinah istega 
spola, deklice pa so po navadi obkrožene z 2 do 3 osebami, prav tako istega spola (Benenson 
in Archer, 1993, v Marjanovič Umek, 2009).  

2. Kdaj/ob katerih priložnostih se lahko igrajo skupaj? 

Med učenkami in učenci 5. razreda prevladuje stališče, da se deklice in dečki lahko igrajo 
skupaj povsod in ob vseh priložnostih. 
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3. Kaj je najboljše pri tem, da si deček/deklica? 

Odgovori učencev o prednostih moškega spola so bili: »da sem močen in iznajdljiv«, »da 
imamo radi šport«, »da lahko ležimo na kavču, ženske pa opravljajo hišna opravila«, »da mi 
ni treba delati doma in kuhati«, »moč«, »da imam veliko prijateljev« in »da ne zapravljam 
denarja«. 

Odgovori učenk o prednostih ženskega spola so bili: »da se lahko ličim, ne bi hotela biti 
naličen moški«, »smo lepše in imamo lepša oblačila«, »da imam lepe obleke«, »ker se 
učiteljica bolj dere na fante«. Pollack (1998, v Jeraj, 2006) izpostavi nepotrpežljivost učiteljic 
do učencev, saj se po njegovem mnenju učiteljice ne poglobijo v njihove probleme in ne 
zavzamejo njihovega stališča. 

PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 5. RAZREDA  

Vse učenke in učenci 5. razreda se strinjajo, da so zadovoljni s svojim spolom in da se deklice 
in dečki lahko igrajo skupaj. Medtem ko so vsi dečki odgovorili, da še nikoli niso bili 
nezadovoljni s svojim spolom, je 1 deklica odgovorila, da pozna občutek nezadovoljstva, ker 
je deklica. Tako med učenkami (71,42 %) kot med učenci (28,57 %) prevladuje želja po 
sestri. 2 učenki in 3 učenci pa so odgovorili, da si bolj želijo brata. Vsi učenci (100 %) se raje 
igrajo z dečki kot z deklicami, medtem ko se 5 učenk (71,42 %) raje igra z deklicami in 2 
učenki z dečki.  

Hipotezo H4 potrdim in trdim, da se stališča učenk in učencev 5. razreda razlikujejo glede 
preference brat/sestra in izbiranja svojega socialnega kroga.  

 

2.4.7.3. Primerjava stališč učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 5. razreda 

 

UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 
DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

Si zadovoljen/na, da si 
moškega/ženskega spola? 

14 100 % / 0 % 14 100 % / 0 % 

Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na s 
svojim spolom? 

2 14,29 % 12 85,71 % 1 7,14 % 13 92,86 % 

Se lahko dečki in deklice igrajo 
skupaj? 

14 100 % / 0 % 14 100 % / 0 % 

Tabela 28: Odprta vprašanja; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

1. Si zadovoljen/na, da si moškega/ženskega spola? 

14 učenk in učencev 1. razreda in 14 učenk in učencev 5. razreda je zadovoljnih s svojim 
spolom.  
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2. Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na s svojim spolom? 

Primeri nezadovoljstva s spolom so prisotni tako med učenkami in učenci 1. razreda kot med 
učenkami in učenci 5. razreda. V 1. razredu se to dogaja oziroma se je zgodilo 1 učenki in 1 
učencu, v 5. razredu pa 1 učenki. Po Kohlbergu (1966) so otroci 1. razreda v obdobju spolne 
stalnosti. Takrat se zavedo, da je spol stalna značilnost, tudi če je otrok oblečen v netipične 
obleke ali se igra z netipičnimi igračami. Tako kot se zavedajo spolne stalnosti, pa se zavedajo 
tudi družbenih pravil, kaj je sprejemljivo. Njihove želje ne sovpadajo vedno s pričakovanji 
družbe. 

3. Se lahko dečki in deklice igrajo skupaj? 

Vse učenke in vsi učenci 1. razreda so odgovorili, da se dečki in deklice lahko igrajo skupaj, 
enako mnenje pa so izrazili tudi vse učenke in vsi učenci 5. razreda. 

 

UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 
BRATA SESTRO BRATA SESTRO 

f f % f f % f f % f f % 

Bi raje imel/a sestro ali brata? 6 42,86 % 8 57,13 % 5 35,71 % 9 64,29 % 

Tabela 29: Odprta vprašanja; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
 

1. Bi raje imel/a sestro ali brata? 

8 učenk in učencev 1. razreda (57,13 %) in 9 učenk in učencev 5. razreda (64,29 %) bi raje 
imelo sestro kot brata. 6 učenk in učencev 1. razreda (42,86 %) in 5 učenk in učencev 5. 
razreda (35,71 %) pa bi si želelo brata. 

 

UČENCI IN UČENKE 1. RAZREDA UČENCI IN UČENKE 5. RAZREDA 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 
Z DEKLICAMI Z DEČKI Z DEKLICAMI Z DEČKI 

f f % f f % f f % f f % 

Se raje igraš z deklicami ali z 
dečki? 

6 42,86 % 8 57,13 % 5 35,71 % 9 64,29 % 

Tabela 30: Odprta vprašanja; primerjava stališč učenk in učencev 1. in 5. razreda 
    

1. Se raje igraš z deklicami ali z dečki? 

Devet učenk in učencev 5. razreda (64,29 %) se raje druži z dečki, 5 (35,71 %) pa z 
deklicami. 8 učenk in učencev (57,13 %) 1. razreda se raje druži z dečki, 2 manj (42,86 
%) pa sta odgovorila, da se raje družita z deklicami. 
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PRIMERJAVA STALIŠČ UČENK IN UČENCEV 1. RAZREDA S STALIŠČI UČENK 
IN UČENCEV 5. RAZREDA 

Vse učenke in vsi učenci 1. razreda ter vse učenke in vsi učenci 5. razreda so zadovoljni s 
svojim spolom in vsi se tudi strinjajo, da se dečki in deklice lahko igrajo skupaj. 1 učenka in 1 
učenec 1. razreda in 1 učenka 5. razreda so odgovorili, da so že bili kdaj nezadovoljni s tem, 
da so moški oziroma ženske. Glede želje po bratu oziroma sestri se mnenja učenk in učencev 
1. razreda in učenk in učencev 5. razreda ne razlikujejo prav dosti – večina v obeh skupinah bi 
raje imela sestro. Prav tako so si podobni v mnenju o družbi, saj se večina obeh skupin raje 
druži z dečki.  

Hipotezo H1 potrdim in trdim, da se stališča učenk in učencev 1. razreda in učenk in učencev 
5. razreda bistveno ne razlikujejo glede preference brat oziroma sestra in izbiranja svojega 
socialnega kroga. Tako učenke in učenci 1. razreda kot učenke in učenci 5. razreda se 
večinoma raje igrajo z dečki, raje pa bi imeli sestro kot brata. 
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2.5. Povzetki spoznanj 

Dandanes je spolna neenakost še vedno prisotna kot kača, ki se vije že iz daljne preteklosti. 
Družba ohranja dvojna merila za dečke in deklice in ti se z različnimi odzivi, pogojenimi s 
spolom, srečajo že takoj ob rojstvu. Spol v očeh okolice določa otrokovo vedenje, saj ga 
družba kmalu usmeri na »prave tirnice«, katerih cilj je voditi posameznika do odraslega 
človeka, oblikovanega po pričakovanjih družbe. Tako otroci gradijo svojo osebnost in spolno 
identiteto, pri tem pa imajo velik vpliv družina, šola in mediji. Ljudje se zgledujemo po 
večini, saj je naše notranje vodilo ugajati drugim. Prvo socialno okolje, s katerim se sreča 
otrok, je zagotovo družina. Ta prevzame veliko odgovornost pri predajanju stereotipnih 
kognitivnih struktur na naše najmlajše. Tako doma kot v šoli, kjer otroci preživijo veliko časa, 
se morajo odgovorni, starši in učiteljice in učitelji, zavedati, da so najpomembnejši zgled v 
otroških očeh, zato so odgovorni za spodbujanje k enakopravnosti spolov. Spolno specifična 
vzgoja deklic in dečkov je enosmerna cesta, ki vodi v svet utrjevanja neenakih možnosti za 
ženske in moške ter povečuje spolno neenakost in diskriminacijo.  

V empiričnem delu magistrske naloge so učenci 1. in 5. razreda odgovarjali zelo stereotipno. 
Učenci, predvsem 1. razreda, so najverjetneje med odgovarjanjem imeli v mislih okoliščine 
doma. Družina je primarni socialni prostor, kjer se utrdijo že naučena pravila in kognitivne 
strukture. Iz odgovorov lahko sklepamo, v kakšnem okolju odraščajo učenci in učenke ter od 
kod črpajo podatke, ki se sčasoma utrdijo kot stereotipi. Glede na to, da v učnem načrtu 1. 
razreda ni predvidena obravnava (spolnih) stereotipov, v 5. razredu pa je, in ker učenke in 
učenci v 1. razredu nimajo več kulturnega kapitala kot učenke in učenci v 5. razredu, sem 
pričakovala, da bo razlika v stopnji stereotipnega mišljenja med učenkami in učenci 1. razreda 
in učenkami in učenci 5. razreda velika. Pri vseh sklopih lahko hipotezi H1 in H2 potrdim, saj 
so stališča učenk in učencev 1. razreda bolj stereotipna kot stališča učenk in učencev 5. 
razreda. Glede razlik med deklicami in dečki pa ne morem trditi, da so eni ali drugi dejansko 
odgovarjali bolj stereotipno. Med vprašanimi otroki prevladujejo stereotipne predstave o 
ženskah in moških: ženske so lepe, urejene, skrbne, dobre gospodinje, prijazne, nežne in 
boječe ter skrbijo za otroke, moški pa so močni, športni, boljši vozniki, pogumni … 
Presenečena sem bila, da sta izrazito nestereotipno odgovarjala le 1 učenec in 1 učenka, in to 
učenec 1. razreda in učenka 5. razreda. Večino lastnosti sta pripisala obema spoloma, a so pri 
naštevanju lastnosti moških in žensk kljub temu prevladovale stereotipne lastnosti. 

Zanimivo bi bilo raziskavo razširiti na celotno Slovenijo. Tako bi dobili dober vpogled, kako 
razmišljajo slovenski učenci, in hkrati bi odprli oči tudi odraslim, da se zavemo, koliko škode 
in diskriminacije povzročijo te nevidne, a prisotne ovire. Izjemno pomembno je, da so naši 
otroci deležni enake vzgoje in da preživijo čas v nediskriminiranem okolju, šoli. Tam imajo 
pomembno vlogo učiteljice in učitelji, saj so odgovorni za neseksistično predajo učne snovi in 
se morajo zavedati pomembnosti neseksističnega prikritega učnega načrta ter ustvarjanja 
enakih možnosti za vse.  

Žalosti me, da so otroci pri šestih oziroma desetih letih obremenjeni s stvarmi, ki jim, po 
njihovem mnenju, preprečujejo, da bi počeli želeno stvar, pa naj bo to poklic, preživljanje 
prostega časa ali pa njihove sanje o prihodnosti. Želim si, da se vsak deček in vsaka deklica 
zaveda, da so vse možnosti sveta dosegljive, če smo se pripravljeni za to potruditi.  
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2.7. Priloge 

2.7.1. Vprašalnik 
 

Razred: __________         Spol:    M     Ž     

 

1. Delitev družinskega dela 

• Kdo kuha?                    M     Ž    oba     

• Kdo skrbi za otroke?     M     Ž    oba     

• Kdo pere perilo?           M     Ž    oba     

• Kdo odnaša smeti?       M     Ž    oba     

• Kdo popravlja pokvarjen pralni stroj?       M     Ž    oba     

 

2. Poklici  

• So lahko ženske gasilke?   DA   NE    

Če ne, zakaj?    

_____________________________________________________________________ 

• So lahko moški frizerji?   DA   NE   

 Če ne, zakaj?    

_____________________________________________________________________ 

• So lahko ženske voznice tovornjaka?   DA   NE  

  Če ne, zakaj?  

_____________________________________________________________________ 

• So lahko moški medicinski bratje? DA   NE  

  Če ne, zakaj? 

_____________________________________________________________________ 

• Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati ženske?   DA   NE    

 Če ja, zakaj? 

_____________________________________________________________________ 

• Ali obstaja poklic, ki ga ne morejo opravljati moški?   DA   NE  

   Če ja, zakaj? 

 

 

 



 

72 

 

3. Čustva 

• Kdo je nežen?                M     Ž    oba     

• Kdo je sramežljiv?         M     Ž    oba     

• Kdo je pogumen?          M     Ž    oba     

• Kdo je boječ?                 M     Ž    oba     

• Kdo joka?                      M     Ž    oba     

• Kdo je jezen?                 M     Ž    oba     

• Kdo pokaže čustva?        M     Ž    oba    

  

4. Prosti čas 

• Kdo rad nakupuje?  M     Ž    oba     

• Kdo vozi avto?   M     Ž    oba     

• Kdo se rad ukvarja s športom?   M     Ž    oba     

• Kdo se rad igra zunaj?   M     Ž    oba     

 

5. Stereotipi o spolih 

• Kdo je močan?   M     Ž    oba     

• Kdo se gleda v ogledalo?   M     Ž    oba     

• Kdo je pameten?    M     Ž    oba     

• Kdo se lepo vede?   M     Ž    oba     

• Kdo je iznajdljiv?    M     Ž    oba     

• Kdo je drzen?     M     Ž    oba     

• Kdo rad pomaga drugim?   M     Ž    oba     

• Naštej tri lastnosti moških (asociacije): 

_____________________________________________________________________ 

• Naštej tri lastnosti žensk (asociacije): 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Zunanji videz 

• Kdo ima dolge lase?   M     Ž    oba     

• Imajo lahko ženske dolge in kratke lase?   DA    NE       

 Če ne, zakaj?   

____________________________________________________________________ 

•       Imajo lahko moški dolge in kratke lase?    DA    NE  

      Če ne, zakaj?   

_____________________________________________________________________ 
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• Kdo nosi krilo?   M     Ž    oba     

• Kdo se liči?       M     Ž    oba     

 

7. Odprta vprašanja 

• Si zadovoljen/na, da si moškega/ženskega spola?   DA    NE      Zakaj?  

                 

__________________________________________________________________________________ 

• Ali si bil/a kdaj nezadovoljen/na s svojim spolom?    DA   NE   

 Kdaj, zakaj?     

            

__________________________________________________________________________________ 

• Bi raje imel/a sestro ali brata?  SESTRO   BRATA    

 Zakaj?    

                   

__________________________________________________________________________________ 

• Se raje igraš z deklicami ali dečki?      Z DEKLICAMI        Z DEČKI           

  Zakaj?                

________________________________________________________________________ 

• Se lahko deklice in dečki igrajo skupaj?    DA    NE       

Če ne, zakaj? 

________________________________________________________________________ 

• Kdaj/ob katerih priložnostih se lahko igrajo skupaj? 

________________________________________________________________________ 

 

• Kaj je najboljše pri tem, da si deklica/deček? 

                           
_________________________________________________________________________________ 
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2.7.2. Soglasje staršev 
 

Spoštovani starši! 

 

Sem Ajda Oven Brecelj, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Razredni pouk.  

V času absolventskega staža pišem magistrsko nalogo, katere tema so stališča učenk in učencev 1. in 
5. razreda o vlogah moških in žensk v današnji družbi.  

Del magistrske naloge je tudi empirični del, v katerem bom intervjuvala 5–10 učenk in učencev 1. 
razreda in prav toliko učenk in učencev 5. razreda OŠ Franca Rozmana - Staneta. Pri tem bom 
preverila zastavljene hipoteze in v praksi poiskala odgovore na vprašanja, ki so se pojavila med 
prebiranjem in zapisovanjem teorije. 

Intervju bo trajal 5–10 min, izveden pa bo individualno z vsakim otrokom posebej. V tem času bodo 
odgovorili na 36 vprašanj, povezanih z zunanjim videzom moških in žensk, s poklici in stereotipi, 
povezanimi s spoli, področji zanimanja za posamezen spol, z delitvijo gospodinjskih opravil ter s 
čustvi, ki jih pripisujemo posameznemu spolu.  

Zaradi lažje obdelave podatkov bom intervju posnela s kamero. Odgovori otrok bodo uporabljeni 
izključno za namen magistrske naloge, posnetki pa bodo po zaključenem procesu izbrisani. 

Če se strinjate, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi, Vas prosim, da izpolnite soglasje. 

Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam, 

 

                                                                                                                                     Ajda Oven Brecelj 

 

Ljubljana, 26. 3. 2018 

 

SOGLASJE 

Spodaj podpisana/i ______________________ (ime in priimek) soglašam s sodelovanjem mojega 
otroka _________________________ (ime in priimek) v intervjuju. Le-tega bo izvedla študentka 
Pedagoške fakultete Ajda Oven Brecelj. Vsi podatki bodo anonimni in bodo uporabljeni izključno za 
namen magistrske naloge.  

Razred, ki ga otrok obiskuje: ________ 

______________________________                                        ______________________________ 

      (datum in kraj)                                                                   (podpis staršev ali zakonitih zastopnikov) 



 

 

 

 


