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POVZETEK 

V teoretičnem delu sem opisala pojem spola in kako ta vpliva na posameznika. Fausto-Sterling 

(2014) razlikuje med biološkim (sex) in družbenim spolom (gender). Biološki spol se otroku 

določi ob rojstvu na podlagi anatomije zunanjih genitalij. Ta nato sproži družbeni odziv okolice 

in otroku se določi družbeni spol, ki mu narekuje pravilno vedenje glede na spol (prav tam). 

Nato sem opisala, na kakšen način otrok prevzame spolne vloge, ki mu jih narekuje družba, in 

kako se pri otroku razvije pojem spola. Pri tem sem se osredotočila predvsem na dve teoriji, ki 

govorita o razvoju spolne identitete, in sicer na spoznavno razvojne teorije, katere predstavnik 

je Kohlberg, in na teorijo spolnih shem. Nadaljevala sem z opisovanjem razlik med spoloma na 

različnih področjih razvoja. Kljub razlikam, ki se pojavljajo med dečki in deklicami, pa je med 

obema spoloma zaslediti več podobnosti kot razlik (Marjanovič Umek, 2009). Na kratko sem 

opisala, kaj je pri igri bolj značilno za dečke in kaj za deklice ter s katerimi igračami se igrajo. 

V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem predstavila, kaj so stereotipi in kako se kaže vpliv 

okolja na spolno stereotipno vedenje otrok.  

Rezultate empirične raziskave sem pridobila s pomočjo intervjuja, ki sem ga izvedla s 

štiriindvajsetimi otroci, starimi od tri do šest let. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se pri 

predšolskih otrocih pojavljajo spolni stereotipi ter ali pri tem zasledimo razlike glede na njihovo 

starost in spol. Rezultati so pokazali, da se spolni stereotipi oblikujejo že pri predšolskih otrocih, 

tako pri dečkih kot pri deklicah. Opaziti je, da so dečki bolj stereotipni od deklic, je pa pri obeh 

spolih zaznati močno stereotipno mišljenje, kar je opaziti predvsem iz komentarjev, ki so mi jih 

pri svojih odgovorih podali otroci. Otroci obeh spolov so bolj stereotipni do dečkov kot do 

deklic, saj manj odobravajo, če dečki počnejo stvari za deklice kot obratno. Rezultati so 

pokazali, da stereotipnost kažejo tako mlajši kot starejši predšolski otroci. 

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, spolna identiteta, razlike med spoloma, spolni stereotipi 

  



ABSTRACT 

Theoretical part of this work delivers definition of gender and its effect on an individual. Fausto-

Sterling (2014) distinguishes between biological (sex) and societal (gender). The former is 

assigned to a newborn child based on the anatomy of external genitals, thereby triggering social 

response which assigns the gender and dictates proper behavior according to that gender. In 

addition, this work explains the acquisition of societal roles and the related development of 

gender, focusing on two proposed hypotheses on the formation of gender identity, namely 

cognitive developmental theory (represented among the rest by Kohlberg) and gender scheme 

theory. The introductory part is followed by discussion of the gender differences in different 

areas of development. Despite differences between boys and girls, similarities between genders 

are prevalent (Marjanovič Umek, 2009). The discussion is focused on gender-based 

characteristics of child play and toys. In the last theoretical section stereotypes are presented 

and their effect on children behavior are discussed.  

Empirical research of this work is based on an interview involving 24 pre-school children aged 

between three and six years. The aim of research was to determine, whether gender-based 

stereotypes appear in pre-school children and if so, whether the stereotypes are influenced by 

sex and age.  

The research have confirms that gender-based stereotypes are formed at the pre-school stage 

both in boys and girls. Apparently boys are more prone to stereotypes than girls. The comments 

given by children during the discussion reflects stereotype-driven reasoning. In general, boys 

are stereotyped to a larger extent than girls because they are less tolerated to adopt behavior 

typical of girls than vice versa. The results showed that both, younger and older boys and girls 

are stereotyped.  

 

 

Keywords: a preschooler, gender identity, gender differences, sexual stereotypes  
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UVOD 

Za izbrano temo diplomske naloge sem se odločila predvsem zaradi svojih izkušenj pri delu v 

vrtcu, kjer sem opazila, da nekatere vzgojiteljice delajo razlike med spoloma. Zanimivo je, da 

sem skoraj ob vsakem vstopu v igralnico opazila, kolikšno je število dečkov in deklic v oddelku. 

To je bilo opaziti predvsem iz izdelanih barvnih motivov skupine, ki so bili v večini popolnoma 

stereotipnih barv, torej modra za dečke, roza ali vijolična za deklice. To me je vzpodbudilo, da 

sem začela razmišljati o razlikah med spoloma in stereotipnih spolnih vlogah otrok.  

Po izbiri teme za diplomsko delo sem bila na spolno stereotipno vedenje še bolj pozorna in tako 

sem opazila, da nekatere vzgojiteljice delajo razlike tudi pri vsakodnevnih dejavnostih. Opazila 

sem, da moteče vedenje dečkov tolerirajo dalj časa kot enako vedenje pri deklicah; slednje so 

na neprimerno vedenje hitreje opozorjene. Prav tako sem opazila, da so deklice pogosteje v 

vlogi njihovih »pomočnic« pri vsakodnevnih opravilih. Videti je tudi bilo, da se glasna igra 

dečkov tolerirala dalj časa v primerjavi s takšno igro deklic. Večjo toleranco pri vedenju dečkov 

je opaziti tudi pri hranjenju, saj so na svoje neprimerno vedenje pri mizi opozorjeni kasneje kot 

deklice. 

Kar se tiče igre otrok, lahko rečem, da pri otrocih nisem opazila razlik glede na spol, saj se 

deklice igrajo tudi v konstrukcijskem kotičku, dečki pa v kotičku dom, družina in kuhinja. 

Predvsem pri starejših predšolskih otrocih pa že opazimo, da so skupine pri igri večinoma 

istospolne, torej skupine deklic in skupine dečkov. Le malo kdaj sem opazila skupno igro 

dečkov in deklic, občasno je bilo zaslediti igro dečkov in ene deklice ali obratno. 

Menim torej, da v vrtcih še vedno zasledimo neenako obravnavo otrok glede na spol, s tem pa 

tudi prenašanje spolnih stereotipov na otroke. Odrasli s svojimi besedami in obnašanjem nehote 

vplivamo na otroke, ki se na podlagi tega začnejo vesti stereotipno. S tem vplivamo na njihovo 

socializacijo in tudi na različen razvoj dečkov in deklic na različnih področjih njihovega 

razvoja.  

Na podlagi naključno opaženega sem se odločila, da bom empirično raziskala to problematiko. 

Moj cilj raziskave je ugotoviti, ali se pri predšolskih otrocih pojavljajo spolni stereotipi ter ali 

pri tem zasledimo razlike glede na njihovo starost in spol.  
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1. BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 
Pri pojmu spol razlikujemo med biološkim (ang. sex) in družbenim spolom (ang. gender). Spol 

»je družbena kategorija, vsiljena spolno zaznamovanemu telesu« (Antić Gaber idr., 2015, str. 

12). Je proizvod družbe, ki narekuje ideje o vlogah, ki so primerne za žensko in moško 

identiteto. Dojema se kot nekaj naravnega, saj se je skozi zgodovino izkazal za eno najtrdnejših, 

najvztrajnejših in najbolj konsistentnih struktur (prav tam). Izraz »sex« deli bitja na moške in 

ženske na podlagi prirojenih anatomskih in fizioloških lastnosti, ki so povezane z reprodukcijo 

(Furlan, 2006).  

Biološki spol otroka se določi glede na anatomijo zunanjih genitalij novorojenčka (Fausto-

Sterling, 2014). Tako spol posameznika določimo po njegovih zunanjih in notranjih genitalijah, 

spolnih žlezah, hormonih in drugih spolnih značilnostih. Na ta način lahko našo družbo 

razdelimo na dva pola, na moške in na ženske (Haralambos in Holborn, 1999). Izraz »gender« 

pa označuje vse lastnosti, ki jih določena družba predpisuje ženskam in moškim (Furlan, 2006). 

Družbeni spol tako označi identiteto posameznika, ta pa je vedno v skladu z zahtevami okolice 

oz. kulture, v katero se je otrok rodil (Fausto-Sterling, 2014). Družbeni spol je naučen iz 

določenih izkušenj, ki jih posamezniku da določena kultura. Z njim se ne rodimo, ampak počasi 

to postajamo. Človek se rodi v neko okolje, ki ga oblikuje in zaznamuje. Družbeni spol je tako 

kulturna vloga posameznika v družbi in s tem veliko več kot biološki spol. Posameznik na 

podlagi biološkega spola poskuša ugajati okolici in utrjuje načine obnašanja, ki ga določa 

njegov spol. Tako se zgodi preobrat od biološkega k družbenemu spolu, od »sex« k »gender«. 

Biološki spol na ta način postane družbeni spol preko procesa socializacije posameznika 

(Furlan, 2006).  

Družbeno sprejetje posameznikov kot moških in žensk je tako stereotip in tudi moškost oz. 

ženskost je stereotip, ki se ga naučimo preko procesa socializacije. Posamezniki tako na podlagi 

biološkega spola razvijejo svoj družbeni spol in spolno identiteto. Ta proces se zgodi na podlagi 

vpliva okolice, ki se do dečka ali deklice obnaša skladno z nekimi pripisanimi značilnostmi, ki 

jih pripisujemo določenemu spolu (Štular, 1998). 

N. Furlan (2006) pravi, da lahko spol razumemo kot nek razredni sistem, kjer imamo ločena 

dva razreda, torej ženskega in moškega. Da osebi določimo spol, so v prvi vrsti pomembni 

telesni znaki, to so telo, lasje, obleka, glas, koža in gibanje posameznika, potem pa imamo tu 

še vedenjske in tekstualne znake. K slednjima štejemo vedenjske vzorce, sposobnosti, imena, 

odnose itd., ki so pravi ali napačni in podpirajo želene spolne značilnosti. Tako lahko opazimo, 

da s pomočjo telesne zgradbe in biološke osnove posamezniku določimo enega od spolov. 

Določimo mu biološki spol. Oseba mora tako, da zadovolji družbo, sprejeti spol, ki mu ga ta 

predpiše na podlagi njegovih spolnih znakov (prav tam). Pri otroku tako že od samega začetka 

posreduje nekdo, ki mu narekuje, čemu je zapisan (Fausto-Sterling, 2014).  

Biološke razlike med spoloma privedejo do delitve dela med spoloma in s tem do pogojenih 

vlog, ki jih imata ženska in moški v družbi. Le-te so zasnovane predvsem iz praktičnosti, saj 

moški zaradi svoje moči lažje opravlja težja dela, ženska pa opravlja dela, ki so lažja. Vseeno 

pa se s tem ne strinjajo vsi raziskovalci, saj nekateri menijo, da vloge spolov niso ustvarjene na 

podlagi bioloških značilnosti, ampak so kulturno pogojene. Ljudje se tako preko družbe 

naučimo vedenja, ki se pričakuje od določenega spola, to pa nima nobene povezave s 

prirojenimi značilnostmi. Tako je družba in kultura tista, ki ustvarja vedenje moškega in ženske  

(Haralamos in Holborn, 1999). 
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2. RAZVOJ SPOLNE IDENTITETE 
Raziskovalci so se v preteklosti spraševali, kako otroci postanejo moški in ženske. Odgovore 

so našli v psihologiji in sociologiji. Po mnenju psihologov otrok v procesu identifikacije 

ponotranji starša enakega spola in s tem spol postane del njega. Sociologi pa so bili mnenja, da 

se otrok nauči obnašanja, ki je določen za njegov spol, na podlagi spolne vloge, ki je skupek 

predpisov, kako se moški in ženske vedejo v družbi. Starši preko procesa socializacije otroka 

naučijo oz. nanj prenesejo pravila in pričakovanja družbe. Tako je ena prvih stvari, ki se jih 

nauči otrok od odraslih, ravno učenje ženske in moške spolne vloge. Vseeno pa nekateri avtorji 

navajajo, da je od otroka odvisno, kolikšna je njegova pripravljenost za sprejemanje informacij, 

kako naj se vede in kako sprejme spolno tipično vedenje. Spolne vloge tako pri posamezniku 

predstavljajo tisti delček, ki biološki spol preobrazi v družbeni spol (Furlan, 2006).  

Otroci se pri procesu odraščanja srečujejo z načini mišljenja, ki določajo vedenja, ki so značilna 

za določeno družbo, v kateri živimo. Tako dečki kot deklice imajo naravne zmožnosti, ki pa jih 

kultura lahko privede do popolnosti. Tako kultura in naravna nagnjenja vplivata drug na 

drugega in določata moško in žensko vlogo. Otrok se s pomočjo odraslega nauči svoje spolne 

vloge in si želi pripadati enemu od spolov. S sprejemanjem spolne določenosti počasi sprejema 

lastno spolno vlogo (Aceti, 2009). 

Okoli četrtega/petega leta starosti se poistoveti s staršem enakega spola in se tako odpove spolu, 

ki ni njegov (Aceti, 2009). Pri petih letih otroci tako že povezujejo neke osebnostne značilnosti 

z moškim in ženskim spolom, torej ženske so krhke, moški energični (Marjanovič Umek, 2011). 

M. Antić Gaber in sodelavci (2015) navajajo, da so razlike med spoloma proizvod družbe, te 

pa privedejo do neenakosti med spoloma. Oba spola sta tako potisnjena v različne spolne vloge, 

ki jih narekuje družba, na podlagi spola (prav tam).  

Obstajajo različne teorije o tem, kako otrok osvoji pojem spol in razume moško in žensko 

spolno vlogo ter spolno identiteto. Biološke in biološkosocialne teorije poudarjajo, da med 

dečki in deklicami obstajajo razlike, ki so biološke. Te razlike se kažejo v različni gradnji telesa, 

reproduktivni vlogi, vidikih delovanja hormonov in možganih deklic in dečkov. Teorije učenja 

in socialnega učenja poudarjajo razvoj pojma spol in spolnih vlog na podlagi učenja, kjer so 

pomembne podkrepitve, tako nagrade kot kazni, na podlagi opazovanja modela in 

samonadzorovanja. Na ta način se otroci naučijo spolno stereotipnega vedenja na podlagi 

posnemanja (Marjanovič Umek, 2009). Potem pa sta tu še dve teoriji, in sicer spoznavne 

razvojne teorije in teorija spolnih shem. Slednji dve se mi zdita pomembnejši za razumevanje 

razvoja spolne identitete, zato ju bom v nadaljevanju tudi podrobneje predstavila. 

 

2.1 SPOZNAVNE RAZVOJNE TEORIJE (Kohlberg) 
Temeljno vodilo spoznavne razvojne teorije je interakcija med okoljem in biologijo 

posameznika. Gre za razumevanje spolnih vlog ženske in moškega ter razvoj spolne identitete 

pri otroku, ki je posameznikov pojem o sebi kot dečku ali deklici (Marjanovič Umek, 2009). 

Po mnenju Kohlberga naj bi otrok sam na podlagi zrelosti razvil pojem spola in spolne vloge. 

To je povezano predvsem z razvojem mišljenja in socialne kognicije otroka. Učenje naj ne bi 

imelo pri tem nikakršen vpliv oz. vpliv, ki je zanemarljiv (Marjanovič Umek, 2011).  

Kohlberg je opisal tri razvojne stopnje (Nemec in Kranjc, 2011, str. 153–154). 

1. Spolna identiteta: najbolj značilna je za starost od enega leta in pol/dveh do treh/štirih 

let. Otrok na tej stopnji pravilno pove, ali je sam deček ali deklica, in tudi pravilno opredeli 

druge glede na njihov spol. Pri tem nima težav pri vprašanju: »Ali si deklica ali deček?« 
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2. Spolna stabilnost: ta stopnja se pojavi po tretjem ali četrtem letu starosti. Otrok na tej 

stopnji že dobro razume, da je spol nekaj stabilnega in se ne spreminja glede na življenjska 

obdobja oz. starost, ampak ostaja enak. Na tej stopnji nima težav, ko ga vprašamo: »Kaj si bil, 

ko si bil še dojenček, deček ali deklica?« 

3. Spolna stalnost: razvojna stopnja se pojavi po šestem/sedmem letu starosti. Otrok na 

tej stopnji že razume, da je spol nekaj stalnega in se ne spreminja, če si bo deček npr. oblekel 

krilo. Razume, da bo deček v tem primeru še vedno deček in ne deklica. Otrok tako že ve, da 

se spol ne spreminja, če se igra s spolno stereotipnimi igračami, ki so določene za nasprotni 

spol, enako velja tudi za netipično oblačenje oblačil, pogojene s spolom. Otrok tu nima težav 

pri odgovarjanju na vprašanje: »Ali bi postal deček deklica, če bi si oblekel dekliške obleke?«  

Opisane razvojne stopnje spola niso konkretno povezane z vedenjem in dejavnostmi otrok, ki 

so stereotipne za določen spol. Otroci lahko o spolu vedo veliko, a vseeno ni nujno, da bodo 

kazali spolno tipično vedenje. Lahko pa je tudi obratno, da otroci ne vedo veliko o spolu, a 

kljub temu izražajo vedenje, ki je značilno za enega od spolov (Marjanovič Umek, 2011). 

Kohlbergova teorija je bila deležna tudi nekaj kritik. Zgoraj opisana razvojna zaporedja niso 

empirično preverjena, prav tako pa se konstantnost spola po njegovem razvije pri šestih letih, 

vendar otroci spolno stereotipno vedenje kažejo že prej. Iz tega sledi, da razumevanje spola ni 

predpogoj za otrokovo spolno stereotipno vedenje (Marjanovič Umek, 2011). Novejše 

raziskave na področju spoznavnih teorij so mnenja, da otroci že zelo zgodaj oblikujejo spolne 

sheme za dečke in deklice. Razlog za to je, da imajo otroci že prirojeno potrebo po organiziranju 

in urejanju podatkov, ki jih pridobijo iz okolja. Pri tem dobijo podatke o razlikah med spoloma, 

ki jim omogočajo razlikovanje glede na spol. Pri oblikovanju spolnih shem da otrok večji 

poudarek informacijam, ki se navezujejo na njegov spol in s tem tudi uravnava svoje vedenje 

(Marjanovič Umek, 2009). 

Prav na podlagi kritik Kohlbergove teorije se je oblikovala teorija spolnih shem, ki jo 

predstavljam v nadaljevanju. 

 

2.2 TEORIJA SPOLNIH SHEM 
Avtorji teorije spolnih shem so bili mnenja, da nobena od navedenih teorij ne opisuje dobro 

razvoja spolnih shem. Te se po njihovem mnenju začnejo razvijati že v obdobju malčka. Otrok 

takrat opazi razlike med spoloma in sebe pravilno opredeli glede na spol. Otrok z leti vse bolj 

razlikuje spolne sheme in tako tudi vedenje, ki je pogojeno s spolom (Nemec in Kranjc, 2011). 

Teorija izhaja iz tega, da razumevanje konstantnosti spola ni predpogoj za spolno stereotipno 

vedenje otrok oz. vedenje, povezano s spolom, in da otrok oblikuje spolne sheme na podlagi 

pridobljenih informacij in učenja. Pri otroku naj bi se spolne sheme začele razvijati že zelo 

zgodaj, to je takrat, ko otrok opazi razlike med spoloma in sebe opredeli kot dečka ali deklico. 

Tekom let otrok vse bolj loči spolne sheme in tudi vedenje, ki je povezano s spolom (Marjanovič 

Umek, 2011). 

Tudi pri tej teoriji avtorji navajajo tri razvojne stopnje (Nemec in Kranjc, 2011, str. 154). 

1. Opazne značilnosti spola: na tej stopnji se otroci učijo, kaj je značilno za dečke in kaj 

za deklice na podlagi nekih vizualnih informacij. Tu je značilno mišljenje, kot npr. deklice 

imajo dolge lase, dečki pa kratke.  

2. Povezovanje različnih značilnosti spola: otroci, ki so stari med štiri in šest let, začnejo 

povezovati različne značilnosti spola, ki so značilne za njihov spol. 

3. Pojem spola: otroci imajo po osmem letu starosti v celoti oblikovan pojem spola, le-

tega pa spremljajo tudi spolno stereotipna vedenja. Nasprotni spol razumejo enako kot svojega 
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(prav tam). S tem, ko ima otrok oblikovan pojem spola za moškega in žensko, pa ima pri tem 

tudi velik nabor spolno stereotipnega vedenja (Marjanovič Umek, 2011). 

Zavedati se moramo, da vsi otroci ne sledijo razvojnim stopnjam na enak način. Nekateri vedo 

o spolu več, nekateri manj, enako pa velja tudi za spolno tipično vedenje. Kljub temu to ni 

pogoj, da bo otrok zato tudi deloval spolno stereotipno oz. se tako vedel. Tudi tu se je potrebno 

zavedati individualnih razlik med otroki (Marjanovič Umek, 2009). 

 

 

3. RAZLIKE MED SPOLOMA  
Kot vemo in tudi vidimo, razlike med dečki in deklicami so in tudi bodo. Dečki in deklice se 

med seboj razlikujejo po videzu, zmožnostih, interesih in še bi lahko naštevali. Na kar je 

pozorno manj ljudi, je to, da se dečki in deklice razlikujejo tudi na različnih področjih razvoja. 

Kot pravi L. Marjanovič Umek (2009), je med dečki in deklicami zaslediti več podobnosti kot 

razlik. To lahko opazimo že pri prvi odstranitvi otroka od matere, torej pri rojstvu (Beauvoir, 

2013). Tako dečki kot deklice ob rojstvu občutijo enake potrebe, interese in ugodja, kot npr. 

sesanje. V nadaljevanju življenja oboji enako radovedno raziskujejo svoje telo in svojo 

čustvenost usmerijo v mamo ter sta oba, tako deček kot tudi deklica, enako ljubosumna, če so 

rodi še en sorojenec. Pri tem oba izražata jezo, se kujata in imata motnje pri izločanju seča. Oba 

si želita pridobiti ljubezen in pozornost odraslih. V prvih letih življenja torej med dečki in 

deklicami ni velikih razlik, oba spola si namreč prizadevata podaljšati srečno stanje pred 

odstranitvijo. Pri obeh spolih je opaziti, da si želijo ugajati okolici, pri odraslih napraviti 

nasmeške in biti občudovani (prav tam).  

Različni raziskovalci so mnenja, da je ravno zgodnje učenje spolno tipičnega vedenja 

najpomembnejši vzrok, da se med spoloma pojavljajo razlike na področjih razvoja in vedenja 

(Furlan, 2006). V nadaljevanju se bom usmerila na področja otrokovega razvoja in predstavila 

nekaj razlik, ki se pojavljajo med dečki in deklicami na posameznih področjih. 

 

3.1 TELESNI, GIBALNI IN ZAZNAVNI RAZVOJ 
Če nas zanima, ali se med dečki in deklicami pojavljajo razlike na telesnem in nevrološkem 

področju, lahko že ob rojstvu opazimo, da so deklice razvitejše od dečkov. V prvih tednih po 

rojstvu je pri deklicah opaziti, da v primerjavi z dečki dalj časa zadržijo očesni stik, medtem ko 

so dečki gibalno bolj dejavni od deklic in tudi manj spijo oz. ostanejo dlje budni. Dečki imajo 

na telesnem področju bolj razvite mišice od deklic, večji pljučni krili ter srce in so manj 

občutljivi za bolečino kot deklice. Ob rojstvu je pri dečkih opaziti tudi večjo nagnjenost, da 

zbolijo, saj so bolj dovzetni za razne bolezni, podhranjenost in različne prirojene okvare. Zaradi 

naštetega je pri dečkih zaznati tudi večjo smrtnost v primerjavi z deklicami. Deklice, stare pet 

mesecev, predmete pogosteje prijemajo z desno roko, medtem ko dečki predmete prijemajo 

enako pogosto tako z levo kot z desno roko. Za deklice je značilno tudi to, da v povprečju hitreje 

shodijo kot njihovi sovrstniki nasprotnega spola (Marjanovič Umek, 2009). V prvih dveh letih 

življenja, ko otroci pridobivajo na rasti in teži, so deklice povprečno za en centimeter nižje od 

dečkov in tudi lažje za povprečno pol kilograma. Da so dečki malo višji in težji od deklic, je 

opaziti tudi v zgodnjem otroštvu, ki traja od 3. do 6. leta starosti (Nemec in Kranjc, 2011).  

Čeprav je pri deklicah ob rojstvu opaziti hitrejši telesni in zaznavni razvoj, pa postanejo dečki 

z leti v primerjavi z deklicami spretnejši v dejavnostih, ki zadevajo moč in grobe gibe. Za 

deklice je značilno, da v obdobju mladostništva, tudi hitreje vstopijo v puberteto kot dečki 
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(Marjanovič Umek, 2009). Tudi B. Nemec in M. Kranjc (2011) navajata, da se med dečki in 

deklicami pojavljajo razlike z vstopom v puberteto. Deklice naj bi v povprečju vstopile v 

puberteto dve do tri leta prej kot dečki, in sicer med osmim in desetim letom, medtem ko dečki 

približno pri dvanajstih letih. V času pubertete dečki zrastejo več kot deklice (prav tam). 

 

3.2 MISELNI IN GOVORNI RAZVOJ 
Na področju splošnega intelektualnega razvoja se med dečki in deklicami ne pojavljajo bistvene 

razlike. Razlikam, ki se pojavljajo med spoloma na tem področju, o katerih govorijo nekateri 

avtorji raziskav, lahko pripišemo različne dejavnike, ki spremljajo dojenčka in kasneje malčka 

v njihovem življenju. Tu lahko omenimo različno interakcijo matere do deklic in dečkov, 

družino, vrtec in vrstniško skupino, s katero se druži otrok (Marjanovič Umek, 2009). B. Nemec 

in M. Kranjc (2011) navajata, da se starši več pogovarjajo s hčerkami kot s sinovi, pri 

govorjenju z deklicami pa uporabljajo tudi bolj sestavljen govor. Pri govoru v povprečju tako 

bolj zaostajajo dečki od deklic (prav tam).  

Več razlik med spoloma je opaziti predvsem v specifičnih sposobnostih obeh spolov. Raziskave 

kažejo, da so deklice v primerjavi z dečki boljše v govornih sposobnostih. Boljšo uspešnost je 

zaslediti že v obdobju dojenčka, tj. od rojstva do tretjega leta starosti, ko so deklice uspešnejše 

pri vokalizaciji, bebljanju in rabi prvih besed (Marjanovič Umek, 2009). Pri deklicah je med 

prvim in drugim letom starosti opaziti višje rezultate na testih besednih sposobnosti, deklice 

tudi hitreje spregovorijo kot dečki, poleg tega pa njihov besednjak narašča hitreje (Furlan, 

2006). Kasneje, v zgodnjem otroštvu, med spoloma ni opaziti večjih razlik v govornih 

sposobnostih, opaziti je le, da so dečki uspešnejši pri poimenovanju predmetov, ki jih vidijo. 

Dečki in deklice so tako v tem času med seboj primerljivi v raznih pragmatičnih situacijah, kot 

so pripovedovanje zgodbe ob slikah po poslušanju ipd. (Marjanovič Umek, 2009).  

L. Marjanovič Umek in sodelavke (2016) pravijo, da je spol otroka eden od pomembnih 

dejavnikov razvoja govora v obdobju dojenčka in malčka, a na velikost učinka spola na govor 

vpliva tudi starost deklice ali dečka. Omenjene avtorice pravijo, da so na govornem področju 

deklice uspešnejše, govorijo več glasov kot dečki, poleg tega pa so pri tem tudi hitrejše kot 

dečki. Pri svojem govoru deklice uporabljajo več sporazumevalnih in simbolnih gest kot dečki. 

Za deklice je tudi značilno, da prej spregovorijo prvo besedo, imajo večji besednjak in hitreje 

kot dečki usvajajo slovnico govorečega jezika. Vse našteto vpliva na govor deklic, ki v 

primerjavi z dečki tvorijo daljše in zapletenejše stavke (prav tam). 

Kljub vsemu naštetemu pa različni avtorji ugotavljajo, da spol nima tako pomembnega vpliva 

na govorni razvoj otrok, ampak imajo večji vpliv sociodemografski dejavniki. Tudi M. 

Crawford (2001; v Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005) je mnenja, da med dečki in 

deklicami na govornem področju obstaja več podobnosti kot razlik. Vseeno pa tudi tu avtorji 

ugotavljajo, da so deklice na področju govora uspešnejše od dečkov. Kot že prej omenjeno, tudi 

oni ugotavljajo, da deklice v primerjavi z dečki hitreje spregovorijo prvo besedo, so boljše v 

slovnici, oblikujejo daljše stavke in imajo bogatejše besedišče. Pri dečkih je zaslediti, da imajo 

pogostejše motnje branja in pisanja kot dekleta, dekleta pa v primerjavi z dečki v obdobju 

srednjega otroštva berejo več knjig in pišejo daljša besedila. Boljši razvoj deklic od dečkov na 

govornem področju je zaslediti tudi pri deklicah, ki prihajajo iz socialno manj ugodnih 

družinskih okolij (prav tam). Raziskovalci ugotavljajo, da so razlike med dečki in deklicami 

pomembne šele od približno drugega leta starosti, prej so razlike med dečki in deklicami majhne 

in niso pomembne (Fekonja Peklaj in Marjanovič Umek, 2009).  

Haralambos in Holborn (1999) pa sta mnenja, da med dečki in deklicami ni opaziti nobenih 

razlik, ki bi jasno kazale, da se dečki in deklice razlikujejo v verbalnih in vizualno-prostorskih 
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sposobnostih. Vse deklice nimajo boljših rezultatov od dečkov na verbalnim področju, enako 

velja tudi v obratni smeri, ko niso vsi dečki boljši pri vizualno-prostorskih sposobnostih. 

Rezultati na testih se med dečki in deklicami skoraj ne razlikujejo, če pa se razlike vendarle 

pojavijo, so te le v nekaj odstotkih (prav tam).  

Hitrejši razvoj govora različni raziskovalci pripisujejo tako biološkim vplivom kot tudi vplivom 

okolja. Biološki vpliv temelji predvsem na tem, da so deklice hitrejše tudi v telesnem razvoju, 

kar pa po vsej verjetnosti pospeši tudi hitrejšo specializacijo leve možganske hemisfere, ki je 

odgovorna za govorne funkcije (Furlan, 2006). Na govornem področju lahko tako rečemo, da 

se med obema spoloma pojavlja več podobnosti kot razlik (Marjanovič Umek, 2009).  

 

3.3 OSEBNOSTNI, ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ 
Kar zadeva čustva, ki jih občutijo otroci, so nekatere raziskave pokazale, da deklice izražajo 

več pozitivnih čustev kot dečki, spet druge pa so potrdile, da so dečki bolj ekspresivni. V 

obdobju dojenčka in malčka, torej do tretjega leta starosti, je opaziti, da dečki kažejo več jeze, 

medtem ko deklice več strahu (Marjanovič Umek, 2009). Kasneje v obdobju zgodnjega otroštva 

je pri dečkih opaziti, da želijo prekriti svoja neprijetna čustva, npr. žalost, deklice pa izražajo 

manj jeze kot dečki. Raziskave so tudi pokazale, da naj bi imele deklice v primerjavi z dečki v 

srednjem otroštvu širši niz čustev, tako prijetnih kot tudi neprijetnih. Uspešnejše od dečkov naj 

bi bile deklice tudi pri prepoznavanju čustev, ki jih občutijo drugi, torej empatiji. V času 

mladostništva je pri deklicah zaslediti več različnih čustev, in sicer žalost, skrb in krivdo. 

Čustva tudi močneje doživljajo kot dečki, ki le-ta pogosto zanikajo (Marjanovič Umek, 2009). 

Deklice svoja čustva izražajo tudi močneje od dečkov, pri tem pa uporabljajo govor in obrazno 

mimiko (Furlan, 2006).  

V povprečju naj bi bili dečki bolj agresivni, asertivni, bolj dejavni pri telesnih dejavnostih in 

naj bi imeli večje samospoštovanje kot dekleta, ki so bolj ekstravertne, anksiozne, odgovorne, 

nežne in skrbne (Marjanovič Umek, 2009). Da dečki pogosteje kažejo agresivno vedenje, 

opisujeta tudi B. Nemec in M. Kranjc (2011), ki pravita, da pri dečkih ni zaslediti le več telesne 

agresivnosti, kjer so razlike med dečki in deklicami največje, ampak da se razlike kažejo tudi 

pri izražanju besedne agresivnost. Dečki si tudi pogosteje predstavljajo fantazijsko agresivnost, 

torej da poškodujejo nekoga ali nekaj. Dečki svojo agresivnosti bolj kažejo na neposreden 

način, torej izražajo odkrito agresivnost, medtem ko je pri deklicah agresivnost pogosteje 

posredna oz. prikrita (govorice, odklanjanje prijateljstva, kvarjenje ugleda ipd.) (prav tam). 

Fizična agresivnost se najpogosteje kaže med dečki, medtem ko je v mešani skupini manj 

pogosta, redko pa se kaže med deklicami. Dečki se na fizični napad odzovejo bolj agresivno 

kot deklice, s starostjo pa se to le povečuje, saj odgovorijo z napadom, ko so izzvani (Furlan, 

2006). Deklice naj bi v primerjavi z dečki kazale tudi več prosocialnega vedenja, torej naj bi 

bolj pomagale drugim kot dečki, a tu razlike med spoloma niso velike. Pri dečkih je zaslediti 

tudi večjo mero tekmovalnosti kot pri dekletih (Nemec in Kranjc, 2011).  

Na socialnem področju je med spoloma opaziti razlike predvsem pri izbiri socialne skupine, ki 

so izključno deške in dekliške. Že pri starosti dveh let oz. dveh let in pol si dečki in deklice 

pogosteje izbirajo istospolne prijatelje. To ločevanje naj bi naraščalo vse do šestega leta starosti, 

torej celotno zgodnje otroštvo. Deklice naj bi bile tudi bolj socialno usmerjene in občutljive v 

primerjavi z dečki. Prijateljski odnosi, ki jih ustvarijo dekleta, so bolj intimni, saj dekleta veliko 

vedo o življenju druge prijateljice, medtem ko prijateljstva dečkov čustveno manj intenzivna in 

en o drugem vedo manj (Marjanovič Umek, 2009). S tem se strinjata tudi B. Nemec in M. 

Kranjc (2011), ki dodajata, da imajo dekleta manj bližnjih prijateljic, odnos pa temelji na 

zaupanju, medtem ko imajo dečki širši krog prijateljev, a je odnos manj intenziven (prav tam). 
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4. IGRA IN IGRAČE 
Kot vemo, se dečki in deklice ne razlikujejo samo v različnem razvoju na različnih področjih, 

ampak se razlikujejo tudi v svoji igri in izbiri igrač. Deklice in dečki si za igro izbirajo različne 

soigralce, poleg tega pa se igrajo različne igre in si izbirajo različne igrače.  

 

4.1 IGRA IN SPOL 
Spol otroka vpliva na izbiro igrače, vsebino in vrsto igre ter na spol in število soigralcev v igri 

(Nemec in Kranjc, 2011). Raziskovalci so opazovali različno stare otroke in ugotavljali, kako 

so le-ti vključeni v igri glede na njihov spol. Ugotovili so, da se dečki v primerjavi z deklicami 

malo dlje igrajo v skupinah, ki so naključne in niso toliko vezane na spol. Malo pred drugim 

letom in pol pa se tako dečki kot deklice v igri že vključujejo v istospolne skupine. Pri dečkih, 

starih šest let, je igra v takšni skupini celo bolj vidna kot pri enako starih deklicah. Pri igri 

dečkov in deklic v istospolnih skupinah je značilno, da so skupine dečkov večje, medtem ko 

ima dekliška skupino po dve ali tri deklice, igra pa je bolj intenzivna in razvojno na višji stopnji. 

Dečki se raje igrajo na prostem in stran od doma, medtem ko se deklice raje igrajo bliže domu 

(Marjanovič Umek, 2009). B. Nemec in M. Kranjc (2011) dodajata, da dečki pri svoji igri 

velikokrat iščejo mesto vodje, medtem ko se deklice bolj usmerjene k sodelovanju in 

sodelovalnim igram (Marjanovič Umek, 2009).  

Pri deklicah je zaslediti, da govor uporabljajo za vzpostavitev socialne interakcije in 

medsebojnih odnosov, kjer je v igri pomembna enakopravnost in poštenost, medtem ko dečki 

govor bolj uporabljajo za poudarjanje svojega statusa in izpostavljanje oz. da pritegnejo 

pozornost. Pri dečkih je v igri zaslediti več ukazovanja, bahanja in groženj, pri deklicah pa 

dogovarjanj, govornih obratov in pritrjevanja drugim (prav tam). L. Marjanovič Umek (2011) 

dodaja, da je pri igri dečkov zaslediti več prerivanja in ruvanja, poleg tega pa so pri igri glasnejši 

in manj organizirani kot deklice.  

Pri dečkih v zgodnjem obdobju lahko opazimo, da je njihova igra bolj manipulativne narave, 

fizična in konstrukcijska, medtem ko je igra deklic pogosteje simbolna (Furlan, 2006). Pri 

dečkih lahko opazimo več iger, ki vključujejo grobo motoriko in igre, ki so tekmovalne narave. 

Dečki v primerjavi z deklicami v igri vztrajajo dalj časa. V igri dečki pogosto prevzemajo 

dominantnejšo vlogo in vloge junakov z medijev in knjig, medtem ko deklice pogosteje 

posežejo po vlogah iz svoje okolice (Nemec in Kranjc, 2011). L. Marjanovič Umek in T. Kavčič  

(2006) dodajata, da se deklice v primerjavi z dečki raje igrajo deške igre kot dečki dekliške, 

prav tako pa dečki za svojo igro potrebujejo več prostora (npr. tekmovalne igre), kot deklice 

(npr. skakanje s kolebnico). Za deklice je tudi bolj značilno, da se igrajo igre vlog, ki so jim 

bližje, torej negujejo dojenčka, nakupujejo, medtem ko dečki velikokrat prevzemajo vloge, ki 

jih vidijo v medijih, npr. so supermeni, gasilci ipd. Pri dečkih je opaziti tudi več konstrukcijske 

igre kot pri deklicah (prav tam). 

 

4.2 IGRAČE IN SPOL 
Po mnenju N. Furlan (2006) otroci, ki imajo večjo potrebo po gibanju, naj bi se raje igrali z 

igračami, ki jih stereotipno pripisujemo dečkom in ki otroku nudijo aktivno igro. Na izbiro 

igrače in igre, poleg socialnih dejavnikov, vpliva tudi otrokovo okolje in vloga staršev v njem. 

Otroci določijo, ali je igrača za dečke ali deklice, na podlagi vrstnikov, ki so jih prej opazovali 

pri igri. Zanimivo je, da se otroci istega spola pogosteje pridružijo igri, če se otrok, ki se igra, 

igra z igračo, ki je pripisana njegovemu spolu, kot če se igra z igračo, ki je stereotipno določena 

nasprotnemu spolu. Vzrok, zakaj si otroci izbirajo stereotipno določene igrače, je tudi želja po 



 Pedagoška fakulteta Ljubljana                                                                                Predšolska vzgoja 
 

Anita Grčman: Spolni stereotipi pri predšolskih otrocih                                           Diplomsko delo 
 

9 

ugajanju okolici in interakciji z vrstniki. Eden od pomembnih vplivov na izbiro igrače pa so 

tudi starši in njihovo odobravanje spolno stereotipnih igrač. Starši, ki sami sprejemajo 

tradicionalne spolno stereotipne vloge, tudi otrokom ponujajo takšne igrače in se tako igrajo, 

medtem ko starši, ki niso tako tradicionalni, za oba spola izbirajo enake igrače. Pri izbiri igrač 

so bolj stereotipni očetje kot mame. Deklice dobivajo igrače, ki so iz mehkejšega in nežnejšega 

materiala, medtem ko dečki dobijo igrače, ki so bolj čvrste. Zanimive so tudi ugotovitve, ki 

kažejo, da starši pogosteje kupijo spolno stereotipno igračo, če upoštevajo želje otrok, kot če 

jih kupujejo sami, saj so želje otrok o izbiri igrač stereotipne v dveh tretjinah. Starši sicer zelo 

redko kupijo igrače, ki so stereotipno določene nasprotnemu spolu. Igra s spolno stereotipnimi 

igračami s starostjo narašča, velik vpliv pri tem pa imajo predvsem starši in vrstniki. 

Raziskovalci ugotavljajo, da se tudi deklice igrajo z deškimi igračami, vendar pa je več igre z 

deškimi igračami opaziti pri dečkih. Dečki se tako raje igrajo z igračami, ki so pripisane 

njihovemu spolu, enako pa velja tudi za deklice. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da imajo dečki, 

ki se bolj agresivno vedejo, pri svoji igri tudi najraje agresivne igrače (prav tam).  

Spolni stereotipi pri izbiri igrač so pri otrocih opazni že pri starosti dveh let. Pri otrocih, ki so 

stari približno tri leta, je opaziti več igre z vrstniki, ki so enakega spola. Dečki in deklice, stari 

štiri leta in pol, se veliko igrajo ločeno glede na spol tudi takrat, ko so igrače za igranje enake. 

Raziskovalci so prišli do zanimivih ugotovitev, saj so ugotovili, da je že pri otrocih, starih eno 

leto in pol do dve leti, opaziti bolj aktivno in verbalno zastopano igro, če le-ta poteka med 

istospolnimi otroci. V spolno mešani skupini so deklice bolj pasivne in igro bolj opazujejo 

(Marjanovič Umek, 2011). Ugotovitve kažejo, da je izbira igrače, s katero se otrok igra, eden 

od vzrokov, komu se bo otrok pridružil oz. kdo se bo pri igri pridružil njemu. Če se dečki igrajo 

s tipično deško igračo, se bo tudi drug deček približal, enako pa velja tudi za deklice in igro s 

tipično dekliško igračo. Igrača tako otroku določa soigralca (Marjanovič Umek in Kavčič, 

2006). 

 

 

5. SPOLNI STEREOTIPI 
Stereotipi so posplošene in poenostavljene domneve o ženskih in moških ter o njihovih vlogah, 

ki jih imata oba spola v družbi, spolni stereotipi pa so domneve o tem, kaj je značilno za dečke 

in deklice. Predstavljajo predstave, kako naj bi se moški in ženske v družbi obnašali in bili 

videni skozi oči drugih. S stereotipi se srečamo v družini, vzgojnih inštitucijah, službi, medijih, 

športu, prostočasnih dejavnostih in še bi lahko naštevali. Lahko rečemo, da se stereotipi 

pojavljajo skoraj povsod v našem življenju in so vanj že tako vpeti, da so za nas že nekaj povsem 

samoumevnega in jih niti ne opazimo. Stereotipe slepo sprejemamo in se na podlagi njih tudi 

obnašamo. So tudi eden od vzrokov za neenakost med spoloma v družbi. Enakosti spolov ne 

smemo razumeti kot zanikanje razlik med spoloma, saj razlike so. Enakost ne pomeni, da bi 

morala biti oba spola enaka ali pa da bi morala delati enake stvari, ampak pomeni, da morata 

biti oba spola zakonsko in v družbi enaka (Robnik, 2016). 

Kultura, v kateri živimo, nam vceplja neke predstave in prepričanja družbe, ti pa nato postanejo 

neopaženi in nereflektirani vzorci, po katerih se ljudje ravnamo in z njimi živimo (Furlan, 

2006). Na ta način se v neki kulturi oz. družbi poleg pozitivnih življenjskih pojavnosti 

oblikujejo tudi negativne sodbe o ljudeh. Pojavijo se predsodki in spolni stereotipi, ki jih ljudje 

nekritično sprejmemo in postanejo del našega življenja. Avtorica negativne spolne stereotipe 

opredeljuje kot: »potuhnjen element, ki negativno vpliva na oblikovanje kakršnega koli odnosa: 

do sebe, do drugih, do širše okolice« (Furlan, 2006, str. 10). Za stereotip je značilno, da temelji 

na dejstvih in sporočilih o ljudeh in predmetih, ki niso preverljivi. Ljudje smo s stereotipi že 
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tako obdani, da jih niti več ne opazimo. Stereotipi tako že v otroštvu delujejo kot sheme, po 

katerih otrok razvršča informacije, ki zadevajo spol, na ustrezne in neustrezne. Stereotipi 

izhajajo iz družbenega konteksta in ustvarjajo nerealno in nepravično predstavo o ženskah in 

moških (prav tam).  

Stereotipi se pojavijo že pred rojstvom otroka, ko starši dom ob prihodu deklice okrasijo z 

rožnato barvo, za dečka pa z modro barvo, prav takšnih barv so tudi njihova oblačila (Furlan, 

2006). Toda ni bilo vedno tako. V začetku 20. stoletja so bili namreč mnenja, da je rožnata 

barva za dečke in modra za deklice, saj je rožnata bolj močna in odločna barva, medtem ko je 

modra bolj nežna in ljubka. Po drugi svetovni vojni pa se je to spremenilo, saj so bile vojaške 

obleke iz modrega blaga in tako so modro povezali z moškostjo. Raziskave so tudi pokazale, 

da dečki pogosteje izberejo modro barvo kot rožnato, medtem ko deklice raje izberejo rožnato, 

a je modra barva tudi izbrana zelo pogosto. Lahko da do tega prihaja ravno zaradi večji 

izpostavljenosti obeh barv glede na otrokov spol, s tem pa je pogojeno tudi boljše zaznavanje 

ene barve. To lahko opazimo tudi iz tega, da polletnim otrokom ni veliko mar za barve, oba 

spola imata namreč rada rdečo in modro barvo. Tudi pri eno- do dveletnih otrocih je opaziti, da 

imajo raje rdečo od rožnate in tudi temno modro od svetlo modre barve.  Pri treh letih je barvno 

preferenco rožnate in modre že zaznati, to pa je tudi čas, ko se oblikuje spolna identiteta in ko 

otroci že razumejo pričakovanja družbe. Tako se preferenca za določeno barvo pri otroku ne 

rodi, ampak se razvije na podlagi nekih podkrepitev, pohval in občudovanj otroka, ki je oblečen 

tako, kot pričakuje okolica (Fausto-Sterling, 2014).  

Otrok na ta način že od rojstva naprej prejema sporočila, ali je moški ali ženska in kakšno naj 

bo njegovo vedenje glede na spol. Ko oče v roke prime deklico, je bolj nežen kot če bi bil 

dojenček deček, mati pa v neizrazitem obrazu išče ženske poteze (Aceti, 2009). V prvih letih 

življenja malčka se pojavlja tudi stereotip, da je za otroka bolj sposobna skrbeti mati kot oče. 

Na otroka tako že v prvih letih vpliva vedenje staršev, kjer dobi otrok občutek, da so mame bolj 

navzoče, pozorne in večkrat poskrbijo za njegove telesne potrebe kot oče, ki je bolj 

nepredvidljiv in razburljiv. Tako otrok že v primarni socializaciji dobi različna modela moškega 

in ženskega vedenja (Furlan, 2006).  

Biološki spol posameznika vpliva na naše razumsko razlikovanje med moškimi in ženskami. 

Lahko rečemo, da na oba spola in na njihove socialne vloge gledamo stereotipno. Stereotipi 

nam meglijo našo pravilno oz. realno predstavo o nas in drugih. Tako ljudje poenostavljeno 

presojamo druge glede na njihov biološki spol. Če stereotipno pogledamo ženske lastnosti, 

lahko žensko opišemo kot nežno, občutljivo, toplo, sočutno, zgovorno, medtem ko moškega 

kot razumskega, vplivnega, dominantnega, hladnega, pogumnega itn. Na ta način stereotipno 

pripisujemo neke lastnosti ženskam in moškim, čeprav vemo, da niso vse ženske nežne, tople 

itn., ter tudi vsi moški niso vplivni, dominantni itn. Vsi ti stereotipi vplivajo tudi na vzgojo 

otrok, kjer še vedno velja nezavedno prepričanje, da naj bi bila vzgoja dečkov drugačna od 

vzgoje deklic. To lahko zasledimo tudi pri tem, ko se starši različno odzivajo na vedenje otroka 

glede na to, ali je otrok deklica ali deček. Če je otrok deklica, matere mislijo, da je otrok utrujen 

in deklico želijo uspavati, če pa je otrok deček, so mnenja, da je otrok nemiren, ker se želi igrati 

(Kobal-Palčič, 1998). 

Otroci začnejo nevtralne predmete povezovati z moškim ali ženskim spolom že na začetku 

njihovega drugega leta starosti (Fausto-Sterling, 2014). Pri približno treh letih in pol pa lahko 

opazimo spolne stereotipe tudi pri otrocih, saj ločujejo poklice na ženske in moške. S tem 

povezujejo aktivnosti, ki naj bi bile primerne za dečke in deklice. Pri otrocih, ki so stari med tri 

in šest let, lahko opazimo celo močnejše spolne stereotipe kot pri odraslih. Spolni stereotipi naj 

bi pri otrocih s starostjo rasli, poleg tega pa naj bi bili bolj izraziti pri dečkih kot pri deklicah 

(Marjanovič Umek, 2011).  
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5.1 VPLIV OKOLJA NA SPOLNO STEREOTIPNO VEDENJE OTROK 
Različne avtorje je zanimalo, ali se okolica drugače vede do dečkov in deklic, še preden otroci 

sami pokažejo neko s spolom povezano vedenje. Razlike med spoloma delajo že starši in to že 

kmalu, ko otroci dopolnijo eno leto. Očetje se bolj pogosto odzivajo na vedenje dečkov, medtem 

ko se mame pogosteje odzivajo na vedenje deklic (Marjanovič Umek, 2009). Deklice od 

odraslih dobivajo veliko več spodbud za izražanje čustev kot dečki. Mame se namreč veliko 

bolj odzivajo na čustvena stanja deklic kot dečkov in deklice bolj spodbujajo k prijaznosti, 

upoštevanju in sočustvovanju (Furlan, 2006). S tem ko otroci odraščajo, se manjšajo tudi objemi 

in poljubi staršev. Zanje so prikrajšani predvsem dečki, saj starši deklico še vedno ljubkujejo, 

ji dovolijo, da se drži krila matere, oče pa jo pestuje in boža. Jok in muhavost deklice sprejemajo 

popustljivo, grimase in spogledljivost pa starše spravlja v smeh. Nasprotno pa je pri dečkih, 

kjer grimase in zvijače pri starših spodbudijo nejevoljo. Odrasli tako od dečka želijo, da je »mali 

mož«, s tem ko se od njih osamosvoji, pa si pridobi njihovo odobravanje (De Beauvoir, 2013).  

Pri igri z otroki se očetje pogosto odzivajo z odgovori, ki so čustveni, mame pa v primerjavi z 

očeti pri komunikaciji z deklicami dajejo več navodil. Raziskovalci so raziskovali tudi odzive 

staršev na spolno stereotipno tipično vedenje dečkov in deklic. Ugotovili so, da se med starši 

pojavljajo razlike v odzivih na dečke in deklice. Starši so deklice spodbujali k plesanju, 

oblačenju v dekliška oblačila, igri s punčkami in jih spodbujali k nudenju pomoči staršem, 

medtem ko so dečke od tega odvračali in jih spodbujali k igri, ki je spolno ustreznejša, kot npr. 

igra s kockami. Za razliko od dečkov so starši deklice odvračali od tekanja, skakanja, plezanja 

in ravnanja s predmeti. Otroci so tako spodbujeni k igram, ki so diferencirane glede na spol. 

Dečki in deklice na ta način v različnih igrah pridobijo različne izkušnje, le-te pa lahko vplivajo 

tudi na razlike na različnih področjih razvoja, ki so opisane zgoraj, predvsem na miselnem in 

osebnostnem področju (Marjanovič Umek, 2009).  

Zanimive so raziskave, ki kažejo, da se odrasli različno vedemo ob spodbujanju igre glede na 

otrokov spol. Če mislimo, da je otrok deček (pa je v resnici deklica), z njim začnemo igro 

fizično, motorično in manipulativno, pri tem pa mu ponujamo stereotipne igrače za dečke, kot 

npr. avtomobilček. Če mislimo, da je otrok deklica (pa je v resnici deček), pa igro začnemo z 

besedno komunikacijo, simbolno igro in pri igri nismo tako motorično aktivni, sedemo k otroku 

in opazujemo. Otroku v tem primeru ponovno ponujamo stereotipne igrače za deklice, kot npr. 

punčko. Podobno je opaziti tudi pri vzgojiteljih v vrtcih, saj so raziskovalci ugotovili, da se 

vzgojiteljice manj vključujejo v otrokovo igro, če se ta igra z igračo, določeno njegovemu spolu. 

To naj bi počele zato, ker otrok pri takšni igri ne bi želele motiti (Furlan, 2006). Starši na ta 

način in način, kako komunicirajo z dečki in deklicami, oblikujejo različne vzorce vedenja 

dečkov in deklic (Marjanovič Umek, 2009). Ne smemo pa pozabiti, da niso le starši tisti, ki 

pripomorejo k otrokovem stereotipnem vedenju. Stereotipno vedenje otroci prevzamejo tudi od 

vzgojiteljev v vrtcu, učiteljev, medijev in tudi od svojih vrstnikov in prijateljev (Marjanovič 

Umek, 2011). 

 

V nadaljevanju bom predstavila tabelo področij socializacije, kjer odrasli v veliki meri kažejo 

različno vedenje glede na spol otroka (Marjanovič Umek, 2009, str. 501). 
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Tabela 1: Področja socializacije - odzivanje odraslih glede na spol otroka 

PODROČJA 

SOCIALIZACIJE 

UGOTOVITVE 

DEČKI DEKLICE 

Izbira igrače Spodbujanje, da izbirajo 

spolno stereotipne igrače. 

Spodbujanje, da izbirajo 

spolno stereotipne igrače. 

Stil igranja Spodbujanje h gibalnim in 

aktivnim igram.  

Spodbujanje k umirjenim, 

dojemalnim in 

domišljijskim igram. 

Zaupanje  Pogostejše spodbujanje k 

do drugih naklonjenem 

vedenju, pomoči in 

odzivnosti. 

Agresivno vedenje Pogostejše odzivanje na 

agresivno vedenje in 

zagovarjanje. 

 

Čustva  Strpnejši do čustev, ki jih 

izražajo v govoru ali 

vedenju. 

Nadzor Bolj pogosto uporabljanje 

besedne ali fizične 

prepovedi. 

 

Naloge, opravila Spodbujanje k tipičnim 

deškim nalogam. 

Spodbujanje k tipičnim 

dekliškim nalogam. 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da starši med dečki in deklicami v procesu socializacije nedvomno 

delajo razlike. Odrasli vplivajo na stil otrokove igre, saj dečke spodbujajo bolj h gibalnim in 

aktivnim igram, deklice pa k bolj umirjenim, dojemalnim in domišljijskim igram. Deklice v 

primerjavi z dečki bolj spodbujajo k nudenju pomoči, odzivnosti in naklonjenemu vedenju do 

drugih, poleg tega pa so tudi strpnejši do čustev, ki jih deklice izražajo v svojem govoru in 

vedenju. Pri dečkih se v primerjavi z deklicami pogosteje odzivajo na njihovo agresivno 

vedenje in tudi pogosteje uporabljajo tako besedne kot tudi fizične prepovedi. Odrasli tako 

dečke kot deklice spodbujajo k izbiri spolno stereotipnih igrač in k tipičnim nalogam, ki so 

povezane s spolom. Na ta način odrasli vplivajo na socializacijo otrok in tudi na razvoj dečkov 

in deklic na različnih področjih. 

 

Kljub razlikam v obnašanju staršev do deklic in dečkov ne smemo izključiti, da je spolno tipično 

vedenje lahko tudi rezultat biološkega vpliva in ne samo razlik v socializaciji (Marjanovič 

Umek, 2009). Enakega mnenja je tudi Schaffer (1996, v Marjanovič Umek 2011), saj pravi, da 

niso le socialni dejavniki vzrok za otrokovo spolno stereotipno vedenje. Otrok že sam zelo 

zgodaj po empatični poti razvije spolno značilno odzivanje in vedenje. Pri otroku se intenzivno 

posnemanje osebe enakega spola v večji meri pojavi prej kot vedenje, ki je značilno za določen 

spol, torej spolno značilno vedenje. Vedeti moramo, da tudi otroci vplivajo na odraslega s 

svojim vedenjem in je lahko tudi otrokovo vedenje vzrok za različna odzivanja odraslih do 

dečkov in deklic (prav tam). Raziskave so pokazale, da so dečki v svojih dejavnostih dejavnejši 

in več raziskujejo kot deklice, zato so deležni tudi večkratnih prepovedi s strani staršev kot 

deklice. Poleg tega so deklice bolj spodbujene k igri in ponujanju igrač kot dečki, a tu je lahko 

ponovno vzrok to, da so dečki bolj spontani pri izbiri igrač in da njihovo vedenje vpliva na 

vedenje staršev (Marjanovič Umek, 2009). 
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Zanimivo je, da dekleta, ki jih je vzgajal oče, niso tako ženstvena oz. se s takšno vzgojo izognejo 

hibam ženskosti, vseeno pa niso enake kot dečki. Pri takšni vzgoji so deklice takoj predmet 

spotike, saj so npr. deklice, ki se oblačijo kot dečki v kratke hlače, namesto v kiklice, drugačne 

oz. ne ustrezajo standardom ženskosti in družba želi to spremeniti. Čeprav očeta ne moti deško 

obnašanje deklice, pa to takoj zmoti okolico, prijatelje, sorodnike in ostale, ki nato poskušajo 

izničiti očetov vpliv pri vzgoji (De Beauvoir, 2013).  

 

5.2 VLOGA VRTCA PRI PREMAGOVANJU SPOLNIH STEREOTIPOV  
Na ravni vzgojno-izobraževalne institucije, torej vrtca, je eno od pomembnih področij, kjer bi 

se dalo premagovati stereotipe in spolno tipično vedenje, nacionalni dokument Kurikulum za 

vrtce (1999). Vzgojitelji v vrtcu bi se morali zavedati neenakosti, ki jih delajo med dečki in 

deklicami, ter preseči le govoričenje o neenakosti, predvsem pa bi morali seksističen material 

in dejavnosti obravnavati. Pri vsem tem bi jim pomagal vsebinsko strukturiran kurikulum, ki bi 

pri vsaki vsebini opozarjal na možno stereotipizacijo (Vendramin, 2006).   

Zavedati se moramo, da prikriti kurikulum, tj. nezavedno prenašanje družbenih norm in 

pričakovanj na otroka, deluje povsod. Ni dovolj, da o strpnosti, enakosti med spoloma, 

spoštovanju razlik govorimo le pri določenih vsebinah, npr. pri družbi, ampak moramo to 

prenesti tudi na ostala področja. Da lahko kot vzgojitelji to uresničimo, se moramo najprej tega 

zavedati in si postaviti problem, dvom o spolnih stereotipih. Šele nato se lahko oblikujejo 

nekakšna priporočila, ki jih že imajo v nekaterih državah in ki bi bila pri vsem tem vzgojiteljem 

v pomoč (Vendramin, 2006).  

Da bi vrtec res lahko razvijal otroške potenciale, sposobnosti in interese ne glede na otrokov 

spol, je potrebno opustiti stereotipna pričakovanja odraslih o tem, kaj naj bi bilo primerno za 

vsakega izmed spolov, torej za dečke in deklice, kako naj bi se vedli in kakšni naj bi bili po 

njihovi naravi. Tu gre predvsem za način, kako vzgojitelj komunicira z obema spoloma, 

uporablja pohvale in graje. Mogoče se nam zdi neko vedenje popolnoma sprejemljivo za dečke 

in neprimerno za deklice in obratno, nato pa na podlagi tega tudi stereotipno odreagiramo 

(Vendramin, 2006). Torej kot vzgojitelji se moramo najprej stereotipov zavedati in jih nato 

poskušati odpraviti na vseh kurikularnih področjih in pri dnevni rutini. 
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6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
V teoretičnem delu diplomskega dela sem opredelila pojem spol in s tem povezano sprejemanje 

spolnih vlog pri otroku. Okolica nam določi neke vedenjske vzorce, ki naj bi bile značilne za 

ženski ali moški spol in temu prilagodimo svoje vedenje. Opredelila sem razvoj spolne 

identitete in jo predstavila z vidika štirih teorij, dve sem predstavila tudi bolj podrobno. Otrok 

naj bi svoj spol oblikoval na dva načina, preko procesa identifikacije starša enakega spola, kot 

je on sam, in preko procesa socializacije, kjer se otrok nauči pravil vedenja, povezanih s spolom. 

Zaradi procesa socializacije lahko pri otrocih opazimo tudi razlike na področjih razvoja. 

Spoznali smo lahko, da se razlike med spoloma pojavljajo na vseh področjih razvoja, na 

telesnem, gibalnem in zaznavnem razvoju, miselnem in govornem ter osebnostnem, čustvenem 

in socialnem razvoju. Na nekaterih področjih se kaže hitrejši razvoj deklic, drugje dečkov. 

Razlike med spoloma se kažejo tudi pri izbiri igrač in igre ter pri izbiri in številu soigralcev v 

igri. V zadnjem poglavju sem predstavila spolne stereotipe in vpliv okolja na spolno stereotipno 

vedenje otrok.  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se pri predšolskih otrocih pojavljajo spolni stereotipi ter ali 

pri tem zasledimo razlike glede na njihovo starost in spol. Na podlagi zastavljenega cilja sem 

si oblikovala pet raziskovalnih vprašanj, na katera bom odgovorila v nadaljevanju na podlagi 

pridobljenih rezultatov. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V1: Ali zasledimo spolne stereotipe pri izbiri igrač, ki si jih izbirajo otroci, in igrah, ki se jih 

igrajo? 

V2: Se otroci raje igrajo z vrstniki enakega ali različnega spola? 

V3: Ali otroci izbirajo stereotipne barve glede na njihov spol? 

V4: Ali otroci delijo poklice na moške in ženske? 

V5: Je zaslediti razlike v spolnih stereotipih glede na starost in spol otrok? 

 

 

 

7. METODA RAZISKOVANJA 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno in kvalitativno-raziskovalno paradigmo. 

Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno tehniko pedagoškega raziskovanja, in sicer 

intervju s predšolskimi otroci. 

 

7.1 VZOREC 
Vzorec moje raziskave je neslučajnostni in namenski. Vključuje štiriindvajset otrok, starih od 

tri do šest let, iz Vrtca Ivančna Gorica. Otroci so iz treh oddelkov vrtca (2–4 let, 4–5 let in 4–6 

let). Iz vsakega oddelka je bilo v raziskavo vključenih osem otrok, pol deklic in pol dečkov, 

skupno dvanajst deklic in dvanajst dečkov. Vsi otroci prihajajo iz okolice Krke, torej iz 

podeželskega okolja.  
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7.2 POSTOPEK IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 
Pred izvedbo raziskave sem se pogovorila z vzgojiteljicami vseh treh oddelkov, katere otroke 

bi bilo smiselno vključiti v raziskavo. Na podlagi tega sem izbrala štiriindvajset otrok in 

njihovim staršem dala v podpis privoljenje, da se strinjajo, da z njihovimi otroki izvedem 

intervju. Pri pridobivanju soglasij nisem imela večjih težav, saj so bili starši zelo razumevajoči 

in so mi vsi, razen dveh, prinesli podpisano soglasje. Ker dveh soglasij nisem dobila vrnjenih v 

roku dobrega tedna, sem izbrala druga dva otroka in soglasji dala njunima staršema. Na ta način 

sem pridobila potrebna soglasja in pričela z izvajanjem intervjuja.  

Kot že omenjeno, sem za tehniko zbiranja podatkov uporabila delno strukturiran intervju. Le-

tega sem občasno dopolnjevala s podvprašanji zaradi boljšega razumevanja odgovorov otrok. 

Intervju je bil razdeljen na tri področja, in sicer: igra in igrače, oblačila in barve ter poklici. Pri 

pogovoru z otrokom sem uporabila tudi konkretne pripomočke, da je bilo odgovarjanje na 

vprašanje otroku lažje in tudi bolj smiselno. Uporabila sem naslednje pripomočke: majice 

različnih barv (roza in modro kot spolno stereotipni ter rumeno in zeleno kot nevtralni barvi), 

krilo in klobuk, igrače »za fante in dekleta« v različnih velikostih, kartončke s slikami poklicev 

in prostorov, kjer ljudje opravljajo določen poklic, ter kartončke z barvami. Otrokom sem tako 

ob vprašanju pokazala konkreten predmet ali sliko. 

Intervju sem izvajala z vsakim otrokom posebej, in sicer v dopoldanskem času v kabinetu za 

strokovne delavce vrtca. Vsak intervju je trajal od 10 do 15 minut, odvisno od otroka, njegove 

zgovornosti in zainteresiranosti za intervju. Otrokom sem vnaprej povedala, o čem bom z njimi 

govorila, in da lahko na začetku ali kadarkoli vmes odklonijo sodelovanje. Noben otrok 

intervjuja ni zavrnil, ampak so vsi radi odgovarjali na moja vprašanja, le nekateri so bili pri tem 

malo bolj sramežljivi oz. zadržani od drugih. Vsak intervju sem zvočno posnela, posnetki pa so 

mi potem pomagali pri analizi dobljenih podatkov oz. odgovorih otrok. 

 

7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala na ravni deskriptivne statistike (f, %) in jih prikazala s pomočjo tabel, 

grafov ali opisno ter jih interpretirala.  

 

 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Intervju sem opravila s štiriindvajsetimi otroki, pol je bilo deklic in pol dečkov. Osem otrok je 

bilo starih tri leta, osem štiri leta in osem otrok je bilo starih pet let. Starostne in spolne skupine 

so bile tako enakovredno zastopane. 

 

8.1 IGRA IN IGRAČE ZA DEČKE IN DEKLICE 
Pri prvi kategoriji vprašanj, ki sem jih imela v intervjuju, me je zanimalo, ali otroci stereotipno 

ločujejo igrače na igrače za deklice in za dečke. Spraševala sem se, s katero igračo se najraje 

igrajo in katere igrače pripisujejo svojemu in nasprotnemu spolu. Spraševala sem se tudi, 

katerega soigralca pri igri si izbirajo, pri čemer sem želela ugotoviti, ali si izbirajo soigralce 

istega ali različnega spola.  
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Otroci so na vprašanje, s katero igračo se najraje igrajo, lahko podali največ tri odgovore. 

Odgovori dečkov so bili: s traktorji (10 x), s kockami (4 x), z lego kockami (2 x), z magnetnimi 

kockami (2 x), z avtomobilčki (2 x), s pištolo (1 x), z bagri (1 x), z garažo za traktorje (1 x), s 

tovornjakom (1 x), z dinozavri (1 x). 

Odgovori deklic so bili: s konjičkom (5 x), s plišastimi igračami (4 x), z barbiko v kotičku (3 

x), z dojenčkom (3 x), z avtomobilčki (1 x), z duplo kockami (1 x), s punčko (1 x), z živalcami 

(1 x), s kockami (1 x), v kuhinji (1 x), rišem (1 x), z vozili (1 x), šminkam se (1 x). 

Vidimo lahko, da se deklice igrajo tudi z igračami, ki stereotipno veljajo kot deške, npr. z 

avtomobilčki, medtem ko se dečki ne igrajo z igračami, ki naj bi bile primernejše za deklice. 

Dečki so za svojo najljubšo igračo v večini navajali tipične deške igrače, prav nihče pa ni dejal, 

da se najraje igra z igračo, ki je bolj pripisana deklicam kot dečkom. Dečki so največkrat 

omenili traktor in druga vozila. Tudi kocke je navedlo veliko dečkov (8) kot deklic (2). Za 

razliko od dečkov so deklice navajale tako igrače za deklice kot igrače za dečke in tudi spolno 

nevtralne igrače, kot so npr. plišaste igrače. Stereotipno igračo glede na spol (barbika, dojenček, 

punčka) je navedlo sedem deklic, kar pet deklic pa je dejalo, da se najraje igrajo s konjičkom. 

Nevtralno igračo (plišasta igrača) so navedle štiri deklice, enako število deklic pa je dejalo, da 

se rade igrajo tudi s spolno stereotipnimi igračami za dečke (kocke, vozila). 

Iz odgovorov vidimo, da so dečki pri izbiri igrač bolj stereotipni od deklic, saj si ne izbirajo 

igrač, ki so pripisana nasprotnemu spolu, medtem ko si nekatere deklice izbirajo za igro tudi 

igrače, ki so stereotipno pripisane dečkom. L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2006) sta 

ugotovili, da je pri dečkih opaziti več konstrukcijske igre, torej igre s kockami, kot pri deklicah, 

kar se je pokazalo tudi pri moji raziskavi. Pri igri deklic lahko tudi opazimo, da se igrajo z 

igračami in igre, ki so jim bližje, npr. dojenček, konjiček, živali, medtem ko se dečki igrajo tudi 

igre oz. z igračami, ki jih vidijo v medijih, npr. pištola, dinozavri (prav tam). 

 

Otroke sem v nadaljevanju vprašala, ali so se pripravljeni igrati z igračo, ki je stereotipno 

pripisana nasprotnemu spolu. Dečkom sem ponudila igro z dojenčkom, deklicam pa igro s 

tovornjakom. Tako dojenčka kot tovornjak so otroci lahko videli, ga pogledali in se malo 

poigrali.  

 
Tabela 2: Ali bi se igral z dojenčkom? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

DA / 1 / 1 

NE 4 3 4 11 

 
Tabela 3: Ali bi se igrala s tovornjakom? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

DA 3 4 4 11 

NE 1 / / 1 

 

Iz Tabel 2 in 3 lahko vidimo, da so vsi dečki razen enega (11) dejali, da se ne bi igrali z 

dojenčkom. Deček, ki bi se edini igral z dojenčkom, je bil star štiri leta. Otroci so svojo 

odločitev, ko sem jih vprašala, zakaj se ne bi igrali z dojenčkom, utemeljili: ne vem (3 x); ker 

jih ne maram (2 x); zato, ker nimam doma dojenčka (1 x); ker mi niso tako všeč (1 x); ker se ne 

igram pri puncah (1 x); zato (1 x). 

Odgovori deklic so bili ravno obratni, saj je kar enajst deklic dejalo, da bi se igrale s 

tovornjakom. Deklica, ki se edina ne bi igrala s tovornjakom, je bila stara tri leta, svoj odgovor 

pa je utemeljila z besedami: Ker nočem.  
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Glede izbire igrače, tipične za nasprotni spol, lahko zaključimo, da so dečki izrazito bolj 

stereotipni od deklic, saj se jih večina ni želela igrati s ponujeno igračo (dojenčkom), ki naj bi 

bila za deklice. Pri deklicah pa lahko ponovno opazimo, da ne kažejo stereotipnega vedenja, saj 

se le ena deklica izmed dvanajstih ni želela igrati s tovornjakom. Čeprav naj bi bil tovornjak po 

stereotipnem prepričanju igrača za dečke, so dejale, da bi se z njim igrale. Če primerjamo 

odgovore različno starih otrok, ni zaslediti razlik glede na starost. Da se deklice v primerjavi z 

dečki raje igrajo deške igre in si tudi izbirajo deške igrače, sta ugotavljali že L. Marjanovič 

Umek in T. Kavčič (2006), ki sta bili prav tako mnenja, da se deklice v primerjavi z dečki raje 

igrajo deške igre kot dečki dekliške. 

 

Nadalje me je zanimalo, kakšno mnenje imajo dečki in deklice o tem, s katerimi igračami se 

lahko igrajo dečki in s katerimi deklice. Tudi tu sem otrokom ponudila konkretni igrači, in sicer 

barbiko in traktor. Otrokom obeh spolov sem zastavila dvoje vprašanj, povezanih z igračami, 

in sicer Ali se fantje lahko igrajo z barbikami in Ali se deklice lahko igrajo s traktorji.  

 
Tabela 4: Ali se fantje lahko igrajo z barbikami – odgovori dečkov? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

DA 2 1 / 3 

NE 2 3 4 9 

 
Tabela 5: Ali se fantje lahko igrajo z barbikami – odgovori deklic? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

DA / 2 2 4 

NE 4 2 2 8 

 

Pri tem vprašanju lahko vidimo, da so odgovori deklic in dečkov podobni. Četrtina dečkov je 

mnenja, da se dečki lahko igrajo z barbiko, večina pa jih meni, da ne. Podobnega mnenja so 

tudi deklice, saj jih dve tretjini meni, da se dečki ne smejo igrati z barbikami, tretjina pa, da se 

lahko.  

Dečki so svoj odgovor, zakaj se fantje ne smejo igrati z barbikami, utemeljili z besedami: ker 

so za punce (5 x), to je za punce, jest se nočem igrat, one se lahko igrajo (1 x); ker se nočemo, 

ker nismo punce (1 x); zato (1 x).  

Deklice so svoj odgovor, zakaj so mnenja, da se fantje ne smejo igrati z barbikami, utemeljile 

z besedami: ker punčke niso za fante (1 x); ker so za punce (1 x); zato, ker niso punce (2 x); ne 

vem (1 x); ker jo bodo polomili (1 x); ker so za punce, lahko se igrajo z enimi takimi barbikami 

za fante (mišljena je lutka Ken) (1 x); zato (1 x). 

Pri večini otrok torej zasledimo stereotipno prepričanje glede spolno tipičnih igrač, in sicer da 

niso primerne za nasprotni spol. Razlik glede na starost otrok ni zaslediti. 

 
Tabela 6: Ali se dekleta lahko igrajo s traktorji – odgovori dečkov? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

DA 3 / 1 4 

NE  1 4 3 8 

 
Tabela 7: Ali se dekleta lahko igrajo s traktorji – odgovori deklic? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

DA 2 2 3 7 

NE 2 2 1 5 
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Vidimo, da se pri tem vprašanju med spoloma pojavljajo večje razlike kot pri prejšnjem. Dve 

tretjini dečkov je mnenja, da se dekleta ne smejo igrati s traktorji, medtem ko je več kot polovica 

deklic mnenja, da se dekleta lahko igrajo s traktorji. 

Dečki so svoj odgovor, zakaj se dekleta ne smejo igrati s traktorji, utemeljili: ker je to za fante 

(3 x), zato ker imajo fantje traktorje (1 x); ne vem (1 x); ni za punce (1 x); lahko se tudi malo 

igrajo (1 x). 

Deklice so svoj odgovor, zakaj so mnenja, da se dekleta ne smejo igrati s traktorji, utemeljile: 

zato, samo fantje se (1 x); ker ga bodo polomile (1 x); ker niso fantje, punčke se morajo igrat 

z barbikami, fantje pa s traktorji pa kamioni, včasih se lahko pa tudi punčke igrajo z njimi (1 

x); ker so za fante (1 x); ker so fantovski (1 x).  

Opazimo lahko, da so dečki mnenja, da so traktorji za fante in ne za punce, podobnega mnenja 

pa so tudi deklice, ki so dejale, da so traktorji za fante, one pa niso fantje. Zanimiva je bila tudi 

obrazložitev štiriletne deklice, ki je dejala, da se morajo deklice igrati z barbikami, dečki pa s 

traktorji in kamioni. Tudi pri tem vprašanju lahko opazimo, da so dečki nekoliko bolj stereotipni 

od deklic, se pa stereotipno mišljenje pojavlja pri obeh spolih, saj je bilo stereotipno mišljenje 

zaslediti pri več kot polovici dečkov in deklic. Glede na starost otrok ni opaziti razlik v 

stereotipnem mišljenju. To se sklada z ugotovitvami L. Marjanovič Umek (2011), ki pravi, da 

so spolni stereotipi pri izbiri igrač pri otrocih opazni že pri starosti dveh let. N. Furlan (2006) 

pa je mnenja, da otroci določijo, ali je igrača za dečke ali deklice, na podlagi vrstnikov, ki so 

jih prej opazovali pri igri, poleg tega pa si otroci izbirajo stereotipne igrače glede na spol, ker 

želijo biti sprejeti v okolici in se vključevati v interakcije z vrstniki. Eden od pomembnih 

dejavnikov za izbiro igrače so tudi starši in njihovo sprejemanje spolno stereotipnih igrač. Kot 

že omenjeno, so raziskovalci ugotovili, kar se je potrdilo tudi v moji raziskavi, da se tudi deklice 

igrajo z igračami za dečke, vendar pa je te igre več pri dečkih. Otroci se tako raje igrajo z 

igračami, ki so pripisane njihovemu spolu. Po mnenju N. Furlan (prav tam) igra s spolno 

stereotipnimi igračami s starostjo narašča, kar pa v moji raziskavi ni bilo vidno, saj se je 

stereotipnost kazala v enaki meri tako pri tri- kot pri petletnih otrocih. 

 

Zadnje vprašanje v zvezi z igračami je bilo, katero igračo oz. igro izmed dveh, ki sem jih 

ponudila, bi izbrali. Tudi tu sem otrokom ponudila konkretne igrače ali pa sem vprašanje 

podkrepila s slikovnim gradivom (slika igrišča in igralnice). 

 
Tabela 8: S čim bi se raje igral/a oz. kaj ti je bolj všeč: velik traktor ali mala pisana ponija? 

 3 leta 4 leta 5 let Skupaj 

 dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 

Velik traktor 4 / 4 / 4 / 12 / 

Mala pisana 

ponija 

/ 4 / 4 / 4 / 12 

 
Tabela 9: S čim bi se raje igral/a oz. kaj ti je bolj všeč: mali avtomobilček ali velik dojenček? 

 3 leta 4 leta 5 let Skupaj 

 dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 

Mali 

avtomobilček 

4 3 4 4 4 2 12 9 

Velik dojenček / 1 / / / 2 / 3 
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Tabela 10: Kaj ti je bolj všeč: risanje ali gradnja iz kock? 

 3 leta 4 leta 5 let Skupaj 

 dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 

Risanje 2 3 4 3 2 4 8 10 

Gradnja iz 

kock 

2 1 / 1 2 / 4 2 

 
Tabela 11: Kaj ti je bolj všeč: igra na igrišču ali igra v igralnici? 

 3 leta 4 leta 5 let Skupaj 

 dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 

Igra na igrišču 4 4 4 3 3 3 11 10 

Igra v igralnici / / / 1 1 1 1 2 

Rezultati kažejo, da so prav vsi dečki izmed ponujenega traktorja in ponija izbrali traktor, 

deklice pa ravno obratno, torej so vsi izbrali glede na svoj spol stereotipno igračo. Prav vsi 

dečki so tudi izbrali, da jim je bolj všeč avtomobilček kot dojenček. Avtomobilček je izbralo 

tudi tri četrtine deklic. Dodajam komentar petletnega dečka, ki je dejal: Z dojenčki se punce 

igrajo! Fantje grejo v gozd po drva, punce pa skrbijo za dojenčka. Pri dečkih je presenetljivo, 

da je risanje (namesto kock) izbralo kar dve tretjini dečkov. Risanje imajo raje tudi deklice (10). 

Kar se tiče igre na igrišču ali v igralnici, lahko vidimo, da se skoraj vsi otroci raje igrajo zunaj, 

saj so igralnico izbrali le en deček in dve deklici. Otroci so dejali, da se radi igrajo na igrišču: 

ker je tam tobogan, gugalnice, pesek, ker lahko plezajo, se vozijo s skirojem, si podajajo žogo, 

se lovijo, ker je več prostora, ker je zabavno. 

Pri izbiri ene izmed dveh igrač oz. prostora za igro lahko ponovno zaključimo, da je pri otrocih 

zaslediti stereotipnost. Pri dečkih je zaslediti več spolne stereotipnosti pri izbiri igrač kot pri 

deklicah, pri risanju in izbiri prostora za igro (igrišče ali igralnica) pa se skoraj ne razlikujejo. 

Zanimivo je, da pri otroku ni pomembna velikost igrače, ampak kakšen tip igrače je, torej ali je 

sprejemljiva za njihov spol. Tu je presenetljiv rezultat, da je tako veliko deklic izbralo igračo 

(avtomobilček), ki naj bi bila sicer bolj igrača za dečke. Kar se tiče starosti, lahko ponovno 

rečem, da ni opaziti večjih odstopanj. L. Marjanovič Umek (2009) sicer pravi, da se dečki raje 

igrajo zunaj in stran od doma, medtem ko se deklice raje igrajo bližje doma. Iz moje raziskave 

je sicer opaziti, da se oba spola raje igrata zunaj kot v igralnici. 

 

V zvezi z igro in igračami me je zanimalo tudi, s kom se otroci najraje igrajo glede na spol, je 

to deček ali deklica. Otroci so pri tem vprašanju povedali ime otroka, s katerim se najraje igrajo.  

 
Graf 1: Izbira soigralca glede na spol 
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Opazimo lahko, da se otroci najraje igrajo s sovrstnikom istega spola. Prav vsi dečki so dejali, 

da se najraje igrajo z dečkom, medtem ko sta igro z dečkom izbrali tudi dve deklici. Igro z dečki 

sta izbrali deklici, stari tri leta, kar lahko nakazuje, da se delitev po spolu veča z leti, vendar pa 

je bil moj vzorec premajhen za tak sklep.  

Potrdim lahko znova, da tudi pri izbiri soigralca več stereotipnega vedenja kažejo dečki kot 

deklice. L. Marjanovič Umek (2009) pravi, da si dečki in deklice že pri starosti dveh let oz. 

dveh let in pol pogosteje izbirajo istospolne prijatelje, kar je potrdila tudi moja raziskava. Po 

njenem mnenju naj bi ločevanje na dekliške in deške igralne skupine naraščalo vse do šestega 

leta starosti, torej celotno zgodnje otroštvo. Pri dečkih, starih šest let, je istospolna igra celo bolj 

vidna kot pri enako starih deklicah (prav tam). Ločenost po spolu lahko opazimo tudi takrat, ko 

imajo vsi na voljo enake igrače (Marjanovič Umek, 2011). Avtorica tudi navaja raziskavo 

raziskovalcev, ki so ugotovili, da je že pri otrocih, starih eno leto in pol do dve leti, opaziti bolj 

aktivno in verbalno zastopano igro, če le-ta poteka med istospolnimi otroci (prav tam). 

 

8.2 BARVE IN OBLAČILA ZA DEČKE IN DEKLICE 
Pri drugi skupini vprašanj, ki sem jih zastavila otrokom v intervjuju, sem se spraševala, katero 

barvo imajo najraje, kakšne barve oblačil najraje oblečejo in ali bi oblekli majico takšne barve, 

ki stereotipno pripada nasprotnemu spolu. Zanimalo me je tudi, katere izmed ponujenih oblačil 

in dodatkov bodo oblekli otroci.  

Najprej me je zanimalo, katera barva izmed ponujenih štirih je otrokom najbolj všeč. Otroci so 

barve videli na barvnih kartončkih in mi pokazali, katera barva jim je najbolj všeč. 

 
Tabela 12: Katera barva ti je najbolj všeč – odgovori dečkov? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

Modra / / 3 3 

Roza / / / / 

Zelena  4 2 / 6 

Rumena / 2 1 3 

 
Tabela 13: Katera barva ti je najbolj všeč – odgovori deklic? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

Modra  / / 1 1 

Roza  3 4 3 10 

Zelena  / / / / 

Rumena  1 / / 1 

Iz Tabel 12 in 13 lahko vidimo, da se odgovori dečkov in deklic precej razlikujejo. Največ 

dečkov, kar polovica, je izbralo, da jim je najbolj všeč zelena barva, četrtina pa modro in 

rumeno barvo. Rezultat je malce presenetljiv, saj je kar tri četrtine dečkov izbralo nevtralno 

barvo (zelena in rumena), medtem ko so le trije dečki izbrali barvo, ki stereotipno pripada 

njihovemu spolu, torej modro. Stereotipno barvo (roza), ki naj bi pripadala deklicam, ni izbral 

noben deček. Pri izbiri najljubše barve pri deklicah je velika večina izbrala roza barvo, ki tudi 

sicer stereotipno pripada njihovemu spolu. Le dve deklici sta izbrali drugo barvo, ena je dejala, 

da ji je najbolj všeč rumena barva, druga pa je izbrala modro barvo. Slednja je svojo izbiro 

utemeljila z besedami: Ker je lepa barva zame. 
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Opazimo lahko, da so pri izbiri najljubše barve deklice dosti bolj stereotipne od dečkov, saj so 

deklice roza barvo izbrale v večini, medtem ko je ta delež pri dečkih nižji, in sicer le ena četrtina. 

Dečki so za razliko od deklic v veliki večini za najljubšo barvo izbrali nevtralni barvi, česar pa 

pri deklicah ni bilo. Kar se tiče razlik v stereotipnem mišljenju glede na starost otrok lahko 

vidimo, da mlajši dečki izbirajo predvsem nevtralni barvi, medtem ko starejši stereotipno 

modro. Pri deklicah teh razlik ni opaziti, saj se pri vseh starostih odločajo za stereotipno barvo 

– roza. Že izvedene raziskave v zvezi z barvami, ki jih izbirajo otroci, so pokazale, da dečki 

pogosteje izberejo modro barvo kot rožnato, medtem ko deklice raje izberejo rožnato, a je tudi 

modra barva izbrana pogosto (Fausto-Sterling, 2014), kar je pokazala tudi moja raziskava. Pri 

treh letih je pri otrocih že zaznati barvno preferenco rožnate in modre, to pa je tudi čas, ko se 

oblikuje spolna identiteta in ko otroci že razumejo pričakovanja družbe. Preferenca za določeno 

barvo pri otroku torej ne obstaja od rojstva, ampak se razvije na podlagi nekih podkrepitev, 

pohval in občudovanj otroka, ki je oblečen tako, kot pričakuje okolica (prav tam).  

 

Nato me je zanimalo, kakšno barvo majice izmed štirih ponujenih si bodo izbrali otroci. 

Spraševala sem se predvsem, ali bodo otroci izbrali drugačne barve majic kot so prej izbrali 

barve in če je pri oblačilih opaziti več stereotipnega mišljenja kot pri barvah. Otroci so imeli 

majice konkretno pred seboj. 

 
 Tabela 14: Katera majica ti je najbolj všeč – odgovori dečkov? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

Modra 1 2 3 6 

Roza / / / / 

Zelena  2 1 / 3 

Rumena 1 1 1 3 

 
Tabela 15: Katera majica ti je najbolj všeč – odgovori deklic? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

Modra  / 1 1 2 

Roza  3 3 3 9 

Zelena  / / / / 

Rumena  1 / / 1 

 

Tabeli 14 in 15 prikazujeta, da je največ dečkov, kar polovica, izbralo stereotipno modro barvo 

majice, polovica pa jih je izbralo nevtralni barvi – zeleno ali rumeno. Roza majico ni izbral 

noben deček. Za razliko od dečkov je roza majico izbralo kar tri četrtine deklic, dve sta izbrali 

modro majico in ena rumeno. Zanimiv je bil komentar deklice, ki je dejala, da so barve za fante: 

modra, zelena in rumena, barva za punce pa je roza.  

 

Tako pri dečkih kot pri deklicah lahko opazimo stereotipno mišljenje glede izbire barve majice, 

saj se pri obeh od spolov kaže, da izbirajo stereotipno barvo vsaj v polovici. Razlike v 

stereotipnosti glede na starost otrok lahko opazimo pri dečkih, in sicer da se ta s starostjo 

stopnjuje, istočasno pa se zmanjšuje všečnost nevtralnih barv. Pri deklicah tega ni opaziti.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali je otrokom všeč majica takšne barve, ki naj ne bi bila tipična 

za njihov spol in ali bi bili takšno majico pripravljeni obleči. Dečkom sem dala majico roza 

barve, deklicam pa majico modre barve. 
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Tabela 16: Ti je všeč ta (roza) majica? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

Ti je všeč 

majica? 

    

DA 2 1 1 4 

NE  2 3 3 8 

Bi jo oblekel?     

DA / / 1 1 

NE 4 4 3 11 

 
Tabela 17: Ti je všeč ta (modra) majica? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

Ti je všeč 

majica? 

    

DA 1 4 4 9 

NE  3 / / 3 

Bi jo oblekla?     

DA 1 2 4 7 

NE 3 2 0 5 

 

Iz Tabel 16 in 17 vidimo, da je deklicam bolj všeč modra majica kot dečkom roza, čeprav naj 

bi le-ta stereotipno pripadala nasprotnemu spolu. Skoraj tri četrtine dečkov je dejalo, da jim 

roza majica ni všeč, poleg tega pa je nihče, razen enega dečka, tudi ne bi oblekel. Slednji je 

dejal, da bi jo oblekel, če ne bi imel druge. Pri deklicah so bili odgovori obratni, saj je tri četrtine 

deklic dejalo, da jim je modra majica všeč, dobra polovica pa bi majico tudi oblekla. Zanimivo 

je, da je kar nekaj otrok dejalo, da jim je ponujena majica všeč, a oblekli je ne bi.  

 

Dečki so svoj odgovor, zakaj jim roza majica ni všeč in zakaj je ne bi oblekli, podkrepili s 

komentarji: ker je puncovska (2 x); ker je bolj za punčke (2 x); ker mi ni všeč, imam doma eno 

tako, pa jo oblečem za na obisk (1 x); zato (1 x); ni mi všeč roza, to je za punce, jest bi modro 

(1 x); ker je rozasta, ker je ne maram (1 x); ker je samo za punce (1 x); ker imajo to punce (1 

x); ker fantje ne morejo imet puncovske majice, ker so fanti (1 x); ker to ni za fante, ampak je 

za punce, modra je za fante, roza pa za punce (1 x); ker je za punce barva (1 x). 

Deklice so svoj odgovor, zakaj jim ni všeč modra majica in zakaj je ne bi oblekle, podkrepile s 

komentarji: to je za fante (1 x); zato ker ima tako ati moj (1 x); ker je nočem (1 x); ker običajno 

samo take lepe oblačim, z rožicami in metuljčki (1 x); ker je za fante (1 x). 

Tudi pri tem vprašanju lahko opazimo, da so dečki bolj stereotipni kot deklice, saj je več dečkov 

kot deklic dejalo, da jim majica ni všeč in da je tudi ne bi oblekli. Stereotipno mišljenje lahko 

vidimo tudi v njihovih komentarjih, kjer je močno prepričanje, da je roza barva za punce, modra 

pa za fante. Pri deklicah stereotipno mišljenje pri tem vprašanju ni bilo tako vidno. Glede razlik 

v mnenjih glede na starost otrok ponovno ni zaslediti večjih razlik, zaznati je le malo več 

stereotipnega mišljenja pri mlajših deklicah, pri starejših pa že nekaj več tolerance. 

 

Nato sem otrokom ponudila dva kosa oblačil, saj me je zanimalo, kaj izmed ponujenega bodo 

oblekli. Otroci so imeli na voljo dva stereotipna dodatka oz. oblačili (klobuk in krilo). Oblekli 

so lahko oboje ali le eno stvar. 
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Tabela 18: Kaj je oblekel deček? 

 Dečki 3 leta Dečki 4 leta Dečki 5 let Dečki skupaj 

Krilo / / / / 

Klobuk  3 4 4 11 

Krilo + klobuk   1 / / 1 

 
Tabela 19: Kaj je oblekla deklica? 

 Deklice 3 leta Deklice 4 leta Deklice 5 let Deklice skupaj 

Krilo   3 1 3 7 

Klobuk   / / / / 

Krilo + klobuk  1 3 1 5 

 

Pri izbiri kosov oblačil lahko opazimo, da je samo eden deček poleg klobuka oblekel še krilo, 

ki naj bi bilo pri nas stereotipno oblačilo za dekleta, večina dečkov pa se je odločilo le za klobuk, 

ki naj bi bil za dečke. Pri deklicah je bila izbira malo drugačna, saj se je več deklet odločilo, da 

bo nase dalo krilo in klobuk, vendar pa je bilo več kot polovica takih, ki so oblekle le krilo. 

Tudi pri deklicah se nobena ni odločila, da bi si nadela le klobuk, ki stereotipno pripada dečkom. 

Dečke sem vprašala, zakaj niso oblekli tudi krila, in odgovorilo so: ker mi ni všeč, ker je bolj 

za punce (2 x); ker je to samo za punce (2 x); zato, ker ne maram kiklic, nimam doma kiklice (1 

x); kiklica je za punce (1 x); ker je ne maram, ker ima rožice (1 x); ker so gor rožice, rožice so 

bolj za punce (1 x); ker je puncovska (1 x). Dečka sem še vprašala: »Kaj pa klobuk?« in 

odgovoril je: Fantovski. Vprašala sem: »A potem punce ne smejo nosit klobuka?« rekel je: 

Lahko.  

Deklice sem vprašala, zakaj niso nase dale tudi klobuka, in odgovorile so: ker ga nočem (1 x); 

zato ker ga ne maram, moj ati ga ima; ker mi ni všeč; ker je za fante; ker je take zelene barve; 

ker ga nočem imet; ker nisem imela še nikoli klobuka.  

Deklice, ki so oblekle krilo in klobuk, sem še vprašala, če ni nič čudno, ko imajo klobuk, in 

dejale so: ne, klobuk je tudi za punce (1 x); to ni klobuk za punčke, ampak ga bom vseeno 

oblekla (1 x). Vprašala sem jih še, kdo so sedaj in dejale so: oči (1 x); gospod (1 x). Vprašala 

sem še: »Kako pa to, saj imaš tudi kiklico?«, dejala je: Ker imam klobuk. 

Tu lahko ponovno opazimo močno stereotipno mišljenje dečkov in malo manj stereotipno 

mišljenje deklic. Razlik v stereotipnem mišljenju pri različno starih otrocih ni zaslediti, saj se 

tako mlajši kot starejši otroci odločajo stereotipno. Odstopanje lahko vidimo le pri štiriletnih 

deklicah, ki kažejo manj stereotipnega mišljenja kot mlajše in starejše deklice, vendar gre glede 

na majhen vzorec pri tem lahko le za slučaj. 

 

 

8.3 MOŠKI IN ŽENSKI POKLICI 
Pri tretji kategoriji vprašanj me je zanimalo, ali otroci ločujejo poklice na tipično ženske in 

moške oz. kaj menijo o določenih poklicih. Otroke sem spraševala, kdo lahko po njihovem 

mnenju opravlja določen poklic in zakaj ter kaj bi bili radi po poklicu, ko odrastejo. 

Najprej me je zanimalo, kaj bi bili radi po poklicu, ko odrastejo, in če je že tu zaznati stereotipno 

deljenje poklicev na ženska in moška. Nekateri otroci so imeli tu nekaj težav, saj niso dobro 

vedeli, kaj pomeni beseda poklic, zato sem jim to razložila in jih nato spraševala, kaj bi bili, ko 

bodo veliki oz. kaj bi radi delali in kam hodili v službo. 
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Dečki so navedli: gasilec (3 x) – ker gasijo ogenj; ker imajo gasilci vodo; ker gasijo ogenj; 

vojak (2 x) – ker jih imam rad, ker se lahko streljaš; všeč mi je barva od vojakov, pa ker imajo 

puške; ne vem (2 x); voznik motorja (1 x); kuhar – ker mi je luštno (1 x); pilot (1 x); pisal bi 

knjige (1 x); reševalec – ker mi je všeč (1 x).  

Deklice so dejale: frizerka (6 x) – zato da bom mamico postrigla; da bom frizirala; ker mi je 

všeč frizerka, pa kako je oblečena; ker se to rada igram v kotičku; ker se rada friziram; 

učiteljica (2 x) –  ker ko odrasteš, si velik kot učiteljica; ker mi je to všeč; slaščičarka – ker mi 

je to dobro delat (1 x); v pisarni tajnica – ker mi je všeč pisarna, da liste gledaš (1 x); čistilka 

– zato (1 x); ne vem, uhančke bom nosila (1 x). 

Iz odgovorov otrok lahko opazimo, da so dečki v večini navajali poklice, ki naj bi bili tipični 

za moški spol, dekleta pa poklice, ki naj bi bili tipični za ženski spol. Pri dečkih je najbolj 

zaželen poklic gasilca, saj se je zanj odločila ena tretjina dečkov. Po mojem mnenju je to zato, 

ker imajo o tem poklicu predšolski otroci največ znanja. Pri dečkih me je najbolj presenetil 

odgovor dečka, ki je dejal, da bi pisal knjige, torej da bi bil pisatelj. To ni vsakdanji poklic in o 

njem predšolski otroci še nimajo veliko informacij. Pri deklicah je najbolj zaželen poklic 

frizerke, za kar se je odločila kar polovica deklic.  

Na spolno stereotipnost izbire poklicev kaže tudi to, da noben izmed dečkov in deklic ni omenil 

enakega poklica kot nasprotni spol. Glede na starost otrok ni razlik. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali otroci menijo, da je lahko ženska policistka, gasilka in 

vojakinja, čeprav so to stereotipno poklici za moške. Pri tem vprašanju sem imela pripravljeno 

tudi slikovno gradivo, a ga nato nisem uporabila, saj sem videla, da otroci navedene poklice 

poznajo ter da le-to ni potrebno.  

 
Graf 2: Ali lahko ženske opravljajo poklic policistke, gasilke in vojakinje? 

Iz Grafa 2 lahko vidimo, da so si mnenja dečkov in deklic o poklicih za ženske podobna. Tako 

pri dečkih kot pri deklicah lahko opazimo, da je stereotipno mnenje o poklicih odvisno 

predvsem od poklica, po katerem sprašujemo. Tako dečki kot deklice so najmanj stereotipnega 
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mišljenja pokazali pri poklicu policistke, kjer so vsi dečki razen enega dejali, da so ženske lahko 

policistke. Deček, ki je dejal, da poklic policistke ni za ženske, je bil star 3 leta, takega mnenja 

je bil za vse tri ponujene poklice. Pri deklicah sta bili takega mnenja dve deklici, prav tako stari 

3 leta. Ena od deklic je k odgovoru dodala, da ne morejo biti ženske policistke, ker niso velike.  

Pri poklicu gasilke sta bila dva dečka (tri- in štiriletnika) mnenja, da ženske ne morejo biti 

gasilke, pri deklicah pa je bil ta delež višji, saj je bilo takega mnenja ena četrtina deklic (dve 

triletnici in ena petletnica). Triletni deček je svojo odločitev, da dekleta ne morejo biti gasilke, 

podkrepil s komentarjem: samo fantje imajo cevi. Podobno je dejala tudi petletna deklica: ker 

nimajo nobene cevi, triletni deklici pa sta rekli: ker se opečejo. Eno sem vprašala, če se fantje 

pa ne morejo opeči, in dejala je, da ne.  

Da ženske ne morejo biti vojakinje, je bilo mnenja ena tretjina dečkov (triletnika in štiriletnika) 

in prav toliko deklic (triletnica, štiriletnica in petletnici). Pri tem poklicu je bilo pri obeh od 

spolov opaziti največ stereotipnega mišljenja.   

Dečki so svojo odločitev, zakaj punce ne morejo biti vojakinje, utemeljili: ker je bolj za fante; 

ker niso vojaki, kot strici; zato, ker streljajo vojaki; zato.  

Dekleta pa so svojo odločitev, zakaj punce niso vojakinje, utemeljile: ker so grde pol; ker niso 

tako močne; ker je premajhna. Štiriletnica pa je svojo odločitev, da so ženske lahko vojakinje, 

utemeljila: ker imam jaz vojaške čevlje in sem tudi vojakinja. 

V zvezi s poklici, ki naj bi bili za moške, lahko iz opisanih rezultatov vidimo, da otroci v večini 

niso stereotipni, saj jih je več kot polovica dejalo, da lahko tudi dekleta opravljajo omenjene 

poklice, se pa pri vsakem od spolov najde kakšen otrok, ki že kaže stereotipno mišljenje glede 

poklicev za moške in ženske. Glede na starost otrok je največ stereotipnega mnenja opaziti pri 

najmlajših otrocih, torej pri triletnih dečkih in deklicah.  

 

Nato me je zanimalo še mnenje otrok, ali lahko moški opravljajo poklic frizerja, 

vzgojitelja/učitelja in kuharja, ki naj bi bili stereotipno bolj ženski poklici. Tudi tu sem imela 

pripravljeno slikovno gradivo poklicev, ki pa ga nisem uporabila.  

 
Graf 3: Ali lahko moški opravljajo poklic frizerja, vzgojitelja in kuharja? 
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Iz Grafa 3 opazimo, da so si dečki in deklice v svojem mnenju o moških poklicih različni. Pri 

dečkih je največ stereotipnega mišljenja pri poklicu frizerja, medtem ko so deklice najbolj 

stereotipne pri poklicu vzgojitelja/učitelja. Skoraj polovica dečkov je bila mnenja, da moški ne 

morejo biti frizerji, medtem ko je bil ta delež pri deklicah dosti manjši (ena šestina). Takšno 

razmišljanje je imel triletnik, trije štiriletniki in petletnik, medtem ko sta bili takšnega mnenja 

pri deklicah le triletnica in petletnica. Zanimivo je, da so bili pri tem poklicu štiriletni dečki 

najbolj stereotipni, medtem ko štiriletne deklice niso kazale stereotipnega mišljenja. Otroci so 

pri vprašanju, zakaj dečki ne morejo biti frizerji, dejali: deklica – ker ne znajo lepe frizure; 

dečki – zato ker imajo to punce laske dolge, samo punce delajo to; ker je bolj za punce; zato, 

ker samo punce to delajo; ker niso punce. 

Pri poklicu vzgojitelja/učitelja so v primerjavi z dečki več stereotipnega mišljenja o tem poklicu 

pokazale deklice. Malo manj kot polovica jih je bilo mnenja, da moški ne morejo biti 

vzgojitelji/učitelji, medtem ko je bilo takega mnenja četrtina dečkov. Takšno mnenje je imel 

triletnik in štiriletnika ter vse triletnice in petletnica. Zanimivo je, da štiriletnice, tako kot pri 

poklicu frizer, niso imele stereotipnega mnenja o tem poklicu. Deklice so svoje nestrinjanje, da 

lahko tudi moški opravljajo ta poklic, podkrepile s komentarji: zato, ker ne; zato; ker ni on 

vzgojiteljica, on je samo fant; ker niso veliki; ker niso vzgojitelji, ker so grdi. Dečka pa sta 

dejala: zato, ker so vzgojiteljice v vrtcu; zato.  

Pri poklicu kuharja lahko vidimo, da dečki ne kažejo stereotipnega mišljenja, saj je le šestina 

dečkov mnenja, da dečki ne morejo biti kuharji. Pri deklicah je takega mnenja tretjina deklic. 

Pri dečkih stereotipno mišljenje pri tem poklicu kažeta le dva triletnika, medtem ko pri deklicah 

tri triletnice in petletnica. Triletni deček je na moje vprašanje, zakaj moški niso kuharji, dejal: 

Ker fantje niso kuharice. Deklici pa sta svoje nestrinjanje podkrepili s komentarji: samo 

kuharice; ker ne vedo, kje je kaj v omari.  

Iz opisanega lahko potrdimo, da tako dečki kot deklice kažejo v zvezi s poklici stereotipno 

mišljenje, se pa ta razlikuje glede na poklic, po katerem sprašujemo. Najmanj stereotipiziran 

poklic pri otrocih je poklic kuharja, medtem ko sta druga dva kar močno stereotipizirana, pri 

dečkih poklic frizerja, pri deklicah pa vzgojitelja/učitelja. Glede na starost je največ 

stereotipnosti zaznati pri triletnih dečkih in deklicah, kjer je stereotipno mnenje zastopano pri 

več kot polovici otrok.  

 

Za konec sem otroke spraševala, kaj menijo, kdo lahko opravlja poklic v določenem okolju. 

Otrokom sem dala sliko ženske in moškega ter sliko okolja, kjer lahko ljudje delajo. Otrok je 

povedal, kdo misli, da lahko dela pri določeni sliki. Lahko je izbral enega ali oba spola.  
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Graf 4: Kdo lahko opravlja poklic v izbranem okolju – odgovori dečkov? 

 

 
Graf 5: Kdo lahko opravlja poklic v izbranem okolju – odgovori deklic? 
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je pol dejalo, da tam delajo moški. Triletnica je dejala, da tam delajo ženske, ostale pa, da lahko 

tam delata oba. Petletnica je dodala: smo enkrat že šli in sta punca in fant delala.  
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Dečki so svojo odločitev, zakaj je delo v avtomehanični delavnici za moške, podkrepili: samo 

fant, zato ker on dela; ne vem; bl fantje. Deklice pa so dejale: punca avto pripelje; zato ker 

fantje so dobri v popravljanju, punce se pa rajši gugajo na gugalnicah; ker so tam še klešče pa 

vse; ker je fant. 

 

Največ stereotipnega mišljenja so dečki pokazali pri delu na gradbišču, kjer je kar pet šestin 

dečkov dejalo, da delo na gradbišču opravljajo le moški. Triletnika sta sicer dejala, da lahko na 

gradbišču delata oba spola. Tudi deklice so pri tem poklicu pokazale največ stereotipnosti, saj 

so bile enakega mnenja kot dečki, le dve sta bili mnenja, da lahko na gradbišču delata oba spola.  

Pri delu na gradbišču so dečki svojo odločitev, da tam delajo le moški in ne ženske, komentirali: 

ker ima take čevlje; ker je bolj za fante; ker lahko kaj dol pade pa niso punce tako močne, samo 

fanti; da kopljejo, punce pa ne morejo; zato, ker so močni; ker strici znajo vozit bager pa žerjav, 

punce ne znajo delat hiše, samo fantje; zato, ker ne zna bagra vozit. 

Deklice pa so dejale: ker mora tovornjaka vozit; tete pa gledajo; to je za fante; ker so fantki 

dobri v delu; ker punce ne vejo, kakšni so tej gumbi pa pravila; ker so delavci; ker so močni. 

Pri delu v šivalnici so dečki ponovno pokazali močno stereotipno prepričanje, saj jih je kar tri 

četrtine dejalo, da tam delajo samo ženske, nihče pa se ni odločil za možnost, da tam dela moški. 

Triletnika in petletnik so dejali, da tam lahko delajo tako ženske kot moški, petletnik pa je še 

dodal: ker to znajo fantje in punce. Enako stereotipne so bile tudi deklice, saj jih je bilo dve 

tretjini mnenja, da v šivalnici delajo ženske, ena tretjina pa je menila, da tam delata oba spola 

(triletnica, štiriletnici in petletnica). Svojo odločitev so komentirale: punce šivajo, fantje režejo; 

mamice, lahko pa tudi očki; bolje dela punca. Dečki so k svojem mnenju, da v šivalnici delajo 

ženske, dodali: zato, ker fantje pa na gradbišču delajo; ker je bolj za punce; da likajo; fantje 

ne delajo, ker so v službi drugi; ker je to za punce, za fante pa ni, ker fantje niso šivalci. Deklice 

so svoje mnenje podkrepile: ker je to za punce (2x); zato; fant pa ne, ker se bo urezal; ker so 

punčke dobre v tem; ker znajo šivat pa vse; ker je punca, ker ona mora to delat. 

 

Dečki so stereotipnost pokazali tudi pri delu v cvetličarni, saj jih je več kot pol dejalo, da tam 

delajo ženske, tretjina jih je dejala, da tam delata oba. Štiriletnik pa je dejal, da tam delajo 

moški, in sicer: da bo dal mamici šopek. Pri delu v cvetličarni so deklice ponovno pokazale 

močno stereotipnost, saj jih je bilo kar tri četrtine mnenja, da tam delajo ženske, nobena pa se 

ni odločila za možnost, da tam delajo le moški. Ena tretjina jih je sicer dejala, da tam lahko 

delajo tako ženske kot moški (štiriletnica in petletnici). Petletnica je k mnenju še dodala: smo 

enkrat kupili rožico in sta bila tam fant in punca. 

Pri delu v cvetličarni so dečki k svojemu mnenju, da tam delajo ženske in ne moški, dodali: 

mami dela; zato, ker fantje samo na gradbišču delajo; ker je to za punce; fantje ne smejo, to 

samo punce lahko; zato, ker ona to dela; zato ker ne delajo puncovskih stvari, samo fantovske.  

»Kaj pa je fantovsko?« Da greš na furo pa vozičke vn prelagaš iz kamiona. 

Deklice so svojo odločitev komentirale: ker ni fant punca; ker fantje ne znajo tako lepo šopka 

zavit; zato, ker oni delajo; ker so rožice. 

Iz opisanega lahko vidimo, da so otroci pri poklicih za moške in ženske močno stereotipni. 

Otroci največ stereotipnosti kažejo pri poklicih, ki naj bi bili za ženske, malo manj pa pri 

poklicih, ki naj bi bili za moške. Opaziti je, da so tako dečki kot deklice pri poklicih, ki naj bi 

bili za moške, malo bolj odprti, saj dopuščajo možnost, da poklic opravljata oba spola ali celo 

samo ženske. Pri poklicih, ki naj bi bili za ženske, nekaj otrok dopušča možnost, da delata oba, 

ne pa samo moški. Zgovorni so tudi komentarji otrok, kjer je ponovno zaznati stereotipnost. 
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Kar se tiče razlik v mnenjih otrok glede na starost lahko opazimo, da so triletniki malo manj 

stereotipni od ostalih dveh starostnih skupin. Zanimivo je, da otroci v povezavi s poklici 

stereotipno pripisujejo določene lastnosti in sposobnosti le ženskemu ali le moškemu spolu, kar 

lahko opazimo iz njihovih komentarjev. Ženska naj bi bila nežna in občutljiva, medtem ko je 

moški močan in pogumen. Otroci torej stereotipno pripisujemo lastnosti ženskam in moškim, 

čeprav vemo, da niso vse ženske nežne, občutljive itn., ter da vsi moški niso pogumni, 

dominantni itn. (Kobal-Palčič, 1998). Spolne stereotipe lahko opazimo že pri otrocih, starih 

približno tri leta in pol, saj ločujejo poklice na ženske in moške. S tem povezujejo aktivnosti, 

ki naj bi bile primerne za dečke in deklice. Pri otrocih, starih med tri in šest let, opazimo celo 

močnejše spolne stereotipe kot pri odraslih. Spolni stereotipi naj bi pri otrocih s starostjo rasli, 

poleg tega pa naj bi bili bolj izraziti pri dečkih kot pri deklicah (Marjanovič Umek, 2011). 

Slednje je potrdila tudi moja raziskava. 
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9. SKLEP 

Spolni stereotipi so nekaj vsakdanjega in jih po navadi sploh ne opazimo. Vsi ljudje imamo 

stereotipe, ki jih nezavedno ali zavedno prenašamo na otroke. Tako stereotipi postanejo del njih 

in njihovega načina razmišljanja. Otroci se stereotipov naučijo predvsem od nas odraslih, 

staršev, vzgojiteljev v vrtcu, medijev in iz okolja, ki jih obdaja. Tako sprejemajo, kaj naj bi bilo 

sprejemljivo za dečke in deklice in kako mora posameznik delovati kot deček ali deklica v 

družbi, da bo v njej sprejet. Vse to otrok prinaša s seboj tudi v vrtčevsko okolje, kjer tudi od 

svojih vrstnikov pridobiva enake informacije in se skladno z njimi vede. 

Kot smo lahko videli iz raziskave, že triletni otroci razmišljajo skladno s spolnimi stereotipi, ki 

jih uči družba. Pri izbiri igrač, ki si jih izbirajo otroci oz. jih pripisujejo enemu od spolov, smo 

videli, da so tako dečki kot deklice stereotipni, je pa pri dečkih to bolj izrazito. Medtem ko so 

se nekatere deklice pripravljene igrati tudi s tipičnimi deškimi igračami in so mnenja, da so 

takšne igrače tudi za deklice, je pri dečkih ravno obratno, saj jih je večina mnenja, da se dečki 

ne morejo igrati z igračami, ki naj bi bile za deklice. Stereotipno mišljenje vidimo predvsem iz 

komentarjev otrok, kot npr. to je samo za punce/fante. Če imajo otroci na izbiro tipično dekliško 

in tipično deško igračo, bodo večinoma izbrali igračo, ki naj bi bila za njihov spol.  

Kar se tiče izbire soigralca za igro, se je pokazalo, da se tako dečki kot deklice raje igrajo z 

otroki istega spola kot so sami, kar je v svojih raziskavah ugotavljala že L. Marjanovič Umek 

(2009). Igro v istospolnih skupinah lahko opazimo v vseh vrtčevskih skupinah, ta pa je še bolj 

opazna pri starejših predšolskih otrocih. Po mojem mnenju so otroci lahko tako prikrajšani za 

pomembne izkušnje, saj se dekliška in deška igra razlikuje, poleg tega pa so drugačne tudi 

igrače, ki jih vključujejo v svojo igro.  

Spolni stereotipi se pri predšolskih otrocih ne kažejo le pri igri in igračah, ampak tudi na drugih 

področjih, kjer mogoče mislimo, da spolnih stereotipov pri otrocih ni. Ko so otroci majhni, jih 

oblačimo odrasli. Pri tem po navadi kupujemo oblačila v stereotipnih barvah za deklice in 

dečke. S tem otrokom podajamo vedenje, katera barva naj bi bila za dečke in katera za deklice 

ter nanje prenašamo spolne stereotipe, povezane z barvo. V raziskavi smo ugotovili, da si 

deklice izbirajo skoraj izključno rožnato barvo, medtem ko je pri dečkih močno zastopana 

nevtralna zelena barva, poleg nje pa še modra in rumena. Če barve prenesemo na oblačila, pa 

so ugotovitve drugačne, saj si tudi dečki izbirajo stereotipno modro barvo, deklice pa rožnato. 

Pri dečkih je celo opaziti, da se stereotipnost za barvo s starostjo zvišuje, pri deklicah pa ne. 

Kar se tiče stereotipnosti za barvo, ki naj bi pripadala nasprotnemu spolu, smo ugotovili, da 

deklice bolj sprejemajo modro barvo kot dečki rožnato. 

Če smo do sedaj govorili o igračah, oblačilih ter barvah, ki so otroku blizu, pa me je na koncu 

zanimalo še mnenje otrok o poklicih, primernih za dečke in deklice. Zanimivo je, da otroci dosti 

bolj sprejemajo ženske v domnevno moških poklicih kot dečke v ženskih. Potrdim lahko, da je 

stereotipnost v zvezi s poklici opaziti pri obeh spolih, bolj pa je opazna pri mlajših otrocih. 

Ugotovitve bi lahko še nadgradili, in sicer z opazovanjem otrok pri igri v vrtčevskem okolju. S 

tem bi dobili podatke, kakšne igre se igrajo otroci, ali pri igri uporabljajo stereotipne komentarje 

in kdaj igra poteka tudi v spolno mešanih skupinah. Poleg tega bi lahko opazovali tudi oblačila, 

ki jih nosijo otroci, in barve, ki jih uporabljajo pri risanju.  
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V diplomskem delu sem ugotovila, da so otroci že v predšolskem obdobju močno obdani s 

spolnimi stereotipi in te tudi kažejo. V povprečju so dečki bolj stereotipni od deklic, poleg tega 

pa oba spola kažeta večje sprejemanje, ko ženske opravljajo, nosijo in imajo rade stvari, ki so 

stereotipno moške, kot če do tega prihaja pri dečkih. Glede razlik v spolni stereotipnosti glede 

na starost otrok lahko zaključim, da se stereotipnost kaže tako pri mlajših kot pri starejših 

predšolskih otrocih. 

Odrasli se moramo svojih spolnih stereotipov zavedati in paziti, da te čim manj prenašamo na 

otroka. Otroka bi morali poskušati tudi zavarovati pred vplivi medijev, ki vsakodnevno 

sporočajo, kaj naj bi bilo primerno za dečke in deklice. Otroku bi morali pustiti, da si sam 

oblikuje svoje prepričanje, kaj mu je všeč in kaj ne ter zakaj. Zavedam se, da bo ta pot dolga in 

težka, saj smo s stereotipi obdani že od rojstva v vsakdanjem življenju, a vseeno bi si morali to 

prizadevati vsi, predvsem pa starši in vzgojitelji v vrtcu, saj oboji z otroki preživimo veliko 

časa. 
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11. PRILOGE 

11.1 SOGLASJE STARŠEV 
 

SPOŠTOVANI STARŠI 

Sem Anita Grčman, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice, trenutno 

zaposlena v vašem vrtcu, poleg tega pa tudi absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Napočil je čas, da študij na fakulteti zaključim s svojim diplomskim 

delom.  

Za diplomsko delo sem si izbrala temo Spolni stereotipi pri predšolskih otrocih. V raziskavi me 

predvsem zanima, ali se spolni stereotipi kažejo že pri otrocih v vrtcu in če da, kje in na kakšen 

način to izražajo. V raziskovalnem delu diplomskega dela želim izpeljati intervju z otroki obeh 

spolov in različnih starosti (od 3 do 6 let). Na ta način bom ugotavljala tudi ali se pri različnih 

starostih in spolu pojavljajo razlike v dojemanju spola oz. v spolnih stereotipih.  

Intervju je razdeljen na tri področja: igra in igrače, oblačila in barve ter poklici. Pri intervjuju, 

ki bo trajal približno 5–10 minut, bom uporabila tudi konkretne predmete (igrače, oblačila, 

kartončke s sliko poklica ipd.), da bo otrokom lažje razmišljati in odgovoriti. Intervju bo potekal 

v obliki sproščenega pogovora.  

Za lažjo analizo podatkov in dodatnih informacij, ki jih ne bi mogla tako hitro zapisati, bi 

intervju rada zvočno posnela. Zagotavljam, da bom zvočne posnetke uporabila izključno za 

svoje diplomsko delo in bodo le-ti po končani raziskavi tudi izbrisani. Vaš otrok, ki bo 

sodeloval v raziskavi, bo pri tem popolnoma anonimen, saj za analizo odgovorov potrebujem 

le njegovo starost in spol.  

 

Zahvaljujem se Vam za razumevanje in Vas lepo pozdravljam! 

 

Anita Grčman                                                                                                     Krka, 7. 3. 2019 

 

 

 

PRIVOLJENJE 

Spodaj podpisani _______________________________ (ime in priimek), starš 

otroka_____________________________ (ime in priimek), dovoljujem, da Anita Grčman 

izvede intervju z mojim otrokom in njegove odgovore zvočno posname. Posnetki bodo 

uporabljeni izključno za namen diplomskega dela, ki je opisan zgoraj. 

 

Podpis                                                                                                   Kraj, datum 

_____________________________                                               _________________________ 
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11.2 INTERVJU Z OTROKI 
 

Starost: ________________                

Spol:                      M                          Ž 

 

1.  DEJAVNOST: igra in igrače 

1. S katero igračo se najraje igraš (do 3 igrače)? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. S kom se najraje igraš?                                  DEKLICA                        DEČEK 

 

 

3. Bi se igral/a z dojenčki (dečki)/tovornjakom (deklice) (konkretno)?       DA                  

NE 

 

 

4. Se fantje lahko igrajo z barbikami (konkretno)?               DA                           NE 

Se dekleta lahko igrajo s traktorji (konkretno)?                 DA                           NE 

 

 

5. S čim bi se igral/a oz. kaj ti je bolj všeč (konkretno). 

velik TRAKTOR ali 

mala PISANA PONIJA 

mali AVTOMOBILČEK ali 

velik DOJENČEK 

RISANJE ali 

GRADNJA IZ KOCK 

IGRA NA IGRIŠČU ali 

IGRA V IGRALNICI (slika igrišča 

in igralnice) 

 

 

2. DEJAVNOST:  oblačila in barve 

1. Katera barva ti je najbolj všeč (slike barve)? 

MODRA            ROZA            ZELENA           RUMENA 

 

2. Ti je všeč majica (dečki: roza, deklice: modra) (konkretno)?              DA                 NE 

Bi jo oblekel/a:                                                                                      DA                 NE 
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3. Izberi si majico, ki ti je najbolj všeč (konkretno). 

MODRA            ROZA            ZELENA            RUMENA 

 

4. Na izbiro imaš oblačila, obleci, kar želiš (konkretno). Kaj je oblekel/a?                                

KRILO                   KLOBUK           KRILO + KLOBUK 

 

 

3.  DEJAVNOST: poklici 

1. Kaj bi bil/a po poklicu, ko odrasteš in zakaj?  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ali je lahko ženska (slike poklicev)? 

 policistka                        DA                      NE 

 gasilka                             DA                      NE 

 vojakinja                         DA                      NE 

 

 

3. Ali je lahko moški (slike poklicev)? 

 frizer                               DA                      NE 

 vzgojitelj/učitelj             DA                      NE 

 kuhar                              DA                      NE 

 

 

4. Kdo lahko opravlja poklic v določenem okolju (slike okolij)? 

 avtomehanična delavnica                             ŽENSKA               MOŠKI                OBA 

 gradbišče                                                      ŽENSKA               MOŠKI                OBA 

 šivalnica                                                        ŽENSKA               MOŠKI               OBA 

 cvetličarna                                                    ŽENSKA               MOŠKI                OBA 

 

 

 


