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POVZETEK 

 

Raziskovanje neenakosti spolov v izobraževanju so v preteklosti zaznamovali problemi, s 

katerimi se v šoli soočajo dekleta, v devetdesetih letih 20. stoletja pa so na podlagi rezultatov 

mednarodnih primerjav znanja razmisleke o neenakem položaju deklet zamenjale tematizacije 

neuspeha fantov. Omenjeni obrat pri pozornosti ni opazen zgolj na znanstvenem področju, še 

posebej intenziven je v javnem diskurzu, ki je ključni element pri družbeni konstrukciji 

(ne)enakosti spolov, trenutno zaznamovani s t. i. »moralno paniko« glede položaja fantov. 

Posebej zaskrbljujoče je, da se mediji pri tem osredotočajo zgolj na nekatere vidike neenakosti 

spolov. Mnogi_e avtorji_ice tako opozarjajo, da skrbi glede »krize fantov« temeljijo na 

zmotnem predpostavljanju korelacije med uspehi deklet in neuspehi fantov, na pretiravanju v 

ocenah razlik, na tezi o tem, da uspeh deklet predstavlja izkaz dosežene (in presežene) enakosti 

spolov, ter na razpravah o diskriminaciji fantov in feminiziranih šolah. Diskurze o spolu v 

edukaciji tako prežema podton zaskrbljenosti nad težavami, s katerimi se soočajo fantje v 

izobraževanju, snujejo in potrjujejo pa se na podlagi argumentov o biološkem esencializmu in 

naravnih razlikah v pristopih k učenju, zmožnostih ter sposobnostih učencev.  

 

Diskurzi, ki pogosto izhajajo iz primerjave dosežkov in ki iz šolanja ustvarjajo tekmovanje, so 

odraz neoliberalnega družbenega okolja. Prav tako so takšni diskurzi antifeministične narave, 

kar je pravzaprav značilno za postfeministično medijsko krajino, v kateri se po eni strani jasno 

in glasno izpostavlja novo, žensko moč ter opozarja na še vedno nerazrešeno problematiko 

seksizma, obenem pa ravno preočitna prisotnost žensk in ženskosti v medijih odpira prostor 

novim oblikam mizoginije ter retroseksizmu. Problematiko spola in (ne)enakosti spolov v 

trenutnem družbenem ozračju torej zaznamuje prevladujoča postfeministična drža, obeležena s 

popularnimi idejami o vsemogočnosti žensk in z zaskrbljenostjo nad položajem moških. Takšne 

binarne opozicije so prisotne tudi na izobraževalnem področju, morda najočitneje se izražajo v 

obliki senzacionalističnih naslovov v medijih, ki izpostavljajo probleme, s katerimi se soočajo 

fantje. V javno zavest se je tako s pomočjo medijev, vtkal enodimenzionalni diskurz o 

pozabljenih in problematičnih učencih_kah.  

Takšne predpostavke vplivajo na percepcije staršev, učiteljev_ic in tudi na oblikovanje 

edukacijskih politik, ki so v tujini (npr. v Veliki Britaniji, Avstraliji, Združenih državah 
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Amerike) težave, s katerimi se soočajo fantje, že prepoznale kot resen problem. Tudi v Sloveniji 

se v zadnjih letih vedno več pozornosti namenja razpravam o tem, ali imajo fantje enake 

možnosti za uspeh kot dekleta ali jim morda šolski sistem onemogoča napredek, ker je premalo 

prilagojen njihovim potrebam in značilnostim. Naš glavni cilj je tako analizirati, kako poteka 

diskurzivna konstrukcija spola v izobraževalnem kontekstu v slovenski družbi.  

V izhodišču disertacije je feministična teorija edukacije s poststrukturalistično in socialno 

konstruktivistično perspektivo. Izhajamo iz teze, da je družbena realnost diskurzivno 

konstruirana in odprta za posamezne interpretacije, ki so odvisne od vsakokratnih družbenih, 

kulturnih in ekonomskih okoliščin posameznikov_ic. Pristop k obravnavi družbenih odnosov 

zaznamuje intersekcionalnost, v kateri so neenakosti razumljene kot strukturno pogojene in 

večplastne oziroma kompleksne. Ključna teoretična koncepta, s katerima operiramo in ju 

predstavimo v teoretičnih izhodiščih, sta spol in enakost. Spol je družbeni konstrukt, ki se 

vzpostavlja skozi diskurzivno delovanje. Enakost je razumljena v kontekstu pravičnosti. Za 

našo analizo sta pomembna tudi koncepta diskurza in ideologije. Diskurz tvorijo družbeno in 

kulturno ustvarjeni ter posredovani jezikovni vzorci s specifičnim načinom pozicioniranja 

objektov in subjektov, skozi katere deluje moč oziroma oblast. Ideologija je konceptualizirana 

kot diskurzivna praksa, ki posameznikom_cam priskrbi subjektno pozicijo, s čimer reproducira 

obstoječe družbene odnose nad- in podrejenosti. Ideologija in diskurz sta povezana, diskurzi so 

nosilci ideologij in za analizo je pomembno, da se osredotočimo na ideološke učinke 

diskurzivnih praks. Mediji so med ključnimi akterji diskurzivnega delovanja, zato je v 

empiričnem delu analizirana njihova vloga pri konstruiranju družbene realnosti, 

reproduciranju pomenov in posredovanju interpretacij, natančneje pri reprodukciji diskurzov o 

spolu v izobraževalnem kontekstu. 

Empirični del disertacije predstavlja raziskava, ki se osredotoča na analizo diskurzov o spolu v 

izobraževalnem kontekstu med letoma 2007 in 2017 v slovenskem prostoru. Raziskava 

omogoča pregled stanja na tem področju pri nas, pa tudi primerjavo s stanjem v tujini. Pri tem 

uporabimo kritično diskurzivno analizo digitalnih različic osrednjih slovenskih tiskanih 

medijev in pedagoških revij ter časnikov, ki je orodje za preučevanje načina komunikacije v 

družbeno-kulturnem, političnem in ekonomskem kontekstu. Analiza poteka na treh ravneh: 

jezikovni (kot tekstovna analiza v vzorec vključenih prispevkov), diskurzivni in družbeni (kot 

interpretacija in razlaga rezultatov tekstovne analize). S takšnim pristopom razkrijemo 
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specifičen kontekst, v katerem se oblikujejo odnosi (ne)moči in diskurzi o spolu in (ne)enakosti, 

ter osvetlimo načine (re)produkcije družbene realnosti.  

V izbor gradiva so vključeni slovenski časopisi, ki so začeli izhajati pred letom 2007 in redno 

poročajo o temah s področja vzgoje in izobraževanja, pri čemer je pogoj dostopnost vsebin v 

digitalni obliki (v spletnih arhivih). V vzorec so vključeni prispevki iz osrednjih slovenskih 

medijev (časnikov in njihovih prilog): Delo, NeDelo, Sobotna priloga, Slovenske novice, 

Dnevnik, Objektiv, Nedeljski, Večer, Primorske novice, Družina in Mladina. V izbor gradiv za 

analizo so vključene tudi pedagoške revije: Didakta, Vzgoja, Razredni pouk, Vzgoja in 

izobraževanje in pedagoški časnik Šolski razgledi. V končni vzorec za analizo je vključenih 

319 tekstov, od tega 109 iz splošnih medijev in 210 iz pedagoških revij.  

V okviru tekstovne analize preučimo pojavnost tem, obliko prispevkov, pri čemer smo pozorni 

na dolžino, naslove, mednaslove, izpostavljene dele teksta, uporabo fotografij in primerjavo 

oblike prispevkov iz medijev in pedagoških revij. Analiziramo tudi uporabo virov, besedišče, 

slovnične prvine, makropropozicije in predpostavke. Analiza pokaže na vrsto implicitnih, a tudi 

eksplicitnih predpostavk o spolu v izobraževanju in o obstoju pomembnih razlik med moškimi 

in ženskami. Tipične predpostavke v vzorcu, so npr. moški/fantje in ženske/dekleta se 

vedejo drugače, blestijo na različnih področjih, imajo drugačne interese, drugačen odnos do 

pomembnih vprašanj in se drugače odzivajo v enakih situacijah. 

Te predpostavke se združujejo in povezujejo v različne diskurzivne okvirje. V sklopu 

diskurzivne analize prepoznamo naslednje diskurzivne okvirje: odsoten oče, vloga vzornika in 

poziv k več moškim učiteljem, ubogi fantje in težavni fantje, nepravičnost ocenjevanja, šole 

niso prilagojene fantom, biološka podlaga za razlike, povezane s spolom (pri dosežkih, 

interesih) in alternativni okvir. 

V nadaljevanju so na podlagi družbene analize, ki predstavlja zadnji korak KDA, diskurzi 

umeščeni v kontekst dominantnih družbenih ideologij. Pri tem pozornost namenjamo 

razmerjem moči, ki sodelujejo pri formulaciji diskurza, ideološkemu značaju v tekstih 

uporabljenih interpretacij ter diskurzivnim učinkom oblikovanja težav. Diskurzi, ki konstruirajo 

vednost o spolu v izobraževanju in ki so za potrebe interpretacije sistematično strukturirani v 

diskurzivne okvirje, torej sodelujejo tudi na širši družbeni ravni pri formulaciji diskurzivnih 

praks z ideološkimi učinki, specifično neoliberalizma in postfeminizma ter deloma tudi 

neokonservativizma, ki jih je smiselno pojasniti v zgodovinskem, kulturnem, političnem in 
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ekonomskem kontekstu. Razlaga se tako osredotoča na morebitne krizne okoliščine, 

spremembe v diskurzu skozi čas in elemente presečne neenakosti.  

Analiza pokaže, da diskurzivna konstrukcija spola in neenakosti v izobraževanju tudi v 

Sloveniji sledi podobnim načelom kot v tujini, saj je osnovana na esencialističnih 

predpostavkah o spolu, ki so posredovane skozi diskurz zaskrbljenosti. Naš namen je razkriti 

družbene korenine konstrukcije neenakosti spolov v izobraževalnem kontekstu in opozoriti na 

ideološke učinke diskurzivnega delovanja medijev in pedagoških revij ter s tem odpreti možnost 

za razmisleke o drugačnih, alternativnih ukrepih in načinih delovanja, ki prepoznavajo spol kot 

pomemben, ne pa tudi edini dejavnik neenakosti v izobraževanju. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

spol, enakost, izobraževanje, družbena konstrukcija, kritična diskurzivna analiza, diskurzi, 

reprezentacije, mediji, pedagoške revije 
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ABSTRACT  

 

Past research regarding gender inequality in education can be characterized as dealing with 

issues that girls are likely to encounter in schools; however, in the 1990s, a new paradigm 

emerged based on results achieved in international assesments that monitor trends in student 

achievement – consideration of the unequal position that girls found themselves in was taken 

over by boys' underachievement. The shift in narrative is present not only in the scientific field 

but especially in public discourse, one of the key elements in the social construction of gender 

(in)equality, which is currently marked by "moral panic" about boys' position. What is 

especially worrying about that is that the media is focusing only on limited aspects of gender 

inequality. Thus many authors point out that concerns regarding the "boys' crisis" are based on 

incorrect assumptions about the correlation between girls' high achievement and boys' 

underachievement; on exaggeration in differences; on the assumption that girls' success is to be 

seen as proof of achieved (and exceeded) gender equality; and in discussions of discrimination 

against boys and the feminization of schools. Discourse on gender in education is thus 

permeated with the undertone of concern about issues boys face during schooling and is 

constructed and confirmed based on arguments about biological essentialism and natural 

differences in approaches to learning and abilities of students. 

The discourses that often result from a comparison of achievements, and create a competition 

out of education, are a reflection of the neoliberal social climate. Such discourses are also anti-

feminist, which is typical of the postfeminist media landscape in which, on the one hand, 

newfound female power is clearly and loudly highlighted, and the issue of sexism is discussed. 

On the other hand, the evergrowing presence of women and femininity in media opens up space 

for new forms of misogyny and retrosexism. The issue of gender and (in)equality in the current 

social climate is thus marked by a mostly postfeminist attitude, denoted by popular ideas about 

the omnipotence of women and concerns about the position of men. Such binary oppositions 

are present also in the field of education, perhaps most clearly seen in the form of sensationalist 

news articles in the media that highlight problems faced by boys. With the help of the media, a 

one-dimensional discourse about forgotten and problematic boys has been woven into the 

public discourse. 
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Such assumptions affect not only the perceptions of parents and teachers but also the creation 

of educational policies, which abroad (e.g., in the United Kingdom, Australia, United States of 

America) have already recognized the problems faced by boys as a serious issue. In recent 

years, also in Slovenia, more and more attention has been paid to discussion whether boys have 

the same opportunities to succeed as girls, or whether the school system prevents them from 

progressing because it is not sufficiently adapted to their needs and characteristics. Thus, our 

main goal was to analyse the discursive construction of gender in the educational context of 

Slovenian society. 

The theoretical basis of the dissertation is the feminist theory of education, with a 

poststructuralist and social constructivist perspective. We begin with the thesis that social 

reality is discursively constructed and open for individual interpretations, which depend on 

individuals' respective social, cultural, and economic circumstances. The approach to handling 

social relations is marked by intersectionality, in which inequalities are understood as 

structurally conditioned and multifaceted or complex. Key theoretical concepts with which we 

operate, and are discussed in the theoretical overview, are gender and equality. Gender is a 

social construct that is established through discursive action. Equality is understood in the 

context of equity. The concepts of discourse and ideology are also important for our analysis. 

Discourse is formed by socially and culturally created and mediated language patterns, through 

which power operates that have a specific way of positioning subjects and objects. Ideology is 

conceptualized as a discursive practice that provides individuals a subjective position, with 

which existing social relations of domination and subordination are reproduced. Ideology and 

discourse are connected, discourses are the carriers of ideology, and analysis needs to focus on 

the ideological effects of discursive practices. Media are one of the key actors of discursive 

action; thus, the empirical part analyses their role in the reproduction of discourses about gender 

in the educational context. 

The empirical part of the dissertation is research that focuses on analysing the discourse about 

gender in the educational context between 2007 and 2017 in Slovenia. The research enables an 

overview of the situation in this field in our country, as well as a comparison with the situation 

abroad. We use critical discourse analysis (CDA) of digital versions of the main Slovenian print 

media and pedagogical journals and newspapers. CDA is a tool for studying communication in 

the socio-cultural, political, and economic context. It takes place on three levels: linguistic (as 

textual analysis of the sample articles), discursive, and social (as interpretation and explanation 
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of the results of the linguistic level). With such an approach, we reveal the specific context in 

which relations of power and discourses about gender and (in)equality are (re)produced in 

social reality. 

The selection of material studied includes Slovenian newspapers that started publishing before 

2007 and regularly report on topics in education, with the condition of digital accessibility of 

content (in digital archives). The sample includes articles from the main Slovenian media 

(newspapers and their supplements): Delo, NeDelo, Sobotna priloga, Slovenske novice, 

Dnevnik, Objektiv, Nedeljski, Večer, Primorske novice, Družina in Mladina. In selecting 

materials for analysis, we also included pedagogical journals: Didakta, Vzgoja, Razredni pouk, 

Vzgoja in izobraževanje, and a pedagogical newspaper Šolski razgledi. A total of 319 texts are 

included in the final sample for analysis, of which 109 are from general media and 210 are from 

pedagogical journals.  

In the first stage of textual analysis we examine the occurrence of themes and structure of the 

articles, paying special attention to the length, titles, subtitles, bolded or otherwise emphasised 

parts of the text and the use of photography – comparing these differences of structure and 

format between articles in media and specialized pedagogical journals. We also analyse the use 

of sources, vocabulary, elements of grammar, macro-propositions and presuppositions. The 

analysis reveals various implicit and explicit assumptions about gender in education and beliefs 

about the existence of important differences between men and women. The typical assumptions 

we could find in the sample studied are, for example, boys/men and girls/women: behave 

differently, excel in different areas, have different interests, different attitudes towards 

important questions, and react differently in the same situations. 

These assumptions combine to form different discursive frames. In the conducting of discourse 

analysis, we could recognise the following frames: the absent father, the importance of the male 

role model and appeal to male teachers, poor boys and troublesome boys, the unfairness of 

grading (or gender-biased grading), schools not being adjusted to boys' needs, biological basis 

for gender-based differences (in achievements and interests) and also an alternative framework. 

Furthermore, the discourses are placed into the context of dominant ideologies based on the 

social analysis, which is the final step of critical discourse analysis. Discourses that construct 

the knowledge about gender in education also contribute to a broader social level. They form 

discursive practices with ideological effects, especially neoliberalism and postfeminism, and 
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partially also neoconservatism. These ideologies are worth exploring in a historical, cultural, 

political, and economic context. The explanation, therefore, focuses on potential crisis 

moments, changes in the discourse through time, and the elements of intersectional inequality. 

Analysis shows that the discursive construction of gender and inequalities in education follows 

the same principles in Slovenia than it does abroad. It is grounded in gender essentialism that 

is conveyed through the discourse of worry and care. The purpose of the thesis is to uncover 

the social roots of the construction of gender inequality in education and to alert to the 

ideological impacts of discoursive action of the media and pedagogical journals. Through that, 

the importance of considering other, alternative ways of action with which we could recognise 

gender as an important, but in no way the only factor of inequality is shown.  

 

KEY WORDS 

 

Gender, equality, education, social construct, critical discourse analysis, discourses, 

representations, media, pedagogical journals 

 

  



 XI 

KAZALO VSEBINE 

ZAHVALA ........................................................................................................................................ I 

IZJAVA O AVTORSTVU DOKTORSKE DISERTACIJE ............................................................ II 

POVZETEK ................................................................................................................................... III 

KLJUČNE BESEDE ...................................................................................................................... VI 

ABSTRACT .................................................................................................................................. VII 

KEY WORDS ..................................................................................................................................X 

KAZALO TABEL ....................................................................................................................... XIV 

KAZALO GRAFIKONOV ......................................................................................................... XIV 

UVOD .............................................................................................................................................. 1 

TEORETIČNA IZHODIŠČA .......................................................................................................... 3 

1. Teoretična izhodišča in ključni koncepti za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju .... 3 

1.1 Teoretična izhodišča ........................................................................................................ 3 

1.1.1 Socialni konstruktivizem ............................................................................................. 4 

1.1.2 Poststrukturalizem ..................................................................................................... 10 

1.1.3 Sodobne teoretizacije spola in edukacije ter strukturalni konstruktivizem Pierra 

Bourdieuja............................................................................................................................... 18 

1.1.4 Intersekcionalnost ...................................................................................................... 22 

1.2 Ključni koncepti za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju .............................. 29 

1.2.1 Spol ............................................................................................................................ 29 

1.2.2 Enakost in pravičnost................................................................................................. 36 

1.2.3 Enakost in pravičnost v izobraževanju z vidika spola ............................................... 42 

2. Raziskovanje neenakosti spolov v izobraževanju ................................................................... 47 

2.1 Zgodovina feminističnega raziskovanja neenakosti spolov v edukaciji ........................ 47 

2.1.1 Prvi val ....................................................................................................................... 49 

2.1.2 Drugi val .................................................................................................................... 50 

2.1.3 Tretji val .................................................................................................................... 53 

2.2 Pregled raziskovanja neenakosti spolov v edukaciji danes............................................ 54 

2.2.1 Pregled aktualnih teoretičnih izhodišč o neenakosti spolov v edukaciji ................... 54 

2.2.2 Pregled aktualnih raziskovalnih tem o neenakosti spolov v edukaciji ...................... 57 

3. Vpliv družbenih sprememb in trendov na spremembo in zožitev fokusa pri definiranju 

problemov na področju neenakosti spolov v izobraževanju ........................................................... 62 

3.1 Neoliberalizem ............................................................................................................... 66 

3.2 Neoliberalizem in konstrukcije spola v izobraževanju .................................................. 70 

3.2.1 Moškosti .................................................................................................................... 72 

3.2.2 Ženskosti .................................................................................................................... 73 

3.3 Postfeminizem ............................................................................................................... 78 



 XII 

3.4 Postfeminizem in konstrukcije spola v izobraževanju ................................................... 81 

4. Dejavniki neenakosti spolov v izobraževanju ........................................................................ 86 

4.1 Spolni stereotipi v izobraževanju ................................................................................... 87 

4.2 Feminizacija učiteljstva in maskulinizacija terciarnega izobraževanja ......................... 95 

4.2.1 Esencialistična perspektiva ........................................................................................ 98 

4.2.2 Feministična oziroma perspektiva teoretikov_čark družbene pravičnosti............... 105 

4.3 Spolno specifične izbire študija ................................................................................... 111 

4.4 Spol in dosežki ............................................................................................................. 118 

4.4.1 Dosežki glede na spol pri bralni pismenosti ............................................................ 123 

4.4.2 Dosežki glede na spol pri matematiki in naravoslovju ............................................ 125 

4.5 Spol in zgodnji šolski osip oziroma zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja

 128 

4.6 Spol in poklicno izobraževanje .................................................................................... 132 

4.7 Spol in nasilje v šolah .................................................................................................. 137 

5. Diskurz, ideologija, družbena konstrukcija realnosti............................................................ 142 

5.1 Diskurz ......................................................................................................................... 142 

5.2 Odnos med diskurzom in ideologijo ............................................................................ 146 

5.3 Konstrukcija realnosti in medijski diskurz .................................................................. 159 

5.3.1 Funkcije medijev ..................................................................................................... 163 

5.3.2 Mediji in spol ........................................................................................................... 167 

5.3.3 Medijski diskurz o spolu v izobraževanju ............................................................... 169 

5.4 Konstrukcija realnosti in strokovni/poljudnoznanstveni diskurz ................................. 174 

EMPIRIČNI DEL ......................................................................................................................... 176 

6. Opredelitev raziskovalnega problema .................................................................................. 176 

7. Raziskovalni cilji .................................................................................................................. 179 

8. Raziskovalni pristop in metodologija ................................................................................... 181 

8.1 Kritična diskurzivna analiza ........................................................................................ 181 

8.2 Raziskovalni načrt ....................................................................................................... 186 

8.2.1 Izbor gradiva ............................................................................................................ 187 

8.2.2 Kodiranje in vzorčenje............................................................................................. 189 

8.2.3 Analiza ..................................................................................................................... 195 

8.2.4 Rezultati ................................................................................................................... 211 

9. Rezultati analize.................................................................................................................... 212 

9.1 Teme ............................................................................................................................ 212 

9.1.1 Teme – mediji .......................................................................................................... 212 

9.1.2 Teme – pedagoške revije ......................................................................................... 223 

9.2 Oblika .......................................................................................................................... 234 

9.2.1 Dolžina .................................................................................................................... 234 



 XIII 

9.2.2 Mednaslovi .............................................................................................................. 235 

9.2.3 Naslovi ..................................................................................................................... 237 

9.2.4 Izpostavljeni deli teksta ........................................................................................... 242 

9.2.5 Fotografije ............................................................................................................... 243 

9.2.6 Primerjava oblike medijev in pedagoških revij ....................................................... 248 

9.3 Navajanje virov ............................................................................................................ 250 

9.4 Besedišče ..................................................................................................................... 257 

9.5 Analiza slovničnih prvin .............................................................................................. 270 

9.6 Predpostavljanje in makropropozicije ......................................................................... 284 

10. Interpretacija in razlaga.................................................................................................... 289 

10.1 Diskurzivna analiza ..................................................................................................... 289 

10.2 Diskurzivni okvirji ....................................................................................................... 291 

10.2.1 Odsoten oče ............................................................................................................. 291 

10.2.2 Vloga vzornika in poziv k več moškim učiteljem ................................................... 293 

10.2.3 Ubogi in težavni fantje ............................................................................................ 299 

10.2.4 Nepravičnost ocenjevanja ........................................................................................ 303 

10.2.5 Šole niso prilagojene fantom ................................................................................... 308 

10.2.6 Biološka podlaga za razlike, povezane s spolom (pri dosežkih, interesih).............. 312 

10.2.7 Alternativni okvir .................................................................................................... 314 

10.3 Družbena analiza ......................................................................................................... 320 

10.3.1 Krizne okoliščine: »backlash« in moralna panika ................................................... 321 

10.3.2 Časovna perspektiva družbenih okoliščin: kriza kot priložnost .............................. 324 

10.3.3 Presečne neenakosti: redukcija kompleksnosti in polarizacija ................................ 329 

SKLEP .......................................................................................................................................... 334 

LITERATURA ............................................................................................................................. 339 

VIRI .............................................................................................................................................. 371 

 

  



 XIV 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Tipologija funkcij medijev .................................................................................. 164 

Tabela 2: Število v vzorec vključenih enot analize glede na posamezni medij ..................... 192 

Tabela 3: Številke posamezne pedagoške revije, vključene v nabor gradiva za analizo........ 193 

Tabela 4: Izsek iz tabele kategoriziranega gradiva (mediji) – primer obdelave podatkov ..... 202 

Tabela 5: Izsek iz tabele kategoriziranega gradiva (pedagoške revije) – primer obdelave 

podatkov............................................................................................................................. 206 

Tabela 6: Primerjava tem, ki so pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi in 

raziskovanju, s temami, ki so obravnavane v medijih .......................................................... 220 

Tabela 7: Primerjava tem, ki so pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi in 

raziskovanju, s temami, ki so obravnavane v medijih .......................................................... 231 

 

KAZALO GRAFIKONOV 

 

Grafikon 1: Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja glede na spol, šolsko leto 

2018/19 ................................................................................................................................ 96 

Grafikon 2: Študenti terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja 

(KLASIUS_P16) in spol za šolsko leto 2018/19 ................................................................. 113 

Grafikon 3: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2014/15 za dekleta ..................................... 134 

Grafikon 4: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2019/20 za dekleta ..................................... 135 

Grafikon 5: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2014/15 za fante ......................................... 136 

Grafikon 6: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2019/20 za fante ......................................... 136 

Grafikon 7: Razporeditev tem v izbranem vzorcu (mediji) .................................................. 216 

Grafikon 8: Razporeditev tem v vzorcu medijev, kjer spol v izobraževanju ni tematiziran ali 

kontekstualiziran ................................................................................................................ 219 

Grafikon 9: Razporeditev tem v izbranem vzorcu (pedagoške revije) .................................. 225 

Grafikon 10: Razporeditev tem v vzorcu pedagoških revij, kjer spol v izobraževanju ni 

tematiziran ali kontekstualiziran ......................................................................................... 228 

Grafikon 11: Dolžina prispevkov v vzorcu (mediji) ............................................................ 235 

Grafikon 12: Razporeditev metatem v naslovih (mediji) ..................................................... 239 

Grafikon 13: Fotografije v medijih glede na pojavnost spolov ............................................ 244 



 1 

UVOD 

 

By and large, language is a tool for concealing the truth.  

George Carlin 

 

Zgornji citat že leta krasi enega od zidov v mestu, kjer živim. Gre za manjši kos zidu na velikem 

parkirišču, ki je očitno ravno dovolj odmaknjen od revitaliziranega mestnega središča, da ne 

bode v oči, ter za napis, ki je očitno ravno dovolj estetsko nasprejan na steno, da v vsem tem 

času še ni zmotil občinskih oblasti – in se mu je torej uspelo obdržati. Se je pa, ne znam sicer 

povsem pojasniti, zakaj, nekako vtisnil vame. Na svoji poteh sem se tako večkrat zalotila, kako 

se sprašujem o tem, ali je jezik res sredstvo za prikrivanje resnice.  

Ta razmišljanja o resnici in jeziku, o odnosu med resnico in jezikom, o tem, ali se v jeziku 

resnica ustvarja, prenaša ali prikriva, so me vodila tudi pri konceptualni zasnovi pričujoče 

disertacije, ki se sicer ukvarja s konstrukcijami spola in neenakosti v izobraževalnem kontekstu 

v medijih in pedagoških revijah. Zanimalo me je, kako se v slovenskem medijskem prostoru 

poroča o spolu v izobraževalnem kontekstu, kakšne podobe fantov in deklet ter moškosti in 

ženskosti v edukaciji prevladujejo, kdo po mnenju javnosti spada v skupino privilegiranih in 

kdo v skupino deprivilegiranih učencev_k in kateri so tisti trenutki na izobraževalnem področju, 

ki so vezano na spol definirani in razumljeni kot ključni izzivi oziroma težave, ki zahtevajo 

našo pozornost in ustrezne rešitve. 

Disertacija temelji na feministični teoriji edukacije, ki se navdihuje v socialno konstruktivistični 

in poststrukturalistični perspektivi, pristop pa je osnovan na intersekcionalnih načelih. V tem 

smislu je družbena realnost razumljena kot diskurzivno proizvedena, naše dojemanje realnosti 

je torej pod vplivom diskurzov. Družbeno življenje ima materialno osnovo, a ta nam je 

dosegljiva skozi jezik, ki posreduje naše dojemanje realnosti. Tudi spol je torej družbeni 

konstrukt in odvisen od vsakokratnih razmerij moči ter od tega, v kakšne kontekste ga uvršča 

dominantna vednost.  
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V zadnjih dvajsetih letih je bilo mogoče, najprej v tujini, postopoma pa tudi pri nas, zaznati 

porast poročil o krizi fantov v izobraževanju, ki so praviloma umeščena v diskurz moralne 

panike in temeljijo na polarizaciji dveh skupin šolajočih se: deklet zmagovalk in fantov 

poražencev. Problematizirajo nevzdržne razmere v feminiziranih šolah, ki naj bi favorizirale 

določene načine dela, značilne zlasti za dekleta, posledično pa diskriminirale fante in njihov 

pristop k učenju. V javnosti je torej prišlo do ustvarjanja specifične podobe razmerij med spoli 

v šolstvu, ki je s svojo glasnostjo in vseprisotnostjo postala sprejeta kot resnica. Želeli smo se 

prepričati, ali je tako tudi v Sloveniji. 

Glede na izhodiščno zastavitev obravnavane problematike je bila smiselna tudi izbira metode – 

kritične diskurzivne analize, s katero je bil izpolnjen glavni raziskovalni cilj: ugotoviti, kako je 

spol v izobraževalnem kontekstu diskurzivno konstruiran in reprezentiran v slovenskih 

medijih, namenjenih splošni javnosti, in v pedagoških revijah, namenjenih predvsem 

zaposlenim na pedagoškem področju. Kritična diskurzivna analiza je potekala v treh korakih, 

rezultati tekstovne analize so bili tako v nadaljevanju dopolnjeni še z interpretacijo in razlago 

na podlagi diskurzivne in družbene analize, ki razkrijeta ideološke učinke diskurzivnih praks in 

jih pojasnita v širšem družbenem kontekstu. 

Priprava teoretskega in empiričnega dela disertacije je potekala na podlagi razmislekov o vlogi 

jezika pri konstruiranju resnice. Je jezik torej res, kot meni znan ameriški komik, sredstvo za 

prikrivanje resnice? Kot bomo poskušali pokazati v pričujočem delu, je pri tem bistveno 

predvsem, kako definiramo resnico oziroma kaj je tisto, kar razumemo kot resnico. Če sledimo 

Foucaultovi teoriji resnice, torej »prave«, »objektivne«, »resnične resnice« ni, saj se vsaka 

resnica vzpostavlja v diskurzu in je odvisna od oblastniških razmerij. V tej luči lahko razumemo 

tudi izhodiščni citat, saj če objektivna resnica ne obstaja, nas morajo začeti zanimati okoliščine, 

v katerih se neka določena resnica oblikuje. V tem smislu je bolj pomembno, kdo kaj reče in 

kaj je tisto, kar reče, a tudi zakaj reče prav to in ne morda česa drugega (čemu torej izrečeno 

služi). Jezik je torej prej kot sredstvo za prikrivanje resnice sredstvo za konstruiranje resnice – 

lahko pa je tudi sredstvo, s katerim reflektiramo to konstrukcijo resnice. S tem v mislih je bil 

naš cilj ugotoviti, kakšne resnice o spolu v izobraževanju se ustvarjajo v slovenskih medijih in 

pedagoških revijah. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. Teoretična izhodišča in ključni koncepti za obravnavo 

neenakosti spolov v izobraževanju 

 

V poglavju je postavljen konceptualni okvir disertacije, ki je osnovan na feministični teoriji 

edukacije. To navdihujejo različne politične in teoretske usmeritve. Med političnimi izstopajo 

npr. liberalna, radikalna, marksistična in socialistična perspektiva, med teoretskimi 

usmeritvami, iz katerih črpa feministična teorija edukacije, pa sta za disertacijo 

najpomembnejša socialni konstruktivizem in poststrukturalizem, prav tako pomembne so tudi 

sodobne teoretizacije spola v edukaciji, ki najpogosteje izhajajo iz dela Pierra Bourdieuja in 

poudarjajo pomen obravnave strukturnih dejavnikov. Na tem teoretskem temelju je zasnovan 

tudi pristop disertacije, ki sledi načelu intersekcionalnosti. 

 

1.1 Teoretična izhodišča 

 

Temelj je feministična teorija edukacije, ki v središče postavlja izobraževanje kot kritično polje 

feminističnih premislekov. Teorija je razumljena v humanističnem okviru, kot »konstrukcija 

skupkov med sabo povezanih izjav o tem, kako delujejo nekateri vidiki sveta« (Acker, 1987, 

str. 421), torej širše od razlage pojma v skladu s pozitivistično teorijo znanosti kot nečesa, iz 

česar izhajajo preverljive hipoteze. Feministična teorija edukacije je kompleksno in večplastno 

področje, ki črpa iz različnih perspektiv, ki vodijo raziskovanje do vrste vprašanj in pomislekov 

o spolu (ibid.). Gre za področje, ki se na splošno ukvarja z neenakostjo spolov v izobraževanju, 

predvsem z nastankom, vzroki, posledicami ter mehanizmi neenakosti. Feministične teorije 

imajo praviloma vedno dvojno funkcijo, kot izpostavlja Sandra Acker (ibid.): so vodiči k 

razumevanju neenakosti spolov in poziv k akciji, imajo torej tudi politični naboj, ki se izraža v 

zahtevah po družbenih spremembah. Feministična teorija edukacije je tako kot vsaka teorija 

zgodovinsko umeščena in zgodovinsko pogojena. Avtorice (Acker, 1987; Dillabough, 2006; 
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Weiner, 1995) prepoznavajo tri glavne teoretske okvire, v katerih lahko poteka analiza 

edukacije – liberalni, radikalni in socialistični feminizem. Zgodovini feminističnega 

raziskovanja neenakosti spolov v izobraževanju se posveča drugo poglavje, za začetek pa je 

smiselno osvetliti relevantne teoretske perspektive in pristope, v razmerju do katerih se je 

oblikovala feministična teorija edukacije. Na tem mestu ne gre za poglobljeno analizo 

posamezne relevantne teorije, ampak za krajši oris nekaterih ključnih idej, ki so vstopale v 

dialog s feministično teorijo edukacije, idej, ki so bile prevzete, prilagojene in umeščene v nove, 

feministične teoretske kontekste ter so kot takšne pomembne za teoretsko zasnovo pričujoče 

disertacije. 

 

1.1.1 Socialni konstruktivizem 

 

Socialni konstruktivizem v ospredje postavlja načine ustvarjanja realnosti in delovanja 

posameznikov_ic. Socialni_e konstruktivisti_ke analizirajo filozofske ideje o tem, kaj je 

resnično in družbeno konstruirano (Teater, 2015). Moderne socialno konstruktivistične teorije 

temeljijo na delu Petra Bergerja in Thomasa Luckmanna Družbena konstrukcija realnosti 

(1988). Njuna osnovna teza je, da je realnost družbeno konstruirana. Vsakdanje življenje se 

prikazuje kot realnost, ki jo ljudje različno in subjektivno interpretirajo, s čimer ustvarjajo zase 

smiselno povezan svet (ibid., str. 27). Po mnenju Bergerja in Luckmanna se ta ustvarja skozi 

interakcije posameznikov_ic, njihovo izkustvo pa je odvisno prav od tega, v kakšni družbi in 

kulturi so rojeni in socializirani. Interakcije so tako osnovane na predpostavki, da se posamezne 

percepcije realnosti bistveno ne razlikujejo, z delovanjem na podlagi prepričanja o sorodnosti 

percepcij pa se ustvarja in vzajemno krepi skupno znanje o realnosti. Tako na podlagi delovanja 

ljudi nastaja zdravorazumsko znanje o svetu, ki je zgolj predstava realnosti, dostop do t. i. 

»objektivne« realnosti pa ni mogoč. Delovanje posameznikov_c v družbi, ki pomembno vpliva 

na to, kakšna je družba, torej usmerjajo njihove interpretacije realnosti, ki so same pod vplivom 

družbe, v kateri nastajajo. Težko torej govorimo o interpretacijah zgolj kot o interpretacijah, 

saj v tem smislu postanejo pomemben del družbene realnosti. Pomen sam po sebi ne obstaja, 
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predmetom in pojavom1 ga pripisujejo ljudje skozi svoje interakcije s svetom. Pomen je tako 

določen z različnimi kulturnimi mehanizmi (npr. s socializacijo) (Vogrinc, 2008, str. 19–20). 

To, kako si posamezniki_ce razlagajo vsakdanje življenje, je namreč odvisno od njihovih 

izkušenj, družbenih in kulturnih pričakovanj, pravil, vrednot in norm, vse to pa je odvisno od 

predstave realnosti, v kateri živijo. Realnost se ustvarja z medosebnimi interakcijami in uporabo 

jezika, zato nanjo vplivajo zgodovina, družba in kultura (Teater, 2015). 

Socialni konstruktivizem je tako podlaga za razumevanje spola kot družbenega konstrukta 

(Connell, 1987, 2005), ki se ustvarja in razvija v medosebnih interakcijah na podlagi družbenih 

pričakovanj in percepcij. Spolno specifično obnašanje je produkt družbenih dejavnikov in ne 

biološkega ustroja (Francis in Skelton, 2005, str. 28).2 Pri konstrukciji spolnih identitet pa 

                                                
1 Družbeno življenje sicer ima materialno osnovo, a je ta bodisi že pod vplivom družbenega procesa bodisi 

proizvod tega procesa. »Vsak pojav stopa v družbeno polje diskurzivnosti le kot odprt, plavajoč označevalec, 

katerega pomen se šele naknadno (logično, ne časovno) vzpostavi skozi prakse in diskurze, s katerimi se artikulira« 

(Kobe, 1987, str. 170), kot Zdravko Kobe povzame eno ključnih tez Ernesta Laclaua in Chantal Mouffe (2014, str. 

108). Laclau in Mouffe celo pravita, da v kontekstu dejstva, da se vsak objekt konstituira v objekt diskurza, ni 

primarnega pomena razpravljati o morebitnem obstoju zunanjega sveta, sveta izven mišljenja, s čimer zavrneta 

distinkcijo med diskurzivnim in nediskurzivnim. To ponazorita s primeroma potresa in padajoče opeke, realnih 

dogodkov, ki se zgodita neodvisno od volje posameznikov_ic, vendar je to, kako ju razumemo, odvisno od tega, 

v kakšnem diskurzivnem polju ju strukturiramo. Tako sta potres in padajoča opeka lahko razumljena kot »naravna 

fenomena« (npr. kot premik tektonskih plošč in njegova posledica) ali kot »izraz jeze boga«. Ne gre torej za 

zanikanje obstoja predmetov in pojavov izven polja mišljenja, ampak je pod vprašajem konstituiranje teh 

predmetov in pojavov kot objektov izven vsakršnih diskurzivnih pogojev nastanka (ibid.). Če Laclau in Mouffe 

pravita, da je vse diskurz, drugi, med njimi npr. Foucault, Fairclough ter Purvis in Hunt, ločujejo med diskurzivnim 

in nediskurzivnim oziroma prepoznavajo tudi zunajdiskurzivne elemente družbe. Pri tem vseeno ne gre za 

prepričanje, da lahko govorimo o obstoju realnosti izven diskurza, saj vse prakse in institucije delujejo diskurzivno. 

Gre za tezo, da družbenih praks in institucij ne moremo zreducirati na diskurze, saj jih določajo tudi pogoji, ki jih 

ne zagotavlja le diskurz. Za naše razumevanje problematike je relevanten takšen pogled. Trevor Purvis in Alan 

Hunt (1993) v tem smislu govorita o mehkem realizmu Trevorja, ki je mehek, ker pristaja na tipično 

postmodernistično trditev, da zunanje gledišče, točka izven diskurza, s katere bi lahko presojali o posameznih 

resnicah, ne obstaja; realističen pa je toliko, kot vztraja pri priznavanju obstoja nediskurzivne realnosti, ki se jo da 

spoznati, kljub temu da je vednost, ki si jo ustvarimo o njej, vedno lahko zgolj zmotna in na voljo za to, da jo 

izpodrine nek drugi, »boljši« opis (1993, str. 476–477). 

2 To odpira vprašanje: ali je biološki ustroj realnost, ki vztraja ne glede na njegove interpretacije in vendarle vpliva 

na spolno specifično obnašanje ali pa je tudi sam družbena konstrukcija? V okviru konstruktivistične perspektive 

se v navezavi na to vprašanje oblikujeta dve smeri: mnogi_e menijo, da je spol biološko osnovan, posledice, ki 

izvirajo iz telesnih razlik, pa vplivajo na interakcije z ostalimi pripadniki_cami družbe (npr. na razlike v 
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aktivno vlogo igrajo tudi posamezniki_ce sami, ko vstopajo v interakcije v različnih družbenih 

okoljih, tudi v izobraževalnem polju (Skelton in Francis, 2009, str. 19–20). V tem okviru se 

feministične edukacijske raziskave ukvarjajo predvsem s konstrukcijami spola in odnosov med 

spoli v posameznih izobraževalnih okoljih ter s tem, kako nanje vplivajo šolska kultura, pristopi 

in pričakovanja učiteljev_ic ter dinamika v vrstniških skupinah (Francis in Skelton, 2005, str. 

28).  

Izobraževalno okolje3 je zgodovinsko in kulturno determinirano, kar se kaže tudi v specifičnih 

pričakovanjih in zahtevah, ki jih postavlja fantom in dekletom. Na takšni teoretični podlagi je 

svojo analizo spola in moči postavila tudi Raewyn Connell (1996, 2012), ki je s pomočjo 

Gramscijevega koncepta hegemonije prikazala, kako se na podlagi različnih družbenih statusov 

oblikujejo različne konstrukcije moškosti (Skelton in Francis, 2009, str. 20). Socialni 

konstruktivizem je mogoče zaznati tudi v naši tezi, da je za enakost spolov v izobraževanju 

ključnega pomena prevpraševanje stereotipnih idej in predpostavk o moškosti in ženskosti v 

izobraževanju, ki so med drugim prisotne tudi v kurikulih (Skelton in Francis, 2011; Eate, 

Beasley, Papadelos, Treagus, Augoustinos, 2017, str. 3). 

                                                
pričakovanjih, v načinu in vsebinah komunikacije, vključevanju ali izključevanju itd.), vplivajo torej na 

perpetuiranje s spolom povezanih razlik v obnašanju, izkušnjah in delovanju. Gre torej za pogled, v katerem so 

moški in ženske biološko različni, spolno specifično obnašanje pa je družbeno konstruirano. Drugi_e pripadniki_ce 

socialnega konstruktivizma, še zlasti tisti_e, ki se navdihujejo v poststrukturalizmu, gredo še dlje in vidijo tudi 

sam biološki spol kot družbeno konstruiran. Gre za dekonstrukcijo kategorije spola, ki v tem smislu ni odsev 

bioloških danosti, ampak se ustvarja v diskurzu. Tako spol konceptualizira tudi Judith Butler, ki pokaže, da niso 

zgolj tisti vidiki spola, ki se tičejo obnašanja, diskurzivno producirani, ampak tudi vse tisto, kar se kaže kot 

biološka osnova spolne razlike (Francis in Skelton, 2005, str. 28–29). Nekoliko več o tem v nadaljevanju. Na tem 

mestu dodajmo le, da je naše razumevanje spola bližje perspektivi, ki se navdihuje v poststrukturalizmu, pri čemer 

ne gre za to, da bi zanikali obstoj biološke kategorije spola, ampak izhajamo iz predpostavke, da biološki spol ni 

»prediskurzivna« in neospoljena kategorija, temveč je odvisen od našega razumevanja. Lahko ga razumemo v 

skladu s prevladujočimi percepcijami, ki so značilne tudi za diskurze v naši raziskavi: kot zunanjo realnost, ki 

vztraja neodvisno od našega mišljenja. Takšna interpretacija ima povsem drugačne posledice za razumevanje 

»delovanja« spola, kot če ga razumemo kot nekaj, kar samo po sebi in izven mišljenja ne učinkuje, s čimer 

pristanemo na poststrukturalistično tezo, da se diskurzivno vzpostavlja tudi biološki, ne zgolj družbeni spol in da 

je biološki spol že sam po sebi kategorija, ki je obeležena z družbenim spolom. 

3 Disertacija se osredotoča na osnovno in srednjo šolo, vključno s prehodom na terciarno stopnjo izobraževanja, 

vendar je smiselno poudariti, da je neenakost spolov prisotna že v predšolskem obdobju, predvsem v okviru spolno 

specifične socializacije (reprodukcije tradicionalnih in stereotipnih spolnih vlog) ter heteronormativnosti (Davies, 

2003; Gansen, 2017).  
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Ker so predmet našega zanimanja diskurzi o spolu in neenakosti v izobraževanju – torej 

produkcija vednosti o spolu in s spolom zaznamovanih razmerjih v edukaciji, ne pa analiza 

dejanskih izobraževalnih neenakosti, povezanih s spolom – je socialno konstruktivistični 

pristop smiselno nadgraditi s poststrukturalistično perspektivo, ki narekuje tudi našo izbiro 

metode, analizo diskurza. V nadaljevanju najprej na kratko orišemo naše razumevanje družbene 

realnosti, nato se posvetimo nekaterim (za nas) ključnim poudarkom poststrukturalistične 

perspektive.  

 

Družbena realnost 

 

Na naše razumevanje družbene realnosti poleg socialno konstruktivistične perspektive, kot je 

že bilo mogoče zaznati, vplivajo še nekateri drugi teoretski razmisleki, zlasti 

poststrukturalistični. V tem smislu je pomembna Foucaultova konceptualizacija delovanja 

družbene realnosti, ki jo zaznamujejo teoretizacije diskurza, oblasti, vednosti in resnice. 

Nekoliko podrobneje je njegova teorija predstavljena v poglavju o diskurzu, na tem mestu pa 

želimo zgolj orisati bistvene elemente, ki nakazujejo njegovo koncepcijo družbene realnosti. 

Foucault se pravzaprav z realnostjo ne ukvarja in ne posveča pozornosti tistemu, kar je zunaj 

jezika, torej tistemu, kar naj bi bila realnost oziroma resnica izven razmerij oblasti. Meni 

namreč, da se resnica vedno ustvarja v diskurzu, izven njega torej ne obstaja, prav tako se v 

diskurzu konstituirajo tudi subjekti ter odnosi med njimi, zato ga zanimajo predvsem 

mehanizmi (zgodovinske) konstrukcije resnice ter kaj je tisto, kar vodi ter usmerja deskripcijo 

sveta v jeziku kot družbeni praksi (Prado, 2006, v van de Ven, 2012, str. 3). Foucaulta ne 

zanima, kaj se dogaja izven jezika, saj je diskurz tisti, ki ustvarja podobo našega vsakdanjega 

sveta, naše realnosti in določa resnico oziroma vednost. To, kar je v neki družbi sprejeto za 

resnico, tako ni resnica sama po sebi, temveč je produkt tistega, kar je v specifičnem družbenem 

kontekstu razumljeno kot resnično.  

Čeprav se disertacija v empiričnem delu opira na model kritične diskurzivne analize Normana 

Fairclougha (2010, str. 4), enega od utemeljiteljev omenjene metode, za katero sam pravi, da je 

»zmerna« oziroma »kontingentna« oblika socialnega konstruktivizma, osnovana na kritičnem 

realističnem pristopu, pa v osnovi analiza ne sledi teoretskim uvidom tega pristopa, ampak se 

opira na poststrukturalistično teorijo diskurza. Naj pojasnimo. Kritični realistični pristop 
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zaznamujeta dve komponenti. Realistična komponenta pravi, da resnični svet – vključno z 

družbenim svetom – obstaja neodvisno od tega, kako dobro ga ljudje poznajo in razumejo. 

Kritična komponenta realističnega pristopa pa se odraža v prepričanju, da obstajajo razlike med 

naravnim in družbenim svetom; obstoj družbenega sveta je za razliko od naravnega odvisen od 

človeškega delovanja in je družbeno konstruiran, iz česar sledi, da so za njegovo razumevanje 

družbeno konstruirani učinki diskurza ključnega pomena (ibid.). V skladu s kritičnim 

realističnim pristopom torej ločujemo med realnim svetom, ki obstaja neodvisno, in svetom, ki 

nam je na voljo za opazovanje, svetom, ki ga poznamo, v katerem živimo in ga ustvarjamo 

sami. Strukture, ki izvirajo v realnem svetu, pa naj bi določale oziroma vplivale na dogajanje v 

naši konstruirani realnosti, zato lahko družbeno realnost pojasnimo le tako, da najprej 

pojasnimo strukture »za« njo, torej strukture, ki generirajo dogodke v realnosti, ki nam je 

dosegljiva (Lewis, 2001). Medtem ko je za poststrukturalni pristop vednost ustvarjena v 

diskurzu, realnost izven diskurza pa tako neznana in nerazpoznavna, da je za družbene analitike 

nepomembna, kritični realistični pristop poudarja, da je vednost tako diskurzivni produkt 

družbe kot tudi odsev realnosti (Newman, 2020). Za razliko od kritičnega realističnega pristopa 

poststrukturalisična teorija diskurza torej poudarja, da organizacijo in strukturiranost družbe ne 

določajo nikakršni globlji ali naravni temelji, zato ni smiselno ločevati med diskurzom in 

drugimi vidiki družbene realnosti ter tudi ne med strukturo in delovanjem (Jacobs, 2019; 

Newman, 2020). 

Kljub temu da Fairclough poudarja pripadnost kritično realističnemu pristopu, kritiki (glej npr. 

Flatschart, 2016) izpostavljajo, da njegovemu delu manjka metateoretična jasnost, ki 

preprečuje, da bi glede pomembnih ontoloških vprašanj njegova teorija tudi dejansko sovpadala 

s kritično realističnim pristopom, kar je še zlasti razvidno iz njegovega razumevanja družbenih 

praks. Te po Faircloughu vsebujejo diskurze (v foucaultovskem smislu) in se konstituirajo na 

vseh področjih družbenega življenja, predstavljajo pa točko, kjer se povezujejo abstraktne 

strukture in njihovi mehanizmi – konkretni dogodki: torej družba in ljudje, ki v njej živijo 

(Chouliaraki in Fairclough, 2007, str. 21). Ta definicija je po mnenju pripadnikov kritičnega 

realističnega pristopa presplošna in preveč dvoumna, da bi jo lahko umestili v kritično 

realistično perspektivo, saj ni jasno, kako se razumevanje Fairclougha povezuje s kritično 

realističnim razumevanjem odnosa med strukturami in delovanjem, ki ga v omenjenem pristopu 

zaznamuje analitični dualizem (Flatschart, 2016, str. 27). Po mnenju Sare Mills (2006) je 

prednost Faircloughjeve teorije, da izhaja iz analize oblastniških razmerij in načinov, na katere 

ta razmerja oblikujejo tekste, hkrati pa metodološko deluje v okviru kritične diskurzivne 
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analize, zato lahko ponudi perspektivo za analizo kompleksnega modela načinov in učinkov 

diskurzivnega delovanja. Za naše razumevanje družbene realnosti sta ključni dve tezi, s 

katerima se vzpostavita distanca do kritično realističnega pristopa in zavezanost 

poststrukturalističnemu pristopu: realnost je vedno družbeno konstruirana, pri konstrukciji 

realnosti pa sodelujejo diskurzivne prakse z ideološkimi učinki. Realnost torej izven diskurza 

ni dosegljiva (in ni predmet našega zanimanja). Zato je pomembneje, da se pri družbeni analizi 

osredotočimo na diskurz kot ključni element družbene konstrukcije realnosti. To izpostavlja 

tudi Fairclough, ki v tem smislu sledi Foucaultu in med drugim poudarja pomen konstitutivne 

narave diskurza, diskurzivne narave oblasti ter diskurzivne narave družbenih sprememb (Peters 

in Appel, 1996). V skladu s tem je smiselna tudi uporaba Faircloughjevega modela kritične 

diskurzivne analize, ki je zasnovana v treh korakih (tekstovna, diskurzivna in družbena analiza), 

ki pozornost namenjajo tako lingvističnim praksam kot tudi diskurzivnim in družbenim 

praksam. Točka, kjer se naša analiza oddalji od Faircloughjeve teorije, je v njegovem 

razumevanju kritične komponente kritične diskurzivne analize, ki analizi doda normativni 

element, saj naj bi se osredotočala na to, kar je v družbi narobe, in na načine, kako te napake 

odpraviti ali omiliti (Fairclough, 2010, str. 7). Sami izhajamo iz predpostavke, da je družbena 

realnost diskurzivno konstruirana in da se diskurzov ne da »premagati« oziroma se jih za vedno 

»odrešiti«, torej izstopiti iz diskurzivne družbene formacije, lahko pa diskurze kritično 

reflektiramo in s tem opozorimo na njihove ideološke učinke oziroma njihovo vlogo pri 

formulaciji posameznih, konkretnih ideologij. Pri tem je pomembno poudariti, da tudi kritika 

ne more biti neodvisna oziroma osnovana izven diskurzivne formacije. Ključnega pomena pri 

razločevanju med diskurzom, ki je predmet kritike, in kritičnim diskurzom je, tako pravi 

Fairclough (2010), prav vloga ideologije. Nekoliko podrobneje se pomenu ideoloških učinkov 

diskurzivnih praks posvetimo v poglavju o diskurzu in ideologiji, na tem mestu pa nadaljujemo 

pregled nekaterih poststrukturalističnih uvidov, še zlasti tistih, ki so pomembno zaznamovali 

feministično teorijo in so relevantni v kontekstu pričujoče disertacije. Šele na tej podlagi bomo 

namreč lahko utemeljili naš kritičen pristop in pojasnili pozicijo, s katere kritično reflektiramo 

dominantne diskurze o spolu v izobraževanju.  
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1.1.2 Poststrukturalizem 

 

Poststrukturalistična perspektiva je pomembno zaznamovala mnoge feministične avtorice_je, 

ki jim je blizu kar nekaj njenih izhodišč. Spodaj je naštetih pet ključnih elementov, ki 

navdihujejo poststrukturalistično feministično teorijo. Poststrukturalizem: 

- doprinese skeptično držo do tako imenovanih »velikih zgodb« in razsvetljenskih 

konceptov, kot sta objektivnost in razum;  

- omogoča alternativni pogled na sebstvo kot ustvarjeno skozi tekst in fluidno;  

- operira s konceptoma diskurza in moči/oblasti;  

- dekonstruira ločnico med biološkim in družbenim spolom; 

- ima emancipatorni potencial (v tem kontekstu je pomembna predvsem uporaba 

metodološkega orodja – diskurzivne analize)4 (Skelton in Francis, 2009, str. 21).  

Poststrukturalizem in feministična teorija si torej delita določeno mero zadržanosti do 

znanstvenih diskurzov, ki temeljijo na racionalnem pristopu in drži analitične objektivnosti. 

Takšni pristopi strogo ločujejo med razumom in umom na eni strani ter čustvi in telesom na 

drugi strani. Ta binarna opozicija je tudi ospoljena,5 saj se razum in um povezujeta z moškostjo, 

čustva in telesnost pa z ženskostjo.6 Za feminizem je torej ključnega pomena 

poststrukturalistična filozofska kritika racionalnega subjekta, v kateri feministična teorija najde 

osnovo za kritiko racionalnosti7 kot moškega konstrukta (ibid.).  

                                                
4 Kritična diskurzivna analiza je metoda, ki je uporabljena tudi v pričujoči disertaciji. 

5 Angleško »gendered« (ospoljena, spolno zaznamovana). 

6 Sandra Harding (1982, str. 226) na primer pokaže, kako ženske že od antike veljajo za manj sposobne 

abstraktnega in sistematičnega razmišljanja kot moški, težje naj bi razvile čut za pravičnost in naj bi bile nagnjene 

k večji meri subjektivnosti v svojih ocenah, saj naj bi jih bolj kot moške vodila čustva in strasti.  

7 Racionalnost lahko definiramo na deskriptivni in normativni ravni. Na deskriptivni ravni, kjer gre za ožji, opisni 

pomen, racionalnost predstavlja zmožnost razmišljanja, normativna raven pa zajema širši pomen, ki vključuje 

skladnost med prepričanji in dejanji, še splošneje to predstavlja posameznikov_čin odnos, naravnanost do sveta 

(Longino, 1989, str. 261). V pričujočem kontekstu racionalnost razumemo kot način delovanja, ki ga usmerjajo 

logika, objektivnost in razum. Tradicionalne koncepcije racionalnosti so, tako meni Harding (1982), konstruirane 

okoli moškosti, s čimer se strinja tudi Francis (2001), ki pravi, da je tisto, kar v naši družbi velja za vednost in 

resnico, dejansko moška različica vednosti in resnice.  
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Postrukturalistična perspektiva v feministično teorijo prinese tudi alternativni pogled na 

sebstvo, ki se ustvarja skozi tekst, je torej fluidne narave, zaznamuje pa ga razdrobljenost in ne 

stalnost. Po Foucaultu (1980) je konstrukcija sebstva odvisna od diskurzivnega konteksta, v 

katerega je to pozicionirano ali vanj pozicionira druge. S takšno perspektivo lahko razložimo 

hkratne prilagoditve in upore tradicionalnim konstrukcijam spola in notranja nasprotja v teh 

konstrukcijah, ki jih teorija spolnih vlog težko zadostno pojasni (Skelton in Francis, 2009, str. 

21). 

V okviru poststrukturalistične perspektive se je oblikoval nov pristop k analizi moči in razmerij 

moči. Moč oziroma oblast ni več sredstvo določenih družbenih skupin in posameznikov_c, 

ampak deluje skozi diskurz (Foucault, 1980). Posamezniki_ce so tako nenehno pod nadzorom 

oblasti in hkrati z diskurzivnim delovanjem uveljavjajo svojo družbeno moč (Skelton in 

Francis, 2009, str. 21). Oblast v Foucaultovi konceptualizaciji namreč ni zgolj negativna sila, 

temveč produktivna in vedno povezana z uporom. Upor je posledica dinamike razmerij moči,8 

v katere posamezniki_ce niso zgolj ujeti, ampak jih lahko razumemo kot strateške situacije, ki 

vedno dopuščajo možnost sprememb (Foucault, 1997, str. 167). Feministična teorija na temelju 

Foucaultove teze o diskurzivnem delovanju moči oziroma oblasti razlaga odnose moči med 

spoli in znotraj kategorije spola (ibid.), a tudi ospoljeno naravo družbe, ki jo ustvarjajo spolni 

diskurzi, ki vse ljudi delijo v dve relacijski kategoriji, na moške in ženske (Francis in Skelton, 

2005; Davies, 2003). 

Na podlagi pogleda na sebstvo, ki je ustvarjeno s pomočjo spreminjajočih se diskurzov, ki med 

sabo tudi tekmujejo, se je oblikovalo tudi novo razumevanje spola, ki ga zaznamuje 

dekonstrukcija ločnice med biološko in družbeno komponento. Ospoljeno naravo družbe, pa 

tudi ospoljena sebstva ustvarjajo diskurzi, ki vse ljudi delijo na dve relacijski kategoriji, moški 

ali ženski spol. Takšno razumevanje postavlja pod vprašaj esencialistično razumevanje spola 

ter dekonstruira spol kot biološko, a tudi družbeno kategorijo (Skelton in Francis, 2009, str. 21). 

Emancipatorni potencial diskurzivne analize kot enega glavnih metodoloških orodij v 

poststrukturalizmu izvira iz dekonstrukcije, ki razkriva načine delovanja moči in vzpostavljanja 

razmerij moči, prav tako nam ponudi vpogled v načine pozicioniranja subjektov v diskurze. 

Kritična refleksija diskurzivnega delovanja je namreč nujen predpogoj za razvoj 

                                                
8 Upor s svojim obstojem dejansko utemeljuje obstoj razmerij moči – če ne bi bilo upora, bi lahko govorili zgolj o 

odnosih ubogljivosti, ne pa o razmerjih moči. 
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emancipatornih praks, s katerimi se spreminjajo razmerja moči. Pri tem ne gre za preprost 

»skok« iz odnosa, v katerega smo vpeti, po Foucaultu namreč točka, na kateri bi bili osvobojeni 

vseh razmerij moči, ne more obstajati, pač pa gre za obstoj potenciala za spremembo skozi upor 

(Foucault, 1997, str. 167). 

Pomemben poststrukturalistični argument je tudi, da se subjektivnost ustvarja skozi jezik in je 

zato odprta, nasprotujoča si in kulturno specifična zlitina različnih subjektnih pozicij (McNay, 

1992, str. 2). Pomen izven jezika ne more obstajati, a jezik ni zgolj prenašalec pomenov, ampak 

jih relacijsko konstruira. Beseda tako sama po sebi ne pomeni ničesar, njen pomen ni nikoli 

fiksen in enoznačen, ampak se oblikuje relacijsko, tj. šele v odnosu do drugih besed in ima 

lahko v različnih kontekstih različne pomene. Beseda ženska sama po sebi ne pomeni nič, njen 

pomen se je družbeno in kulturno konstruiral v relaciji do besede, ki velja za njeno nasprotje, 

tj. do besede moški, ki prav tako sama po sebi nima vnaprej določenega pomena, ampak v 

različnih kontekstih označuje različne stvari. V tem smislu torej težko govorimo o enotnem 

subjektu, ki obstaja izven kulture, izven jezika, neodvisno od vsakokratnih specifičnih 

okoliščin, v katere je umeščen (Fitzsimons, 2017).  

Jezik torej ni zgolj sredstvo, s katerim poimenujemo že obstoječe pojave, stvari in ideje, ampak 

se ti v jeziku šele ustvarjajo in sestavljajo v podobo sveta, kot ga poznamo. Če je svet 

konstruiran v jeziku, to pomeni, da ga lahko tudi dekonstruiramo in rekonstruiramo (Adams St. 

Pierre, 2000, str. 483). Kot pokaže Judith Butler (1995a, str. 133), so temelji vsake družbene 

teorije pogojni ter sami po sebi niso absolutni in zadostni, čeprav delujejo po principu 

nedvomnosti. Butler (1995b, str. 39) meni, da je smisel poststrukturalizma prav v tem, da moč 

prežema konceptualni aparat, ki si prizadeva izpogajati njegova določila in pogoje, kar 

vključuje tudi subjektno pozicijo, s katere se podaja kritika. To, kot pravi Butler, ne pomeni 

preporoda nihilističnega relativizma, ampak je predpogoj za kritiko, ki je politično angažirana. 

To, da s kritiko želimo vzpostaviti niz norm, ki presegajo oblast, je samo po sebi močna in 

nasilna družbena praksa, ki sublimira, prikriva in širi svojo igro moči skozi zatekanje k motivom 

oziroma ponavljajočim temam normativne univerzalnosti. Zato ni smiselno, da želimo s kritične 

subjektne pozicije spodkopati temelje preučevanega, ampak bi naš cilj moralo predstavljati 

preučevanje tistega, kar teoretske poteze, ki vzpostavljajo temelje, dovoljujejo in česa ne 

pripuščajo zraven.  

Prav ta pogojnost, nedoločenost temeljev dovoljuje možnost za spremembe, omogoča torej 

svobodo in delovanje, akcijo, tudi upor. Omogoča prevzemanje odgovornosti za stanje sveta 
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namesto prelaganja krivde na neko nesporno in brezpogojno strukturo izven polja človeške 

dejavnosti, s katero se v smislu »tako to pač je« upravičujejo različne situacije, npr. ohranjanje 

družbenih krivic. V tem smislu poststrukturalizem zahteva, da prevprašamo lastno pozicijo pri 

vzdrževanju družbene nepravičnosti (Adams St. Pierre, 2000, str. 483). Kot pravi Elizabeth 

Adams St. Pierre (ibid., str. 484), moramo združiti feministični slogan »vse je politično« s 

poststrukturalistično idejo, da je »vse nevarno« (Foucault, 1984/1983, v ibid.), pri čemer 

Foucault ločuje med nevarno in slabo. Njegov poudarek je na tem, da ni vse slabo, a je vse 

nevarno in če je vse nevarno, imamo vedno možnost kaj ukreniti. Adams St. Pierre tako ob 

predpostavki, da je vse politično in vse nevarno, verjame, da smo etično zavezani k pozornosti 

temu, kako ubesedujemo svet. »Pozorni moramo biti na humanistično željo po enotnosti, 

koherenci, celovitosti in uravnoteževanju, a tudi na jezik, ki uresničuje to željo in ustvarja 

realne, materialne strukture – kategorije, binarizme, hierarhije /.../. Na tej točki moramo začeti 

drugače uporabljati jezik, začeti postavljati drugačna vprašanja, ki lahko ustvarijo drugačne 

možnosti življenja« (ibid., str. 484).  

Na teh predpostavkah temeljita poststrukturalistični kritiki esencializma in univerzalizma, ki 

jima sledi tudi epistemološki okvir disertacije. To je opazno predvsem v raziskovalnem načrtu, 

ki temelji na predpostavki, da sta družbena realnost in »resnica« odvisni od vsakokratne 

perspektive, da torej ne obstajata kot objektivni dejstvi (Francis in Skelton, 2005, str. 30). 

Pravzaprav objektivna znanstvena resnica, ki bi čakala, da jo nekdo »odkrije«, v feministični 

teoriji, ki se navdihuje v poststrukturalizmu, ne more obstajati. V tem smislu je h kateremu koli 

človeškemu problemu namreč nemogoče pristopiti povsem nepristransko (de Beauvoir, 2013, 

str. 28). Že način postavitve vprašanja in vidiki, ki jih nekdo zavzame, so vnaprej zaznamovani 

z določenimi hierarhijami interesov, tudi za lastnostmi se skrivajo takšne ali drugačne vrednote, 

prav vsak tako imenovani objektivni opis pa ima za sabo neko etično osnovo, zato je načela, 

bolj ali manj izrecno prisotna v ozadju, bolje že vnaprej izpostaviti oziroma nanje opozoriti 

(ibid.). V tem smislu Joan Scott (1988, v Adams St. Pierre, 2000, str. 484) izpostavi, da je za 

poststrukturalistično feministično perspektivo pomembno, da postavlja vprašanja o tem, v 

kakšnih specifičnih kontekstih, med katerimi skupinami ljudi in skozi kakšne tekstovne ter 

družbene procese je bil pridobljen pomen. Pomembna vprašanja so torej: 

- Kako se pomeni spreminjajo? 

- Kako so nekateri pomeni postali normativni, drugi pa ostali v zaledju ali povsem 

izginili? 
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- Kaj ti procesi razkrivajo o načinih konstituiranja in delovanja moči oziroma oblasti? 

(ibid.) 

Feministična teorija je v tem duhu razvila epistemološki koncept umeščenih vednosti, ki ga je 

uveljavila Donna Haraway. Gre za vednosti, ki poudarjajo delnost in omejenost perspektive 

spoznavajočega subjekta (Vendramin, 2010), kar zahteva konstantno prevpraševanje in kritično 

refleksijo ter razblinja mit o tradicionalnem, nevtralnem, odsotnem avtorju_ici, ki vidi vse od 

nikoder, a tudi tistega o politično in ideološko angažiranem avtorju_ici, ki sledi emancipacijski 

zmagovalni narativi. Namesto tega se vzpostavlja zavedanje, da lahko reprezentacije vednosti 

v raziskovanju razumemo kot konstruirane iz delnih, multiplih, lokalnih in zgodovinskih 

gledišč oziroma pozicij (Lenzo, 1995, str. 18–19). Poststrukturalizem pa vednost označi za 

»diskurzivni konstrukt« in s tem pojasni, kako diskurzi dejansko ustvarjajo spoznanja o svetu 

in ne zgolj opisujejo že obstoječe objekte. S tem se odpre možnost za obravnavo vednosti in 

diskurzov kot tekstov in – kar je še posebej pomembno – tudi za njihovo dekonstrukcijo 

(Fitzsimons, 2017). Skozi diskurze in diskurzivne prakse, ki proizvajajo vednost in 

reproducirajo razmerja moči, namreč operira moč oziroma oblast (Foucault, 2004).  

Če izhajamo iz poststrukturalistične perspektive, v kateri je resnica nekaj, kar se ustvarja v 

diskurzu in kar izven jezika ni dosegljivo kot objektivno dejstvo, potem moramo nekaj besed 

nameniti tudi pojasnilu, kako je pričujoča disertacija (tj. znanstveno delo) sploh mogoča. Če je 

vse zgolj volja do moči, če je vse interpretacija, v čem se torej naš govor razlikuje od ideološko 

obarvanega govora in interpretacij, ki širijo ideološke predpostavke, do katerih je kritičen? Na 

čem je naša kritika osnovana? Utemeljitev lahko poiščemo v izbiri metode diskurzivne analize, 

ki mora biti uporabljena tako, da ni zgolj dopolnilo predobstoječi družbeni kritiki, ampak je v 

funkciji kritike. Martin Nonhoff (2017) v tem smislu razdela odnos med diskurzivno analizo in 

kritiko, ki ga lahko beremo na dva različna načina: kot zunanji in kot integrirani odnos. V prvem 

primeru gre za kritiko določenih družbenih pogojev, ki že obstaja in se naknadno prenese v 

diskurzivno analizo: najprej torej obstaja družbena kritika, ki jo diskurzivna analiza nato 

podpre. V drugem primeru kritika izvira iz diskurzivne analize, pri čemer je diskurzivna analiza 

uporabljena kot kritika. Če odnos med kritiko in diskurzivno analizo razumemo na prvi način, 

ne moremo pojasniti specifičnega kritičnega potenciala diskurzivne analize, ker kritika obstaja 

neodvisno od nje. V nasprotju s tem diskurzivna analiza, ki deluje kot kritika, kot takšna deluje 

ravno zato, ker je tudi sama diskurzivna formacija, ki ustvarja kritične učinke z možnostjo 

reorganizacije režima povedanega (ibid.). Razlika med diskurzom, ki je predmet kritike, in 
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diskurzivno analizo, ki je v funkciji kritike tega diskurza, je torej v učinkih, ki jih producirata. 

Diskurz, ki je predmet kritike, ima ideološke učinke, ki so v vlogi pojasnjevanja in ohranjanja 

obstoječih (krivičnih, neenakih) družbenih razmer, diskurz, ki je v funkciji kritike, pa ima 

kritične učinke, ki ta razmerja osvetljujejo in odpirajo prostor za družbene spremembe, za 

razvijanje novega, drugačnega, alternativnega. Fairclough (2010, str. 4) v tem smislu poudarja, 

da mora biti kritika diskurza kombinirana s kritiko ideologije, ki ima pri vzpostavljanju in 

vzdrževanju partikularnih razmerij moči po njegovem mnenju ključno vlogo. Analiza 

oblastniških struktur ne more biti zreducirana zgolj na njihov čim natančnejši opis, pravi 

Fairclough (ibid.), ampak naj prepozna diskurzivne strukture in strategije, ki pomagajo 

vzpostaviti in vzdrževati takšna družbena razmerja, ki z vidika tistih, ki se takšne analize 

lotevajo, predstavljajo zlorabo moči (glej tudi Nonhoff, 2017). 

Poststrukturalizmu se pogosto očita pretirane težnje k dekonstrukciji,9 zato se novejše 

feministično raziskovanje edukacije razvija v dve smeri: kot nadaljevanje poststrukturalistične 

drže in kot razvoj alternativnih pozicij. Nadaljevanje poststrukturalističnega pristopa in 

razvijanje teoretične misli na njegovi podlagi je na področju feminističnega edukacijskega 

raziskovanja sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja zaznamovalo zanimanje za moškost. Na 

podlagi medijske in politične zaskrbljenosti zaradi slabših dosežkov fantov se je še posebej 

posvečalo moškosti »v krizi«. Podlaga mnogim sociološkim študijam na edukacijskem 

področju v tem času je bilo vplivno delo Connell, ki je teoretizirala moškost kot večplastno 

(Skelton in Francis, 2009, str. 22). Vendar je bila s svojo teorijo o različnih tipih moškosti tudi 

tarča kritik, ki so ji očitale esencializem, saj naj bi predpostavljala, da moškost vedno izražajo 

le moški. Prav tako naj ne bi povsem jasno opredelila kriterijev ločitve med različnimi tipi 

moškosti, ki se zdijo tako zelo različni, a pogosto sovpadajo (ibid., str. 22–23). 

Morda najbolj znana alternativa takšnim pozicijam je delo Težave s spolom: feminizem in 

subverzija identitete (2001), v katerem Butler ponuja poststrukturalistični pogled na razpravo o 

biološkem in družbenem spolu in problematizira biološkost biološkega spola, kot pravi Milica 

                                                
9 Postmodernistične težnje po dekonstrukciji in zavračanju modernističnih »velikih zgodb« so za nekatere 

feministične avtorje_ice sporne, ker je tudi feministično gibanje vzklilo iz razsvetljenskih in humanističnih idealov 

in kot takšno torej sprejelo ter posvojilo »veliko zgodbo« o emancipaciji in napredku človeštva. Predvsem je 

kritična drža do poststrukturalistične dekonstrukcije posledica prepričanja, da zgolj dekonstrukcija problematike, 

ki predstavlja kritiko političnih in ideoloških narativ, ne zadostuje, če v nadaljevanju ne nudi tudi alternativnih idej 

za naslavljanje obstoječih družbenih neenakosti (Skelton in Francis, 2009, str. 22).  
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Antić Gaber (2012, str. 354). Butler v izhodišču kritično ovrednoti feministično ločnico med 

biološkim in družbenim spolom,10 ki je bila najprej namenjena zavrnitvi formulacije »biologija-

je-usoda« in s katero se argumentira kulturna konstrukcija družbenega spola oziroma se 

»/.../ podpira argument, da je ne glede na kakršno koli biološko nedotakljivost, ki naj bi jo imel 

biološki spol, sam družbeni spol kulturno konstruiran: torej družbeni spol ni vzročna posledica 

biološkega spola niti ni tako navidezno nespremenljiv kot biološki spol. Enotnost subjekta torej 

že potencialno spodbija razlika, ki dopušča družbeni spol kot mnogotero interpretacijo 

biološkega« (Butler, 2001, str. 18). 

Če družbeni spol razumemo kot skupek kulturnih pomenov, predpostavljenih z biološkim 

spolom oziroma s spolno obeleženim telesom,11 potem, kot pravi Butler (ibid.), ne moremo reči, 

da družbeni spol izhaja iz biološkega spola na en sam (kakršen koli) način. Razlika med 

biološkim in družbenim spolom, pripeljana do svoje logične meje, pokaže radikalno 

diskontinuiteto med spolno obeleženimi telesi in kulturno konstruiranima družbenima spoloma. 

Tudi če za trenutek predpostavimo stabilnost binarnega biološkega spola, iz te predpostavke ne 

sledi, da bo konstrukcija »moških« pripeta izključno na moška telesa ali da bodo »ženske« 

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

svoji morfologiji in konstituciji (kar bo postalo vprašljivo), ni nobenega razloga za domnevo, 

da bi tudi družbena spola morala ostati dva« (ibid.). Teza o binarnem spolnem sistemu, kot 

pokaže Butler, »implicitno vzdržuje prepričanje, da družbeni spol posnema biološkega; tako je 

družbeni spol odsev biološkega ali je kako drugače omejen z biološkim spolom« (ibid.). Ko 

konstruirani položaj družbenega spola teoriziramo kot radikalno neodvisnega od biološkega 

spola, družbeni spol postane »prosto drseč izum«. Posledica tega je, da bi lahko moški in 

moškost označevala tako žensko kot moško telo, ženska in ženskost pa tako moško kot žensko 

telo (ibid.). 

Tak radikalen razcep subjekta, ki ga obeleža družbeni spol, odpira nova, pomembna vprašanja 

o tem, ali lahko sploh govorimo o »danem« biološkem/družbenem spolu, ne da bi prej raziskali 

načine in sredstva, s katerimi sta biološki in/ali družbeni spol dana. Je biološki spol res naraven, 

                                                
10 Čeprav je za konstituiranje solidarnostne identitete pogosto sklicevanje na nesporno enotnost »žensk«, je v 

feministični subjekt vpeljan razcep, povzročen z razlikovanjem med biološkim in družbenim spolom (Butler, 2001, 

str. 18). 

11 Angl. »sexed«. 
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anatomski, kromosomski, hormonski? Kako naj feministična kritika oceni znanstvene diskurze, 

ki domnevno vzpostavljajo ta »dejstva«? Ima (vsak) biološki spol (drugačno) zgodovino? Ali 

obstaja zgodovina o načinu vzpostavitve dvojnosti biološkega spola, genealogija, ki lahko 

razkrije binarno izbiro kot spremenljivo konstrukcijo? So dozdevno naravna dejstva biološkega 

spola diskurzivni produkt različnih znanstvenih diskurzov, ki so morda v službi drugih 

(političnih, družbenih ...) interesov? »Če je nespremenljiva narava biološkega spola sporna, je 

morda konstrukt, imenovan biološki spol, ravno tako kulturno konstruiran kot družbeni spol; 

nemara je bil vselej že družbeni – tako se pokaže, da razlike med biološkim in družbenim 

spolom ni« (ibid., str. 19). 

Potemtakem je nesmiselno, pravi Butler, da družbeni spol definiramo kot kulturno 

interpretacijo biološkega, saj je biološki spol kategorija, obeležena z družbenim spolom 

(ospoljena kategorija). Družbenega spola ni smiselno razumeti v okviru pravne koncepcije, kot 

zgolj kulturno inskripcijo pomena na že prej dan biološki spol, ampak kot da označuje že sam 

proizvodni aparat, s katerim se vzpostavita biološka spola. Rezultat tega je, da ne smemo enačiti 

razmerja družbenega spola in kulture z razmerjem biološkega spola in narave, ampak 

prepoznati, da je družbeni spol diskurzivno oziroma kulturno sredstvo, s katerim se proizvajata 

in vzpostavljata »spolno obeležena narava« ali »naravni biološki spol« kot »prediskurzivna«, 

predhodna kulturi in politično nevtralna površina, na kateri deluje kultura (ibid.). 

Butler svojo teorijo nadgradi še z razpravo o diskurzivnih dualizmih v navezavi na seksualnost 

ter razvije koncept performativnosti spola, ki se ustvarja, normalizira in ohranja skozi nenehno 

ponavljanje ospoljenih dejanj, ki tvorijo spol, to družbeno vzpostavljanje spola kot »identitete, 

ki se ustvarja skozi stilizirano ponavljanje dejanj« (Butler, 1988, str. 519), pa ni enoznačno. 

Njene ideje in delo avtoric, kot so Bronwyn Davies ter Valerie Walkerdine, ki je pomembno 

zaznamovalo poststrukturalistične feministične raziskave v edukaciji proti koncu 80. let 

prejšnjega stoletja, so še danes navdih novejšim poststrukturalističnim raziskavam v edukaciji 

(Skelton in Francis, 2009, str. 23). 

Poststrukturalistični teoretski nastavki odpirajo nove poglede na vprašanje spola v 

edukacijskem raziskovanju. Osvetljujejo različne spolne diskurze v izobraževanju in v 

edukacijskih politikah ter množico pozicij moči, ki je posledica omenjenih diskurzov. A izzivi, 

kako v teorijah družbene moči zadostno prepoznati širše in bolj trdovratne vzorce neenakosti 

spolov, pa tudi drugih oblik neenakosti, ostajajo. Na tej točki obstaja napetost med 

strukturalističnimi in poststrukturalističnimi razumevanji, še posebej glede obravnave:  
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- moči in (ne)enakosti; 

- subjektivnosti (jo ustvarja materialni svet ali jezik?); 

- pristopa (emancipatorni/aktivistični ali dekonstrukcija) (ibid., str. 23–24). 

Mnoge feministke dvomijo, da je s poststrukturalistično perspektivo mogoče zadostno pojasniti 

družbene neenakosti, zato raje izhajajo iz alternativnih teoretičnih pozicij, bližjih 

strukturalizmu, ki se jim posveča naslednje podpoglavje. 

 

1.1.3 Sodobne teoretizacije spola in edukacije ter strukturalni konstruktivizem 

Pierra Bourdieuja 

 

Tiste feministične avtorice, ki poststrukturalizmu očitajo, da s svojim dekonstruktivističnim 

pristopom ni zmožen ponuditi konstruktivne obravnave neenakosti, se obračajo k strukturalnem 

konstruktivizmu in k delu Pierra Bourdieuja, ki omogoča analizo neenakosti v okviru različnih 

družbenih kategorij, predvsem spola in razreda. Pri tem se naslanjajo na njegove ključne 

koncepte, na primer različne oblike kapitala (ekonomski, socialni, kulturni, simbolni), habitus 

ter simbolno moč, s katerimi razlagajo reprodukcijo družbenih neenakosti v edukacijskih 

politikah in izobraževalnem okolju (ibid., str. 24). Za Bourdieuja je vzgojno-izobraževalni 

sistem osrednje prizorišče družbene reprodukcije,12 zato analizira (re)produkcijo 

neuravnoteženih razmerij moči v šolskem sistemu in pedagoškem procesu skozi diskurzivne 

prakse, hierarhizacijo in lingvistične prakse v edukaciji. 

Bourdieujeva teorija stremi k preseganju nasprotja med »objektivizmom in subjektivizmom«, 

pri čemer v prvo kategorijo sodita strukturalizem in funkcionalizem, medtem ko so v drugi 

fenomenologija, eksistencializem in socialna psihologija. Objektivistične teorije ob 

poudarjanju strukture pozabljajo na pomen samorefleksivnega izkustva in delovanja akterjev, s 

                                                
12 Na kratko: družbene neenakosti so po Bourdieuju povezane z različnimi stopnjami kulturnega, socialnega, 

ekonomskega in simbolnega kapitala. Ker je izobrazba pomemben dejavnik pri zagotavljanju različnih oblik 

kapitala, je izobraževalno polje zanj ključni element v procesu družbene reprodukcije. Tako imajo npr. otroci, ki 

prihajajo iz privilegiranih okolij, družin, v katerih imajo starši višjo izobrazbo, že ob vstopu v šolo več kulturnega 

kapitala kot otroci iz deprivilegiranih okolij. Šola bi torej morala biti mehanizem, ki te neenakosti odpravlja, a jih 

– zaradi svoje prilagojenosti višjemu srednjemu razredu – še poglablja.  
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katerim se reproducirajo strukture. Subjektivistične teorije se ravno nasprotno usmerjajo na 

akterje v interakcijah, a pri tem ne razkrivajo njihove vpetosti v družbeno strukturo (Škerlep, 

1998, str. 34). Da bi Bourdieu povezal oba pristopa, je razvil epistemologijo »dvojnega branja«, 

postopka sociološke obravnave, pri katerem prvo branje obravnava družbo kot objektivno 

strukturo, neodvisno od predstav tistih, ki v njej živijo. Namenjeno je »spodkopavanju iluzije 

transparentnosti družbenega sveta« z »odkrivanjem razmerij determiniranosti« (Štrajn, 2012, 

str. 67). V prvem branju se izrazi strukturalistični pristop, ki kot tak ne zadošča, saj prikazuje 

posameznike_ce in skupine kot »pasivne podpornike mehaničnih sil«, delujoče neodvisno od 

lastne logike. Na tej točki zato nastopi konstruktivistični del, ki se navdihuje v subjektivističnih 

filozofijah. Na drugi ravni branja gre za družbeno fenomenologijo, kjer je družbena stvarnost 

produkt dejavnosti ljudi in skupin, njihovih odločitev, zaznav, spregledov itd. Kategorije, ki jih 

oba pristopa proizvedeta, so po Bourdieuju v napačnih opozicijah; »objektivizem« in 

»konstruktivizem« namreč drug drugega spodbujata, sta prepletena in ju je mogoče celovito 

zajeti le s pojmom prakse. Vendar Bourdieu družbene prakse ne razume zgolj z nanašanjem 

fenomenologije na družbeno topologijo, ampak simbolnim sistemom, ki se proizvajajo v 

vzajemnem delovanju družbenih in mentalnih struktur, pripiše tudi vlogo inštrumentov 

dominacije (ibid.). 

Habitus je kompleksen teoretski pojem, ki ga je Bourdieu v svojih delih ves čas razvijal in 

spreminjal, ga na novo opredeljeval, povezoval z različnimi konteksti in s pojmi družbenega 

polja, socialnega in kulturnega kapitala, dejavnika, dispozicije in še z vrsto bolj specifičnih 

pojmov. Formulacija, ki jo je Bourdieu podal v »La Distinction«, se osredotoča na njegovo 

vpetost v tokove strukturalizma (ibid., str. 70). Habitus po Bourdieuju ni zgolj »strukturirajoča 

struktura, ki organizira prakse in percepcije praks, je tudi strukturirana struktura: načelo delitve 

v logične razrede, ki organizira percepcijo družbenega sveta, je sȃmo proizvod inkorporacije 

delitve na družbene razrede« (Bourdieu, 1984, str. 170). Ko Bourdieu govori o habitusu kot o 

»strukturirani strukturi«, ima v mislih posameznikov »sistem internaliziranih dispozicij« za 

delovanje,13 ki ga oblikujejo družbeni pogoji, v katerih je posameznik_ca permanentno 

                                                
13 Dispozicije so tu razumljene kot »ponotranjena zunanjost« (Bourdieu, 1990, str. 55), znotraj katere delujejo 

družbeni akterji. Ti namreč ne delujejo preračunljivo, na podlagi racionalnih in ekonomskih kriterijev, ampak 

delujejo po principu implicitne praktične logike, »občutka za igro«, ki se oblikuje skozi medosebne interakcije, 

torej na podlagi naučenega vedenja (ibid., str. 66; glej tudi O'Connell, 2015). Dispozicije se manifestirajo v 

mnenjih, okusih, tipičnih gibih, načinih vedenja in izražanja idr. (O'Connell, 2015, str. 32). 
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(re)socializiran_a v družbeno osebnost. Ti družbeni pogoji so vselej pogoji, ki jih v primerjavi 

z drugačnimi pogoji opredeljuje mesto razreda ali stanu v stratificiranem družbenem prostoru. 

V tem smislu je habitus razumljen kot »strukturirana struktura« – struktura ponotranjenih 

dispozicij, ki jo strukturirajo družbeni pogoji (ibid.; Škerlep, 1998, str. 35). »Individualni in 

kolektivni habitus je zato stanovsko oziroma razredno strukturiran, kar pomeni, da njegovo 

vsakokratno identiteto določa diferencialna pozicija posameznika ali skupine v strukturi 

stratificiranega družbenega prostora« (ibid., str. 36). A za Bourdieuja, kot je že bilo omenjeno, 

habitus ni zgolj »strukturirana struktura«, temveč hkrati »strukturirana in strukturirajoča 

struktura«. Na tej točki je razviden njegov poskus razrešitve tradicionalnega problema razmerja 

med strukturo in delovanjem. »S tem ko se razredno določeni družbeni pogoji odražanja 

vtisnejo v habitus kot sistem ponotranjenih dispozicij, postanejo implicitna vednost« (ibid.). 

Bourdieu analizira vez med socialno diferenciacijo in družbenimi praksami posameznikov ter 

družbenih skupin (tj. razredov, stanov). Posameznikova pripadnost določenemu razredu zanj 

vzpostavlja določene pogoje eksistence, ki oblikujejo njegove individualne dispozicije oziroma 

tisto, kar bi Bourdieu poimenoval »habitus«. Habitus v tem smislu določa posameznikovo 

vsakdanjo prakso, ki se v razslojenem družbenem prostoru kaže kot tipičen vzorec 

posameznikovega vedenja in delovanja oziroma kot določen življenjski stil ali posameznikova 

družbena identiteta (ibid., str. 31). Pri tem opozarja, da moramo biti pozorni tudi na različne 

vrste kapitala: ekonomski, simbolni, socialni in kulturni. Mesta, ki jih posamezniki zasedajo v 

socialno razslojenem družbenem prostoru, niso odvisna zgolj od razmerij med različnimi 

vrstami kapitala, ampak so določena tudi z razmerji med spoli, distribucijo v geografskem 

prostoru, ki ne more biti družbeno nevtralen, ter z vrsto »podrejenih lastnosti, ki lahko v obliki 

prikritih zahtev delujejo kot dejanska načela izbire ali izključitve, ne da bi bila kadarkoli 

formalno navedena (npr. etnično poreklo in spol)« (Bourdieu, 1984, str. 102). Vrsta uradnih 

kriterijev pravzaprav služi kot maska za prikrita merila: zahteva po določeni diplomi je na 

primer lahko tudi zahteva po specifičnem družbenem poreklu posameznika_ce (ibid.). 

Bourdieu (2010, str. 4) razlaga razlike med spoli s pomočjo spolno označenih habitusov, in 

sicer kot posledico bioloških videzov in učinkov, »ki jih je v telesih in v možganih proizvedlo 

dolgo kolektivno delo socializacije biološkega in biologizacije družbenega«. Tako se rušijo 

razmerja med vzroki in posledicami, naturalizacija družbene konstrukcije spolov pa daje vtis, 

da je narava v temelju arbitratnih delitev glede na spol tako v temelju realnosti kot tudi njene 

reprezentacije (ibid.). Na tej podlagi se legitimira moška dominacija (ibid.; Tašner, Žveglič 

Mihelič in Mencin Čeplak, 2017, str. 53). Za Bourdieuja je spol družbeni konstrukt, zato je tudi 
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spolni habitus več kot le biološka kategorija, predstavlja namreč kompleksno, zgodovinsko in 

kulturno entiteto (Dillabough, 2004, v ibid.). Družbena realnost je po Bourdieuju konstruirana 

s pomočjo binarnih diferenciacij in klasifikacij, med katerimi je ključna ravno delitev glede na 

spol. Te arbitrarne delitve postanejo ponotranjene in naturalizirane, razumljene kot normalne, 

naravne in že neizogibne (Bourdieu, 2010, str. 10–11, glej tudi Tašner et al., 2017, str. 53). 

Spolni habitus tako oblikuje posameznike_ce že od začetka, zato je eden »ključnih elementov 

posameznikove idenitete« (Krais, 2006, v Tašner et al., 2017, str. 53). Razumljen je kot »čista 

narava« in pomembno opredeljuje identiteto posameznikov_c (ibid.). 

Bourdieujev konceptualni aparat torej omogoča analizo odnosov v družbi, in sicer skozi 

preseganje ločnic med objektivnim in subjektivnim, posameznikom in družbo ter strukturo in 

akcijo.14 V pričujoči disertaciji Bourdieujev konceptualni aparat sicer neposredno ni 

uporabljen, a vendar je vsaj splošno poznavanje njegovega teoretičnega okvira, v katerem skuša 

preseči prepad med objektivizmom in subjektivizmom, s čimer omogoči analizo neenakosti v 

okviru različnih družbenih kategorij, ključnega pomena. Bourdieujeva teorija, vsaj na tem 

mestu, namreč navdihuje intersekcionalni pristop, ki presega obravnavo neenakosti kot 

individualnih razlik in odmikov ter postavlja okvir za razumevanje neenakosti kot strukturno 

pogojenih in večplastnih. Intersekcionalni pristop je pogosto uporabljen v feminističnih 

raziskavah in je tudi pristop, ki mu sledimo v pričujoči disertaciji. 

 

  

                                                
14 Primer takšne analize je raziskava Veronike Tašner, Mojce Žveglič Mihelič in Metke Mencin Čeplak (2017) o 

pogledih študentov_k Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani na učiteljski poklic s ciljem refleksije socialne 

reprodukcije ospoljenosti učiteljskega poklica. Avtorice izhajajo iz hipoteze, da tradicionalne spolno specifične 

izbire študijskih programov, ki sledijo konvencionalnim podobam moškosti in ženskosti, izhajajo iz habitusov in 

praks (Bourdieu, 2001, v ibid., str. 51), ki nadzorujejo procese njihove identifikacije in subjektivacije. V raziskavi 

ugotavljajo, da je »številčna prevlada žensk v učiteljskih poklicih učinek harmonizacije percepcije polja, v katerega 

stopajo respondentke (tj. učiteljskega poklica) s svojim habitusom« (ibid., str. 48). Pri tem je posebej pomembna 

percepcija učiteljskega poklica kot poklicanosti, ki jo je mogoče povezati s koncepti skrbi, dajanja in pomoči 

(ibid.). 
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1.1.4 Intersekcionalnost 

 

Connell (1996) izpostavi, da se spolna identiteta ustvarja v medosebnih interakcijah v 

institucionalnih okvirih, tako je spol vpleten v druge družbene strukture in preči različne 

družbene kategorije (npr. raso, razred) oziroma z njimi deluje vzajemno (Connell, 2012, str. 

116–117). V izobraževalnem okolju je zato oblikovanje spolnih identitet smiselno preučevati v 

luči interakcij med spolom in drugimi strukturirajočimi elementi: razredom, etnično 

pripadnostjo, seksualnostjo ipd., pri čemer je v luči intersekcionalnosti relevantno merilo za 

izbor teh elementov, da se na njihovi podlagi vzpostavljajo hierarhični odnosi oziroma odnosi 

zatiranja. Analizo sovpliva različnih osi neenakosti omogoča intersekcionalni pristop, njegova 

kritična uporaba v feminističnem edukacijskem raziskovanju tako predstavlja poskus zajetja 

kompleksnih neenakosti. 

Intersekcionalnost so v akademsko sfero pripeljale feministične avtorice v poznih osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja (Salem, 2018).15 Pri tem so želele: 

- v ožjem smislu opozoriti na to, kako seksizem in rasizem skozi 

medsebojno presečno sistemsko delovanje omejujeta življenjske 

priložnosti temnopoltih žensk (Crenshaw, 1991);  

- gledano širše izpostaviti načine, kako raznovrstne dimenzije socialnih kategorij (npr. 

etnična pripadnost, spol, razred itd.) različno vplivajo na življenjske priložnosti 

posameznikov_ic (Núñez, 2014). 

Glavni uvid teorije intersekcionalnosti je spoznanje, da so socialne kategorije, ki konstruirajo 

hierarhije, med sabo presečne, večpomenske, fluidne in soustvarjene (ter 

se vzajemno soustvarjajo) (Marecek, 2016). Preseki ustvarjajo številna »križišča« (ibid.), ki 

predstavljajo kompleksne pozicije (ne)moči, na katere so umeščeni 

posamezniki_ce. Hill Collins (1990, 2007, v Núñez, 2014) opozarja, da imajo posamezniki_ce 

lahko hkrati več različnih – tako marginalnih, kot privilegiranih – identitet. 

                                                
15 Vodilni avtorici, ki sta razvili koncept intersekcionalnosti kot analitičnega orodja za teoretizacijo izkustva 

različnih opresij, sta temnopolti feministki Kimberlé Crenshaw in Patricia Hill Collins (Marecek, 2016). 
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Mnogi_e avtorji_ice (Anthias, 2013; Marecek, 2016; Nelson, Stahl in Wallace, 2015; Salem, 

2018; Warner, Settles in Shields, 2016) v zadnjem času pozornost namenjajo 

predvsem uporabni vrednosti intersekcionalnosti in se sprašujejo, ali jo lahko razumemo kot 

teoretski pristop, pristop k družbenemu aktivizmu, epistemološki okvir ali morda celo kot 

specifično metodo v humanistiki in družboslovnem raziskovanju. Na tem mestu nam 

intersekcionalnost predstavlja pristop, ki omogoča poskus preseganja obravnave neenakosti kot 

individualiziranih in partikularnih odmikov. To je pomembno predvsem v kontekstu analize 

neoliberalne družbene ureditve, v kateri se krivda za neenakost vali na pleča posameznikov_ic. 

Intersekcionalnost je torej primerna platforma za obravnavo kompleksnih neenakosti, ki hkrati 

nudi okvir, v katerem lahko poteka analiza neenakosti na sistemski ravni. Tako se je mogoče 

izogniti tudi potencialni trivializaciji neenakosti kot individualni izkušnji deprivilegiranih. 

Intersekcionalni pristop v bistvu torej predstavlja feministično orodje za razgradnjo odnosov 

(ne)moči med družbenimi kategorijami. Je angažma z radikalnim nabojem, politično obarvan 

in nikakor ne nevtralen projekt. Sara Salem (2018) sicer na današnjo, množično uporabo 

intersekcionalnega pristopa gleda kritično. Meni namreč, da je prišlo do obrata od 

intersekcionalnosti kot točke upora in odpora, do intersekcionalnosti kot neoliberalnega 

koncepta, ki briše neenakosti, s tem, ko jih spreminja v idejo o raznolikosti kot pozitivnem 

pristopu k vključevanju različnih družbenih skupin. Intersekcionalnost je po njenem mnenju 

potujoča teorija (t. i. »traveling theory«), ki je izgubila svoj radikalni naboj, ko je pripotovala 

v »mainstream«, to je, ko jo je posvojil liberalni feminizem. Razvodenel koncept, ki neenakost 

razlaga kot posledico diverzitete, s čimer jo umešča v pozitiven kontekst, namesto da bi jo 

problematiziral, je, tako trdi Salem, mogoče rešiti le v primeru, da si ga ponovno prisvoji 

marksistični feminizem (ibid.). 

Raziskovanje neenakosti se tradicionalno osredotoča na analizo posamičnih dimenzij, 

ki jih obravnava kot bistvene dejavnike neenakosti, s čimer izgubi uvid v vzajemnost 

delovanja različnih dimenzij (ne)moči. Socialne kategorije so deterministične že same po sebi, 

ne glede na to, koliko različnih lahko prepoznamo, saj so osnovane na procesih vključevanja in 

izključevanja na podlagi točno določenih identitetnih lastnosti. Vanje so vpete tudi relacije moči 

in dominantnosti, ki so umeščene v specifičen zgodovinski, kulturni, politični, ekonomski in 

socialni kontekst. Intersekcionalnost poskuša preseči obravnavo neenakosti, ki temelji na 

implicitnih predpostavkah, da lahko globalne realnosti razumemo skozi uporabo ene same leče 

(npr. skozi razredno politiko ali spol ali raso) (Apple, 2011, str. 224) in ne z uporabo prizme, 
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ki z razpršitvijo ustvari množico socialnih in kulturnih dimenzij. Michael Apple, ki se zaveda, 

da ni dovolj, da govorimo zgolj o »sveti trojici moči« (rasa, razred, spol), saj obstajajo mnoge 

kombinacije razmerij moči (Apple, 2012, str. xviii-xix), v intersekcionalnosti prepozna 

občutljivost za kompleksnosti presekov mnogih socialnih kategorij (Apple, 2011, str. 224), ki 

se v intersekcionalnem pristopu tako vsaj deloma transformirajo iz omejujočih, togih 

determinizmov v kompleksne, fluidne možnosti. Intersekcionalnost omogoča vpogled v širšo 

družbeno dinamiko, ki ustvarja neenakost med posamezniki_cami na podlagi njihovih 

večplastnih identitet (Núñez, 2014). To je po mnenju Salem (2018) ključnega pomena. Brez 

takšnega uvida se namreč lahko tudi tiste edukacijske neenakosti, ki so posledica ekonomskih, 

socialnih in političnih praks, individualizira in pripisuje nesposobnostim (marginaliziranih) 

posameznikov_ic ali skupin (Zuberi, 2001, v Núñez, 2014, str. 88). Specifični prispevek 

intersekcionalnosti je torej kritika mehanizma individualizacije odgovornosti za (ne)uspeh in 

poziv k premisleku o različnih ekonomskih, družbenih, kulturnih in političnih praksah, ki 

perpetuirajo (izobraževalne) neenakosti med posamezniki_cami. Z intersekcionalne 

perspektive torej ne bomo iskali razlogov za neuspeh šolarjev_k na primer v količini vloženega 

dela,16 ampak v različnih strukturnih ovirah, na presečišču katerih se oblikujejo njihove 

večplastne identitete in ki usmerjajo njihove možnosti za uspeh.  

To, da neenakosti analiziramo na sistemski ravni in da jih razumemo kot večplastne, sta dve od 

ključnih prednosti intersekcionalnega pristopa za obravnavo in uresničevanje koncepta 

pravičnosti v izobraževanju. Spol na primer nikoli ne obstaja sam po sebi, ampak vedno 

sovpada z določeno razredno, kulturno, etnično in drugo umeščenostjo, ki je označena s 

hierarhijami in razmerji moči. Zato socialnih kategorij, sploh v družboslovnem in 

humanističnem raziskovanju, ni smiselno analizirati ločeno. Vidimo namreč, da sodelujejo in 

součinkujejo pri oblikovanju sistemov dominacije, ki omejujejo dostop do moči (Hrženjak, 

                                                
16 Že razumevanje tega, koliko dela in truda »je dovolj«, je percepcija, ki niha glede na različne okoliščine, v 

katerih posamezniki_ce gradijo svojo identiteto. Okolje, ki je do izobraževanja spodbudno naravnano, postavlja 

drugačne zahteve in pričakovanja kot okolje, v katerem se na primer spodbuja k usvajanju bolj praktičnih 

spretnosti. Prioritete posameznih okolij so seveda odvisne od strukturnih pogojev, v katerih se ustvarjajo (npr.: 

družine iz višjega srednjega razreda, z višjim socialno-ekonomskim statusom (SES) ne čutijo takšnega pritiska po 

čimprejšnji zaposlitvi vseh članov kot družine iz nižjega razreda, z nižjim SES). Če razredni dimenziji dodamo še 

etnično, spolno, kulturno ipd., ni težko razumeti, kako zelo različne so lahko percepcije posameznikov_ic o 

(ne)uspehu, izkušnje in ovire, s katerimi se soočajo na izobraževalni poti, ter pričakovanja in zahteve njihovih 

mikrookolij. 
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2013). Celostna obravnava razsežnosti strukturnih neenakosti je prvi korak k odpravi 

nepravičnih neenakosti, pri čemer je ključno spoznanje, da se pravičnost v izobraževanju ne 

nanaša zgolj na izobraževalne rezultate, ampak tudi na izobraževalno izkušnjo.17 

Intersekcionalni pristop je še posebej obetaven konceptualni okvir za obravnavo pravičnosti v 

izobraževanju tudi zaradi svoje multidimenzionalnosti in osredotočenosti na dinamiko moči 

(Dill in Zambrana, 2009, v Núñez, 2014, str. 86). Z njim lahko naslavljamo tudi tista vprašanja 

pravičnosti, ki se vežejo na problematičnost diskurzov o spolni razliki v izobraževalnih 

dosežkih. Kot opozarjajo Nelson et al. (2015), so identitete učencev izrazito ospoljene in 

umeščene v rasne ter razredne kategorije v različnih socialnih in kulturnih kontekstih. Čeprav 

se omenjeni avtorji osredotočajo na izobraževalne izkušnje fantov, ni nič drugače z identitetami 

učenk. Šole so kot ustanove prepletene z nepredvidljivimi, konfuznimi in nasprotujočimi 

zahtevami, vezanimi na diskurzivno in kulturno produkcijo tekmovalnih oblik moškosti in 

ženskosti. Fantje in dekleta morajo dnevno skozi nenehna pogajanja upravljati s protislovnimi 

zahtevami izobraževalnega okolja (ibid., str. 172). Razprave o slabih dosežkih učencev so 

pogosto repetitivne, redukcionistične in nezadostne, saj se velikokrat osredotočajo zgolj na t. i. 

»krizo moškosti« (ibid., str. 173) ali krivca za neuspehe fantov iščejo v feminizaciji šolstva 

(Skelton, 2002; Tašner in Mencin Čeplak, 2011). Hkrati takšne razprave služijo poenostavljanju 

kompleksnosti izobraževalnih izkušenj, saj naslavljajo vse fante kot homogeno skupino, brez 

ozira na vlogo kulturnih reprezentacij telesa, razreda, etnične pripadnosti, seksualnosti ipd. pri 

konstruiranju različnih identitetnih pozicij in moškosti v izobraževalnem kontekstu (Nelson et 

al., 2015, str. 173). 

Še ena prednost intersekcionalnega pristopa pri obravnavi neenakosti v izobraževanju je, 

da naslavlja tako identitetno raven, kulturno in socialno perspektivo kot tudi širši 

strukturni (ekonomski, politični) kontekst; s tem predstavlja možnost odprave ozkih, binarnih 

konceptualizacij in kritičen vpogled v šolske izkušnje fantov in deklet (ibid., str. 174). 

Intersekcionalni pristop tako razkriva heterogenost spolnih kategorij, s čimer omogoča analizo 

kompleksnih neenakosti v izobraževalnih izkušnjah in dosežkih učencev_k v šolskem 

                                                
17 Pravičnost v izobraževanju je sicer kompleksna tema, ki se nanaša na niz različnih tem in vprašanj, ne zgolj na 

izobraževalne rezultate in izkušnjo. Ti dve področji sta omenjeni, ker sta pomembni za disertacijo, še zlasti je 

ključna distinkcija med nezadostno tematizacijo pravičnosti v okviru izobraževalnih rezultatov in nekoliko 

kompleksnejšimi uvidi, ki se osredotočajo na pomen celotne izobraževalne izkušnje učencev_k. 
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vsakdanu, prepletenem z medsebojnimi odnosi, praksami uokvirjanja in delovanja ter 

součinkovanja različnih dimenzij moči in neenakosti v socialnih kategorijah in med njimi. 

Intersekcionalni pristop je premalokrat kritično uporabljen v edukacijskem raziskovanju, v 

katerem se pogosto ugotavlja in primerja kakovost (npr. izobraževalnega 

sistema/metode/učiteljev_ic/učencev_k), evalvira (npr. učne načrte), analizira stališča in 

mnenja akterjev (npr. ravnateljev_ic/učiteljev_ic/učencev_k) in interpretira statistične podatke 

(npr. dosežke na mednarodnih standardiziranih testih glede na spol/razred/etnično 

pripadnost/regijo/kulturni kapital družine). Vse našteto so dragocene raziskave, a prav tako 

pomembno je interpretacijo dobljenih rezultatov umestiti v mrežo vsakokratnih specifičnih 

odnosov moči v določenem ekonomskem, političnem, kulturnem in socialnem kontekstu. Apple 

(2011, str. 225) v svoji kritiki tistega dela literature, ki se nekritično ukvarja z edukacijskimi 

reformami, pravi, da je v edukacijskem raziskovanju nujno hkrati misliti na pojave in odnose v 

okvirih:  

- dinamike (rasne, spolne, razredne, etnične ...) moči; 

- definiranja uradno sprejete vednosti;  

- procesov ospoljanja edukacijskih politik;  

- prefinjenih oblik rasizma in razredne segregacije, ki jih (re)producirajo izobraževalne 

institucije;  

- etnično pristranskih šolskih (prikritih in uradnih) kurikulov; 

- institucionalne arhitekture v kontekstu hierarhizacije in hegemonije; 

- zgodovinskega konteksta, trenutno zaznamovanega z neoliberalno in neokonzervativno 

ideologijo, ki vztrajno in vedno bolj očitno restrukturirata izobraževalne institucije 

(Apple, 2013, str. 9). 

Intersekcionalni pristop omogoča, da na izobraževalne izkušnje učencev_k pogledamo, 

upoštevajoč edinstvene identitetne pozicije in ne zgolj skozi statistiko številk, z uporabo katere 

težko zajamemo kompleksnost izkušenj posameznikov_ic v vsakdanji realnosti šolskega 

življenja. V tem kontekstu postane skrb o dobrih rezultatih pri testih in o usvajanju specifične 

učne snovi nepomembna. Kot pravi Apple (ibid., str. 5), nas mora bolj zanimati: 

- za čigavo vednost sploh gre; 

- kako je postala uradna; 

- kakšen je odnos med vednostjo in načini njene organizacije ter poučevanja; 
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- kdo so nosilci kulturnega, socialnega in ekonomskega kapitala v naši družbi; 

- komu takšne definicije uradne vednosti koristijo in komu ne; 

- kako lahko kritični edukatorji in aktivisti spreminjajo edukacijske in družbene 

neenakosti ter ustvarjajo bolj družbeno pravičen kurikul in način poučevanja. 

 

*** 

 

Na tej točki je smiselno nekoliko podrobneje pojasniti našo perspektivo, ki se navdihuje v 

poststrukturalizmu in intersekcionalnosti, pristopih, osnovanih na različnih epistemoloških 

temeljih. Feministične epistemologije lahko na splošno razdelimo na tri smeri,18 ki imajo vsaka 

svoj pogled na vprašanja o tem, kako se ustvarja vednost in kdo so tisti, ki jo ustvarjajo (ibid.). 

Poststrukturalistični pristop je osnovan na postmodernistični epistemologiji, ki se analitično 

razlikuje od teorije stališč, na kateri je osnovan intersekcionalni pristop.19 Kljub temu da se na 

                                                
18 Govorimo lahko o feminističnem empirizmu, postmodernizmu in teoriji stališč. Feministični empirizem črpa iz 

filozofske tradicije empirizma, epistemološke pozicije, ki poudarja pomen znanosti in vednosti, temelječe na 

izkušnjah (Hundleby, 2011, str. 28). Za nas sta zlasti zanimiva feministični postmodernizem in feminizem stališč. 

Feministični postmodernizem se navdihuje v postmodernizmu in poststrukturalizmu. Ključno ga zaznamujejo 

nekatere poteze, o katerih smo že razpravljali (na primer zavračanje esencializma, dvom glede velikih zgodb in 

univerzalnih resnic, pozornost glede rabe jezika itd.). Feminizem stališč (angl. »standpoint feminism(s)«) je 

epistemološka pozicija, ki na splošno temelji na prepričanju, naj feministično teorijo producirajo ženske, saj jim 

njihovo edinstveno stališče omogoča večjo stopnjo razumevanja določenih vidikov družbenega sveta. Tri glavne 

predpostavke standpoint feminizma so: vednost je družbeno umeščena; marginalizirane skupine so v družbo 

umeščene na način, ki jim omogoča večjo možnost zaznave določenih družbenih problematik, na podlagi katere 

lahko zastavljajo vprašanja; raziskave, predvsem tiste, ki se ukvarjajo z odnosi moči v družbi, naj izvirajo iz margin 

(Feminist Standpoint Theory, IEP). Harding (2009) pravi, da je »standpoint« teorija »produktivno kontroverzna«, 

saj je že od začetka predmet številnih razprav, hkrati je metodologija, ki je osnovana na načelih feminizma stališč, 

ena najpogosteje uporabljenih v raziskavah, ki se ukvarjajo s kategorijami spola, etnične pripadnosti, seksualnosti 

idr. (raziskave, ki se zavezujejo »standpoint« teoriji, so torej vedno intersekcionalne, kot pravijo Crenshaw et al., 

1995, v ibid., str. 194). Raziskovalna produktivnost in vztrajajoča spornost »standpoint« feminizma sta, tako meni 

Harding (ibid., str. 193), dve strani istega kovanca, ki ju povezuje politična angažiranost. 

19 Glavna razlika je v odnosu do družbenih skupin, pri čemer se, če poenostavimo, epistemološka pozicija 

feminizma stališč naslanja na pomen izkušenj, ki izvirajo iz skupinske pripadnosti, postmodernistično izhodišče 

pa je dekonstrukcija vseh družbenih skupin kot esencialističnih skozi poudarjanje heterogenosti in specifičnosti 
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prvi pogled perspektivi torej ne zdita kompatibilni, ju mnogi_e avtorji_ice v svojih refleksijah 

združujejo. Njuni epistemološki temelji si namreč delijo dovolj pomembnih poudarkov (tudi za 

naš konceptualni okvir), da je to lahko smiselno (Mann, 2018, str. 59–60). V kontekstu 

pričujoče disertacije so pomembne zlasti tri skupne točke. Prva skupna točka je 

konstruktivistični pogled na vednost. Obe perspektivi zanima odnos med vednostjo in oblastjo. 

Posvečata se tudi načinom konstrukcije vednosti z različnih družbenih pozicij, pri čemer imamo 

v mislih predvsem vpliv različnih družbenih kategorij (npr. spol, razred, etničnost ipd.). Ker so 

vse točke, s katerih izhajajo perspektive posameznikov_c, družbeno umeščene, oba pristopa 

poudarjata pomen t. i. večglasnosti, ki se nanaša na vključevanje različnih vidikov in glasov pri 

konstrukciji družbene realnosti. Drugo pomembno epistemološko izhodišče obeh perspektiv je 

razvidno v skupnem pozivu k odkrivanju tistih vednosti, ki veljajo za »podrejene«20 in lahko 

delujejo kot kritičen akt, s katerim se spodkopavajo dominantni diskurzi. Tretje skupno 

prepričanje se nanaša na prepoznanje, da v družboslovnem raziskovanju ni mogoče zagotoviti 

                                                
posameznih glasov. Na tej točki so naša teoretična izhodišča bližje poststrukturalistični perspektivi, s katere bi 

lahko intersekcionalni teoriji očitali uporabo skupinskih konceptov, npr. »zavest nove mestize« (»new mestiza 

consciousness«) Glorie Anzaldúe ali »črna feministična misel« (»black feminist thought«) Patricie Hill Collins 

(Mann, 2018, str. 65). Za naše razumevanje kompatibilnosti obeh perspektiv je ključnega pomena, da je po drugi 

strani intersekcionalna teorija vendarle tudi kritično naslovila preziranje razlik med ženskami iz različnih 

družbenih, etničnih, razrednih, kulturnih ipd. ozadij, ki se jih prepogosto naslavlja z enotno, esencialistično 

kategorije »ženske« (ibid.). Še ena pomembna razlika med pristopoma je v razumevanju zatiranja in razlike. 

Intersekcionalni pristop jasneje razlikuje med obema pojmoma in koncept marginalnosti umesti v razlago 

hierarhično strukturiranih skupinsko osnovanih neenakosti, medtem ko poststrukturalizem marginalnost razume v 

smislu transgresije družbenih norm, določene z odstopanjem od normativne strukture in ne s strukturnimi odnosi 

zatiranja. V tem smislu je za naše razumevanje ključen prav doprinos intersekcionalne perspektive, ki omili 

postmodernistično ravnanje geografij (Collins, 1998, v ibid.) – ki govor o hierarhičnih vrhu in dnu zamenja s 

sploščenima centrom in margino, s čimer naj bi izgubil del kritičnega naboja. Susan Mann (2018, str. 65) tako 

pokaže, kako je lahko v poststrukturalistični perspektivi in brez ustrezne konceptualizacije pojma zatiranja tudi 

skupina, kot je Ku Klux Klan, razumljena kot marginalna, saj gre za obrobno skupino, ki prestopa družbene norme. 

Kritični naboj, ki ga v intersekcionalizmu zagotavlja refleksija hierarhičnih struktur, v naši disertaciji izhaja iz 

diskurzivne analize, ki se osredotoča na načine ustvarjanja vednosti o spolu in neenakosti v izobraževanju, pri 

čemer se sklicuje na razlike v razmerjih moči, ki ustvarjajo družbene hierarhije. 

20 Gre za vednosti podrejenih družbenih skupin, ki so bile utišane, zakopane, prezrte ali določene za manj 

verodostojne od uradne, dominantne vednosti (Mann, 2018, str. 60). Foucault (v ibid.) jim pravi tudi naivne 

vednosti, ne zato, ker bi bile naivne same po sebi, ampak jih kot takšne obravnavajo dominantne skupine, katerih 

vednosti so višje na hierarhični lestvici. 
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vrednostne nevtralnosti, saj pogled s pozicije ločenega, nevtralnega opazovalca_ke, ki vidi vse 

od nikoder, ni mogoč (ibid., str. 60).  

Konceptualni okvir disertacije, osnovan na feministični teoriji edukacije, ki črpa predvsem iz 

socialno konstruktivistične in poststrukturalistične perspektive ter poudarja pomen obravnave 

sovpliva različnih strukturnih dejavnikov, je torej temelj, na katerem je v nadaljevanju zasnovan 

empirični del z glavnim ciljem razkrivanja načinov diskurzivnega konstruiranja spola in 

neenakosti v izobraževalnem kontekstu v medijskih reprezentacijah v slovenskem prostoru. 

Kritična diskurzivna analiza namreč izhaja iz dveh temeljnih tez: o spolu kot družbenem 

konstruktu in o družbeni moči, ki deluje skozi diskurz. Zastavitev konceptualnega okvira vpliva 

tudi na razumevanje ključnih konceptov, s katerimi operiramo v nadaljevanju. Tem se posveča 

naslednje podpoglavje.  

 

1.2 Ključni koncepti za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju 

 

V razdelku so definirani koncepti za analizo neenakosti spolov v izobraževanju, ki so ključni v 

kontekstu pričujoče disertacije. To so spol, (ne)enakost in pravičnost. 

 

1.2.1 Spol 

 

Teoretična izhodišča so zasnovana na razumevanju spola kot družbenega konstrukta, s katerim 

je povezano tudi zavedanje o pluralnosti spolov, ki presegajo družbeno sprejet in diskurzivno 

ustvarjen binarni okvir. Tako kljub temu da prevladujoča družbena konstrukcija spola temelji 

na dualističnem razumevanju spola in uveljavljena terminologija predpostavlja takšno, binarno 

spolno ureditev, v disertaciji pri govoru o spolu ne uporabljamo dvojine. Pri spolno 

zaznamovanih slovničnih oblikah uporabljamo zapis s podčrtajem (npr. učenci_ke), in sicer z 
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namenom preseganja spolnega binarizma in vključuvanja vseh spolov.21 Ker je področje 

raziskovanja vezano na diskurze o spolu v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževalnem 

kontekstu, je v teoretičnem delu uporabljena tudi literatura, ki problematiki pluralnosti spolov 

ne namenja pozornosti, pri govoru o spolu uporablja dvojino (npr. govori o razlikah med 

spoloma) in predpostavlja, da konstrukcije spolne identitete sledijo biološkemu spolu, ter na 

splošno govori o moških in ženskah, fantih in dekletih, dečkih in deklicah. To je opazno 

predvsem pri navajanju ugotovitev različnih raziskav, ki se posvečajo neenakosti spolov v 

edukaciji in tematizaciji razlik med učenci in učenkami, pri čemer se vprašanjem pluarnosti 

spola in spolnih identitet ne namenja pozornosti.22 Način govora o spolu je seveda povezan tudi 

z razumevanjem spola, zato smo v empiričnem delu pozorni na to, kako se oblikuje vednost o 

spolu tudi skozi morebitno diskurzivno utrjevanje ali pa preseganje v družbi prevladujočega 

dualističnega razumevanja spola in spolne razlike.  

Spol je sicer večplasten in kompleksen pojem, njegova konceptualizacija v družboslovju in 

humanistiki pa ne more mimo razprav o odnosu med naravo in družbeno/kulturno pogojenostjo, 

iz česar izvira osnovna delitev na biološki (»sex«) in družbeni spol (»gender«). Biološka 

definicija spola se osredotoča na fizične vidike spola (kromosome, reproduktivne organe, 

genitalije in sekundarne spolne znake). Družbeni spol pa je skupek različnih značilnosti, ki jih 

oblikujejo družbena in kulturna pričakovanja na podlagi biološkega spola. Oziroma, kot pravi 

Harding (1982, str. 226), je impresivna nadstavba družbene diferenciacije, ki jo postavlja 

kultura na podlagi naših relativno skromnih in funkcionalnih reproduktivnih razlik. Za biološke 

razlike se namreč predpostavlja, da so primeren temelj za vzpostavitev drugih (psiholoških, 

družbenih, kulturnih ipd.) spolnih razlik. Z razlikami, ki se vežejo na spol, še posebej iz 

psihološkega vidika, sta se ukvarjali Eleanor Maccoby in Carol Nagy Jacklin, ki sta v delu »The 

Psychology of Sex Differences« iz leta 1975 zajeli obširen pregled dokazov o razlikah in 

                                                
21 O uporabi podčrtaja v zavodu Transfeministična Iniciativa TransAkcija pravijo:  

»V nasprotju s poševnico (/), ki še vedno predstavlja samo dve možnosti in s tem binarno delitev, podčrtaj povezuje 

obe normirani slovnični obliki, ju ločuje in hkrati med njima ustvarja prazen prostor za projiciranje končnic, ki 

jih jezikovna norma še ne pozna, bi se pa lahko razvile. Z uporabo podčrtaja presegamo jezikovno normo, ki nam 

pravi, da je generična oblika moški slovnični spol in da sta spola samo dva. Podčrtaj uporabljamo torej tudi, 

kadar spolna identiteta/zaimki niso znani ali pa govorimo (o) skupini oseb, katerih spolov ne želimo predvidevati« 

(TransAkcija, n. d.). 

22 Raziskave neenakosti spolov v edukaciji, zlasti kvantitativne in takšne, ki temeljijo na velikih zajemih podatkov, 

ločujejo med dvema statističnima kategorijama učečih se: med učenkami in učenci.  
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podobnostih v psihološkem delovanju glede na spol s ciljem, da bi potrdili ali ovrgli mnoga 

prepričanja o tej tematiki (Maccoby in Jacklin, 1978). Tri leta prej je razprave o razlikah glede 

na spol poskušala v delu »Sex, Gender and Society« v kontekst umestiti Ann Oakley, ki velja 

za pionirko na področju raziskovanja spola v izobraževanju (Dillabough, 2006). V uvodu v 

novejšo izdajo omenjenega dela iz leta 1985 Oakley sicer zapiše, da gre vendarle za področje, 

ki nikoli ne more biti zares in zadostno kontekstualizirano. Posveti se raziskovanju načinov, 

kako ljudje svoje biološke dispozicije spreminjajo v scenarije za družbene vloge. Pri tem je 

pomembno, kot pravi, da ločimo biološke zahteve od družbenih mandatov ter se vprašamo o 

izvoru razlik, ki se vežejo na spol. So razlike naravne ali kulturno pogojene? Najpogosteje je 

ravno biologija tista točka, na kateri se začenjajo razprave o razlikah glede na spol. Vendar 

Oakley opozarja, da nas biologija opominja tudi na podobnosti med moškimi in ženskami, ki si 

delimo skupen okviren telesni načrt in smo torej daleč od tega, da bi se lahko razdelili v dve 

povsem ločeni skupini. Tudi anatomske razlike med moškimi in ženskami niso tako očitne, kot 

se zdi na prvi pogled, saj niti falus niti maternica nista organa, ki bi bila značilna zgolj za en 

spol. Oakley to pokaže na primeru embrionalnega razvoja, ki do sedmega tedna poteka 

identično za oba spola, šele nato pride do diferenciacije spolnih organov, pri čemer lahko pri 

obeh spolih zasledimo »ostanke« nasprotnega spola, ki so dokaz za skupen izvor. Pri ženskah 

je klitoris biološki ekvivalent falusa, žleza prostata pri moških pa je najverjetneje zakrnel 

ostanek maternice (Oakley, 1985, str. 18–19). Na podoben način, skozi razčlenitev telesnih 

struktur in funkcij, se bioloških izvorov spolnih razlik lotevajo tudi druge avtorice, ki 

izpostavljajo, da delitev človeške vrste na dva spola ni vedno povsem jasna (de Beauvoir, 2013, 

str. 34). Da imajo ženske in moški isto telesno zasnovo, na primer pravi feministka Andrea 

Dworkin, ki zato trdi, da je tisto, kar je razumljeno kot »ženska« ali »moški«, zgolj fikcija, 

karikatura in kulturni konstrukt. Po njenem mnenju gre za reduktivna in totalitarna modela ter 

statični družbeni vlogi, ki sta ponižujoči do žensk in nesmiselni za vse (Dworkin, 1974, v 

Carlson, 1991, str. 35). Na področju biologije spola je sicer ena vodilnih avtoric Anne Fausto-

Sterling (2014), ki prav tako opozarja, da spolni razvoj človeške vrste nikoli ni povsem 

dihotomen, da se torej spolne razlike razvrščajo po kontinuumu in ne v eno ali drugo skrajnost 

in da tudi področje biologije spola oblikuje kultura, v kateri se znanost ustvarja. Bolj primerno 

kot o spolni dihotomiji je torej govoriti o spolnem kontinuumu, saj binarni sistem spolov ni 

izčrpen in univerzalen, kar na biomedicinskem področju dokazuje obstoj več bioloških spolov 

in ne le dveh sicer najpogostejših (moški in ženski spol) (Zadnik in Mulej, 2006, str. 225). 

Spolni binarizem je problematičen tudi zato, ker prav tako ni nujno, da se bo posameznikov_čin 
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družbeni spol povsem (ali sploh) ujemal z njegovim oziroma njenim biološkim spolom, kar ima 

za posledico množico različnih spolnih identitet. 

Temelje za konstrukcionistično pojmovanje spola je sicer postavila Simone de Beauvoir, ki v 

delu Drugi spol (2013, str. 13) postavi ključno vprašanje, kaj je ženska, in takoj nato ugotavlja, 

da je že samo to, da ga mora zastaviti, povedno. Moški namreč nikoli ne bi napisal knjige o 

edinstveni situaciji moške izkušnje, prav tako ne čuti potrebe po tem, da se predstavi kot 

pripadnik določenega spola. Razmerja med moškostjo in ženskostjo niso simetrična, saj se 

moškost povezuje s pozitivno in nevtralno pozicijo in označuje bitja na splošno, ženskost pa 

nastopa kot negativnost, ženski se namreč vsaka pripisana določitev pripisuje kot omejitev. 

Ženskost je prav tako definirana zgolj v odnosu do moškosti, moško telo je namreč razumljeno 

kot absolutni človeški tip, ki omogoča neposredno in normalno povezavo s svetom, za katerega 

moški verjamejo, da si ga razlagajo na objektiven način. Človeštvo je za de Beauvoir moškega 

spola in moški so tisti, ki definirajo ženske, a ne kot samostojna, avtonomna bitja, ampak v 

odnosu do sebe. Vzpostavljen je dualizem, v katerem je moški subjekt in nujnost, ženska pa 

Drugo in nepomembno (ibid., str. 13–15). 

Na binarnih opozicijah temeljijo tudi tradicionalne spolno specifične vloge, ki ženske 

povezujejo z domom, družino in gospodinjstvom, moške pa z delovanjem v javnosti (Selišnik 

in Antić Gaber, 2015, str. 135). Ti dualizmi niso nevtralni, saj skozi postavljanje vrednotnih 

predznakov hkrati podeljujejo in odvzemajo družbeno moč. Konstrukcije dualizmov, v 

katerih je družbena moč porazdeljena neenako, so sestavni del zahodne filozofije vse od njenih 

začetkov (Lloyd, 1984).23 Razmejitev spolov in pripisovanje domnevnih lastnostih enemu in 

drugemu sta emocionalno označeni, vseprisotni ter sistematično družbeno priznani formulaciji, 

zato June Machover Reinisch, Leonard Rosenblum in Stephanie Sanders (1987, str. 3) dodajajo, 

                                                
23 Vsekakor na zgodovino zahodne filozofske misli ni smiselno gledati zgolj z vidika perpetuiranja odnosov 

zatiranja skozi konstruiranje dualizmov. Takšen posplošen pogled bi namreč zabrisal izjeme, razlike, drugačne 

miselne toke, ki jih zaznamuje kritika dualizmov, in s tem sam reproduciral binarizme, proti katerim se skuša 

zavzemati. Da je zadeva kompleksnejša tudi v določenem zgodovinsko omejenem časovnem obdobju, pokaže 

Haraway z razlago razumevanja sprememb v dualističnem mišljenju v sedanjosti, zaznamovani s prehodom iz 

organske, industrijske družbe v polimorfni, informacijski sistem. Dihotomije, ki so po njenem mnenju hkrati 

materialne in ideološke, se iz starih, znanih in udobnih hierarhičnih dominacij spreminjajo v nova, zastrašujoča 

omrežja, ki uveljavljajo nove družbene odnose in ki jih poimenuje »informatika dominacije« (Haraway, 1999, str. 

259). 
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da je prav delitev človeške vrste na dve pogosto medsebojno izključujoči se kategoriji, ki se 

utelešata v pojmih moškosti in ženskosti, najosnovnejša dihotomija s potencialno škodljivimi 

učinki.24 

Tradicionalni modeli družbene reprodukcije spola predvidevajo spolno specifične vloge, te pa 

se oblikujejo v soodvisnosti, saj je, kot pravi Diane Reay (2001, str. 153), aktivno ustvarjanje 

spolne identitete relacijski proces. To pomeni, da tradicionalne predpostavke o ženskih vlogah 

izražajo tradicionalne predpostavke o moških vlogah in obratno. Claire 

Wallace (1987) tako ugotavlja, da ekonomska in družbena podrejenost 

žensk predpostavljata polno zaposlenost moških. A zgodovina spolnih vlog v zahodnem svetu 

je kompleksnejša, kot se zdi na prvi pogled, od moških se na primer ni vedno pričakovala 

čustvena zadržanost (Lupton, 1998), o ženskah se je lahko razmišljalo tudi kot o delavkah in ne 

le kot o gospodinjah (Wallace, 1987). Med različnimi družbeno sprejemljivimi moškostmi in 

ženskostmi, so torej nekatere celo brisale kulturno opredeljene spolne razlike (Lupton, 1998, 

str. 115). Že takrat je bila zaželena tudi dejavna udeležba moških pri vzgoji otrok in 

v intimi družinske zasebnosti. Donald Yacovone (1990, v ibid.) tako meni, da je zgodovina 

moškosti izkrivljena, saj se osredotoča zgolj na diskurze čustveno hladne moškosti. Podobne 

odtenke bi lahko ugotavljali tudi v zgodovinskem pregledu konstrukcij ženskosti. Poveden je 

na primer preskok v lastnostih družbeno zaželene ženskosti v obdobju med drugo svetovno 

vojno, ko so se zaradi spremenjene družbene, politične in ekonomske situacije začasno 

spremenile tudi normativne spolne vloge. Zaradi primanjkovanja moške delovne sile je bil 

ženskam omogočen množičen vstop na trg dela. Z vstopom v javno življenje so se spremenili 

tudi diskurzi o ženskosti, ki se ni povezovala več izključno z materinstvom, skrbjo in nežnostjo, 

ampak je dobila nove konotacije – moč, samostojnost, zmožnost (Yesil, 2004). Pri tem 

                                                
24 Čeprav se na tem mestu posvečamo kritiki dualističnih konstrukcij spola, bi lahko kritiko dualizma uperili tudi 

proti drugim osem neenakosti, še zlasti je to smiselno pri uporabi intersekcionalnega pristopa. Dualizmi namreč s 

pripisovanjem pozitivnega in negativnega predznaka hierarhizirajo na podlagi vseh vidikov oziroma različnih 

dejavnikov neenakosti – spola, razreda, etnične pripadnosti, spolne identitete, starosti ... – in njihovega prepleta, 

saj družbenih kategorij ne moremo razumeti ločeno, kot samostojnih, ampak zgolj v kompleksnih procesih 

sovplivanja in soustvarjanja. Konstrukcija spolne identitete je tako drugačna za žensko iz srednjega ali žensko iz 

delavskega razreda, konstrukcija identitete na podlagi etnične pripadnosti pa je drugačna za pripadnika večinske 

in pripadnika manjšinske populacije. Enako je, če upoštevamo preplet različnih dejavnikov neenakosti: ženska, 

pripadnica večinskega prebivalstva iz srednjega razreda, je v primerjavi z moškim, pripadnikom manjšinske 

populacije iz nižjega razreda, kljub svojemu spolu v dualističnih konstrukcijah etničnega in razrednega položaja 

umeščena na privilegiran položaj. 
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je sicer treba vpeljati tudi razredno razsežnost, vse različice moškosti in ženskosti namreč niso 

bile enako dostopne vsem. Emocionalno moškost so lahko kultivirali le izbranci, prav tako so 

bila pričakovanja o ženskosti ter zahteve o usklajevanju dela in doma bistveno drugačne za 

dekleta iz srednjega razreda kot za dekleta iz delavskega (Purvis, 1987; Wallace, 

1987). Posamezniki_ce torej spolnih identitet ne oblikujejo povsem svobodno, saj jih pri tem 

omejujejo strukturni dejavniki, kot so npr. rasa ali razred (Connell, 1996; Reay, 2001), 

spolne norme (Francis in Skelton, 2005) in tradicija – s tem, ko se rodimo v določeno kulturo 

(v zgodovini tudi v religijo), smo podvrženi specifični (spolni) socializaciji. Konstrukcija 

spolnih identitet je tako družbeno pogojena. 

Različne konstrukcije moškosti in ženskosti so torej odvisne od časovnega, kulturnega, 

ekonomskega in socialnega konteksta, v katerem se oblikujejo, na specifične načine razvoja 

spolnih identitet pa vplivajo socialno-ekonomske spremembe. Connell (1996, 2012) pravi, da 

ne moremo govoriti o enem samem vzorcu moškosti, ki bi bil značilen za različne kulture, 

družbe in zgodovinska obdobja, in ugotavlja, da so posamezne moškosti v hierarhičnem 

odnosu. Pri svoji analizi si pomaga z Gramscijevim konceptom hegemonije, ki se nanaša na 

kulturno dinamiko, prek katere določena družbena skupina vzdržuje vodilni položaj v 

družbenem življenju, kar pomeni, da se v določenem trenutku povzdiguje ena vrsta moškosti in 

ne katera druga. Hegemono moškost Connell tako opredeli kot »konfiguracijo spolnih praks, ki 

pooseblja trenutno sprejet odgovor na vprašanje legitimnosti patriarhata, kar zagotavlja (ali se 

obravnava kot zagotovilo za) prevladujoč položaj moških in podrejenost žensk« (2012, str. 

119), a tudi drugih skupin moških, kot pravita Iztok Šori in Živa Humer (2015). Hegemona 

moškost kot dominantna različica moškosti zaseda vodilni položaj in predstavlja kulturno 

avtoriteto, nima pa popolne dominance, saj ob njej vedno obstajajo tudi druge moškosti, 

podrejene, soudeležene in marginalizirane (Connell, 1996, str. 209). Norme, kakšni naj bi moški 

bili, so skladne s hegemono moškostjo, ki družbeno marginalizira: ne le ženske, ampak tudi 

druge moške, ki ne ustrezajo njenim standardom, čeprav so tisti, ki živijo po standardih 

hegemone moškosti, redki (Šori in Humer, 2015, str. 98). Tudi ženskost ni enodimenzionalen 

pojem, Gaby Weiner (1995, str. 21) tako zapiše, da je kategorija ženske zgodovinsko in 

diskurzivno konstruirana ter vedno v dialektičnem odnosu z drugimi družbenimi kategorijami. 

Prav tako so diskurzivno konstruirani odnosi med spoli, pri čemer ima Weiner v mislih tako 

biološko kot družbeno razsežnost spola. Vsebujejo namreč odnose (ne)moči in dominacije, 

podrejenosti in upora. Na podlagi biologije se ustvarjajo spolne razlike med moškimi in 

ženskami, pojma moškosti in ženskosti pa imata družbene in materialne temelje (ibid., str. 6). 
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Ko govorimo o spolu, pravi Antić Gaber (2012, str. 355), »je produktivno privzeti, da pri 

njegovem oblikovanju pogosto naletimo na družbene odnose in strukture, v katerih delujejo 

posamezniki različnih spolov in ki se nahajajo tako na mikro- (med posamezniki, 

posameznicami) kot na mezo- (družbene skupine) in makroravni (globalna družba)«. Spol je 

namreč pomemben strukturiran in strukturirajoč dejavnik, ki posameznike umešča v družbeno 

strukturo (ibid.). 

S tem, ko je zapisala, da se ženska ne rodi, ampak to šele postane, je de Beauvoir želela 

vzpostaviti razliko med biološkim in družbenim spolom ter razumevanje družbenega spola kot 

postopno pridobljenega vidika identitete. Butler (1986) v tem duhu nadaljuje, da gre pri »postati 

ženska« za aktivni proces apropriacije, interpretacije in reinterpretacije kulturnih možnosti. 

Družbeni spol razume kot način bivanja, ki prevzema in uresničuje različne kulturne možnosti, 

in kot proces interpretacije telesa, ki mu družbeni spol daje kulturno obliko. Njena teorija spada 

med novejše konceptualizacije spola (med njimi glej npr. Butler, 2001; Hey, 2006; Renold, 

2004), ki izpostavljajo predvsem performativno naravo moškosti in ženskosti, spol pa 

koncipirajo kot dinamični projekt sebstva. Razumevanje spola kot kontinuuma omogoča prikaz 

vseh možnih podobnosti in razlik v spolu in med spoli, ki so fluidne, spreminjajoče se in 

nestalne, na takšen način, da restriktivne in hierarhične kategorije ne omejujejo več vseh 

obstoječih in različnih spolnih identitet (Baltes-Löhr, 2018, str. 4). Spol se, kot pravi Antić 

Gaber (2012, str. 354), ko povzema Butler, »ne koncipira več kot nekaj biološko 

determiniranega, ampak kot družbeno nekoherentno in nekonsistentno konstruirano enoto, ki 

jo prečijo različne modalnosti (rasne, razredne, etnične, seksualne, religiozne) diskurzivno 

konstruiranih identitet.« Kategorij biološkega in družbenega spola torej ni smiselno analitsko 

ločevati, kot tudi ni smiselno biološkega spola koncipirati kot determinante, ki je naravna in kot 

takšna nesporna.25 

                                                
25 Pri tem je treba poudariti, da ta dualizem obstaja in je trdno usidran v družbo, v tradicijo, religijo, jezik, tako da 

je v občem simbolnem univerzumu pogosto posplošen v preprosto, nesporno in zdravorazumsko dejstvo. Tega ni 

mogoče – in tudi ni smiselno – preprosto ignorirati, ne samo, ker vztraja in ima pomembne učinke, ampak ker s 

svojo vseprisotnostjo, ki temelji na predpostavljeni »naravnosti«, strukturira naš prostor (npr. naš jezikovni prostor 

– kar je razvidno iz slovničnih pomislekov oziroma dilem o uporabi terminologije, omenjenih na začetku tega 

podpoglavja, ki so se nam zastavljale pri pisanju pričujoče disertacije). S poudarjanjem pomena pluralnosti in 

performativnosti spola ne želimo zakrivati dualistične narave razumevanja spola, ki je v naši družbi in kulturi 

prevladujoč način konceptualizacije spola, nenazadnje enega naših glavnih ciljev predstavljata prav 

prevpraševanje in kritična refleksija takšnih dualističnih konstrukcij spola. 
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Tudi v izobraževalnem kontekstu je spol smiselno razumeti kot družbeni in kulturni konstrukt, 

pri čemer je pomembno, da smo pozorni na načine konstrukcije moškosti in ženskosti v 

izobraževanju skozi zgodovino in na to, kako lahko omenjene konstrukcije razumemo in 

izzivamo danes. Kot pravi Weiner (1995, str. 4–5), je nujno osmisliti odnose med spolom, 

kurikulom, pedagogiko in prakso. Teoretiki, kot so Basil Bernstein (2015), Pierre Bourdieu in 

Jean-Claude Passeron (2000), pri tem zagovarjajo tako imenovani »obrat navznoter«, obrat v 

analizo pedagoškega diskurza in s tem v analizo delovanja pedagoških praks. Bernstein namreč 

želi okrepiti moč sociologije vzgoje pri pojasnjevanju dejavnikov neenakosti in razmerij moči 

v polju pedagoškega diskurza (in ne predvsem – ali pa celo izključno – zunaj njega). To pot sta 

začrtala že Bourdieu in Passeron, ki sta pozvala, naj pozornost iz zunanjega sveta, tj. iz 

razrednih neenakosti, neenakosti spolov, etničnih neenakosti idr., preusmerimo v šolski razred, 

v pedagoške konceptualizacije in prakse kot tiste, ki s svojo logiko reproducirajo razmerja moči, 

tako da z mehanizmi razvrščanja, uokvirjanja, regulativnimi pravili, hierarhičnimi pravili, 

pravili poučevanja vse do pedagogik in jezika poučevanja sodoločajo in morda celo 

naddoločajo (ne)uspešnost določenih kategorij šolajočih se (Gaber in Tašner, 2015, str. 262). 

Gre torej za zavedanje, da se (re)produkcija neuravnoteženih razmerij moči dogaja znotraj 

šolskega sistema skozi diskurzivne prakse, hierarhizacijo, lingvistične prakse, pedagoški 

diskurz in proces, ki ustvarjajo skupno šolsko kulturo, specifično okolje, prilagojeno zgolj 

nekaterim kategorijam učencev_k. Na tej točki je zato nujno vpeljati in definirati koncepta 

pravičnosti in enakosti v izobraževanju. 

 

1.2.2 Enakost in pravičnost 

 

Ko govorimo o konceptu enakosti, je vedno smiselno razrešiti ključni vprašanji, ki ju 

izpostavlja Amartya Sen (1995): »Zakaj enakost? Enakost česa?« S tem se definirata teoretični 

okvir in kontekst, v katerega je umeščena analiza. Enakost (in posledično tudi neenakost) 

namreč nikoli ne more obstajati kar sama po sebi, ampak je vedno relacijsko definirana, vedno 

je (ne)enakost nečesa. Izobraževalni sistemi so polni neenakosti, tako nekateri učenci_ke 

prejemajo višje ocene od sovrstnikov_c ali so deležni večje pozornosti učiteljev_ic. Tudi 

učitelji_ce se med seboj razlikujejo, lahko so bolj ali manj učinkoviti_e, bolj ali manj 

izkušeni_e. Prav tako je mogoče zaznati neenakost dosežkov med določenimi kategorijami 
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učencev_k (npr. uspešnejši so tisti z višjim socialno-ekonomskim statusom, pri določenih 

predmetih so dekleta uspešnejša od fantov itd.). Denis Meuret pri tem ugotavlja, da so določene 

neenakosti sprejemljive, spet druge ne (Meuret, 2001, str. 93). V disertaciji so problematizirane 

tiste neenakosti, ki so definirane kot nepravične neenakosti. 

Skupni cilj različnih teorij pravičnosti je postaviti okvir, v katerem je možno določiti, katere 

enakosti zahteva pravičnost (ibid., str. 94). Pravičnost predstavlja eno osrednjih družbenih, 

političnih in znanstvenih tem, »pregled teorij pravičnosti pa kaže na raznolikost in 

kompleksnost njenih konceptualnih pojmovanj, ki odsevajo tudi posebne značilnosti 

zgodovinskih kontekstov, v katerih so se razvijale« (Štremfel, 2016, str. 7). Podobno kot večino 

drugih zanimivih konceptov, ki jih v humanistiki različni avtorji_ice opredeljujejo različno, je 

tudi pravičnost nemogoče definirati enoznačno. Meuret (2001, str. 110) tako opozarja na 

raznovrstnost razprav in teorij o pravičnosti v izobraževanju, ki kaže na to, da nobena teorija ni 

zmožna podati končnega odgovora na vprašanje pravičnosti v izobraževanju. Tudi Zdenko 

Kodelja izpostavi mnogoterost razlik v pojmovanju pravičnosti in zmedo pri rabi različnih 

besed, ki označujejo iste (ali različne) pojme. Natančnejša definicija pravičnosti je tako vedno 

odvisna od konteksta, ki pojasni specifično koncepcijo oziroma koncept pravičnosti (Kodelja, 

2006). Kljub vsemu obstaja soglasje, da ima tradicionalno pojmovana pravičnost dva osnovna 

pomena: 

- pravičnost kot skladnost ravnanja z neko normo (naravno, božansko ali pozitivno); 

- pravičnost kot enakost (ibid., str. 11).  

Za namen pričujoče disertacije je pomembnejša opredelitev pravičnosti kot enakosti. Prav tako 

je pravičnost v nadaljevanju kot pri Kodelji (2006) in Rawlsu (1999) razumljena predvsem kot 

temeljna vrlina družbenih institucij. 

Različne teorije pravičnosti so poskušale najti »kriterije pravičnosti«, ki bi določili, kdaj je 

nekaj pravično: 

- »vsakemu po njegovih zaslugah«; 

- »vsakemu po njegovih sposobnostih«; 

- »vsakemu po rezultatih njegovega dela«; 

- »vsakemu po vloženem trudu« idr. (Kodelja, 2006, str. 15). 
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Vendar Kodelja opozarja, da nobeden od kriterijev ni sprejemljiv za vse in v vseh okoliščinah, 

izbira kriterija pa je v veliki meri odvisna od razumevanja pravičnosti. Enakost in pravičnost 

sta povezani še v nekem drugem smislu, v primerjavi s t. i. »pravilom pravičnosti«, ki zahteva, 

da enake obravnavamo enako in različne različno. Pravilo pravičnosti sicer narekuje zgolj način 

uporabe tega ali onega načela pravičnosti, ne pa tudi izbire načela pravičnosti. Gre torej za 

formalno in ne vsebinsko pravilo, ki samo po sebi ne zagotavlja pravičnosti (zgolj formalno 

pravičnost) in ne omogoča presojanja pravičnosti zakonov in pravil (ibid., str. 16–20). Zato se 

na tej točki zastavlja vprašanje, ali je sploh mogoče »izdelati racionalno utemeljena načela, ki 

bi lahko služila kot osnova institucijam, za katere bi vsa razumna bitja menila, da so pravične« 

(Perelman, 1990, v Kodelja, 2006, str. 20).  

Na to vprašanje je poskušal odgovoriti John Rawls, ameriški filozof in avtor verjetno 

najpomembnejše teorije pravičnosti v sodobni politični filozofiji, ki je še posebej relevantna 

ravno na področju vzgoje in izobraževanja. Rawls v svojem temeljnem delu Teorija pravičnosti 

(»A Theory of Justice«, 1971) podrobno konceptualizira socialno pravičnost oziroma koncept 

pravičnosti kot poštenosti (»justice as fairness«).26 Pravičnost definira kot »specifično vrlino, 

ki zahteva, kadar je aplicirana na neko družbeno institucijo ali prakso, odpravo vseh arbitrarnih 

razlik in vzpostavitev nekakšnega ravnovesja med nasprotnimi pretenzijami v njihovih 

strukturah« (Rawls, 1963, v Kodelja, 2006, str. 20). Pod kakšnim pogojem je mogoče to 

ravnovesje razumeti kot pravično in katere nearbitrarne razlike upravičujejo različnost v 

uporabi, morajo natančneje določati načela pravičnosti (Kodelja, 2006, str. 20).  

Za Rawlsa je primarni predmet pravičnosti osnovna struktura družbe, pri čemer je posebej 

pomembno, kako glavne družbene institucije razdeljujejo temeljne človekove pravice in 

dolžnosti, s čimer vplivajo na življenjske možnosti in pričakovanja ljudi. Pravičnost družbene 

ureditve je tako odvisna od načina razporeditve temeljnih pravic in dolžnosti ter od ekonomskih 

možnosti in družbenih pogojev na različnih družbenih področjih (Rawls, 1999, str. 7). Iz te 

splošne koncepcije pravičnosti je jasno, da Rawls govori predvsem o socialni pravičnosti, v 

sklopu katere morajo biti vse primarne družbene dobrine – svoboda in možnost, dohodki in 

bogastvo ter družbena podlaga samospoštovanja – razdeljene enako, razen če neenaka 

                                                
26 Pri prevodu disertacija sledi Kodelji (2006), ki uporablja sintagmo »pravičnost kot poštenost«. V literaturi je 

sicer možno zaslediti tudi drugo različico prevoda – »pravičnost kot nepristranskost«, vendar beseda 

nepristranskost »označuje bodisi samo eno od značilnosti pravičnosti bodisi eno od teorij pravičnosti, ki pojmujejo 

pravičnost kot nepristranskost« (ibid., str. 10). 
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razdelitev ene ali vseh teh dobrin koristi tistim, ki so v najslabšem oziroma najbolj neugodnem 

položaju (ibid., str. 54). Vendar si številne dobrine, tudi če so enako razdeljene, lahko 

nasprotujejo, zato Rawls natančneje določa sistem prioritet. V Teoriji pravičnosti splošno 

koncepcijo pravičnosti razčleni na tri dele, ki so urejeni v skladu z načelom leksične prioritete, 

kar pomeni, da ima vsako višje načelo prednost pred nižjim (Kodelja, 2006, str. 60). V 

poznejšem delu Pravičnost kot poštenost Rawls (2011, str. 66) v skladu s tem, da »družbo 

pojmujemo kot pošten sistem sodelovanja med državljani, ki veljajo za svobodne in enake«, še 

nekoliko revidira formulacijo načel iz Teorije pravičnosti, ki si zdaj sledijo takole:  

- Prvo načelo: »Vsaka oseba ima isto nedotakljivo pravico do popolnoma adekvatnega 

sistema enakih temeljnih svoboščin, ki je združljiv z enakim sistemom svoboščin za 

vse.« 

- Drugo načelo: »Družbene in ekonomske neenakosti morajo zadostiti dvema pogojema: 

a) vezane morajo biti na službe in položaje, ki so dostopni vsem pod pogoji poštene 

enakosti možnosti; 

b) najbolj morajo koristiti članom družbe v najslabšem položaju (načelo razlike)« 

(ibid., str. 67). 

Skladno z načelom leksične prioritete ima prvo načelo prednost pred drugim; v drugem načelu 

pa ima poštena enakost možnosti prednost pred načelom razlike (ibid., str. 67–68). Vloga načel 

pravičnosti je, da določijo poštene pogoje družbenega sodelovanja. Opredeljujejo temeljne 

pravice in dolžnosti, ki naj jih dodelijo poglavitne politične in družbene institucije, uravnavajo 

razdelitev koristi, ki izhajajo iz družbenega sodelovanja, in odmerijo bremena, potrebna za 

njegovo ohranjanje (Rawls, 2011, str. 26–27).  

Ker Rawls v Teoriji pravičnosti drugo načelo začrta ohlapno, je lahko razumljeno na štiri 

različne načine, in sicer kot:  

- sistem naravnih svoboščin;  

- liberalna enakost možnosti; 

- naravna aristokracija; 

- demokratična enakost. 

Za Rawlsa je najboljša izbira interpretacija, ki jo poimenuje demokratična enakost (Rawls, 

1999, str. 57). Dopušča namreč enakovredno obravnavo vseh ljudi kot moralnih, meril za 
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nagrajevanje ali sankcioniranje sodelovanja v družbi pa v okviru demokratične enakosti ne 

določata niti družbeni položaj posameznikov_c niti to, kakšno srečo imajo pri izidih »naravne 

loterije«, kot se izrazi Rawls. Ideja, na kateri temelji demokratična enakost, je, da družbeni red 

ne sme biti osnovan na zagotavljanju boljših obetov za tiste, ki jim gre tudi sicer bolje, razen v 

primeru, ko je to v korist tistim v neugodnem položaju. Demokratična enakost združuje načelo 

poštene enakosti možnosti z načelom razlike (ibid., str. 65).  

Zakaj je takšna interpretacija pomembna tudi za naše razumevanje pravičnosti v izobraževanju? 

Z našega vidika je ključnega pomena predvsem, v kakšnem kontekstu razumemo predmet 

zanimanja, ki ga umeščamo v določeno koncepcijo pravičnosti. Popularni esencialistični 

diskurzi o spolu v izobraževanju temeljijo na koncepciji pravičnosti, v sklopu katere kot 

nepravične elemente izpostavljajo zlasti ocenjevanje v vlogi disciplinskega mehanizma, ki naj 

bi škodovalo zlasti fantom,27 neprilagojenost šolanja spolu učencev_k, kjer naj bi bili ponovno 

v deprivilegiranem položaju fantje28, ter pristranskost celotnega šolskega sistema, ki naj bi bil 

naravnan na t. i. »ženski princip« delovanja.29 Spol je torej v diskurzih, ki so prisotni tudi v 

našem vzorcu in so analizirani v sklopu pričujoče raziskave, izpostavljen kot ključni dejavnik 

nepravičnosti v izobraževanju. Pri tem je pomembno, da je spol v tem kontekstu razumljen kot 

biološki spol. Govor o pravičnosti v izobraževanju je torej prepreden z biološkim 

determinizmom, saj so v njem fiziološke razlike spolov razumljene kot ključna determinanta, 

na katero učenci_ke sami_e ne morejo vplivati, a pomembno določa njihov (ne)uspeh.  

Diskurze o uspešnih učenkah in neuspešnih učencih torej na prvi pogled lahko razumemo kot 

opirajoče se na interpretacijo demokratične enakosti. To se kaže v dveh točkah: v skladu z 

njihovo interpretacijo je krivično, če biologija določa možnosti uspeha (družbeni položaj 

posameznikov_c sicer ni predmet omenjenih diskurzov), prav tako je njihov cilj zagotoviti 

boljše obete fantom, skupini, ki je diskurzivno postavljena v vlogo poražencev, tistih, na katere 

se pozablja in ki ostajajajo zadaj – torej na skupino, ki naj bi bila v neugodnem položaju.  

                                                
27 Fantje naj bi bili (na podlagi motečega vedenja) pri ocenjevanju kaznovani pogosteje od deklet. Kritična 

refleksija, ki razkriva esencialistično naravo te predpostavke, sledi v empiričnem delu. 

28 V tem primeru gre za predpostavko, da spol pogojuje izbiro in uporabo specifičnih pristopov k poučevanju, da 

je torej fante treba poučevati na drugačen način, z drugačnimi metodami in tehnikami kot dekleta. Tudi ta teza je 

kritično reflektirana v empiričnem delu.  

29 Ta teza je prisotna zlasti v diskurzih, ki so kritični do preveč feminiziranih šol in ki pozivajo k večjemu številu 

moških pedagogov. Prav tako kot ostalima dvema se ji podrobneje posvetimo v empiričnem delu. 
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A pri tem je ključno, da razumemo, kako se neugoden položaj skupine fantov konstruira v 

diskurzih o spolu in neenakosti v izobraževanju. Pomembno je prepoznati različne mehanizme 

ustvarjanja pomena, ki sodelujejo pri tem, in spoznati, da gre za partikularno podobo odnosov 

v izobraževanju, ki se v diskurzih vzpostavlja kot resnica. V diskurzih, kjer bi kot dokaz uspeha 

namesto dosežkov opredelili končne izobraževalne cilje oziroma izide – tj. stanje na trgu dela 

in zasedanje najvišjih položajev v družbi – bi bilo nekoliko težje zagovarjati neugoden položaj 

fantov v primerjavi z dekleti. Prav tako diskurzi ustvarjajo podobo razmerij v edukacijskem 

kontekstu, ki se osredotoča izključno na spol, pri čemer povsem spregleda sovpliv različnih 

dejavnikov neenakosti oziroma kompleksne neenakosti, ki pomembno sodoločajo (ne)uspeh 

različnih kategorij učencev_k. Teza, da je celotna skupina fantov določena kot skupina tistih, 

ki so v najbolj neugodnem položaju, v luči intersekcionalne perspektive preprosto ne zdrži. 

Vidimo torej, da diskurzi o neuspešnih fantih in uspešnih dekletih vključujejo specifično 

koncepcijo pravičnosti, ki se zamaje v trenutku, ko začnemo o ospoljenih odnosih v 

izobraževanju misliti v drugačnih, neesencialističnih kontekstih. Demokratična enakost v 

feminističnih diskurzih o spolu in neenakosti v izobraževanju tako implicira druge vidike 

pravičnosti kot demokratična enakost v esencialističnih diskurzih, saj se referira na drugačni 

izhodiščni interpretaciji razmerij moči v izobraževanju (kdo ima ali nima zagotovljenih enakih 

možnosti?). 

Konceptualizacija enakosti in pravičnosti je za našo disertacijo torej pomembna, ker omogoča, 

da na njenem temelju kritično reflektiramo popularne diskurze o spolu v izobraževanju, pri 

čemer se še posebej posvetimo načinu obravnave, razumevanja in interpretacije enakosti ter 

pravičnosti v diskurzivnem konstruiranju spola in neenakosti spolov v izobraževalnem 

kontekstu v medijih in pedagoških revijah. Oris nekaterih okoliščin v povezavi s temama 

enakosti in pravičnosti v navezavi na spol v izobraževalnem kontekstu smo že začeli, zato v 

naslednjem razdelku nadaljujemo s ključnimi poudarki, povezanimi s to temo, v zaključku tega 

poglavja pa sledi povzetek, v katerem sta uvedba in uporaba ključnih teoretskih pojmov 

pojasnjeni z vidika smotrov disertacije in kontekstualizirana v širšem okviru raziskovalnih 

ciljev. 
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1.2.3 Enakost in pravičnost v izobraževanju z vidika spola 

 

Enakost se je kot izobraževalni cilj uveljavila v dvajsetem stoletju, pred tem je bilo 

izobraževanje razumljeno kot sredstvo za pripravo različnih skupin na njihove življenjske vloge 

(Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih: študija o položaju v Evropi in sprejetih 

ukrepih, 2010, str. 19; v nadaljevanju: Razlike med spoloma, 2010). Enakost v izobraževanju 

se pogosto umešča v kontekst razprav o enakih izobraževalnih možnostih, ki jih, kot izpostavi 

Mitja Sardoč (2013, str. 49), tradicionalno povezujemo z vrsto (za sodobno družbo bolj ali manj 

nevprašljivih) idealov. Enake izobraževalne možnosti tako pomenijo: 

- da imajo vsi_e omogočen dostop do ustrezne izobrazbe oziroma kvalifikacij; 

- da moralno arbitrarni dejavniki, kot so npr. spol, etnična pripadnost, socialno-

ekonomski položaj idr., ne vplivajo na proces tekmovanja za selektivne družbene 

položaje; 

- da so položaji dodeljeni najustreznejšim oziroma najboljšim kandidatom_kam.  

 

Enake izobraževalne možnosti so eden od osnovnih mehanizmov zagotavljanja pravičnosti v 

okviru procesov distribucije selektivnih družbenih položajev (ibid.). Pomembno načelo 

slovenskega šolskega sistema je načelo enake možnosti in nediskriminantnosti, po katerem 

država zagotavlja možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995). Težava nastane pri realizaciji teh načel, saj lahko, 

dokler izobraževalne dosežke determinira socialna stratifikacija, o enakih možnosti govorimo 

predvsem (ne pa zgolj) na deklarativni ravni (Žakelj in Cankar, 2009, str. 157; Žakelj et al., 

2009, str. 32). Ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje enakih možnosti, namreč niso povsem brez 

učinkov, a je njihov domet odvisen od opredelitve enakih možnosti. Zgodovinsko gledano je 

enakost izobraževalnih možnosti pomenila, da so šolo lahko obiskovali vsi otroci, potem to, da 

so vsi otroci lahko šli v enako kakovostno šolo, šele v naslednjem koraku pa se je začelo govoriti 

tudi o kompleksnejših težavah z enakimi možnostmi, na primer o povezavi med socialno-

ekonomskim položajem in uspehom učencev_k. Danes je problematizacija pojmovanja 

zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti pomembna prav z vidika odvisnosti družbenega 
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statusa oziroma socialne mobilnosti posameznikov_ic od izobraževalnih dosežkov oziroma 

uspešnosti v procesu šolanja (Sardoč, 2013, str. 49).  

Hugh Lazenby (2016, str. 6) pravi, da se enakost z izobraževanjem lahko poveže na dva načina. 

V prvem primeru lahko izobraževanje razumemo kot sredstvo za realizacijo neke bolj splošne 

koncepcije enakosti možnosti. Skladno s tem pogledom enakost možnosti zahteva, da ima 

vsakdo ne glede na socialno, ekonomsko in kulturno ozadje enako možnost živeti dobro, razlike 

pri doseganju omenjenega cilja pa so lahko posledica izključno naravnega talenta in ne drugih 

okoliščin. Tako lahko izobraževalni sistem predstavlja sredstvo za odpravo tistih neenakosti, ki 

so posledica zunanjih okoliščin, s čimer zagotavlja izboljšanje položaja vseh, ki so prikrajšani 

na drugih področjih, oziroma mora biti, kot bi rekel Kodelja (2006, str. 67), ki pri tem izhaja iz 

Rawlsa, šolski sistem naravnan tako, da izravnava razredno pogojene ovire. Takšen pogled 

Lazenby poimenuje »enakost skozi izobraževanje«. Druga koncepcija enakosti možnosti se 

nanaša na izobraževanje, torej na izobraževalni sistem, in na tiste v njem kot edini cilj enakosti 

možnosti. Ta primer predpostavlja, da so na primer preverjanja znanja strukturirana tako, da 

nagrajujejo najsposobnejše, ne glede na to, kakšen vpliv ima to na splošnejše koncepcije 

enakosti možnosti. Ta pogled Lazenby poimenuje »enakost za izobraževanje« (Lazenby, 2016, 

str. 6), pri čemer izobraževanje ni razumljeno kot sredstvo za realizacijo splošnejše koncepcije 

enakosti možnosti, ampak se enakost možnosti umešča izključno v okvir izobraževanja in tistih, 

ki v njem sodelujejo. Čeprav takšno perspektivo Lazenby poimenuje »enakost za 

izobraževanje«, bi v tem smislu lahko, vsaj v slovenščini, govorili tudi o »enakosti v 

izobraževanju«. 

 

Za konceptualizacijo enakosti v izobraževalnem kontekstu v disertaciji je ključnega pomena 

predvsem prvo, tj. splošnejše razumevanje koncepta enakosti možnosti, ali Lazenbyjeva 

»enakost skozi izobraževanje«. Ideja, naj bodo vsi deležni enakega izobraževanja, torej ne 

temelji na vodilu, da mora biti izobraževalni proces identičen za vse, ampak mora biti 

enakovreden oziroma, kot pravi Meuret (2001, str. 93), naj ima enake učinke.30 V kontekstu 

pričujoče disertacije so torej pomembni družbeni in ekonomski izobraževalni izidi v kasnejšem 

življenju posameznikov_ic, kar izpostavlja tudi Marcus Weaver-Hightower (2003). Neenakost 

                                                
30 Učinki, ki so v tem smislu relevantni, se nanašajo na: izhodiščne položaje, pravičnost procesa, s katerim se 

producirajo neenakosti, vpliv neenakosti na splošno dobro in stranske učinke strategij, namenjenih zmanjševanju 

neenakosti. Na tej podlagi lahko presojamo o upravičenosti (ne)enakosti med skupinami in posamezniki_cami 

(ibid.). 
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spolov v družbi je, izhajajoč iz splošne koncepcije enakosti možnosti, kljub izboljšanemu 

položaju žensk v izobraževanju še vedno problem, na kar opozarjajo mnoge statistike, ki 

govorijo o razlikah v plačah glede na spol, o spolni segregaciji trga dela in vodilnih položajih 

glede na spol. 

Kodelja (2006, str. 81) izpostavi, da je pri raziskovanju povezav med spolom in izobraževanjem 

v literaturi največ pozornosti namenjene vprašanju stereotipov v navezavi s spolnimi vlogami, 

predsodkom do žensk, razlikam med moškimi in ženskami v moralnem, emocionalnem in 

kognitivnem razvoju ter oviram, ki preprečujejo pravično obravnavo žensk v šoli. Steven in 

Wood (1992, v ibid.) navajata štiri modele obravnave teh problemov: 

- asimilacijski model; 

- deficitni model; 

- pluralistični model; 

- model konceptualizacije pravičnosti. 

Za prvi, t. i. asimilacijski model je značilno, da spolu ne pripisuje posebnega pomena v povezavi 

z učenjem, razlike glede spola tako niso relevantne niti za vsebino niti za organizacijo pouka. 

Učence_ke je v skladu s tem modelom treba obravnavati zunaj stereotipov in prepričanja, da se 

fantje in dekleta razlikujejo po načinu učenja (Fennama in Ayers, 1984, v Kodelja, 2006, str. 

81). Model se imenuje asimilacijski, ker je v skladu z njim, kar zadeva izobraževanje, mogoče 

učence in učenke obravnavati, kot da bi bili dvospolna bitja, ki v sebi združujejo tako »moške« 

kot »ženske lastnosti« (ibid.), gre torej za princip izenačevanja, zbliževanja oziroma 

vključevanja in ne za princip diferenciacije. Drugi model je deficitni model, ki se od 

asimilacijskega razlikuje po tem, da priznava temeljne razlike spolov in jih obravnava kot 

pomembne tudi z vidika izobraževanja. Tako naj bi se omenjene razlike kazale na primer kot 

razlike v matematičnih in verbalnih sposobnostih. Izvor razlik je lahko v genski zasnovi ali 

socialnem okolju, učitelji_ce pa so tisti, ki morajo kompenzirati primanjkljaj, ki izhaja iz 

pripadnosti določenemu spolu. Šola je torej tista, ki mora zagotoviti enake izobraževalne 

možnosti, in sicer tako, da pomaga preseči s spolom povezan primanjkljaj oziroma deficit 

(ibid.). Tretji je pluralistični model, ki podobno kot deficitni predpostavlja obstoj s spolom 

pogojenih razlik, vendar se od prejšnjega modela razlikuje v dveh pomembnih poudarkih. Teh 

razlik ne povezuje s primanjkljajem, izvor razlik pa umešča bolj v družbo kot v biologijo (ibid., 

str. 82). Zadnji model izhaja iz konceptualizacije pravičnosti in sprejema tako podobnosti kot 

razlike med moškimi in ženskami. Temelji na aristotelovskem pojmovanju pravičnosti, po 
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katerem naj bi bili enaki obravnavani enako in različni različno, torej je treba moške in ženske 

obravnavati enako glede tistega, po čemer se bistveno ne razlikujejo, in različno glede tistega, 

po čemer se razlikujejo. Spol naj ne bi bil pomemben, ko gre za pravice posameznika_ce do 

družbenih dobrin – svobode, izobrazbe, varnosti, oskrbe, ki pripadajo ljudem nasploh. Če je 

kdo na podlagi svojega spola oviran pri uživanju določenih družbenih dobrin, bi morala oblast 

to preprečiti z odpravo teh ovir (ibid.). 

Za pričujoče razumevanje neenakosti spolov v izobraževanju je ključnega pomena, da se 

neenakosti ne enači z razlikami, saj ni rečeno, da so vse razlike med fanti in dekleti nujno 

osnovane na nepravičnosti. Vsake razlike tako še ni obvezno obravnavati kot izraza 

(de)privilegiranosti na podlagi spola, kar se pogosto dogaja v diskurzih o spolu v izobraževanju, 

ki zanemarjajo širši kontekst družbene reprodukcije neenakosti, kar ima negativne posledice za 

vse šolarje ne glede na njihov spol. Norberto Bobbio takšno razumevanje utemelji z 

argumentom, da je treba razlikovati med enakostjo kot načelom ali pravilom in enakostjo kot 

dejstvom. Različnost je tako nasprotje enakosti kot dejstva, ne pa tudi nasprotje enakosti kot 

načela, v tem primeru je nasprotje neenakost (Bobbio, 1994, v Kodelja, 2006, str. 83). Iz tega 

sledi, da je treba enake v skladu s tem, kar Kodelja (2006, str. 83) poimenuje »temeljno 

filozofsko načelo pravičnosti«, obravnati enako in različne različno.  

Izrazje, ki je povezano z enakostjo, je bilo večkrat razumljeno tudi kot sporno, še posebej pri 

interpretacijah enakosti spolov v primerjavi s pravičnostjo med spoli (ibid.). Unesco enakost 

spolov opredeli kot razumevanje, da so vsi ljudje pri razvijanju svojih zmožnosti in pri izbiri 

svobodni in nanje ne vplivajo omejitve, pogojene s stereotipi, togo začrtanimi vlogami, 

vezanimi na spol, in predsodki. Enakost spolov predstavlja enako obravnavo in vrednotenje 

različnih vedenj, prizadevanj in potreb vseh posameznikov_ic, pri čemer enakost ni istost, 

ampak neodvisnost njihovih pravic, obveznosti in priložnosti od biološkega spola. Pravičnost 

do spolov je poštenost pri obravnavanju vseh glede na njihove potrebe, kar pomeni bodisi enako 

obravnavo ali takšno, ki se glede spola razlikuje, je pa enakovredna glede na pravice, koristi, 

obveznosti in možnosti (Unesco, 2000, str. 5). 

 

*** 
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Za naše potrebe je zanimivo pozornost nameniti predvsem načinom konceptualizacije 

pravičnosti in (ne)enakosti v diskurzih o spolu v izobraževanju. Pri tem je v prvi vrsti ključno, 

ali se medijske reprezentacije spola v izobraževanju sploh dotikajo vprašanj, ki so povezana z 

(ne)enakostjo in pravičnostjo. Če je odgovor pritrdilen, na kakšen način ju konceptualizirajo? 

Je pravičnost v diskurzih o spolu v izobraževanju razumljena v normativnem smislu ali je 

interpretirana kot enakost možnosti? Katere neenakosti so problematizirane v diskurzih? Le 

tiste, ki jih je mogoče razumeti kot nepravične neenakosti (in so torej z vidika, ki ga zastopamo 

v disertaciji, problematične), ali tudi neenakosti, ki jih lahko razumemo v drugačnem 

kontekstu? Kaj je predstavljeno in posredovano kot (ne)pravično? Kakšna je tematizacija 

neenakosti v odnosu do razumevanja razlik v diskurzih? Katere razlike so razumljene kot dokaz 

neenakosti in zakaj ravno te in ne katere druge? So kot nepravični diskurzivno konstruirani 

boljši izobraževalni dosežki deklet, ki postavljajo fante v deprivilegiran položaj, ali to, da 

učitelji_ce namenjajo fantom več pozornosti kot dekletom? Vse to so vprašanja, na podlagi 

katerih sta potekali interpretacija in razlaga rezultatov analize.  
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2. Raziskovanje neenakosti spolov v izobraževanju 

 

V poglavju sledi pregled raziskovanja neenakosti spolov v edukaciji, ki ga je v preteklosti 

zaznamoval vpliv feminizma. Tudi danes mnogi_e avtorji_ice izhajajo iz feministične 

dediščine, raziskovanje v okviru omenjene problematike pa poteka na različne načine in pokriva 

vrsto tematik. 

 

2.1 Zgodovina feminističnega raziskovanja neenakosti spolov v edukaciji 

 

Zgodovinski pregled raziskovanja spola v izobraževanju razkriva različne vidike in izhodišča 

analize neenakosti spolov v edukaciji. Ob koncu devetnajstega stoletja so bila v ospredju 

vprašanja, povezana z zagotavljanjem enakih izobraževalnih možnosti žensk (Hadjar, Krolak-

Schwerdt, Priem in Glock, 2014), s katerimi so se ukvarjale predvsem feministke. Feministično 

gibanje je bilo namreč prvo družbeno gibanje, ki je problematiko spolov umestilo v 

izobraževalni kontekst (Connell, 1996). Weiner (2010, str. 16) feminizem opredeli kot 

zavzemanje za politično, družbeno in ekonomsko enakost žensk, ki je sprožalo množico gibanj, 

teorij, filozofij in kampanj, zato je razumljivo, da se feministično raziskovanje neenakosti 

spolov v izobraževanju loteva na različne načine, z osvetljevanjem specifičnih vidikov in 

izhodišč analize. Feminizem torej ni enotno gibanje, kot tudi izkušnje različnih žensk niso 

enake. Nekateri_e avtorji_ice zato raje govorijo o feminizmih v množini. Med njimi sta na 

primer Wendy Kohli in Nicholas Burbules (2013, str. 18), ki menita, da raznovrstnih pogledov 

v feministični teoriji in raziskovanju ni smiselno poenostavljati v enotno definicijo feminizma 

kot univerzalnega koncepta v ednini. Z vprašanjem definicije so se ukvarjale tudi mnoge 

feministične avtorice, med njimi Ann Oakley, Juliet Mitchell, Lorraine Code, Mary Evans, 

Rosalind Delmar, Barbara Caine in Chris Beasley, ki so prepoznale mnogovrstnost različnih 

emancipacijskih projektov in feminizmov ter tako opustile težnjo po enotni definiciji (ibid.). 

Na drugi strani je nezmožnost oblikovanja soglasja glede skupne definicije izpostavljena kot 

ključni problem feminističnega diskurza (Hooks, 1984, v ibid., str. 18–19). Kljub temu, kot 

meni Becky Francis (2001, str. 162), ima feminizem moč, da na podlagi velikih skupnih tem 
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združuje različne, pogosto celo nasprotujoče si pristope. Te teme, ki so skupne vsem 

feminističnim perspektivam, so:  

₋ spol;  

₋ teza o splošni prikrajšanosti žensk v razmerjih med spoli (pogosto ob tem še prepričanje, 

da tudi moški potrebujejo osvobajanje);  

₋ teza o tem, da je neenakost spolov slaba; 

₋ želja po spremembi družbenih razmerij na bolje (ibid.).  

V prejšnjem poglavju, ki je analiziralo odnos med razlikami, neenakostmi in pravičnostjo, smo 

vzpostavili razlikovanje med razlikami in neenakostmi. Neenakosti torej ne moremo enačiti z 

razliko, lahko pa jo definiramo kot tisto razliko, ki je krivična oziroma po definiciji »slaba«, tj. 

problematična. Neenakost spolov je z vidika feminizma splošno gledano torej »slaba«, ker gre 

za nepravična razmerja v družbi, kar ima negativne posledice za njene pripadnike_ce. Ta teza 

ima za posledico željo po spremembi družbenih odnosov in razmerij na način, da se izkoreninita 

hierarhizacija in marginalizacija določenih družbenih skupin na podlagi spola, a tudi drugih 

dejavnikov neenakosti. V tej želji po spremembah je opazen tudi emancipatorni cilj in potencial 

feminističnega gibanja. 

Čeprav so se v zadnjem desetletju na podlagi novih tehnologij in množične uporabe interneta 

ter socialnih omrežij že začeli pojavljati teoretični razmisleki o četrtem valu feminizma 

(Diamond, 2009) in se je danes ta že povsem uveljavil kot samostojna faza,31 večina literature 

vendarle še vedno govori o treh valovih v zgodovini feminizma, v katerih soobstaja vrsta 

različnih pristopov in ki jih bomo na splošno orisali v nadaljevanju. Madeleine Arnot in Gaby 

Weiner (1987) imenujeta tri smeri feminizma oziroma tri šole feministične misli, ki so 

predvsem v okviru drugega vala najbolj vplivale na področje edukacije: 

₋ liberalni feminizem oziroma »izobraževanje za enake pravice«;  

₋ radikalni feminizem oziroma »patriarhalni odnosi«; 

₋ socialistični/marksistični feminizem ali »razred, rasa in spol: strukture in ideologije«.32  

                                                
31 Četrti val feminizma zaznamuje razpršenost njegovih ciljev, pri čemer je ključna stalnica uporaba interneta kot 

prostora za feministične akcije (Munro, 2013).  

32 Gre za kategorije, ki jih Weiner (1995, str. 52) v izvirniku imenuje »Equal Rights Education«, »Patriarchal 

Relations« in »Class, Race and Gender: Structures and Ideologies«. 
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Tudi druge feministične avtorice uporabljajo takšno tristransko kategorizacijo (glej npr. Acker, 

1987; Dillabough, 2006; Skelton in Francis, 2009), ki jo pogosto dopolnjujeta še črnski in 

poststrukturalistični feminizem (Weiner, 1995). Takšna delitev je po mnenju Kohli in Burbules 

(2013) pomembna, a danes že zastarela in presežena. 

Pomen izobraževanja za enakopravnost žensk v družbi so sicer že pred obdobjem prvega vala 

feminizma izpostavljale prve borke za pravice žensk (Tašner in Rožman, 2015, str. 51).33 Za 

feministično raziskovanje je bilo področje edukacije vedno pomembno področje kritične 

refleksije, skozi čas pa se je spreminjala raziskovalna usmerjenost. Weiner (1995, str. 2–3) 

ugotavlja, da so feministke, ki so delovale na področju vzgoje in izobraževanja, najprej 

predvsem dokazovale spolno diskriminacijo in neenake izobraževalne možnosti deklet ter 

poskušale zagotoviti širšo pozornost težavam, s katerimi se soočajo dekleta v izobraževalnem 

kontekstu. Postopoma sta te skrbi nadomestili artikulacija vrednotnega sistema in vzpostavitev 

feministične edukacije, ki zagotavlja večjo enakost spolov ter hkrati prepoznava tudi pomen 

razlik med ženskami oziroma dekleti. 

 

2.1.1 Prvi val 

 

Ob koncu devetnajstega stoletja so bila v ospredju vprašanja, povezana z zagotavljanjem enakih 

izobraževalnih možnosti žensk (Hadjar et al., 2014). Cilj prvega vala feminizma v devetnajstem 

in zgodnjem dvajsetem stoletju je bil odpiranje dostopa ženskam do političnega, ekonomskega 

in družbenega življenja (Weiner, 2010, str. 16). Prva zahteva, ki so jo feministke postavljale od 

začetkov ženskega gibanja, je bila pravica do izobrazbe (Budna Kodrič, 2003, str. 35). Tudi na 

Slovenskem so zagovorniki_ce ženskega gibanja in organizacije v drugi polovici devetnajstega 

stoletja najprej izpostavili problem neenake izobrazbe moških in žensk ter zahtevali pravice na 

osnovi podobne argumentacije kot v širšem evropskem prostoru (Antić Gaber, Rožman in 

                                                
33 Za podrobnejši zgodovinski pregled prizadevanja za uveljavljanje pravic žensk in pomen izobraževanja glej 

Tašner in Rožman (2015), Jalušič (1992, 2004) in zbornik Splošno žensko društvo 1901–1945 (Budna Kodrič in 

Serše, 2003), še posebej uvodni prispevek Marte Verginella (v ibid.) Mesto žensk pod steklenim stropom. 
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Selišnik, 2009; Budna Kodrič, 2003; Tašner in Rožman, 2015). Feministke so namreč 

prepoznale izobraževanje kot ključno polje, ki je hkrati osnova za uresničitev temeljnih 

človekovih pravic in »katalizator družbenih sprememb« (Education, EIGE, n. d.) z 

emancipacijskim potencialom, zato je širjenje dostopa do izobraževanja predstavljalo enega 

središčnih ciljev zgodnjih feminističnih posegov na polje edukacije.  

 

2.1.2 Drugi val 

 

V obdobju drugega vala feminizma, ki sega v šestdeseta in sedemdeseta leta dvajsetega stoletja, 

se je boj za enake pravice žensk razširil in osredinil na koncept patriarhata in razmisleke o 

načinih odprave podrejenosti žensk v javnem in zasebnem življenju (Kohli in Burbules, 2013). 

Gre za nov način razmišljanja, ki je pozoren na ideološke vidike v konceptu ženskosti. Na 

področju izobraževanja so se izoblikovali trije različni feministični elementi oziroma 

dimenzije: 

₋ politična;  

₋ kritična; 

₋ praktično naravnana (Weiner, 1995, 2010).  

Med politične uvrščamo gibanje za izboljšanje življenjskih možnosti žensk; kritični elementi 

predstavljajo teoretizacijo dominantne (moške) oblike razumevanja in delovanja; praktično 

naravnani elementi pa se nanašajo na razvoj etičnih oblik poklicnih in osebnih praks (ibid.). Z 

vidika teh treh dimenzij so feministke interpretirale neenakosti v izobraževanju, predvsem 

razlike med dosežki fantov in deklet na različnih področjih in razlike pri poklicnih možnostih 

fantov in deklet, a tudi spolno stereotipno naravo šolskih predmetov (Weiner, 2010, str. 16).  

Nekatere druge raziskovalne teme v tem obdobju so bile še spolna diskriminacija v šolah, 

analiza patriarhalne strukture šol in načinov, na katere kapitalizem sooblikuje izobraževanje 

deklet, ter vprašanja o pravičnosti v edukaciji (Dillabough, 2006, str. 18). Raziskovalci_ke so 

pokazali, kako se karierna pričakovanja in izobraževalne izbire oblikujejo na spolno specifične 

načine, ki deprivilegirajo ženske, kako na konstrukcijo spolnih vlog vpliva prikriti kurikul, kako 

uradni kurikul krepi tradicionalne koncepcije moškosti, ki jo veže na določene predmete (npr. 
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naravoslovje, matematiko), ter kako so dekleta pri učnih urah marginalizirana in zapostavljena 

(Warrington in Younger, 2000, str. 493).  

Različni pristopi v feministični teoriji so se lotevali različnih vprašanj. Liberalne feministke so 

raziskovalno delo osredotočile na tri glavne teme: 

₋ enake priložnosti;  

₋ socializacija in spolno stereotipiziranje; 

₋ spolna diskriminacija (Acker, 1987; Skelton in Francis, 2009).  

Največ pozornosti je liberalni feminizem namenjal boju za zagotavljanje enakih pravic, pri 

čemer je izhajal iz predpostavke, da je treba ženskam in dekletom omogočiti, da presežejo 

tradicionalno vlogo, ki jim je predpisana v družbi na podlagi spolnih stereotipov (ibid.). Na 

področju edukacije se je to najprej kazalo v problematiziranju neenakega dostopa do 

izobraževanja, ko so bila dekleta počasi pripuščena v izobraževalni sistem, pa v 

problematiziranju neenakih dosežkov fantov in deklet pri predmetih, ki veljajo za pomembnejše 

(npr. pri matematiki in naravoslovju). V tem času se je med drugim raziskovalo:  

₋ neuspeh deklet (v primerjavi s fanti) na vseh ravneh izobraževalnega sistema in na 

delovnih mestih;  

₋ razloge in vzroke za spolno specifične vzorce (ne)uspeha na specifičnih področjih;  

₋ vpliv spolnih stereotipov na izbiro predmetov ter karierno svetovanje;  

₋ pristranskost sestavljanja in ocenjevanja testov; 

₋ razlike v spolni sestavi učiteljskega osebja (Weiner, 1995, str. 67).  

Liberalni feminizem je pozival k spremembam v okviru obstoječega sistema, predvsem v obliki 

odprave pravnih ovir in diskriminatornih politik (ibid.), kar je njegov ključni doprinos oziroma 

zapuščina. 

Socialistični feminizem se je ukvarjal z odnosom med edukacijo in reprodukcijo spolnih 

razmerij ter delitev v kapitalistični ureditvi (Acker, 1987; Arnot in Weiner, 1987), temeljil pa 
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je na predpostavki, da kapitalistični sistem strukturira neenakost spolov.34 Osrednje 

raziskovalne teme so se nanašale na: 

₋ koncept reprodukcije;  

₋ analizo seksizma; 

₋ analizo dinamike odnosov moči med različnimi strukturnimi razsežnostmi, predvsem 

med spolom in razredom (Acker, 1987).  

Tematizirani so bili načini, kako šola skozi različne mehanizme reproducira spolne in razredne 

delitve, pri čemer je bil teoretični poudarek namenjen predvsem vlogi družbenega razreda pri 

vzdrževanju vzorcev neenakosti (ibid.; Skelton in Francis, 2009). V izobraževalnem kontekstu 

je bilo ključno vprašanje: kako se edukacija povezuje z reprodukcijo delitev glede na spol v 

kapitalizmu (Arnot in Weiner, 1987), raziskovalno delo pa je temeljijo na preučevanju načinov 

oblikovanja spolno in razredno zaznamovanih skupin in vpliva razmerij med družino, šolo in 

trgom dela na vzdrževanje dominantnih razrednih in ospoljenih odnosov (Weiner, 1995, str. 

68). Socialistični feminizem je razumel izobraževanje kot polje spolnega in razrednega boja za 

družbeno prevlado ter mesto, kjer poteka reprodukcija razmerij neenakosti. Zato socialistične 

feministke niso verjele, da je edukacija lahko polje družbenih sprememb, kar je tudi razlog, da 

so bili njihovi predlogi načinov, kako se spoprijeti z neenakostjo v izobraževanju, precej 

omejeni. Nanašali so se predvsem na aktivno delovanje v učiteljskih združenjih in sindikatih, 

kjer se je opozarjalo na feministično problematiko in iskalo načine prevpraševanja moških 

hierarhij (ibid., str. 72). 

Glavni cilj radikalnega feminizma so prav tako predstavljale temeljne spremembe v družbeni 

strukturi, ki bi izbrisale moško dominantnost in patriarhat (Acker, 1987, str. 428). S pomočjo 

koncepta patriarhalnosti so radikalne feministke analizirale načela, na katerih je osnovana 

                                                
34 In obratno tudi razmerja neenakosti spolov pomagajo vzpostavljati in ohranjati kapitalizem. V tem kontekstu 

Zillah Eisenstein (1979, str. 5) govori o »kapitalističnem patriarhatu«, s čimer želi opozoriti na dialektični odnos 

med kapitalistično razredno strukturo in hierarhično spolno strukturo, ki se vzajemno krepita. V razlagah 

socialističnega feminizma sta torej primarna vira družbene moči ekonomski razred in spol (ibid., str. 6). 

Razumevanje odvisnosti med kapitalizmom in patriarhatom je ključno za politično analizo socialističnega 

feminizma, pravi Eisenstein, saj je nujen predpogoj, ki vodi k spremembam strukturnega zatiranja (ibid., str. 5). 

Feministični socializem tako kritično obravnava predvsem vprašanja, ki se med drugim povezujejo z delitvijo 

spolnih vlog in s tem povezano delitivijo javnega in zasebnega življenja, ženskim (neplačanim) domačim delom, 

reproduktivno svobodo in materinstvom ter feminizacijo določenih poklicev. 
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podrejenost žensk (Weiner, 1995, str. 54). Od liberalnega feminizma se je radikalni feminizem 

razlikoval po tem, da ni zahteval enakosti v dobesednem pomenu besede, ampak si je prizadeval 

predvsem za opustitev spola kot »opresivne kulturne realnosti« (O'Brien, 1983, v Acker, 1987, 

str. 428–429).  

Glavni temi radikalnega feminizma sta problematizirali:  

₋ moško monopolizacijo znanja in kulture; 

₋ spolno zaznamovane politike vsakdanjega življenja v šolah (Acker, 1987, str. 429).  

Raziskovalna vprašanja radikalnega feminizma v kontekstu edukacijskega raziskovanja so se 

nanašala na kritiko šolskih predmetov, ki veljajo za tipično moške, ter na preučitev patriarhalnih 

procesov šolanja in odnosov moči med spoli v učilnicah (Weiner, 1995, str. 68). V okviru 

radikalnega feminizma so potekala prizadevanja za širjenje možnosti mladih, opozarjali_e so 

na pomanjkljivo varnost deklet v šolah in na pomembnost seksualnosti ter družbenega nadzora 

deklet v izobraževalnem sistemu (Jones in Mahony, 1989, v ibid., str. 72).  

 

2.1.3 Tretji val 

 

Tretji val feminizma se je pojavil po letu 1990 in je predstavljal odmik pozornosti od ključnih 

tem, ki so zaznamovale feminizem drugega vala, predvsem od predpostavk o skupnih interesih 

žensk. Je feminizem nove generacije feministk, ki so v svoj raziskovalni krog pripustile tudi 

moške teoretike in raziskovalce, in je bolj povezan s teorijo ter akademskim svetom kot prejšnja 

dva vala (Skelton in Francis, 2009; Weiner, 2010). Na področju izobraževanja ga je 

zaznamovala pozornost do vprašanj oblikovanja moškosti in ženskosti v odnosih (Weiner, 

2010). Zanimanje za različne dosežke fantov in deklet ter vloge, ki jim jih namenja družba, so 

zamenjala razmišljanja o oblikovanju svojemu spolu primernih »uspešnosti« (ibid.). 

Raziskovalno zanimanje se je torej spremenilo in v ospredje so namesto tematizacij 

podrejenosti vseh žensk oziroma deklet začele prihajati ideje o raznolikosti in analize 

mikroravni konstrukcije identitet (Skelton in Francis, 2009). Novejše feministično raziskovanje 

v edukaciji razvija večplastno razumevanje različnih družbenospolnih subjektivitet, njihovo 

produkcijo v izobraževalnem sistemu in umeščenost v širši sistem dinamik moči (Kohli in 
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Burbules, 2013, str. 88). Tretji val zaznamuje tematizacija spola kot kontinuuma, pri čemer so 

glavne teme:  

₋ koncept performativnosti in tematizacija biološkega spola (»sex«) kot družbeno 

konstruirane relacijske strukture (Butler, 2001);  

₋ tematizacija različnih moškosti, ženskosti;  

₋ pomen razlik in identitetnega dela35 (Skelton in Francis, 2009). 

 

2.2 Pregled raziskovanja neenakosti spolov v edukaciji danes 

 

Danes raziskovanje neenakosti spolov v edukaciji poteka na različne načine. Nekateri 

avtorji_ice se z vprašanji neenakosti ukvarjajo predvsem teoretsko, drugi_e poskušajo spolno 

dinamiko v izobraževalnem sistemu zajeti tudi empirično.  

 

2.2.1 Pregled aktualnih teoretičnih izhodišč o neenakosti spolov v edukaciji 

 

Bogat teoretski korpus o spolu v izobraževanju nastaja predvsem na področjih feminizma, 

ženskih študij in študij spolov. Jo-Anne Dillabough (2006, str. 20) meni, da so novejši uvidi 

sicer še vedno vsaj deloma vezani na problematiko neenakosti spolov, pravičnosti ter kurikula 

in reform edukacijskih politik v skladu z načeli enakosti spolov. A ključni so predvsem 

filozofski razmisleki o naravi spolnih identitet in načinih, na katere edukacijski diskurzi 

oblikujejo posameznike_ce v današnjem času (ibid.). Opazen je premik pozornosti od 

                                                
35 Identitetno delo se nanaša na konstrukcijo identitete in zajema vse dejavnosti, s katerimi posamezniki_ce gradijo 

in izražajo svojo identiteto. Je delo, ki se ga opravlja neprestano z namenom zagotovitve želene podobe pred 

ostalimi pripadniki_cami družbe oziroma podobe, ki se sklada z našo percepcijo samih sebe. Koncept identitetnega 

dela sta v prispevku o konstrukcijah identitet med brezdomci razdelala David Snow in Leon Anderson (1987), 

lahko pa o njem razmišljamo tudi v okviru širšega dramaturškega pristopa Ervinga Goffmana (2014), v katerem 

se je avtor ukvarjal s prezentacijo akterjev_k v vsakdanjem življenju.  
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tematizacij pravičnosti in enakosti k refleksiji o spolnih identitetah. Posledica te transformacije 

je razvoj nekaterih novih raziskovalnih tem, ki se ukvarjajo z vprašanji: 

₋ demokratičnega edukacijskega projekta;36 

₋ razkroja ideje o enotnem ženskem subjektu in enotni ženski identiteti; 

₋ družbene in kulturne teorije kot osnov za boj za vrednote edukacijskega feminizma 

(ibid., str. 21). 

Kohli in Burbules (2013, str. 88) poudarjata, da novejše feministično delo v edukacijskem 

raziskovanju razvija: 

₋ večplastno razumevanje različnih družbenospolnih subjektivitet;  

₋ analizo njihove produkcije v izobraževalnem sistemu; 

₋ analizo umeščenosti subjektivitet v širši sistem dinamik moči. 

Sodobno raziskovanje spola in spolnih identitet v edukacijskem kontekstu zaznamuje vrsta 

različnih izhodišč in teoretskih orientacij ter raziskovalnih tem. Dillabough (2006) prepoznava 

štiri glavne teme raziskovanja, ki najpomembneje zaznamujejo sodobno raziskovanje na 

področju spola v izobraževanju: 

₋ spol, poststrukturalizem in »spolno zaznamovane identitete« v edukaciji; 

₋ povezava med spolom, etničnostjo in družbeno izključenostjo: transformativna moč 

črnskih, postkolonialnih feminizmov in feminizmov stališč; 

₋ feministična analiza fenomena »marketizacije« in njenega vpliva na formacijo in 

regulacijo identitet v navezavi na spol, raso, razred oziroma odnos med spolom, trgi in 

edukacijskimi procesi; 

                                                
36 Feministični uvidi glede vprašanja demokratičnega edukacijskega projekta in razumevanja demokratičnih 

edukacijskih vrednot so različni in odvisni od posamezne šole feministične misli, v kateri so osnovani, zato se jim 

na tem mestu ne moremo posvetiti podrobneje. Arnot in Dillabough (1999, str. 159) na primer pokažeta, da 

definicije demokracije, ki temeljijo na liberalnih načelih, niso več tako samoumevne, prav tako ni samoumevno, 

kakšni so interesi t. i. skupine »žensk«. Kljub temu menita, da mora biti feminizem zavezan ideji o demokratičnih 

vrednotah, ki niso zgolj v službi političnih pomislikov, ampak politične pomisleke žensk kot »ospoljenih oseb« iz 

raznolikih kontekstov tudi dejansko predstavljajo. Zagotavljanje demokracije v edukaciji zahteva prožnejše 

definicije (npr. državljanstva), definicije, ki so inkluzivne na družbeni ravni in osnovane v potrebah sodobnih 

žensk po vsem svetu (ibid., str.184). 
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₋ nove spolne identifikacije in teorije družbenih sprememb. 

Feministična literatura v zadnjih dvajsetih letih tako ne tematizira le različnih identitetnih 

procesov oblikovanja moškosti in ženskosti v izobraževalnem kontekstu. Loteva se tudi:  

₋ kritične refleksije diskurzov o neenakosti spolov v izobraževanju, ki v ospredje 

postavljajo neenakost izobraževalnih dosežkov fantov in deklet (Epstein, Elwood, Hey 

in Maw, 1998; Francis in Skelton, 2005; Lahelma, 2014; Ringrose, 2007; Smith, 2003), 

pri čemer so najpogosteje v središču diskurzi iz publicistike (medijev, a tudi posameznih 

priročnikov, ki načenjajo tematiko spola) oziroma prevladujoč javni diskurz o 

problematiki neenakosti fantov in deklet v izobraževanju; 

₋ razkrivanja kompleksnih neenakosti (Hrženjak, 2013; Nelson et al., 2015; Núñez, 2014; 

Vendramin, 2014a; Vendramin in Šribar, 2010a); 

₋ umeščanja neenakosti v širši družbeni, ekonomski, politični in kulturni kontekst 

(Anderson, 2015; Gill in Scharff, 2011; McRobbie, 2007, 2009; Pomerantz in Raby, 

2011a, 2011b; Ringrose, 2013; Vendramin, 2012, 2014b; Vendramin in Šimenc, 2016); 

₋ odnosa med feminizmom in pedagogiko (Ferrebe in Tolan, 2012; Graff, 2013; Holland, 

Blair in Sheldon, 1995). 

Aktualna izhodišča za tematizacijo spola v edukaciji torej najbolj opazno zaznamujejo 

premisleki o umeščenosti in konstruiranju spolnih identitet v izobraževalnem kontekstu, ki so 

razumljene kot večplastne, dopolnjujejo pa jih kritične refleksije diskurzivne konstrukcije 

spolov ter kompleksnih neenakosti v družbenem, kulturnem in ekonomskem kontekstu. Sledi 

podrobnejši pregled raziskovalnih tem, ki se ukvarjajo z neenakostjo spolov v edukaciji.  
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2.2.2 Pregled aktualnih raziskovalnih tem o neenakosti spolov v edukaciji 

 

Raziskovanje na področju neenakosti spolov v izobraževanju v določeni meri sledi družbenim 

smernicam in je tudi odsev javnega mnenja o problematiki. Ključna raziskovalna vprašanja se 

pogosto lotevajo tem, ki so v javnosti oziroma v okviru izobraževalnih politik izpostavljene kot 

pomembne. Pozornost javnosti je v zadnjih letih skoraj v celoti namenjena skrbem glede 

moškosti v izobraževanju in težavam, s katerimi se soočajo učenci, prav tako se večina raziskav 

sodobne dinamike spolov v edukaciji ne more upreti posrednemu ali neposrednemu 

naslavljanju vseprisotnih poročil o krizi moškosti (Arnot in Mac an Ghaill, 2006a, str. 5). 

Približno od začetka novega tisočletja37 so v javnosti in na ravni edukacijskih politik vedno 

pogosteje v ospredju vprašanja, povezana z identifikacijo razlogov za slabše uspehe fantov, le 

redka je kritična refleksija kompleksnosti ospoljenih neenakosti v izobraževanju. 

Pregled znanstvene literature s področja neenakosti spolov v edukaciji kljub vsemu pokaže, da 

se raziskovalci_ke ne ukvarjajo izključno z najbolj priljubljenimi temami, ampak odpirajo tudi 

druga pomembna vprašanja in kritično reflektirajo problematike, ki so v javnosti in 

edukacijskih politikah razumljene kot najpomembnejše. Raziskovanje na področju neenakosti 

spolov v edukaciji se tako ukvarja s temami, ki jih bolj podrobno predstavljamo v nadaljevanju: 

₋ primerjava izobraževalnih dosežkov glede na spol, dejavniki neenakosti spolov in razlik 

v izobraževalnih dosežkih (Contini, Di Tommaso in Mendolia, 2017; Curran in Kellogg, 

2016; Driessen in Langen, 2013; Else-Quest, Hyde in Lynn, 2010; Flere, 2009; Fryer in 

Levitt, 2010; Gaber, Tašner, Marjanovič Umek, Podlesek in Sočan, 2009; Geary in 

Stoet, 2015; Kane in Mertz, 2012; Kingdon, Serbin in Stack, 2017; Machin in 

Pekkarinen, 2008; Stoet, 2015; Stoet in Geary, 2013; Yarbrough, Cannon, Bergman, 

Kidder-Ashley in McCane-Bowling, 2017, za celovit pregled literature na temo spola 

in akademskih dosežkov glej tudi Ellis et al., 2008, str. 278–286);  

                                                
37 Ponekod, na primer v Veliki Britaniji, že desetletje prej. Sicer so med tozadevno »vodilnimi državami« tudi 

ZDA, Avstralija in nekatere evropske države (npr. Finska, kjer je kritično refleksijo situacije, zlasti v kontekstu 

razprav o pomanjkanju učiteljev moškega spola, podala Lahelma že leta 2000). V Sloveniji je podoben trend 

zaskrbljenosti zaradi težav fantov v izobraževanju opazen z nekajletnim zamikom. 
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₋ spol in terciarna izobrazba (Conger in Dickson, 2017; David, 2015; Dehdarirad, 

Villarroya in Barrios, 2014; Fortin, Oreopoulos in Phipps, 2015; Garattini, 2014; Zgaga, 

2015); 

₋ vpliv spolnih stereotipov na pedagoško delo učiteljev_ic in uspešnost učencev_k 

(Carrington in McPhee, 2008; Duffy, Warren in Walsh, 2001; Ganley et al., 2013; Jones 

in Myhill, 2004a, 2004b; Scantlebury, 2009; Swinson in Harrop, 2009; Thomas, 2016); 

₋ vpliv spola učiteljev_ic na uspešnost učencev_k in organizacija pouka v razredu glede 

na spol učencev_k (Carrington, Tymms in Merrell, 2008; Helbig, 2012; Ivinson in 

Murphy, 2007; Jackson, 2002; Jeraj, 2013; Sullivan, Joshi in Leonard, 2010; Watson, 

2017; Younger in Warrington, 2006); 

₋ spol in psihološki dejavniki v edukacijskem kontekstu (percepcije učencev_k, 

samozavest, strah, motivacija, samozaupanje, samopodoba) (Bugler, McGeown in St. 

Clair-Thompson, 2016; Chaplain, 2000; Diseth, Meland in Breidablik, 2014; King, 

2016; Musil, 2009; Thomas, 2016); 

₋ fantje in edukacija, moškosti (Bristol, 2015; Connell, 2012; Lingard, Martino in Mills, 

2009; Martino, 1999; Martino in Kehler, 2006; Nelson et al., 2015; Nuttall in Doherty, 

2014; Phoenix in Frosh, 2001; Renold, 2004; Scambor in Sidler, 2013; Watson, 2017; 

Weaver-Hightower, 2003); 

₋ spolno specifične izbire študijske smeri in poklica (Mencin Čeplak in Tašner, 2009; 

Petersen, Hyde, Liben in Bigler, 2014; Sinclair in Carlsson, 2013; Tašner in Mencin 

Čeplak, 2011; Ule, 2010); 

₋ analiza (medijskih) diskurzov o neenakosti spolov v edukaciji (Eate et al., 2017; 

Lahelma, 2014; Marshall, 2016; Smith, 2003; Titus, 2004). 

Ker je neenakost spolov v edukaciji kompleksna in razpršena problematika, je tudi raziskovalno 

delo na tem področju razdrobljeno. Emma Smith (2003) opozarja na metodološka neskladja v 

zasnovi raziskav in pri poročanju o rezultatih, Stephen Gorard, Gareth Rees in Jane Salisbury 

(1999) pa izpostavljajo vprašljivo uporabo statističnih podatkov o uspehu fantov in deklet, ki 

pogosto niso realno predstavljeni, ampak so poenostavljeni in zavajajoči. V tem smislu 

omenjajo problematičnost načina branja in predstavitve statističnih podatkov, saj na primer ni 

vseeno, kot omeni tudi Paul Connolly (2004), ali operiramo z razlikami v deležih ali razlikami 

v odstotnih točkah. Tako je lahko na podlagi napačnih interpretacij statističnih podatkov 

razkorak med spoli pri dosežkih predstavljen kot bolj zaskrbljujoč, kot je. To se je zgodilo v 

primeru Walesa, kjer je napačna interpretacija odstotnih točk (kot odstotkov) povzročila 
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zaskrbljeno poročanje o slabih dosežkih fantov, ki naj bi dosegli kritično točko. Pravilna ocena 

statističnih podatkov, pokažejo Gorard, Rees in Salisbury, sicer izkazuje konstantno ožanje 

razlik med dosežki fantov in deklet v preteklih šestih letih od objave članka (1999, str. 442). 

Prav tako ni vseeno, ali se statistične analize osredotočajo na razkorak med spoli pri dosežkih 

ali na posamične dosežke fantov in deklet. Podatek, da so rezultati deklet vsako leto višji, ne 

pove veliko, zato se je smiselno vprašati tudi, kako je z dosežki fantov, ali se razlike v dosežkih 

med dekleti in fanti z leti povečujejo ali zmanjšujejo in ali so stalne ter prisotne na vseh 

področjih. Širše gledano pa tudi, ali je spol res ključni prediktor (ne)uspeha, kako je v 

interpretacijah statistike (ne)uspeh sploh definiran itd. Skratka, pozornost je treba nameniti 

širšemu kontekstu in ne le zgolj posameznemu iz konteksta iztrganemu podatku. 

Connell (1996) izpostavi problematiko interpretacije kvantitativnih podatkov raziskav, ki išče 

statistične razlike med skupinami fantov in deklet, sporna je predvsem v okviru osredotočanja 

na majhne razlike v povprečnih vrednostih ter ignoriranja mere razpršenosti. Razlog je po 

njenem mnenju, da vse razprave o spolu usmerjajo svojo pozornost na razlike med spoli, 

namesto na podobnosti, na kar opozarja tudi Janet Hyde (2005). Geert Driessen in Annemarie 

van Langen (2013) poudarjata nevarnost pretiravanja v ocenah razlik in neupravičenih 

posploševanj, saj so raziskave pogosto zastavljene ozko, pripeljejo do različnih ugotovitev in 

nasprotujočih interpretacij. V nadaljevanju so za oris kompleksnosti raziskovalnega področja 

navedene zgolj nekatere nasprotujoče ugotovitve raziskav, podrobneje so teme, ki so ključne 

za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju, razdelane v naslednjih poglavjih. 

Ugotovitve raziskav o vplivu fenomena »stereotipne grožnje« (angl. »stereotype threat«)38 na 

uspeh deklet pri matematiki vzdolž celotne izobraževalne vertikale se precej razlikujejo. 

Nekatere študije ugotavljajo, da ima nezaveden strah deklet pred potrjevanjem negativnih 

stereotipov o tem, da so pri matematiki slabša od fantov, na njihove matematične dosežke vpliv 

že zelo zgodaj, celo v času predšolske vzgoje (Ambady, Shih, Kim in Pittinsky, 2001; 

Tomasetto, Alparone in Cadinu, 2011). Drugim te povezave ni uspelo potrditi niti na 

osnovnošolski niti na srednješolski ravni (Ganley et al., 2013; Stricker in Ward, 2004). Nekatere 

raziskave o vplivu stereotipne grožnje se osredotočajo na pomen učiteljev_ic kot prenašalcev 

                                                
38 Stereotipna grožnja je pričakovanje, da bodo posamezniki_ce potrdili določen (negativen) stereotip, ki velja za 

družbeno skupino, ki ji pripadajo. V izobraževalnem kontekstu gre torej za predpostavko, da na ocenjevanje ne 

vplivajo zgolj dejanske zmožnosti in sposobnosti, ampak tudi drugi dejavniki neenakosti (npr. spol). Utemeljitelja 

koncepta steoretipne grožnje sta Claude Steele in Jeffrey Aronson (1995).  
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implicitnih stereotipov, ki umeščajo znanost v moško domeno, s čimer vplivajo na razvoj 

spolno specifične stopnje motivacije pri naravoslovnih predmetih (Thomas, 2016). Raziskava, 

ki jo je Almut Thomas (ibid.) izvedla med učitelji_cami in učenci_kami od šestega do osmega 

razreda, ugotavlja, ali implicitni stereotipi učiteljev_ic o tem, da je znanost moško področje, 

vplivajo na motivacijo učencev_k pri fiziki. Izkazalo se je, da pozitivno vplivajo na motivacijo 

in občutek o lastni vrednosti ter sposobnosti fantov, za dekleta pa velja ravno nasprotno. 

Nekatere avtorice (Ganley et al., 2013) opozarjajo, da razlike v ugotovitvah raziskav lahko 

nakazujejo na to, da stereotipna grožnja ni eden ključnih dejavnikov neenakosti dosežkov glede 

na spol pri matematiki, zato bi bilo smiselno, da bi se več pozornosti namenjalo analizi drugih 

dejavnikov.  

Tudi glede vpliva spola učiteljev_ic na uspešnost učencev_k raziskave niso enotne. Prihajajo 

do različnih zaključkov glede argumenta vzornikove vloge (angl. »role model argument«), ki 

pravi, da naj bi učenci_ke dosegali boljše rezultate, če jih poučujejo učitelji_ce njihovega spola, 

pri čemer naj bi to koristilo predvsem fantom. Ujemanje spolov naj bi bilo uspešna strategija 

zaradi različnih razlogov, ki se jim nekoliko podrobneje posvetimo v poglavju o feminizaciji 

šolstva, a na splošno gre za tezo, da morajo otroci imeti moške in ženske vzornike_ce, ter za 

prepričanje, da odsotnost moških vzornikov še posebej škoduje psihološkemu razvoju in 

socializaciji fantov,39 negativno pa vpliva tudi na njihov šolski uspeh. Bojan Jeraj (2013) na 

podlagi vprašalnika o stališčih učiteljev_ic in učencev_k ter zaključnih ocen tako ugotavlja, da 

ujemajoč spol učiteljev_ic in učencev_k pozitivno vpliva na uspešnost in sodelovanje. Po drugi 

strani Bruce Carrington, Peter Tymms in Christine Merrel (2008) na podlagi vprašalnika o 

stališčih učencev_k in podatkov o njihovih kognitivnih zmožnostih, ocenah ter sposobnostih 

zaključujejo, da ujemanje spolov nima pomembnega vpliva na dosežke ali odnos otrok do šole. 

Omenjena raziskava podobno kot nekatere druge (glej npr. Sokal, Katz, Chaszewski in Wojcik, 

                                                
39 Jeraj (2013, str. 82) tako pravi: »Zaradi današnjega pogostega problema enostarševskih družin in odsotnosti 

očeta pri vzgoji otrok /.../ ter prevladovanja žensk v otrokovem predšolskem in šolskem obdobju imajo dečki 

bistveno manj možnosti kot deklice, da najdejo pozitiven istospolni lik oziroma pomembnega drugega, s katerim 

se identificirajo. Pogosto najdejo moške vzore v različnih medijih, ki lahko predstavljajo »nasilne« in tradicionalne 

podobe moškosti.« Diskurz o pomanjkanju pravih moških vzornikov je opazno prisoten tudi v slovenskih medijih, 

kot je pokazala kritična diskurzivna analiza (več o tem v empiričnem delu disertacije, kjer so takšne predpostavke 

tudi kritično reflektirane). 
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2007) ugotavlja celo, da je odnos fantov in deklet do šole verjetneje bolj pozitiven, če jih učijo 

učiteljice (Carrington et al., 2008). 

Ugotovitve različnih raziskav so torej vse prej kot enoznačne, kar je očitno v zgoraj omenjenih 

primerih, ki se ukvarjajo z vplivom stereotipne grožnje in spola učiteljev_ic na uspeh 

učencev_k. Podobna neskladja in nasprotne ugotovitve lahko najdemo na vseh področjih, ki se 

ukvarjajo s spolom in z njim povezanimi razlikami v izobraževanju. V nadaljevanju je spol v 

edukacijskem kontekstu tematiziran v okviru posameznih ključnih področij, ki so bila 

prepoznana kot teoretsko pomembna. V sklopu teh poglavij so podrobneje predstavljene 

različne ugotovitve raziskav z namenom prikaza kompleksnosti tematike. Vendar cilj 

disertacije ni presojanje oziroma vrednotenje posameznih ugotovitev z namenom odkrivanja 

»resnice«, ampak kritična refleksija medijskih diskurzov o preučevanem področju, ki temeljijo 

na različnih argumentih, ti pa so lahko osnovani na podlagi zdravega razuma ali izpeljani iz 

interpretacije posameznih ugotovitev raziskav o spolu v izobraževanju. Teoretični del 

disertacije torej predstavlja širši oris in vpogled v temo, ki se diskurzivno konstruira v medijih 

in pedagoških revijah, načini te konstrukcije pa so kritično analizirani v empiričnem delu.  
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3. Vpliv družbenih sprememb in trendov na spremembo in 

zožitev fokusa pri definiranju problemov na področju 

neenakosti spolov v izobraževanju 

 

V poglavju sledi natančnejša teoretska zamejitev raziskovalne teme s poudarkom na orisu 

trenutnih okoliščin, ki postavljajo kontekst problematiki spola v izobraževanju. V izhodišču so 

tako premik v pozornosti, ki jo javnost namenja odnosom med spoli v izobraževanju, razlogi 

zanj in njegove posledice. Pozornost, ki jo je javnost še pred nedavnim namenjala dekletom, je 

zdaj namreč skoraj v celoti posvečena fantom. 

Ženske so v Sloveniji v zadnjih desetletjih dosegle pomemben preboj v polju edukacije, ki ga 

je smiselno tematizirati v kontekstu širših družbenih in kulturnih sprememb, ki so deloma 

rezultat vztrajnih feminističnih prizadevanj za večjo enakopravnost spolov v družbi (Tašner in 

Rožman, 2015, str. 51). Pri demokratizaciji izobraževalnega sistema je imelo namreč 

feministično gibanje tako pri nas kot tudi po svetu pomembno vlogo (Arnot in Mac an Ghaill, 

2006b; Francis in Skelton, 2001; Mencin Čeplak in Tašner, 2009). Pri nas je prišlo do 

pomembnih sprememb v polju edukacije ter do vzpostavitve ugodnih družbenih okoliščin »za 

spremembe na področju enakosti in pravičnosti med spoloma v vzgoji in izobraževanju« z 

osamosvojitvijo v letu 1991 (Tašner in Rožman, 2015, str. 58). Odraz tega je prva Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki je izšla leta 1995. V njej je bila problematika 

spolov na področju vzgoje in izobraževanja začrtana in prepoznana kot sistemski problem. V 

drugi izdaji iz leta 2011 že lahko zaznamo spremenjeno dikcijo, ki je posledica časovnega 

razpona in družbenih sprememb, ki prinašajo drugačne poudarke. Nediskriminatornost glede 

na spol je tudi v drugi izdaji sicer umeščena med t. i. strateške izzive in usmeritve vzgoje in 

izobraževanja, a pozornost usmerja k težavam fantov, ki, kot pravi Bela knjiga (2011, str. 37–

38), slabše od deklet izkoriščajo ponudbo višjih stopenj izobraževanja. Izpostavljeni so tudi 

pomisleki o tem, ali je izobraževanje učenk in deklet kakovostnejše, razlike v znanju po 

programih in stopnjah izobrazbe glede na spol pa so definirane kot širši družbeni problem (prim. 

Vendramin in Šimenc, 2016, str. 196–197). 

Ob vsakokratni objavi rezultatov mednarodnih primerjav dosežkov učenk in učencev, kot so 

npr. PISA, TIMSS in PIRLS, je v javnosti mogoče opazovati porast zanimanja za področje 
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vzgoje in izobraževanja. Zdi se, da je interpretacija položaja države na lestvici dosežkov ena 

redkih izobraževalnih tem, ki so ji širša javnost in mediji pripravljeni nameniti (časovno 

omejeno) pozornost. Tudi v tistih razpravah, ki se vežejo na vprašanja o enakosti spolov v 

izobraževanju, so – tako v tujini kot tudi v Sloveniji – mednarodni standardizirani pristopi k 

raziskovanju izobraževanja v ospredju zanimanja. Pomembnost, ki se jo pripisuje sodelovanju 

v mednarodnih raziskavah znanja (in njihovim rezultatom), je znak, da trenutne izobraževalne 

politike središčni pomen pri obravnavanju enakosti v izobraževanju namenjajo vprašanju 

merljivih dosežkov pri standardiziranih preizkusih znanja. 

Ob zavzetosti z merjenjem dosežkov je v zadnjih desetletjih na področju vzgoje in 

izobraževanja mogoče zaznati še eno težnjo, ki se veže na vprašanja enakosti spolov. Proti 

koncu prejšnjega stoletja je v političnih, javnih in znanstvenih razpravah o spolni razliki v 

izobraževalnih dosežkih prišlo do spremembe usmeritve pozornosti (Hadjar et al., 2014). Zaradi 

vedno manjših razlik med učenci_kami v mednarodnih primerjavah znanja, razumljenih, kot da 

gredo v prid dekletom, in zaradi naraščajočega poudarjanja pomena dosežkov (Weiner, 2010, 

str. 29) se je ob koncu dvajsetega stoletja pozornost namreč preusmerila k različnim 

problemom, s katerimi se soočajo fantje v izobraževanju, in k njihovim slabšim dosežkom na 

nekaterih področjih (Francis in Skelton, 2005; Jones in Myhill, 2004b; Lahelma, 2014; Smith, 

2003). V tem oziru se je najbolj opazno spremenil jezik o neenakosti v izobraževanju. David 

Jackson (1998, str. 78) na primeru Velike Britanije pojasnjuje, kako je prišlo do novega 

uokvirjanja problematike. Nanj so vplivale nekatere zakonodajne spremembe in večja vidnost 

slabših dosežkov fantov.40 Čas, v katerem so se v ospredje zanimanja prebili dosežki fantov, je 

zaznamovan tudi z menjavo starega diskurza, ki je naslavljal vprašanja družbene pravičnosti in 

                                                
40 Večjo vidnost neuspeha fantov je smiselno na kratko pojasniti z zgodovinske perspektive, saj so edukacijske 

težave fantov nekaj, kar ni tako novo, kot se morda kaže na prvi pogled. Paul Willis je že leta 1977 objavil 

etnografsko študijo o različnih izobraževalnih izkušnjah in dosežkih fantov v povezavi z njihovo razredno 

pripadnostjo, Michele Cohen pa dokaze o slabših uspehih fantov (vsaj pri učenju jezikov) najde že v Lockovem 

delu Nekaj misli o vzgoji iz 1eta 1693. Zdi se, da slabši izobraževalni dosežki fantov niso nekaj novega, ampak so 

na novo uokvirjeni: o njih se govori na drugačen način in več, predvsem pa opazneje kot prej. Postali so torej stvar 

javne razprave. Deloma lahko večjo vidnost neuspeha fantov pojasnimo tudi kot posledico boljših uspehov deklet 

na nekaterih področjih, ki veljajo za tipično moška in kjer so se dekleta v preteklosti srečevala z določenimi 

strukturnimi ovirami, ki so onemogočale njihov uspeh. Prav tako k vidnosti neuspeha fantov pripomoreta zožena 

definicija šolskih dosežkov (dosežek se meri z oceno) in vsesplošna rastoča obsedenost z dosežki v izobraževanju 

(Epstein et al., 1988, str. 4–5). 
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enakih možnosti v šolah, z novim, ki se osredotoča na učinkovitost šol, standarde in dosežke 

(Arnot, 1996, v ibid.).41 Prave neenakosti v razmerjih moči med fanti in dekleti, a tudi med 

različnimi skupinami fantov (in deklet) pa je ta proces diskurzivne reformulacije zakril. Razlogi 

za »novoodkrit uspeh« deklet, ki jih med drugim lahko pripišemo tudi feminističnim 

prizadevanjem za emancipacijo in širjenje dostopnosti izobraževanja (Francis in Skelton, 2005; 

Tašner in Mencin Čeplak, 2011), tako pogosto ostajajo nezadostno pojasnjeni. Mediji, 

zaskrbljeni državljani_ke, starši, učitelji_ce in odločevalci_ke namreč izpostavljajo predvsem 

slabše rezultate fantov, ki jih je lažje prevesti v jezik krize. Skozi diskurz o dekletih, ki 

prehitevajo fante, je tako uspeh učenk interpretiran kot znak dosežene enakosti spolov 

(Vendramin, 2012, str. 117). Skupino fantov in skupino deklet se obravnava kot homogeni 

celoti, in sicer po načelu vsi fantje so slabši in vsa dekleta so boljša, kljub temu da je dejanska 

slika kompleksnejša (Francis in Skelton, 2005) in da uporaba statističnih podatkov o slabšem 

uspehu fantov ne predstavlja vedno realne situacije, saj je pomembno, na kakšen način so 

predstavljeni (ibid., str. 74).42 Podatki evropske študije o razlikah med spoli pri izobraževalnih 

dosežkih tako kažejo, da so na nekaterih področjih še vedno prisotne tudi razlike v prid moškim. 

Najbolj opazne so ravno na področjih uresničevanja ciljev in izbire študijskega programa 

(Razlike med spoloma, 2010, str. 7). 

Pozornost, namenjena slabšim dosežkom fantov, sama po sebi ni problematična, a postane 

takšna, ko in če začne zakrivati probleme, s katerimi se soočajo dekleta v šoli, opravičevati 

večjo skrb in izdatke, namenjene potrebam fantov (na račun deklet), in odvračati pozornost od 

bolj opaznih in zaskrbljujočih neenakosti (npr. rasne in razredne) (Francis in Skelton, 2005, str. 

4). To se je že zgodilo v britanskem, avstralskem in ameriškem vladnem kontekstu, kjer sta 

tako imenovani »obrat k fantom« (Weaver-Hightower, 2003) in diskurz moralne panike, ki so 

ga napihnili predvsem mediji (Smith, 2003), pomembno vplivala na oblikovanje edukacijskih 

                                                
41 Ta sprememba je povezana z neoliberalnimi politikami, ki so začele prevladovati v izobraževanju in jih 

zaznamuje poudarek na decentralizaciji, privatizaciji, učinkovitosti itd. Del teh politik so tudi mednarodne 

raziskave znanja. 

42 Še pred razrastom vsesplošnega govora o neuspešnih fantih je bila tudi feministična kritika neenakosti v 

izobraževanju zasnovana na enak način, primarno okoli problematike neenakosti dosežkov in ocen, pri čemer so 

bile slabše ocene deklet na tistih področjih, ki veljajo za tipično moška, določene kot ključni kazalnik neenakosti 

v izobraževanju. Kako in zakaj je takšna kritika, ki v središče postavlja primerjavo dosežkov, spregleda sovpliv 

različnih dejavnikov neenakosti in se poslužuje homogenizacije skupin fantov in deklet, problematična, pokažeta 

Kenway in Willis (1988, v Weaver-Hightower, 2003, str. 476). Nekoliko več o tem v nadaljevanju. 
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politik (Francis in Skelton, 2005). V Sloveniji po oceni Veronike Tašner in Metke Mencin 

Čeplak iz leta 2011 »zaskrbljenost glede izobraževalnih možnosti dečkov (še?) ne meji na 

moralno paniko« (2011, str. 181), a so se prevladujoče interpretacije razlik med dosežki glede 

na spol že pred desetletjem spogledovale s sodbami o feminizaciji šolstva ter dekletom 

naklonjenem uradnem in prikritem kurikulu. V Raziskovalnem poročilu o težavah dijakov pri 

učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Grašič et al., 2010) na primer ugotavljajo, da 

so dijaki moškega spola za izobraževalno uspešnost rizična populacija, saj v naših šolah nimajo 

zagotovljenih enakih možnosti za izobraževanje kot dekleta, kar utemeljujejo s tem, da je izbira 

srednje šole pomembno odvisna od spola, ker je povezan z učnim uspehom v osnovni šoli in 

pri zunanjem preverjanju znanja. Poleg tega pravijo še, da »vse empirične raziskave kažejo na 

statistično pomembne razlike v prid dekletom, še posebej pri ocenjevanju učiteljev« (ibid., str. 

5, glej tudi Peček in Lukšič Hacin, 2003). Do podobnega zaključka vodi tudi Jerajeva (2013) 

doktorska disertacija, ki na podlagi izsledkov empirične študije ugotavlja, da osnovne šole 

danes ponujajo boljše možnosti za uspeh dekletom kot fantom, zaradi česar bi bilo treba 

feminizacijo učiteljstva definirati kot problem, predvsem z vidika razlik v učni uspešnosti med 

fanti in dekleti, ter začeti uvajati premišljene strategije, s katerimi bi v učiteljski poklic privabili 

več moških. Kljub temu da se na podlagi takšnih ugotovitev edukacijske politike v 

Sloveniji zaenkrat še ni spreminjalo, je vseeno mogoče videti, da velja »vtis, da dekleta na 

področju izobraževanja napredujejo hitreje na račun fantov« (Tašner in Mencin Čeplak, 2011, 

str. 181). 

Omenjeni obrat pozornosti lahko pojasnita vzajemna trenda, ki sta v zadnjih treh desetletjih 

opazno posegla tudi na področje edukacije. Prvi je posledica širšega konteksta neoliberalnih 

posegov v izobraževanje in se veže predvsem na pomembnost, ki jo javnost in edukacijske 

politike pripisujejo merjenju in primerjanju dosežkov ter rezultatov na mednarodnih 

standardiziranih primerjavah znanja. Drugi trend, ki je posledica postfeministične družbene 

klime, uspeh deklet na mednarodnih primerjavah znanja razlaga kot dokaz dosežene (in 

presežene) enakosti spolov v edukaciji in s tem vzpostavlja družbeni konsenz, da so 

feministične ideje v sodobni družbi preživete in nepotrebne (Vendramin, 2014b). 

V nadaljevanju sta najprej definirana oba trenda s posebnim poudarkom na njunem delovanju 

v izobraževalnem kontekstu, nato sledi natančnejši oris trenutnih okoliščin, ki zadevajo 

vprašanja spola, enakosti in pravičnosti v izobraževalnem polju, zaznamovanem z 

neoliberalizmom in postfeminizmom. 
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3.1 Neoliberalizem 

 

Neoliberalizem je ekonomsko-politična filozofija oziroma ideologija, ki je vplivala na politiko 

svetovnih vlad od leta 1970. Prevladujoča je postala v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. 

Vendar ne gre zgolj za ekonomsko kategorijo, saj se je neoliberalizem, kot opozarja Peter Mayo 

(2015), razširil na različne domene individualnega in družbenega življenja.43 Neoliberalizem 

tako označuje tudi poskus ustvarjanja partikularne subjektivitete, ki je osnovana na ekonomski 

koristi in tekmovalnosti ter v ostrem nasprotju do drugih bolj kritičnih oblik subjektivitet – npr. 

aktivne_ga državljana_ke in zavedne_ga delavke_ca (Sotiris, 2014, v ibid., str. 2). Čeprav 

dopušča možnost državne intervencije in ne zagovarja povsem pasivne vloge države, nasprotuje 

kakršnikoli akciji, ki bi lahko ovirala tekmovanje zasebnih interesov. Vlogo države vidi 

predvsem v podpori prostega trga z ustvarjanjem skrbno prilagojene pravne podlage za njegovo 

nemoteno delovanje, in sicer tako, da se zagotovi optimalne pogoje za spodbujanje 

tekmovalnosti, ki naj bi zadostila družbenim interesom (Dardot in Laval, 2014). 

Rawls opaža razlikovanje med dvema načeloma. Na eni strani so zahteve po svobodi in 

pravicah, na drugi strani težnje po večanju družbene blaginje, pri čemer se večja pomembnost 

podeljuje svobodi posameznikov_c. Za vsakega člana_ico družbe se predvideva, da je njegova 

nedotakljivost, ki je osnovana na pravičnosti oziroma t. i. »naravni pravici«, svéta in ima 

prednost pred vsem, celo pred blaginjo vseh ostalih. Izgube svobode nekaterih v skladu s 

pravičnostjo namreč ne moremo opravičevati s skupnim dobrim. Rawls zato operira s 

konceptom poštene pravičnosti, ki poskuša preseči to neoliberalno postavko oziroma 

»zdravorazumsko prepričanje«, kot mu reče sam (Rawls, 1999, str. 24–25). Slabljenje vloge 

države ima namreč več posledic, ki so z vidika poštene pravičnosti zaskrbljujoče (Kodelja, 

2005), med pomembnejšimi je na primer zmanjšanje javnega financiranja dobrin, med drugim 

tudi izobraževanja. Država je po Rawlsu namreč tista, ki naj bi skrbela za najbolj 

ranljive državljane_ke, saj je njena vloga ključnega pomena pri zagotavljanju družbene 

                                                
43 Portugalski sociolog Boaventura de Sousa Santos neoliberalizem opredeli kot politično obliko globalizacije, ki 

je posledica ameriške različice kapitalizma, različice, ki tekmovalnost uvršča v domeno tehnoloških inovacij in za 

katero so značilne nizke ravni socialne varnosti (v Mayo, 2015, str. 1). 
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blaginje. V izobraževalnem sistemu to pomeni, da je socialne neenakosti treba uravnavati tako, 

da izboljšajo položaj tistih učencev_k, ki so v najslabšem položaju (Kodelja, 2006, str. 69). 

Ko se gospodarskim imperativom prilagajajo tudi države in se umikajo s področij, za katera naj 

bi bile odgovorne, prihaja do negativnih posledic (Chomsky, 2005, v Čadež in Kelava, 2009, 

str. 113). Christian Laval (2005, str. 13) tako poda obsežno kritiko dejstva, da se šolska 

institucija vedno bolj prilagaja konceptu neoliberalne šole, ki označuje določen šolski model, 

za katerega sta vzgoja in izobraževanje zasebna dobrina s predvsem ekonomsko vrednostjo. 

Neoliberalne težnje se na področju edukacije po njegovem mnenju kažejo v sprejemanju 

družbene neenakosti in slabšanju kakovosti življenja na podlagi prevelikega poudarjanja 

oblikovanja kompetenc in poklicnih ciljev ter zanemarjanja pomena vzgojne in politične 

razsežnosti šole kot prenašalke znanja, vrednot in norm. Šolo, ki včasih ni imela težišča zgolj v 

profesionalni, temveč tudi v družbeni, kulturni in politični vrednosti vednosti, sedanje reforme 

usmerjajo k ciljem konkurenčnosti, ki prevladujejo v globaliziranem gospodarstvu (ibid., str. 

14). 

V izobraževalnem sistemu, ki sledi neoliberalni logiki, so najbolj cenjene vrednote 

tekmovalnost, individualizem, storilnost, konkurenčnost in učinkovitost, izobraževanje pa je 

razumljeno kot sredstvo za doseganje ciljev na trgu dela. Laval v tej luči posebej izpostavi 

konkurenčnost, ki je postala prevladujoč aksiom vzgojno-izobraževalnih sistemov (ibid., str. 

25). Na temelju neoliberalizma se dobrine, ki so bile nekoč razumljene kot javne – med njimi 

je tudi izobraževanje – zdaj zaradi prevlade tržne ideologije razume kot potrošniško blago 

(Mayo, 2015, str. 4). V takšnem šolskem modelu postanejo ocene, kot številčna reprezentacija 

sposobnosti učencev_k, najpomembnejši del izobraževalne izkušnje, ki se z uporabo 

ekonomskih kategorij vedno bolj prenaša na tržno področje, na kar opozarjajo mnogi kritiki 

neolibeliralizma v izobraževanju (Apple, 2001; Hakala, Uusikylä in Järvinen, 2015; Laval, 

2005; Vezjak, 2014). Razbrati je mogoče, da trenutne izobraževalne politike središčni 

pomen pri obravnavanju enakosti v izobraževanju namenjajo prav vprašanju merljivih 

dosežkov pri (standardiziranih) preizkusih znanja, kar postane najočitneje ob vsakokratni 

objavi rezultatov mednarodnih raziskav znanja v vzgoji in izobraževanju. Izobraževanje ni 

definirano zgolj v kontekstu zagotavljanja enakosti možnosti in socialne pravičnosti za 

ekonomsko rast in razvoj, ampak šolske vrednote poudarjajo pomen doseganja individualnih 

ciljev in spodbujajo tržno tekmovalnost. V šolskem okolju, ki ga zaznamuje takšna 

izobraževalna politika, se učitelji_ce vedno bolj osredotočajo na zagotavljanje minimalnih 
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predpisanih kriterijev na določeni stopnji, učenci_ke pa morajo usvajati sposobnosti, določene 

z državnim kurikulom (Francis in Skelton, 2005, str. 93). Gre za subtilen, a pomemben premik 

pozornosti, ki ga – v sicer zelo poenostavljeni obliki44 – lahko razumemo kot obrat od 

potreb učencev_k do njihovega uspeha in od tega, kaj šola nudi učencem_kam, do tega, kaj 

lahko oni_e nudijo šoli (Apple, 2001, str. 413). Ker naj bi bili čim boljši dosežki zagotovilo za 

konkurenčno gospodarstvo (Vendramin in Šimenc, 2016, str. 198), ni presenetljivo, da se v 

šolah vedno več vlaga v nadarjene, in – kar je iz vidika pravičnosti še posebej zaskrbljujoče – 

se pogosto pozablja na tiste, ki potrebujejo več pomoči in spodbude (Apple, 2001, str. 417). V 

Sloveniji je šolska realnost nekoliko manj neoliberalno obeležena in zaskrbljena z vrednotami 

konkurenčnosti in tekmovalnosti,45 a vendar je spremembe v zaznavanju in obravnavi 

problematike mogoče zaslediti v zadnji izdaji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2011), ki 

operira z nekoliko drugačnimi poudarki in na primer uvaja izrazje odličnost, vseživljenjsko 

učenje, promocija poklicev od vrtca naprej (Vendramin in Šimenc, 2016, str. 197). Valerija 

Vendramin in Marjan Šimenc tako ugotavljata, da je s to izdajo Bele knjige mogoče zaznati 

premik k politiki, na katero vplivajo mednarodne študije z velikimi podatkovnimi zajemi, ki se 

osredotočajo na preizkuse znanja, zanimata pa jo mednarodna primerljivost in konkurenčnost 

kot izraza kakovosti izobraževalnega sistema (ibid., str. 198). Bela knjiga iz leta 2011 sicer 

nikoli ni doživela uresničitve v praksi, zato se poudarki, ki se deloma nakazujejo v njej, ne 

morejo enačiti s šolsko realnostjo.46  

Madeleine Arnot in Mairtin Mac an Ghaill (2006a, str. 7) opozarjata, da se je v sodobnih 

družbah jezik enakih možnosti spremenil v diskurz o dosežkih, pri čemer se vedno bolj pozablja 

na prvine socialne pravičnosti. Merljivi dosežki so torej koncipirani kot (edino) merilo za 

obravnavo enakosti v izobraževanju, zato so se sorazmerno slabši dosežki fantov spojili z 

razumevanjem neenakosti. Mencin Čeplak in Tašner (2009) izpostavita problematiko 

                                                
44 Poenostavljeno orisana opozicija je precej kompleksnejša – šole namreč nikoli niso bile institucije, kjer bi se 

preprosto zadovoljevale potrebe učencev_k, ampak so vselej posredovale določen družbeni in kulturni kontekst 

oziroma tradicijo, ki je učencem_kam šele omogočala artikulacijo potreb. 

45 V Sloveniji je tako vselej obstajal dopolnilni pouk za manj uspešne učence_ke, za zelo nadarjene pa je bilo 

redkeje poskrbljeno. V tej luči Kodelja (2006) izpostavlja, da so tudi nadarjeni učenci_ke s posebnimi potrebami, 

zato ni pravično, če se zanje ne skrbi. 

46 Na osnovi Bele knjige se, med drugim tudi zaradi izteka mandata ministra, ki je naročil njeno izdajo, ni pripravilo 

sistematične spremembe zakonodaje. Bela knjiga iz leta 2011 tako ostaja refleksija sistema, na katero se je le 

včasih in le delno sklicevalo, nikoli pa ni bila uporabljena kot temelj za sistemske spremembe.  
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individualizacije odgovornosti, ki je še posebej opazna v družbah, kjer so izobraževalne 

institucije deležne visokega zaupanja javnosti. V javnosti se v takšnih okoliščinah razlike v 

šolskem uspehu pripisujejo razlikam v stopnji vloženega napora, starševski podpori ter 

intelektualnih sposobnostih učencev_k (ibid., str. 104). Z novimi upravljavskimi pristopi, 

značilnimi za neoliberalno ideologijo, se zmanjšuje pomen družbenih struktur pri ustvarjanju 

neenakosti, krivdo za neuspeh pa se pripisuje posameznikom_cam (Walkerdine, 2003). Primat 

dosežkov je logična posledica individualizirane družbe, kjer postane »svoboda izbire« (Mencin 

Čeplak in Tašner, 2009, str. 104) ultimativni cilj, odgovornost za odločitve pa se prenese na 

pleča posameznikov_ic. Individualni dosežki so sicer v razpravah o neenakosti spolov v 

izobraževanju koncipirani zelo ozko, kot zgolj odsev prikazanega pri preverjanjih znanja 

(Francis in Skelton, 2005, str. 2). S tem, ko so kot kazalniki enakosti v izobraževanju sprejete 

izključno dosežene točke in ocene pri preizkusih znanja in standardiziranih testih, se pozablja 

na pomemben del enakosti, na družbene in ekonomske izobraževalne izide oziroma rezultate 

(Weaver-Hightower, 2003, str. 476). Kot ugotavljajo Mirjana Ule (2010) ter Becky Francis in 

Christine Skelton (2005), slabši izobraževalni dosežki fantov ne vplivajo pomembno na njihovo 

prihodnost, položaj v družbi in na delovnem mestu. Zaskrbljujoča neenakost med 

izobraževalnimi dosežki neuspešnih fantov in t. i. »top« deklet (McRobbie, 2007), s katero se 

ukvarjajo v diskurzih o spolu v izobraževanju, se torej ne prevaja v kasnejšo socialno-

ekonomsko realnost.  

Širši neoliberalni kontekst torej spodbuja tekmovalnost, individualizem, tržno logiko in 

svobodo izbire, hkrati postavlja visoka pričakovanja in zahteve po individualni odgovornosti in 

doseganju najvišjih standardov (Apple, 2001). Strukturne ovire in omejitve so redefinirane kot 

osebno trpljenje, uspeh pa postane individualni dosežek, s čimer se prikrije skupinsko naravo 

zatiranja in izniči potrebo po organizirani akciji za odpravo družbene nepravičnosti (Genz, 

2006, v Vendramin, 2014b, str. 48). Neoliberalni posegi na področju edukacije se 

izkristalizirajo tudi v tekmovanju med izobraževalnimi institucijami ter idealiziranju 

meritokracije, pri čemer so v ospredju merljivi dosežki, pozablja pa se na širše učinke šolske 

izkušnje (Francis in Skelton, 2005, str. 2). Pomembnost individualnega uspeha je torej 

povezana z vzponom tekmovalne države (Mahony, 1998), v kateri je opravljanje storitev za 

gospodarstvo smisel (izobraževalnih) institucij (Laval, 2005, str. 25). Gre za neoliberalno 

implikacijo, da je izobrazba zagotovilo človeškega kapitala v tekmovalni globalni ekonomski 

klimi (Francis in Skelton, 2005, str. 2), človeški kapital pa je danes, kot pravi James W. Guthrie, 

bistven ekonomski vir (OECD, 1996, v Laval, 2005, str. 26). Ustrezna izobrazba namreč še 
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vedno velja za naložbo v varno prihodnost, »v neoliberalnih diskurzih pa je izobraženost 

skladno z ideologijo svobodnih izbir in individualne odgovornosti stvar posameznice oziroma 

posameznika, ustreznosti njenih oziroma njegovih strategij in odločitev« (Tašner in Mencin 

Čeplak, 2011, str. 190). Predpostavka, da je izobrazba bistven predpogoj za dobro prihodnost, 

danes velja za tako samoumevno, da se zdi že naravna in povsem nevprašljiva – in 

to kljub temu da ni več nujno, da pridobljena izobrazba dejansko obrodi sadove na trgu 

dela. Slavko Gaber (2006, str. 6) v tem smislu izpostavi, da imajo posamezniki_ce 

preveliko zaupanje v edukacijski sistem, ki naj bi vračal stabilnost in varnost v nepredvidljiv 

svet. Gre za napačno koncepcijo, nevarno iluzijo o izobraževanju kot o mehanizmu, ki na 

temelju meritokratskih načel briše neenakosti.  

A ni dovolj, da neoliberalne težnje na področju edukacije reflektiramo zgolj v kontekstu 

prilagajanja šolske institucije neoliberalnemu modelu, ampak jih je smiselno analizirati tudi v 

odnosu do konstrukcije spola oziroma spolnih identitet v izobraževanju. V nadaljevanju se 

bomo tako posvetili predvsem različnim načinom, na katere se v izobraževalnem okolju 

vzpostavljajo neoliberalni subjekti, oziroma (pogosto protislovnim) zahtevam, v skladu s 

katerimi morajo učenci_ke v neoliberalnem šolskem okolju oblikovati svoje spolne identitete.  

 

3.2 Neoliberalizem in konstrukcije spola v izobraževanju 

 

Neoliberalizem  hierarhizira posamezne miselne vzorce in prepričanja ter oblikuje vrednote o 

lastnostih idealnih državljanov_k oziroma delavcev_k, kar nam nudi vpogled v izbor trenutno 

zaželenih moškosti in ženskosti (Adamson, 2017). Idealni neoliberalni delavci_ke so 

individualistični, podjetniški in prožni ter vedno pripravljeni na delo (ibid.), svoja življenja si 

razlagajo skozi diskurze svobode, avtonomije in izbirnosti (Gill in Scharff, 2011, str. 6; Rose, 

1999). Ustvarjanje življenjskih potekov na individualni ravni poteka na način prostovoljnega 

prilagajanja svojih interesov gospodarskim (Adamson, 2017, str. 317; Rose, 1999). V 

neoliberalizmu najbolj zaželena ženskost odseva zanj značilne sanje o zmagi in doseganju ciljev 

na osebnem in kariernem področju (Sullivan in Delaney, 2017), moškost pa 

zaznamuje poveličevanje osebne odgovornosti in upravljavskega dela na sebi, gre za 

podjetniško moškost, ki »dela« na »projektu sebstva« (Cornwall, 2016).  
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Preoblikovanje dominantnih konstrukcij spolnih identitet v skladu z neoliberalnim modelom 

je po mnenju Francis in Skelton (2005, str. 135) opazno tudi na izobraževalnem področju. 

Avtorici ugotavljata, da se v prvi vrsti to dogaja pod vplivom razrastka etike individualne 

odgovornosti in samostojnosti ter poveličevanja dosežkov. Predstave o idealnih učencih_kah 

so vedno bolj kompleksne, zato postaja usklajevanje pričakovanj zanje zahtevnejše. Tašner in 

Mencin Čeplak pravita, da so sporočila in pričakovanja, povezana s spolnimi vlogami in 

identitetami, ki so jih v šoli (in širšem socialnem okolju) deležni fantje in dekleta, 

protislovna, mnogovrstne podobe ženskosti in moškosti pa »spodnašajo temelje binarne spolne 

delitve in prepričanja o biološki determiniranosti spolnih neenakosti« (2011, str. 186). To je 

sicer v luči uravnavanja spolnih razmerij moči pozitivno, a lahko hkrati krepi občutke strahu, 

nelagodja in negotovosti ter spodbuja željo po družbenemu redu in varnosti, s čimer postane 

podlaga za pozive k retradicionalizaciji (ibid.). Tako morajo biti na primer učenci_ke kot 

neoliberalni subjekti neodvisni, tekmovalni in pripravljeni tvegati, kar so vse lastnosti, ki jih 

tradicionalno povezujemo z moškostjo; hkrati pa morajo utelešati tudi lastnosti, ki se tipično 

povezujejo z ženskostjo, kot so na primer prilagodljivost, refleksivnost in vestnost (Francis in 

Skelton, 2005, str. 126). Identitetno delo, ki temelji na usklajevanju takšnih pogosto 

nasprotujočih si lastnosti, ima lahko za posameznike_ce, ki živijo po 

principu »sam_a svoj_a podjetnik_ca«, tudi problematične psihološke posledice (Du Gay, 

1996, str. 178). V kontekstu identitetnih konfliktov avtorji_ice na primer pogosto izpostavljajo 

povišano raven stresa in napetosti, tesnobo in negotovost (Hirsh in Kang, 2015). 

Preoblikovanje spolnih identitet je eden ključnih delov novih globalnih neoliberalnih 

gospodarskih politik, kot izpostavi Angela McRobbie (2007, str. 721), procesi konstrukcije 

moškosti in ženskosti v edukaciji pa so vse prej kot enoznačni. Tašner in Mencin Čeplak 

protislovja regulacije spolov pojasnjujeta kot:  

»/.../ del procesov de- in retradicionalizacije, ki potekajo istočasno. So element drastičnega 

razkoraka med neoliberalno ideologijo, ki individualizira odgovornosti in ideal avtonomnega 

subjekta enači s skrbjo zase in za lastne pozicije, na eni strani ter naraščajočimi razrednimi 

razlikami in vse brutalnejšim izkoriščanjem (t. i. človeških virov) na drugi strani /.../« (Tašner 

in Mencin Čeplak, 2011, str. 190).  

Huda so za vse učence_ke, še zlasti za tiste z malo družbene moči (ibid.). V nadaljevanju je 

prikazano, kako se v odnosu do protislovnih zahtev v neoliberalnem izobraževalnem 

procesu oblikujejo različne moškosti in ženskosti. 
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3.2.1 Moškosti 

 

Poglavje se posveča konstrukcijam različnih moškosti v luči protislovnih zahtev neoliberalnega 

šolskega okolja. Neoliberalizem sloni na predpostavki, da posamezniki_ce verjamejo v ideje 

meritokracije, prožnosti, osebne odgovornosti in gospodarske tekmovalnosti, ki se povezujejo 

s predstavo o dobrih, ubogljivih, delavnih in učinkovitih učencih. Fantje, ki konstruirajo svojo 

moškost skozi odklonsko držo do šole, v edukacijskem okolju, ki temelji na takšnih moralnih 

načelih, niso več sprejeti kot neizogibno (ali naravno) dejstvo, ampak prej kot moteči 

dejavnik (Francis in Skelton, 2005, str. 119). Učence, ki gradijo svojo spolno identiteto v 

okvirih uporniške moškosti, se, tako pravita Francis in Skelton (ibid.), obravnava kot 

neodgovorne, toge in nezmožne ali nepripravljene sodelovati v meritokratskem edukacijskem 

sistemu, v katerem so dosežki nujni sestavni del ekonomske uspešnosti tako za posameznika 

kot tudi na ravni države. Fantje s slabšimi dosežki so videni kot zgube, ki se ne držijo svojega 

dela kupčije v socialno-ekonomskem modelu, zgrajenem na ideji o osebni odgovornosti. Z 

neodgovornostjo do sebe in svoje prihodnosti zavirajo ne le osebno rast, ampak tudi ekonomski 

potencial družbe, v kateri živijo. Njihova neprilagojena različica moškosti, ki izvira iz moškosti, 

značilne za pripadnike delavskega razreda, je neprimerna za sodobno družbo in ne ustreza 

socialno-ekonomskim modelom sebstva, ki jih razvija neoliberalna šola. V takšnem šolskem 

okolju sta neposlušnost in motenje pouka interpretirana negativno, saj s svojim vedenjem fantje 

odvračajo pozornost od tistih, ki imajo boljše namene in želijo od šole odnesti kar največ. 

Tradicionalna koncepcija moškosti je v tem smislu nevarna za neoliberalno vrednoto 

učinkovitosti. Moškosti, ki se oblikujejo v opoziciji do šolskega dela, pa so destruktivne tudi za 

šole kot institucije, saj neuspeh fantov ogroža položaje na različnih lestvicah uspešnosti in 

negativno vpliva na doseganje ciljev, zastavljenih v uradnih edukacijskih politikah. Tudi za 

družbo so takšni fantje problematični, saj se predpostavlja, da bodo v prihodnosti na takšen ali 

drugačen način bremenili socialne mehanizme države (ibid.).  

Po drugi strani imajo fantje, pripadniki srednjega razreda, ki razvijajo moškost, temelječo na 

delovni etiki, v šoli pogosto težave pri vključevanju v vrstniške skupine (Renold, 2004), saj 

svoj šolski uspeh težko združujejo s predstavami o tipičnem moškem vedenju, povezanem s 

trdnostjo, odločnostjo, zanimanjem za šport in zavračanjem šolskega dela (Francis, 1999, 
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v ibid., str. 248). Učenci v tem smislu doživljajo pritiske, saj morajo usklajevati različne 

protislovne družbene zahteve, ki so najočitnejše v napetostih pri uravnavanju šolskih 

obveznosti z družbenimi pričakovanji vrstniških skupin. Wayne Martino (1999) izpostavi vpliv 

zahtev hegemonske moškosti, ko predstavi izkušnjo skupine fantov iz srednjega razreda, ki se 

morajo »vesti neumno«, da bi ohranili primerno moško identiteto. V neoliberalnih šolskih 

okoljih namreč hegemonska moškost predstavlja izredno kompleksen in nedosegljiv ideal, ki 

ni več zaznamovan le s tradicionalnimi predstavami o naravni, heteronormativni moškosti 

kot binarni opoziciji ženskosti. To ne pomeni, da se od fantov, ki svojo identiteto gradijo tako, 

da bi se kar najbolj približali hegemonski moškosti, ne zahteva več, da bi bili 

močni, odločni, uporniški in samosvoji. A so se tradicionalnim pritiskom pridružili še novi, ki 

od fantov zahtevajo nekatere poteze, ki so sicer bolj značilne za tradicionalne koncepcije 

ženskosti, kot so npr. prožnost, vestnost, poslušnost, s čimer učitelji_ce pogosto povezujejo 

šolsko uspešnost. Raziskave (Frosh, Phoenix in Pattman, 2002; Martino, 1999; Reay, 2002; 

Renold, 2004) kažejo, da fantje občutijo pritisk, ki je povezan s predstavljanjem moškosti, kar 

vpliva tako na njihovo šolsko delo in na odnose, zlasti v fantovskih vrstniških skupinah. Francis 

(1999) v zvezi s tem opozarja, da se tudi fantje zavedajo, da na njihove slabše uspehe vsaj 

deloma vplivajo tudi vrstniška pričakovanja in pritiski, zaradi katerih svojo moškost oblikujejo 

v opoziciji do šolske kulture. 

 

3.2.2 Ženskosti 

 

Moškosti, ki se oblikujejo v okvirih odpora do šolskega dela in imajo za posledico moteče 

vedenje ter slabše uspehe fantov, so deloma odprle prostor za razvoj nekaterih različic 

ženskosti, ki so v trenutnem šolskem kontekstu bolj cenjene in razumljene kot primernejše. Še 

posebej je to očitno, ko govorimo o šolskem uspehu. Učenci_ke se zavedajo diskurzov, ki 

dekleta naslavljajo kot bolj zrela in osredotočena na izobraževanje, in jih tudi redno uporabljajo 

v procesih osveščanja o spolnih razlikah v razredu (Reay, 2001, str. 157). A 

idealiziranje hegemonske, bele moškosti srednjega razreda je še vedno prisotno in tudi dekleta 

prav tako kot tisti fantje, ki tega ideala niso sposobni ali ne želijo doseči, konstruirajo svoje 

spolne identitete v razmerju do ideala – hegemonske moškosti (npr. skozi primerjanje, 

tekmovanje, nasprotovanje) (ibid.).  
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Dominantna različica ženskosti v neoliberalnem šolskem kontekstu se nanaša na oblikovanje 

spolne identitete skozi skrbnost, prijaznost, sprejemanje in sledenje pravilom, visoko stopnjo 

delavnosti, pridnosti, marljivosti in doseganje visokih izobraževalnih rezultatov (ibid., str. 

158). Kot pravi McRobbie (2007, str. 721), gre pri tem za posledico vrste političnih in kulturnih 

posegov, ki so preoblikovali ideje o ženskosti, da bi ustrezale novim neoliberalnim družbenim 

in ekonomskim vzgibom. Valerie Walkerdine (2003) takšno ženskost razume kot projekt 

horizontalne mobilnosti na podlagi izobraževanja in ključno polje ustvarjanja »neoliberalnega 

subjekta«. Pripadnice srednjega razreda, ki svoje sebstvo konstruirajo v okvirih opisane 

ženskosti, predstavljajo idealno različico spolne identitete za trenutno neoliberalno politično in 

gospodarsko klimo. Tudi McRobbie (2007) pravi, da se mlada »top« dekleta danes razume kot 

idealne subjekte ženskega uspeha, vzorčne primerke nove tekmovalne meritokracije. Helen 

Lucey (2001) izpostavi, da normativna ženskost v neoliberalizmu, ki temelji na izkušnjah 

srednjega razreda, dekletom sporoča, da zmorejo vse. V procesu pripisovanja ekonomskih 

zmožnosti dekletom se je spremenila percepcija o njihovi družbeni vlogi – podarjena jim je bila 

priložnost, da od mater in žena »napredujejo« do ekonomsko dejavnih državljank. Povabljene 

so, da se prepoznajo kot privilegirani subjekti družbenih sprememb (McRobbie, 2007, str. 722). 

A norma svobodne, neodvisne, aktivne in uspešne ženske je izrazito izključujoča, kot opozorita 

tudi Tašner in Mencin Čeplak (2011, str. 188–189), od nje odstopajo praktično vse manj 

izobražene in brezposelne ženske, ki jih izključuje »nova seksualna pogodba« (McRobbie, 

2007). To počne skozi individualizacijo odgovornosti za posamezničin družbeni položaj in ne 

skozi problematizacijo strukturnih ovir; na primer z zvračanjem krivde na ženske, ki »ne 

izkoristijo« možnosti izobraževanja, pridobivanja kvalifikacij in zaposlovanja, ki bi jim 

omogočilo sodelovanje v potrošniški kulturi.  

Na primeru normativne ženskosti, ki je značilna predvsem za pripadnice srednjega 

razreda, lahko spremljamo delovanje različnih omejitev, ki jih postavljajo spolni in razredni 

diskurzi. Diskurzi, ki delujejo skozi binarne opozicije med zrelimi uspešnimi dekleti in 

nezrelimi neuspešnimi fanti, morda na prvi pogled izpadejo za dekleta precej osvobajajoče. A 

vendar so opazne omejitve, ki se izražajo skozi ponotranjenje samonadzora in izjemno 

samokritičnost, ki sta pomembni sestavini ženskosti, značilne za neoliberalni šolski 

kontekst (Reay, 2001, str. 158). Dosežke teh deklet se sicer lahko razume enoznačno, v luči 

slabšega uspeha fantov, lahko pa se jih pojasni tudi kot odgovor na protislovja med imperativi 

etike skrbi (za druge) in neoliberalne ideologije, s katerimi ženske večinoma upravljajo tako, 

da svoje ambicije, pričakovanja in delovanja usmerjajo v doseganje varnosti (Tašner in Mencin 
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Čeplak, 2011, str. 189). Dekleta, ki svojo spolno identiteto razvijajo v teh okvirih, se soočajo z 

mnogimi pritiski. Kljub temu da jih ima Walkerdine (2003) za idealne primere učečih 

se neoliberalnih subjektov, pa se zdi, da njihovi visoki dosežki le niso tako cenjeni, saj niso 

razumljeni v okvirih naravnega talenta in sposobnosti, ampak kot posledica trdega dela. 

Dekletom naj bi manjkala tudi raziskovalni duh in radovednost, stvari pa naj bi sprejemale 

takšne, kot so, brez vprašanj (Francis in Skelton, 2005, str. 125). Tudi zato so pogosto 

razumljene kot pasivne, dolgočasne in nemočne (Reay, 2001), kar jih postavlja v nezavidljiv 

položaj tako pri vrstnikih kot tudi pri učiteljskem zboru. Francis in Skelton (2005, str. 125–

126) tako menita, da morajo danes idealni učenci_ke uspešno združevati nezdružljive lastnosti: 

naravni talent s skrbnim delom, inovativnost s konformizmom, vodstvene poteze s 

pripravljenostjo slediti, dvomljivost z zaupanjem, odločnost z neodločnostjo, neodvisnost z 

odvisnostjo, aktivnost s pasivnostjo ipd. (glej tudi Francis in Archer, 2005). Skratka, gre za 

binarne opozicije, ki jih morajo učenci_ke izražati na specifične načine, tako da zadostujejo 

zahtevam moškosti in ženskosti in hkrati ne ogrožajo svojih izobraževalnih rezultatov. 

Tudi učitelji_ce, ki ozavestijo problematiko spola in so pozorni na spolno dinamiko v razredu, 

lahko hitro zapadejo v ustaljene vzorce razumevanja spolnih vlog. Tako npr. svojo izkušnjo 

dela v osnovni šoli opiše Gaby Weiner (1995, str. 16), ki ugotavlja, da ni problematizirala in 

izzivala šolsko sprejetih in posredovanih različic moškosti in ženskosti. Kljub temu da je od 

vseh zahtevala predvsem pridnost in poslušnost, je opazila, da bolj ceni destruktivno vedenje 

fantov kot ubogljivost deklet. Zakaj so torej dosežki deklet, ki naj bi izvirali iz pridnosti in 

delavnosti, razumljeni kot manj vredni? Za odgovor na to vprašanje je nujno pogledati spolno 

dinamiko v razredu. Če je za fante še posebej problematično usklajevanje neodvisne drže s 

prilagoditvijo šolskemu redu, od katere je pogosto odvisen tudi šolski uspeh, pa nekateri 

vendarle opozarjajo, da sta težavnost fantov in njihovo moteče vedenje ambivalentna ter manj 

problematična, kot se zdi (Tašner in Mencin Čeplak, 2011, str. 187). Raziskovalni duh, 

avtonomnost in samoiniciativnost so namreč tradicionalne moške lastnosti, 

ki učiteljem_icam načeloma otežujejo delo v razredu, a so kljub temu v neoliberalnem šolskem 

okolju, ki neguje vrednote individualizma, zaželene in se »obravnavajo kot dokaz in kriterij 

optimalnega intelektualnega, psihičnega in moralnega razvoja« (ibid.). V edukacijskem okolju, 

kjer »težavnost« velja za pozitivno normo moškosti, se visoki šolski dosežki ter prilagoditev 

šolskemu redu in zahtevam lahko razumejo kot odstopanje od te norme in znak prilagodljivosti, 

podredljivosti ter poslušnosti (ibid.). Walkerdine (1998) opozarja na predpostavko, da aktivno, 

včasih moteče vedenje fantov implicira aktivne, zavzete in vedoželjne ume. V nasprotju s tem 
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naj bi konformna marljivost in skrbnost deklet implicirali učenje, ki sledi pravilom. Lepo 

vedenje deklet tako postane problem, slabo vedenje fantov pa odlika (glej tudi Jones in Myhill, 

2004b). Tu gre za ambivalenten odnos do lepega vedenja v šoli. To je razumljeno kot 

poslušnost in potrpežljivost, kar naj bi bilo v nasprotju z omenjenimi normami optimalnega 

razvoja, zato je manj vredno, a vendar zaželeno, še posebej pri dekletih, od katerih se lepo 

vedenje pričakuje in se jim posledično tudi »izplača« (Walkerdine, 1997; glej tudi Tašner in 

Mencin Čeplak, 2011, str. 188). A pripisovanje uspeha deklet njihovi »pridnosti«, ki je v tem 

primeru postavljena v binarno opozicijo »pameti«, znižuje vrednost tega uspeha (Tašner in 

Mencin Čeplak, 2011, str. 188). »Vrednostne dimenzije norm ženskosti in moškosti« (ibid.) 

tudi v tem primeru ne nosijo protislovnih sporočil le dekletom. Šolski neuspeh fantov se v 

edukacijskem okolju, »ki reproducira normo uporne, neposlušne moškosti ter podobe ženske 

intelektualne inferiornosti in s tem povezane konformnosti«, obravnava kot znak upora in ne 

nesposobnosti (ibid.). Fantje se tako znajdejo v začaranem krogu, šolska uspešnost 

v protišolski (sub)kulturi lahko prizadene njihov ugled, prenizki šolski dosežki pa njihove 

možnosti na izobraževalni poti in poklicni karieri (ibid.). 

Dekleta, po mnenju Diane Reay (2001) so to najpogosteje pripadnice delavskega razreda, lahko 

svojo spolno identiteto oblikujejo tudi kot upor hegemonski moškosti v opoziciji s 

tradicionalnimi koncepcijami podrejene ženskosti. To najpogosteje počnejo s prisvajanjem 

tipično moških praks in skozi poudarjanje seksualnosti, s čimer postopoma prehajajo meje 

ustaljenega spolnega reda in segajo po drobcih družbene moči, a so kljub temu hkrati aktivne 

tudi pri ustvarjanju in ohranjanju obstoječe, tradicionalne heteronormativnosti. Pritisk na 

učenke v tem primeru lahko izvira iz pričakovanj in standardov učiteljev_ic. Dekleta, ki 

ustvarjajo ženskost v zgoraj opisanih okvirih, so namreč pogosto razumljena kot težavna, 

odločna in moteča, njihova uporniška drža je neprimerna in v nasprotju s ciljem produktivnosti 

(ibid., str. 160). Čeprav učitelji_ce vedenje deklet v primerjavi z vedenjem fantov redkeje 

označujejo kot problematično (Jones in Myhill, 2004b), nekateri ugotavljajo, da je neprimerno 

ter moteče vedenje deklet razumljeno v bolj negativnih okvirih kot podobno vedenje fantov 

(Connolly, 1998) in da se kršenje pravil dekletom redkeje spregleda kot fantom (McLaren, 

2003). Neprimerno vedenje deklet se namreč vzame za dokaz značajske pomanjkljivosti, enako 

vedenje fantov pa je razumljeno kot želja po uveljavljanju in potrjevanju lastne biti (Reay, 

2001, str. 161), ki implicira aktiven ter vedoželjen um (Walkerdine, 1998). 
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*** 

 

Učenci_ke ustvarjajo spolne identitete na različne načine, ki so odvisni od strukturnih 

dejavnikov ter od mikro okolja, v katerem se nahajajo (npr. od šolske klime), zato niso vse 

moškosti in ženskosti enako dostopne vsem. Raziskave (gl. Lucey, 2001; Reay, 2001, 

2002; Renold, 2004) tako potrjujejo tezo, da je verjetneje, da bodo tiste različice, ki temeljijo 

na delovni etiki, prevzeli pripadniki_ce srednjega razreda, medtem ko se uporniške moškosti 

oziroma ženskosti pogosteje oblikujejo med pripadniki_cami delavskega razreda. Da bi bila 

slika še nekoliko bolj kompleksna, na konstrukcije spolnih identitet poleg socialno–

ekonomskih dejavnikov vpliva tudi kulturni kapital družine. Prav tako ne smemo 

spregledati vloge novih upravljavskih in podjetniških ideologij pri oblikovanju ženskosti in 

moškosti v edukacijskem kontekstu. Šele prepoznanje njihovega pomena omogoča zadostno 

tematizacijo procesov, skozi katere neoliberalizem preoblikuje učence_ke, pa tudi naravo 

šolanja. Tako fantje kot dekleta se soočajo z vrsto protislovnih zahtev, ki so deloma posledica 

tega, da so tradicionalne koncepcije moškosti in ženskosti še vedno relativno trdno usidrane v 

družbeno zavest, a kljub temu nove družbene okoliščine porajajo nove zahteve, ki jih 

naslavljajo na vse šolajoče in ki niso vedno združljive z že/še obstoječimi 

zahtevami. Neoliberalizem od idealnega učenca_ke zahteva nemogoče – da združuje in 

uspešno usklajuje dihotomije oziroma lastnosti, ki se tradicionalno razumejo kot tipično 

moške oziroma tipično ženske; npr. talent z delavnostjo, neodvisnost s poslušnostjo, 

individualizem s skrbjo za druge. Predpogoj za to, da imajo vsi možnost razvijati svoj potencial, 

je tako spodbujanje k dekonstrukciji ovir, ki določena vedenja razumejo kot primerna izključno 

za določen spol. V skladu s tem razmislekom je izpeljana tudi kritična analiza diskurzov v 

medijih in pedagoških revijah v empiričnem delu disertacije, pri kateri smo pozorni na načine 

diskurzivne konstrukcije spolnih identitet, ki lahko sledijo prevladujočim interpretacijam 

moškosti in ženskosti v neoliberalizmu oziroma reproducirajo zahteve neoliberalnega šolskega 

okolja ali jih postavljajo pod vprašaj.  

Neoliberalni vzgibi, ki jih je mogoče zaznati na področju izobraževanja in natančneje 

konstrukcij spola v izobraževanju, se pogosto prepletajo s postfeministično držo, ki sloni na 

predpostavki o odvečnosti feminizma v sedanjosti, zaznamovani z vsesplošnim poudarjanjem 



 78 

(že dosežene) enakosti spolov. V nadaljevanju se tako posvečamo vplivu postfeminizma na 

razumevanje ospoljenih odnosov v izobraževalnem kontekstu. 

 

3.3 Postfeminizem 

 

Splošnega soglasja o definiciji postfeminizma ni, feministične avtorice pa sodelujejo v burnih 

razpravah o njegovi konceptualizaciji. Vendramin in Šimenc (2016, str. 198) izpostavita 

semantično negotovost predpone »post-«, ki »lahko usmerja k nečemu onstran ali nečemu, kar 

se razvija iz obstoječega stanja oziroma ga presega ali to nadgrajuje in zaostruje«. Definicije 

postfeminizma so tako lahko tudi kontradiktorne, vsekakor pa ga tematizirajo z različnih 

vidikov in z drugačnimi poudarki. Postfeminizem je lahko razumljen kot točka preloma 

oziroma zgodovinski obrat v miselnosti, kot odgovor (t. i. »backlash«) na feminizem, kot 

epistemološki prelom v feminizmu, kot vzporednica drugim »post« gibanjem in kot nekaj, kar 

lahko povezujemo s t. i. tretjim valom feminizma (Gill, 2016, str. 612). Jessalynn Keller in 

Maureen Ryan (2016, v ibid., str. 611) poudarjata pomen družbenih sprememb in nove vidnosti 

feminizma v popularni kulturi ter pozivata k novim razumevanjem načinov, na katere 

novonastali feminizmi izzivajo postfeministično medijsko kulturo. S tem se torej sprašujeta o 

uporabnosti koncepta postfeminizma v svetu, kjer po njunem mnenju feminizem ponovno 

postaja vedno bolj pomemben. Ann Brooks postfeminizem definira kot »izraz faze v 

konstantnem evolucionarnem gibanju feminizma«, ki postaja vedno bolj razširjen in razumljen 

kot »uporaben konceptualni referenčni okvir«, ki zajema presečišče feminizma z vrsto drugih 

gibanj – postmodernizmom, poststrukturalizmom in postkolonializmom (Brooks, 2003, str. 1). 

McRobbie ga po drugi strani razume kot »spolni režim«, ki razveljavlja feminizem (McRobbie, 

2009), po njenem mnenju gre namreč za aktiven proces, ki spodkopava feministične dosežke iz 

sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja (McRobbie, 2004, str. 255). To razmišljanje 

nadgrajuje tudi Rosalind Gill, ki v svoji teoretizaciji odgovarja na pomisleke, ki sta jih izrazili 

Keller in Ryan. Gill definira postfeminizem kot senzibilnost, ki je globoko v temeljih prepletena 

z neoliberalizmom (2016, str. 611). Postfeminizem je zanjo relevanten kot analitična kategorija, 

saj omogoča dobro analizo trenutnega stanja s kritično refleksijo danes popularnih feminizmov, 

ki so v temeljih postfeministične narave (ibid.). Na mestih, kjer disertacija operira s konceptom 
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postfeminizma, ga razume skladno z definicijami McRobbie in Gill, torej kot analitično 

kategorijo, ki služi kritični refleksiji razmerij moči med spoli v današnji družbi.  

Jessica Ringrose (2007), ki se osredotoča na postfeminizem v izobraževanju, pravi, da imajo 

določeni postfeministični diskurzi zametke v liberalni feministični teoriji. Pozornost, ki jo je 

liberalni feminizem namenjal enakim pravicam, je temeljila na dokazih o slabših izobraževalnih 

dosežkih deklet, zato se je zavzemal za spremembe, a le tiste »čim manj moteče« (Weiner, 

1995, str. 67), v okviru obstoječega sistema. Njegov glavni cilj je bil spremeniti splošno držo 

in ravnanje z dekleti v šolah, in sicer s pomočjo zakonodajnih sprememb (Acker, 1994, v Kohli 

in Burbules, 2013, str. 84). Liberalni feminizem je, tako meni Weiner (1995, str. 54), najširše 

sprejet feminizem, ki se je v splošni javnosti tudi najdlje obdržal, predvsem zaradi svoje 

moderne terminologije in poudarka na pravnih strokovnih izrazih ter splošno sprejetih 

vrednotah, kot so npr. enak dostop, enake možnosti in enake pravice. Pri tem ni smiselno 

zmanjševati vrednosti in pomembnosti liberalnega feminizma, ki je v svojih prizadevanjih 

dosegel ključen napredek na področju formalnopravne enakosti spolov. Je pa zdaj, ko so 

zahteve liberalnega feminizma po enakosti možnosti v izobraževanju večinoma že obrodile 

sadove (Skelton in Francis, 2009), smiselno tudi kritično nasloviti zapuščino liberalnega 

feminizma, ki se, kot pravi Ringrose (2007), zrcali v današnji postfeministični družbi. Prav v 

obdobju liberalnega feminizma je bila namreč storjena ključna »strateška napaka« (Kenway in 

Willis, 1998, v Weaver-Hightower, 2003, str. 476), v sklopu katere so feministke kritiko 

neenakosti v izobraževanju zasnovale skoraj izključno okoli problematike neenakosti pri 

dosežkih in ocenah. Z določitvijo merljivih dosežkov kot kazalnikov enakosti (in ne na primer 

socialno-ekonomskih rezultatov izobraževanja) so nenamerno ustvarile pogoje za razvoj 

današnjih argumentov o zaskrbljujočih dosežkih fantov (Weaver-Hightower, 2003). Ti so, vsaj 

glede na zajeten obseg literature, ki se loteva obstoječe moralne panike o slabših izobraževalnih 

dosežkih fantov (Eate et al., 2017; Epstein et al., 1998; Francis in Skelton, 2005; Griffin, 2000; 

Ringrose, 2007, 2013; Smith, 2003; Titus, 2004), deležni precejšnje pozornosti. Dekleta so 

diskurzivno konstruirana kot zmagovalke današnjih izobraževalnih sistemov, postavlja se jih v 

binarno opozicijo s poraženci fanti (Ringrose, 2007; Smith, 2003). Z zožitvijo fokusa v 

razpravah o spolu v izobraževanju zgolj na vprašanje dosežkov je liberalni feminizem prispeval 

k razvoju postfeminističnih diskurzov o uspešnih dekletih in k pretirani skrbi zaradi neuspešnih 

fantov. Ringrose (2007, str. 473) v tem kontekstu pokaže, kako je konceptualizacija spola kot 

abstraktne in samostojne spremenljivke, ki je značilna za liberalni feminizem, utrdila 

dualistično logiko in zakrila kompleksnost družbenokulturnega konteksta. Tudi v okoljih, kjer 
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je enakost spolov formalnopravno dosežena, vsakdanje izkušnje učencev_k in učiteljev_ic 

pripovedujejo o globoko ukoreninjenih ospoljenih razmerjih moči v izobraževanju, ki v 

postfeminističnem ozračju ostajajo zakrita. Prav zato je danes smiselno naslavljati tudi 

probleme, s katerimi se ukvarjajo bolj radikalni feminizmi in ki osvetljujejo različne načine, 

kako spolna dinamika obeležuje vsakdanje razredne prakse (Skelton in Francis, 2009). 

Postfeminizem torej razumemo kot objekt kritične feministične analize oziroma kot analitično 

kategorijo, s katero lahko pojasnjujemo trenutna razmerja moči med spoli v družbi. To nam 

omogoči vpogled v postfeminizem kot spolni režim, ki s pripisovanjem pozitivnih, 

osvobajajočih pomenov in zakrivanjem družbenih pritiskov in prisil restrukturira družbene 

odnose in prakse, ki so bile v drugem valu feminizma vzpostavljene kot patriarhalne. Gre za 

lepljenje novih pomenov svobode in osvobajanja na stare prakse, ki kljub temu v svojem bistvu 

ostajajo enako zatiralne, kot so bile. Prav tako nam razumevanje postfeminizma kot analitične 

kategorije omogoča razlago postfeminizma kot diskurzivne prakse, s čimer lahko pojasnimo in 

kritično reflektiramo delovanje nekaterih postfeminističnih trendov na področju edukacije. V 

tem smislu so še zlasti problematični diskurzi, ki naslavljajo dekleta kot zmagovalke in 

promovirajo ideje o ženski moči in uspehu (Ringrose, 2013), uspešna dekleta pa konstruirajo 

kot dokaz, da danes žensk ne omejujejo več strukturne ovire in neenakost spolov (Aapola et al., 

2005 v ibid; Harris, 2004 v ibid.). Postfeminizem torej označuje stanje družbe, ki se želi 

prikazati kot spolno nevtralna ali paradoksalno celo na novo feministična, a v njej še vedno 

vztrajajo stara razmerja neenakosti, temelječa na patriarhalnih načelih, ob njih pa se 

vzpostavljajo tudi nove neenakosti. McRobbie (2007) v tem smislu izpostavi, kako je za 

prikrivanje odnosov patriarhalnosti pomembno, da posameznice posvojijo feminizem in ga 

vključijo v gradnjo svojih spolnih identitet. Pri tem gre za zelo specifično ozko različico 

feminizma, ki temelji na ekonomskem opolnomočenju in samoupravljanju (svoje podobe, 

telesa, seksualnosti itd.) (ibid.). V nadaljevanju se bomo zato podrobneje posvetili 

konstrukcijam spola v izobraževanju v luči postfeminizma. 
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3.4 Postfeminizem in konstrukcije spola v izobraževanju 

 

Ideji o opolnomočenju skozi ekonomsko komponento in o prisvajanju lastnih teles sta ključni 

za razumevanje postfeministične »nove seksualne pogodbe« (McRobbie, 2007), na podlagi 

katere potekajo procesi konstrukcije deklet v samostojne subjekte z zmožnostjo delovanja. 

Nova seksualna pogodba od deklet zahteva, da postanejo vidna in dejavna na področjih 

izobraževanja, trga dela in potrošniške kulture, zahteva pa tudi opustitev kritike patriarhata in 

udejstvovanje v »progresivnih, a hkrati dokončno in pomirjujoče ženstvenih« praksah 

(McRobbie, 2009, str. 57). Če so prejšnji spolni režimi narekovali prepovedi, nova seksualna 

pogodba deluje na način konstantnega toka spodbud in vab ter promovira ideje o uspehu, 

dosežkih, užitku, upravičenosti in družbeni mobilnosti (ibid.). Gre za odobritev dostopa do tistih 

stvari in družbenih pozicij, ki so jih ženskam tradicionalno odrekali, a pogojenega s 

privzemanjem zapovedi o poudarjanju spolno zapeljivega videza.47 Z vstopom v javnost 

postanejo dekleta objekt zanimanja in skrbi, hkrati se jih razume kot »spolno osveščene«. S 

pozicioniranjem deklet kot produktov politik enakosti v izobraževanju in s tem, ko se njihove 

spolne identitete razume kot utemeljene v feminizmu, se od njih pričakuje samostojnost in 

samozadostnost. Procesi ženske individualizacije zahtevajo neprestano samonadzorovanje 

(McRobbie, 2007, str. 723), s čimer ženske postanejo »intenzivno upravljani subjekti 

postfeminističnih spolnozavednih biopolitičnih praks nove vladnosti« (Rose, 1999 v ibid.).48 

Postfeministična razumevanja realizacije enakosti spolov so hkrati utemeljena v meritokratskih 

načelih in jih odsevajo. Ta načela definirajo premik od pomembnosti dejavnikov pripisanega 

                                                
47 Tu se zastavlja vprašanje o ustreznosti izraza »pogodba«, ki implicira, da naj bi bila seksualnost v pristojnosti 

deklet. Koncept seksualne pogodbe lahko, kot opozarjata Vendramin in Šribar (2010b, str. 105), spodbudi spregled 

»temeljnega razmisleka feministične teorije in klasične antropologije o vlogi norm seksualnosti pri oblikovanju 

ospoljenega sebstva/subjektivnosti v družbenih strukturah; ženska seksualnost je razumljena kot ena temeljnih 

družbenih investicij v spolno hierarhični družbeni ureditvi.« 

48 Vladnost, v angleščini »governmentality«, je Foucaultov koncept, ki se mu podrobneje posveti v delu Rojstvo 

biopolitike (2015). Zelo poenostavljeno vladnost označuje način delovanja oziroma tehniko vladanja kot obliko 

oblasti, za katero je značilno, da jo podpirajo in v njej prostovoljno sodelujejo subjekti. Specifičnost vključenosti 

subjekta pri vladnosti je v odgovornosti, ki jo prevzame za svoje početje. Kot pravi Foucault (2007, str. 471; prev. 

po Suša, 2016), gre »/.../ za dejavnost, ki si za cilj postavi voditi posameznike skozi njihova življenja, tako da jih 

postavi pod avtoriteto vodiča, odgovornega za to, kar počnejo, in za to, kar se z njimi dogaja«. 
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statusa do zaslužnosti in dosežkov posameznikov_ic kot primarnega temelja družbene selekcije. 

Pod vplivom liberalnodemokratskih idealov postane namreč zaslužnost (angl. »merit«) 

objektivno merilo sposobnosti, ki je splošno sprejeto tako v moralnem kot tudi v praktičnem 

smislu kot dominanten in primeren kriterij za napredovanje v različnih družbenih organizacijah. 

To razumevanje, pravita Kumra in Simpson (ibid.), temelji na postfeministični predpostavki, 

po kateri je koncept zaslužnosti49 odraz individualnega truda samoupravljajočih se akterk, ki po 

lastni volji in želji vlagajo v samoizboljšave. Če se ponovno vrnemo k primerjavi prve in druge 

različice Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, je v tej luči mogoče 

izpostaviti premik od govora o pravicah deklet k pomislekom o večji kakovosti izobraževanja 

deklet, ki naj bi zato bila v (nepravični) prednosti pred fanti (Vendramin in Šimenc, 2016, str. 

197–198). Boljši dosežki deklet pri določenih predmetih so med drugim namreč lahko 

razumljeni tudi kot posledica zaupanja v meritokracijo, ki je še posebej očitno prav med 

mladimi ženskami in dekleti, ki jih najočitneje nagovarjajo postfeministični diskurzi o ženskem 

uspehu, in to kljub dokazom o spolno osnovanih omejitvah in očitni dominaciji moških na 

pozicijah moči v družbi. Izobrazba, spretnosti in dosežki so ključni kriteriji za razdelitev nagrad, 

veljajo pa za spolno nevtralne atribute. Velja namreč predpostavka, da lahko vsak 

posameznik_ca doseže zastavljeni cilj in premaga ovire na svoji poti, če se le dovolj potrudi in 

zanj trdo dela (Kumra in Simpson, 2018). Zato je na tej točki ključnega pomena zavedanje, da 

izobraževalni dosežki predstavljajo zgolj enega od vidikov izobraževalne izkušnje učencev_k, 

ki niti ni nujno povsem objektivne narave in torej ne izkazuje nujno samo znanja. Zaslužnost je 

namreč, tako menita Kumra in Simpson, ospoljen in moško obeležen koncept. Od žensk kot 

postfeminističnih subjektov se pričakuje, da bodo sodelovale v delovnih okoljih, ki temeljijo na 

načelu zaslužnosti in promocije dosežkov, vendar njihov uspeh v takšnem režimu ovirajo 

hkratne zahteve po igranju ženskosti, ki ne prepoznava vrednosti njihovih zmožnosti, spretnosti 

in talentov, posledično pa jih tudi ne nagrajuje (ibid.).50  

Prav takšne omejitve so vidne tudi v izobraževalnih okoljih, kjer lahko dekleta konstruirajo tudi 

ženskost, ki nevede podpira hegemonsko moškost. Gre za poudarjeno ženskost, temelječo 

                                                
49 O konceptu zaslužnosti razpravljajo tudi Tašner, Kos in Gaber (2016) v prispevku o vzpostavljanju edukacijske 

meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih državah.  

50 Seveda niso zgolj ženske tiste, ki se soočajo z različnimi protislovnimi zahtevami. Kako te vplivajo na 

oblikovanje različnih moškosti smo na primer pokazali že v enem prejšnjih poglavij. Na tej točki je razlika ta, da 

ženske pogosteje kot moške ob neoliberalnih diskurzih naslavljajo tudi postfeministični. Vendar tudi moški niso 

povsem imuni na zahteve postfeministične družbene klime, a nekoliko več o tem v nadaljevanju.  
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na heteronormativnosti, kjer odnosi med dekleti in fanti predstavljajo pomemben vir 

identifikacije mladih. V ospredju je torej intimna razsežnost, zato so dekleta, ki svojo spolno 

identiteto ustvarjajo v teh okvirih, največkrat gre za pripadnice delavskega razreda, pogosto 

podvržena pritiskom. Na podlagi tega, da njihova ženskost ne temelji na delovni etiki, so 

namreč razumljena kot »neumna«. Kljub temu so te učenke v šoli precej uspešne, še posebej v 

primerjavi s fanti iz delavskega razreda (Reay, 2001, str. 159). Tu je opazno sodelovanje 

neoliberalnih teženj s postfeminističnimi pritiski, gre namreč za poskus usklajevanja dveh 

zahtev, ki sta pogosto predstavljeni kot nezdružljiva in nasprotna pola, a se že zelo zgodaj vtketa 

v podzavest deklet. Učenke namreč čutijo družbeni pritisk, da morajo biti hkrati pametne in 

lepe oziroma privlačne. Dekleta tako poudarjajo svojo ženskost, vendar na nov način, tako da 

ne predstavlja več znaka (re)tradicionalizacije, ampak skozi prisvojitev postane 

individualna izbira. McRobbie (2007, str. 723) v tem kontekstu govori 

o postfeministični maškaradi, procesu interpelacije v specifično obliko ženskosti, v katerem 

sodelujejo generacije deklet, ki verjamejo, da se skozi udejstvovanje v praksah poudarjene 

ženskosti danes osvobajajo. V resnici pri tem ne gre za subverzivno prakso spreminjanja prisile 

in nuje v izbiro in željo, ampak, kot pravi McRobbie (ibid.), za obliko spolne moči, ki 

zagotavlja reprodukcijo hegemonije moškosti s pomočjo ironičnih kvazifeminističnih strategij 

prevzemanja visoko stilizirane preobleke ženskosti. Hiperfeminilnost lahko interpretiramo kot 

kompenzacijo žensk za vstop v javnost ter za ekonomsko osamosvojitev, kot omilitev in 

»opravičilo« za novo pridobljeno ekonomsko moč žensk, ki je deloma tudi posledica 

izobraževalnega uspeha. Hkrati poudarjena ženstvenost služi tudi kot sidro, s katerim ostaja 

trdno vkopana hegemonska moškost. Postfeministična maškarada je še posebej problematičen 

mehanizem, ker je na družbeni ravni ponotranjena do te mere, da je prevzela prostovoljni status 

in se zdi kot svobodna izbira vsake posameznice. Naloga maškarade je zagotovitev moških 

struktur moči skozi manjšanje agresivne prisotnosti žensk na vplivnih položajih 

z vpoklicem žensk v ponavljajoče in ritualistične prakse poudarjene ženskosti. Služi ponovni 

vzpostavitvi in okrepitvi spolnih razmerij ter heteronormativnosti (ibid., str. 725–726). 

Čeprav postfeministični diskurzi v prvi vrsti nagovarjajo dekleta, posredno vplivajo tudi na 

konstrukcije moškosti v izobraževalnem okolju. Gill (2013) analizira za postfeminizem 

značilen t. i. »new lad« tip moškosti, pri čemer se osredotoča predvsem na popularno kulturo, 

vendar lahko njene ugotovitve prenesemo tudi v šolsko okolje. »New lad« moškost se ustvarja 

predvsem skozi interakcije med spoli ter temelji na podlagi mizoginega odnosa do žensk in 

zavračanja sprememb v odnosih med spoli, ki so posledice feminizma. Gre za pomik globlje v 
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tradicionalne koncepcije moškosti, in sicer kot odgovor na nove ženske vloge in spremenjene 

identitete, kot pravi Suzanne Franks (1999, v ibid., str. 189), oziroma za nostalgično oživljanje 

starih patriarhalnih razmerij, ki je odziv na feministične zahteve po družbenih spremembah, kot 

pravi Imelda Whelehan (2000), a z novimi poudarki, ki ironično potrjujejo nespremenjeno 

naravo spolnih vlog in odnosov med spoli. Takšne spolne identitete se oblikujejo skozi 

obrambno potrjevanje moškosti, moške moči in pravic moških (Gill, 2013). Lahko se jih razume 

tudi drugače, kot reakcijo na podobe »novih moških«, ki so v zahodnem medijskem svetu 

postale vidnejše v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in ki se jim očita nepristnost, izražena 

skozi njihovo preračunljivo ustvarjanje podobe skrbnega, občutljivega moškega s skritimi 

nameni, ki je empatičen zgolj v družbi žensk, v družbi ostalih moških pa se vrne na stara 

mačistična pota. V nasprotju z njimi »new lads« ustvarjajo pristno podobo odprtih in iskrenih 

»pravih« moških (ibid.).  

Takšen tip moškosti je torej odgovor na spremembe v odnosih spolov in odseva zavedanje o 

tem, da stari patriarhalni odnosi počasi razpadajo, kar zbuja željo po ponovni vzpostavitvi 

tradicionalnih razmerij moči (Stevenson, Jackson in Brooks, 2003, v Gill, 2013, str. 190). V 

tem smislu, pravi Gill (2013), se lahko takšno moškost interpretira kot očiten postfeministični 

fenomen, saj je odraz ponovne potrditve ospoljenih razmerij v popularni kulturi; je, kot pravi 

Bethan Benwell (2003, v Gill, 2013, str. 191), posledica uporabe ironije, ki hkrati razglaša 

primat moškosti in ohranja postfeministično politično identiteto. Gre za nadgrajeno obliko 

reprezentacije spolov, ki objektivizacijo žensk slika kot sredstvo za doseganje družbene moči, 

moške pa prikazuje kot nekakšne nesrečnike in zmedene žrtve ter poražence »vojne spolov« 

(Gill, 2013, str. 191). V zadnjem obdobju postajajo opaznejše tudi kritike »new lad« moškosti, 

ki na primer v Združenem kraljestvu odsevajo skrbi o razrastku te kulture v izobraževalnih 

institucijah, še posebej na univerzah. V sklopu tega gre predvsem za kritiko seksizma, spolnih 

zlorab, seksističnih iniciacijskih obredov ter opozarjanje na neprijetne občutke in stisko 

študentk ob spolnem nadlegovanju (ibid.). 

 

*** 
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Posebnost postfeminizma, ki ga razumemo v skladu z McRobbie (2007) kot spolni režim in 

diskurzivno prakso, tesno povezano z neoliberalno ideologijo, je njegova zahteva po 

vključevanju (posebne ozko zamejene različice) feminizma v ženskosti, ki se oblikujejo v 21. 

stoletju, kar služi kot tančica, za katero lahko skrijemo obstoječo patriarhalnost: če na površju 

izpade, kot da posamezniki_ce feminizem sprejemajo, potem ne morejo biti označeni za 

seksiste_ke. Redukcija kompleksnosti na področju razumevanja ospoljenih razmerij je 

paradoksalno zagotovljena prav skozi razširjanje diskurzov o svobodi žensk in domnevni 

enakosti (ibid., str. 719–720). Postfeministično družbeno ozračje ustvarja dekleta zmagovalke 

in uspešne samozadostne ženske, a obenem od njih zahteva podreditev specifičnim družbenim 

in kulturnim podobam (tradicionalne, poudarjene) ženskosti, z izpolnjevanjem katerih 

opravičujejo svoj uspeh in nov družbeni položaj. Želja po zadostitvi tem zahtevam je 

ponotranjena in se dekletom ponuja kot izraz lastne volje in svobodna izbira.  

V kontekstu naše raziskave je analiza diskurzov o spolu v izobraževanju umeščena v kontekst 

družbenih okoliščin, zaznamovanih z ideologijama neoliberalizma in postfeminizma. Pri tem 

smo pozorni na različne predpostavke, na katerih so osnovani diskurzi, in na načine delovanja 

diskurzivnih praks ter njihove ideološke učinke. Zanima nas, kako se neoliberalna in 

postfeministična ideologija vpletata v naracijo o s spolom povezanih razlikah v izobraževanju 

oziroma kako diskurzi o spolu v izobraževanju sodelujejo pri formulaciji neoliberalne in 

postfeminstične ideologije. 
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4. Dejavniki neenakosti spolov v izobraževanju 

 

Neenakost spolov v izobraževanju je kompleksna tema, zato je smiselno, da analize neenakosti 

zajamejo kar največ vidikov in širših vzgojno-izobraževalnih ciljev, brez katerih ne moremo 

govoriti o pravičnosti v izobraževanju. Za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju je 

ključno celostno razumevanje spola v izobraževalnem kontekstu, ki zahteva tudi analizo 

vsakdanjih (šolskih) praks, kot so interakcije, komunikacije, spodbude, pohvale, organizacija 

časa, uporaba opreme in pripomočkov ipd. (Vendramin, 2014b, str. 48). Neenakost spolov v 

izobraževalnem procesu najdemo v elementih, ki jih našteva Majda Hrženjak, med drugim v:  

- ospoljenju uradnega in prikritega kurikula;  

- spolni zaznamovanosti učnih predmetov;  

- času, ki ga fantje in dekleta porabijo za šolsko delo;  

- obsegu, kakovosti in vsebini pozornosti, ki jo pedagoško osebje namenja fantom in 

dekletom;  

- šolski klimi z vidika spolov;  

- odnosu do homoseksualnosti;  

- spolno specifičnih praksah discipliniranja;  

- načinu obravnave nasilja;  

- delitvi dela;  

- odnosu do športa (2013, str. 84). 

 EIGE našteva ključne dejavnike (ne)enakosti spolov v izobraževanju:  

₋ spolni stereotipi v izobraževanju;  

₋ feminizacija učiteljstva in maskulinizacija terciarnega izobraževanja;  

₋ spolno specifične izbire študija;  

₋ spol in slabši dosežki;  

₋ spol in zgodnje osipništvo;  

₋ spol in poklicno izobraževanje; 

₋ spol in nasilje v šolah (Education, EIGE, n. d.).  
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Sledi predstavitev posameznih dejavnikov, ki so ključni za obravnavo neenakosti spolov v 

izobraževanju. 

 

4.1 Spolni stereotipi v izobraževanju 

 

Spolni stereotipi so pomemben dejavnik neenakosti spolov v izobraževanju. Na percepcije o 

spolu in na spolne stereotipe v okviru zgodnjega izobraževanja med drugim vplivajo gradiva, 

ki se uporabljajo v učilnicah, in navodila učiteljev_ic (Gee in Gee, 2005, v Aina in Cameron, 

2011, str. 13). Čeprav so kurikularne vsebine pomemben dejavnik enakosti spolov v 

izobraževanju,51 se to podpoglavje osredotoča predvsem na vpliv učiteljev_ic in njihovih 

zavestnih ter nezavednih spolnih stereotipov. Dekleta in fantje so si na različnih področjih 

pogosto bolj podobni kot različni, čeprav učitelji_ce ne verjamejo vedno, da je tako. V 

nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskav, ki kažejo, da učitelji_ce na podlagi svojih 

percepcij o tem, kaj je primerno vedenje za posamezen spol, učence_ke različno obravnavajo. 

Tako so na primer učitelji_ce lahko prepričani, da so dekleta bolj pridna in vestna kot fantje, 

čeprav na primer izsledki raziskave TIMSS 2011 kažejo, da glede spola ni statistično 

pomembnih razlik niti v vloženem trudu in delu v preizkus TIMSS niti v izkazani pozornosti 

do preizkusa (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012). 

Kodelja (2003, str. 77; 2006) tako pravi, da se spolna diskriminacija v šoli ne dogaja le na 

podlagi dejanskih razlik, ampak tudi na podlagi vseh namišljenih razlik, za katere učitelji_ce 

zgolj verjamejo, da obstajajo. Njihovo verovanje je pogosto osnovano na spolnih stereotipih in 

predpostavkah, ki so precej razširjene skozi celotno izobraževalno vertikalo. Že v vrtcih se 

pojavlja spolno specifična socializacija otrok, ki poteka skozi interakcije med vzgojitelji_cami 

                                                
51 Kristin Anderson (2015, str. 82–83) na primer ugotavlja, da gradiva pri različnih predmetih (matematika, 

naravoslovje, kemija, jeziki) in celo računalniški programi, ki so v uporabi v izobraževanju, deprivilegirajo dekleta. 

Analizirala je vsebino učbenikov v ameriških šolah in pokazala, da je približno polovica vseh oseb v besedilih za 

razvoj bralnih sposobnosti v prvem in tretjem razredu moškega spola. Prav tako so moški liki verjetneje agresivni, 

prepirljivi in tekmovalni, ženske pa ljubeznive, čustveno ekspresivne, pasivne in nežne. Takšni prikazi spolnih 

stereotipov v učnih gradivih temeljijo na tradicionalnih spolnih vlogah, škodljivi pa so za vse. 
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in otroki ter na podlagi spolno zaznamovane ponudbe in izbir igrač ter materialov. Kay Chick, 

Rose Ann Heilman-Houser in Maxwell Hunter (2002) so tako na podlagi opazovanja z udeležbo 

v vrtcu ugotovili_e šest različnih načinov, na katere se izraža neenakost spolov: 

- fantje so deležni večje pozornosti kot dekleta, tudi če jih je manj; 

- fantje izražajo večjo stopnjo moči in nadzora, ko sta v igralnici oba spola zastopana 

številčno enako; 

- dekleta so pohvaljena na podlagi oblačil, pričesk in pomoči ostalim, fantje na podlagi 

velikosti in fizičnih sposobnosti; 

- vzgojitelji_ce v komunikaciji z otroki uporabljajo pristranski jezik; 

- igrače, ki so na voljo otrokom, so pogosto stereotipne (ibid., str. 150–152). 

Tudi kasneje, v osnovni in srednji šoli, na dojemanje spola in razmišljanje o spolu učencev_k 

pomembno vplivajo prav učitelji_ce (Aina in Cameron, 2011), ki ne delujejo vedno spolno 

nevtralno. Kathryn Scantlebury (2009) izpostavi vpliv nezavednih predpostavk učiteljev_ic o 

spolu in spolnih vlogah v izobraževanju na njihovo pedagoško delo in na stereotipna 

pričakovanja o tem, kdo je ali ni uspešen, kdo sodeluje ali ne in pri katerem predmetu. 

Vsakdanje delo učiteljev_ic v razredu je tako osnovano na (nezavednih) predpostavkah o tem, 

da nekateri predmeti bolj ležijo dekletom in drugi fantom, o tem, kakšno je »pravilno« ali 

»normalno« obnašanje za določen spol, kakšne kazni in spodbude so primerne za koga ipd. Že 

v prejšnjem poglavju smo v kontekstu konstrukcij moškosti in ženskosti v izobraževanju 

izpostavili tudi, da so spolni stereotipi v izobraževanju lahko za učence_ke še posebej težavni, 

saj pogosto od njih zahtevajo usklajevanje nasprotujočih zahtev in družbenih pričakovanj, ki 

jih nanje naslavljajo učitelji_ce in vrstniki_ce, izven šolskega okolja pa so tu še zahteve staršev, 

medijev ipd. Gre skratka za upravljanje z množico pričakovanj različnih virov, ki med seboj 

niso nujno usklajeni. A vendar se pokaže, da so si nekatere njihove zahteve tudi sorodne, tako 

na primer tudi učitelji_ce in ne zgolj vrstniki_ce od fantov pričakujejo bolj uporniško držo kot 

od deklet (Anderson, 2015; Carrington in McPhee, 2008; Jones in Myhill, 2004a; McLaren, 

2003; Walkerdine, 1998). Ta naj bi izražala njihovo samostojnost, odločnost, neodvisnost in 

vodstveno naravnost, vse tipično moške lastnosti. 

Spolno stereotipna pričakovanja učiteljev_ic se kažejo v bolj poglobljeni in konstruktivni 

kritiki, ki so je deležni »naravno pametni, a nevodljivi« fantje v primerjavi s »poslušnimi in 

delavnimi, a ne izjemno bistrimi« dekleti (Erden in Wolfgang, 2004; Scantlebury, 2009, str. 

426). Raziskava TIMSS, čeprav med področji sicer ni prepoznavnega vzorca v tem, kdo je 
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uspešnejši, s posameznimi izsledki izpodbija tudi ta stereotip. Pokaže se namreč, da pri 

preverjanju naravoslovnega znanja dosežki na različnih področjih niso razdeljeni spolno 

stereotipno. Če bi na podlagi stereotipa o delavnih in učljivih dekletih pričakovali, da bodo 

boljša od fantov na področju poznavanja dejstev, na podlagi stereotipa o naravno bistrih fantih 

pa, da bodo dekleta prekosili na področju sklepanja, se med četrtošolci_kami na mednarodni 

ravni pokaže ravno nasprotno. V Sloveniji tovrstnih razlik ni (Japelj Pavešić et al., 2012). Leta 

2015 so imeli v četrtem razredu fantje pri poznavanju dejstev višje dosežke od deklet v 17 

državah, dekleta v sedmih. Pri uporabi so bili fantje boljši v osmih in dekleta v desetih državah, 

pri sklepanju so fantje bili boljši le v eni, dekleta pa v 24 državah (Japelj Pavešić in Svetlik, 

2016b). V osmem razredu razmerja niso bistveno spremenjena, pri poznavanju dejstev so fantje 

boljši v 12 in dekleta v 11 državah, očitnejša je razlika pri uporabi dejstev, kjer so fantje boljši 

v dveh in dekleta v 19 državah, in pri sklepanju, kjer so fantje boljši v dveh in dekleta v 18 

državah. Tudi na matematičnem področju se razlike med osmošolci_kami kažejo v prednosti 

deklet ravno na področju matematičnega sklepanja (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016a). Dekleta 

torej niso boljša od fantov zgolj v pomnjenju podatkov, fantje pa niso boljši od deklet v uporabi 

in sklepanju. A kljub temu nezavedni stereotipi učiteljev_ic, da so pri nekaterih predmetih, še 

posebej matematiki in naravoslovju, fantje pametnejši od deklet, vplivajo na njihovo delo z 

učenci, ki jim namenjajo več časa in truda, da bi skupaj prišli do odgovora, kot učenkam, za 

katere predpostavljajo, da tega niso sposobne.52 Velja tudi obratno, pri predmetih, ki naj bi bili 

bolj ženstveni, se več časa in pozornosti namenja dekletom (ibid.). McLaren (2003) 

in Scantlebury (2009) ugotavljata, da se od fantov bolj kot od deklet pričakujeta akademska 

drznost in proaktivnost, bolj se jih spodbuja h govorjenju med urami (sploh pri t. i. tipično 

»moških« predmetih), ko spregovorijo, ne da bi dvignili roko, pa so za to redkeje kaznovani kot 

dekleta.  

Susan Jones in Debra Myhill (2004b) na podlagi opazovanja z udeležbo v razredih ugotavljata, 

da so dekleta s slabšimi dosežki kategorija, ki je med vsemi najmanj verjetno povabljena k 

sodelovanju pri pouku (npr. odgovor na vprašanje …), in da so fantje s slabšimi dosežki 

                                                
52 Dodatna pozornost fantom pri naravoslovnih predmetih, če lahko sklepamo na podlagi navedenih rezultatov 

raziskave TIMSS, sicer prav veliko ne pomaga. 
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skupina, ki je najverjetneje povabljena k sodelovanju. Vse to po njunem mnenju kaže, da 

učitelji_ce od fantov pričakujejo več samostojnosti in odločnosti kot od deklet.53 

Čeprav nenamerna in nezavedna, je lahko pristranskost učiteljev_ic podlaga za širitev 

nepravičnih stereotipov, ki se izražajo v diskriminatornih praksah v razredih (Aina in Cameron, 

2011). Protislovje, ki se izraža v konfliktu med zahtevo po poslušnosti in hkratnim 

spodbujanjem k neodvisnosti, je prav za fante še posebej problematično (Tašner in Mencin 

Čeplak, 2011), saj prikriti kurikul fante bolj kot dekleta uči neodvisnosti (McLaren, 2003, str. 

87). Zapletenost in protislovnost šolske realnosti za fante sta posledica takšnih »dvojnih 

sporočil« (Bregar Golobič, 2008, str. 54), ki od njih zahtevajo prilagoditev šolskemu redu in 

neodvisnost, celo kršitve reda (McLaren, 2003; Tašner in Mencin Čeplak, 2011, str. 186). Ta 

protislovnost naj bi vplivala na to, da se fantje v povprečju težje prilagodijo šolskemu redu. Ker 

je prilagoditev šolskemu redu pomemben dejavnik šolskega uspeha, so fantje pogosteje videni 

kot težavni, zato ni presenetljivo, kot opozarjata Tašner in Mencin Čeplak (2011, str. 186), da 

med učenci_kami z učnimi težavami prevladujejo fantje. To je razvidno tudi iz rezultatov 

raziskovalnega projekta Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: razvoj celovitega sistema 

učinkovite pomoči (Magajna et al., 2005). Izbor tehnik, ki se jih poslužujejo učitelji_ce pri 

upravljanju z učenci_kami v razredu, je tako lahko nepravičen do določenih skupin učencev_k. 

Zagotovo je s perspektive učiteljev_ic moteče vedenje problematično, ker drugim 

učencem_kam preprečuje sledenje pouku in s tem tudi učenje, zato je racionalno, da poskusijo 

moteče vedenje na takšen ali drugačen način omejiti. Pri tem so pomembne njihove 

interpretacije, razumevanja tega, kaj je moteče oziroma zaželeno in kdo se vede (ne)primerno. 

Če učitelj_ica nagrajuje predvsem vedenje, ki ga sam_a definira kot pridnost, kaznuje pa tisto, 

kar zanj_o predstavlja odločnost, bo v prednosti druga kategorija učencev_k kot v nasprotnem 

primeru. Izkaže se namreč, da definicije pridnosti, neodvisnosti, odločnosti niso spolno 

nevtralne. Učitelji_ce kot problematično redkeje označujejo vedenje deklet, kar velja tudi za 

manj uspešna dekleta, čeprav se je na podlagi opazovanja pokazalo, da njihova motivacija za 

sodelovanje opazno nazaduje, in sicer od pripravljenosti za sodelovanje v prvem letu šolanja 

do očitnega upada zanimanja proti koncu osnovnega šolanja in pogosto celo do moteče 

nezainteresiranosti na sekundarni stopnji (Jones in Myhill 2004b). Raziskave (Bennett, 

Gottesman, Rock in Cerullo, 1993; Gibb, Fergusson in Horwood, 2008) tako kažejo, da je po 

                                                
53 Seveda bi lahko sklepali tudi drugače in bi posebno povabilo k sodelovanju interpretirali kot dokaz, da fantje s 

slabšimi dosežki potrebujejo dodatne spodbude, ki jih drugi_e učenci_ke ne. 



 91 

mnenju učiteljev_ic vedenje, ki slabo vpliva na dosežke, kot na primer nemirnost ali moteče 

vedenje, ki negativno vpliva na stopnjo pozornosti, bolj značilno za fante kot za dekleta. 

Kenney-Benson, Pomerantz, Ryan in Patrick (2006) ugotavljajo, da lahko manj moteče vedenje 

deklet pri pouku matematike pozitivno vpliva na njihove ocene, ki so v povprečju višje od ocen 

fantov, čeprav ocene matematičnih testov ali eksternih preverjanj znanja, kjer vedenje 

posamezne_ga učenca_ke nima vpliva, takšnega razkoraka med ocenami fantov in deklet v prid 

slednjih ne kažejo.54 

Raziskave (Duffy et al., 2001; Swinson in Harrop, 2009) kažejo, da so fantje v razredu deležni 

večje pozornosti učiteljev_ic, tako negativne kot pozitivne. Fantje so večkrat deležni vedenjskih 

kritik, a pogosteje od deklet tudi prejemajo intelektualne kritike in pohvale (Jones in Wheatley, 

1990, v Anderson 2015, str. 85). Pogostost pozitivnih in negativnih intelektualnih interakcij 

učiteljev_ic s fanti kaže, da so fantje v njihovih očeh koncipirani kot intelektualna bitja, ki jih 

je treba spodbujati h kritičnemu razmišljanju. Bruce Carrington in Alastair McPhee (2008, str. 

117) sta izvedla kvalitativne intervjuje z 51 učitelji_cami in ugotovila, da je med njimi približno 

polovica takšnih, ki prilagajajo način učenja in vsebino učnih ur razlikam v učnih stilih 

učencev_k in njihovim spolno specifičnim interesom. Učitelji_ce menijo, da se dekleta in fantje 

učijo drugače, da jih zanimajo različne vsebine in da je zato smiselna uporaba spolno 

specifičnih pedagoških pristopov. Neenak pristop k obravnavi učencev_k razkriva tudi, da 

imajo učitelji_ce drugačna pričakovanja do fantov in deklet in da od fantov pričakujejo več 

intelektualnega napredka (Anderson 2015, str. 85). Vendar pa niti raziskave niti praktične 

izkušnje iz učilnic (Younger, Warrington in McLellan, 2005, str. 133) ne podpirajo uporabe 

pedagoških pristopov, ki naslavljajo te domnevne razlike in se prilagajajo spolu učencev_k (npr. 

uporaba metod učenja, ki je »prijazno fantom«).55 

                                                
54 To je dober argument v prid zunanjemu preverjanju znanja, ki ga lahko v tej luči povežemo tudi s pravičnostjo 

in ne le z neoliberalno obsedenostjo z učinkovitostjo. Tudi naša kritična diskurzivna analiza je pokazala, da 

diskurzi o spolu v izobraževanju v slovenskem prostoru umeščajo zunanje preverjanje znanja prav v kontekst 

pravičnosti. A kot bomo videli, zagovor nujnosti eksternega preverjanja znanja kot izravnalnega mehanizma s 

ciljem zagotavljanja pravičnosti umestijo tudi v problematična, ospoljena razmerja med učenci_kami. Gre za 

diskurzivno konstrukcijo podobe šol, ki so prilagojene dekletom in dekliškim načinom delovanja in ki posledično 

deprivilegirajo fante in fantovski način delovanja. Več o tej problematiki v empiričnem delu disertacije. 

55 K različni obravnavi učencev_k je prispevala tudi psihologija z govorom o različnih učnih stilih in specifičnih 

potrebah učencev_k. 
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Jones in Myhill (2004b) v raziskavi, ki je sestavljena iz kvalitativnih polstrukturiranih 

intervjujev z učitelji_cami, iz intervjujev, ki so jih učitelji_ce opravili z učenci_kami (med njimi 

so fantje in dekleta z dobrimi in slabimi dosežki), in iz opazovanja z udeležbo v razredu, 

ugotavljata, da prepričanja učiteljev_ic o spolu, dosežkih in enakosti niso vedno podprta z 

izkušnjami iz učilnic. Na neposredno vprašanje, ali menijo, da naj bi fantje in dekleta dosegali 

enake rezultate, kar 80 % učiteljev_ic pravi, da od njih pričakujejo enake rezultate, a to ni 

razvidno iz njihovih percepcij in razmišljanj o vedenju in odnosih v razredu ter sposobnostih 

na različnih področjih. Pokaže se, da učitelji_ce težijo k ponavljanju priljubljenih spolnih 

stereotipov, ki so pogosto nereflektirani in brez vprašanj sprejeti kot splošna dejstva. Pogosteje 

na primer menijo, da se dekleta »umirijo in sprijaznijo« in da fantje »ne marajo pisanja«, pri 

čemer ne prepoznajo, da takšne izjave niso v skladu z njihovim zatrjevanjem, da od učencev_k 

pričakujejo enake rezultate.56 

Jones in Myhill v opravljenih intervjujih naštejeta 54 pozitivnih in 22 negativnih komentarjev 

o dekletih ter 32 pozitivnih in 54 negativnih komentarjev o fantih. Učitelji_ce s tem, ko fante 

opisujejo večinoma v okviru stvari, ki jih ne znajo, nočejo in ne bodo naredili, podpirajo 

deficitni model dosežkov fantov. Pri dekletih izpostavljajo predvsem ubogljivost in dobre 

dosežke, pri čemer ubogljivost deklet vidijo tako v pozitivni kot v negativni luči, saj so 

razumljena kot tišja in tankočutnejša, a naj bi tudi potrebovala več spodbujanja (ibid., str. 

553). Čeprav je manjšina učiteljev_ic pokazala odpor do pojma spolne tipičnosti, je bil 

dominantni odziv učiteljev_ic: tipično dekle je dekle z visokimi dosežki, tipičen fant je fant s 

slabšimi dosežki, najbolj netipični predstavniki svojega spola pa so fantje z visokimi dosežki. 

Iz teh predstav je izpeljano tudi posploševanje, ki ima fante s slabimi dosežki za normo za vse 

fante in dekleta z visokimi dosežki kot normo za vsa dekleta. Jones in Myhill tako pravita, da 

že samo to, da gre za fanta, lahko vpliva na to, kako njegove dosežke razumejo učitelji_ce. Prav 

                                                
56 Dodajmo, da so ti stereotipi tako trdno usidrani v družbeno zavest tudi na podlagi ugotovitev znanosti, ki (je) 

zagotovo delno spodbuja(la) takšne percepcije. V mislih imamo na primer nevroznanost z raziskavami o razlikah 

med ženskimi in moškimi možgani. 
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tako velja za dekleta z dobrimi dosežki, morda predstave učiteljev_ic vplivajo na to, da je neko 

dekle koncipirano kot uspešno, ravno zato, ker je dekle (ibid., str. 558).57 

Na neenakost spolov v izobraževanju ne vplivajo zgolj spolni stereotipi in predstave 

učiteljev_ic, ampak tudi samopercepcije učencev_k. Te so sicer odvisne tudi od šolskega okolja 

in vzdušja v razredu, ki vpliva na razumevanje družbenih vprašanj, povezanih s spolom, ter na 

zaznavanje drugih posameznikov_ic in lastne biti (Aina in Cameron, 2011, str. 13). 

Raziskave (Barber, 1994, v Francis in Skelton, 2005, str. 8; Chaplain, 2000) kažejo, da dekleta 

kljub višjim dosežkom podcenjujejo svoje znanje in obratno; fantje kljub v povprečju slabšim 

dosežkom v svoje znanje zaupajo bolj. Prav tako krivdo za neuspeh dekleta v večji meri kot 

fantje pripisujejo sebi, medtem ko fantje iščejo razloge v zunanjih dejavnikih, npr. v 

učiteljih_cah in testih (Jones in Jones, 1989, v Francis in Skelton, 2005, str. 8; Kelly, 

1988). Dekleta so bolj kritična pri oceni samoučinkovitosti pri matematiki kot fantje, pri 

pomembnih ocenjevanjih pa izkazujejo nižjo stopnjo samozavesti kot fantje (Kenney-Benson 

et al., 2006). Učenke poročajo o višjih stopnjah stresa in zaskrbljenosti, kako se bodo odrezale 

na preverjanjih znanja, kot učenci (Pomerantz, Altermatt in Saxon, 2002). Fantje zahtevajo, 

učitelji_ce pa jim namenjajo več pozornosti in povratnih informacij kot dekletom (Erden in 

Wolfgang, 2004), kar vpliva na nižjo samozavest deklet ter omejuje njihovo kasnejšo izbiro 

poklica na bolj tradicionalne, skrbstvene profile, ki so pogosto slabše plačani (Aina in Cameron, 

2011, str. 13). Raziskava Ivane Jugović (2017) o spolno specifičnih odločitvah in dosežku glede 

na spol pri fiziki je pokazala, da dekleta kljub višjim ocenam pri tem predmetu slabše ocenjujejo 

svoje sposobnosti in pričakujejo nižji uspeh kot fantje. Pokazalo se je tudi, da so nižji rezultati 

deklet pri fiziki vzročno povezani s stereotipom, da so ženske manj nadarjene za tehnične 

znanosti kot moški. Tudi raziskava Thomas (2016) je pokazala, da imajo implicitni stereotipi 

učiteljev_ic vpliv na razlike med spoli pri motivaciji pri fiziki, kar lahko vpliva na 

izobraževalna prizadevanja učencev_k.58 

                                                
57 Pri tem gre za zanimiv krog: če učenci_ke verjamejo v spolne stereotipe in se identificirajo z njimi, imajo 

učitelji_ce prav, ko pripovedujejo o razlikah med dekleti in fanti, saj te res obstajajo, ker so utelešene v 

učencih_kah. A te razlike lahko razumemo kot družbeno konstruirane, kar pomeni, da obstajajo prav zato, ker je 

določene spolne stereotipe učencem_kam posredovala oziroma jim jih vsilila družba (včasih pa celo znanost 

oziroma nekatere interpretacije izsledkov znanosti). 

58 Navajamo raziskave iz različnih okolij (angleški, ameriški, avstrijski, hrvaški kontekst), ki nakazujejo, da so 

tudi samopercepcije učencev_k spolno obeležene. Če se vzorci dosežkov fantov in deklet v posameznih državah 
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Vse to kaže na internalizacijo spolno zaznamovanih stereotipov o lastnih akademskih 

sposobnostih učencev_k. Proces ponotranjanja spolnih stereotipov se začne že v zgodnjem 

otroštvu, ko začnejo posamezniki_ce sebe in druge dojemati skozi lečo, ki je rezultat 

reprezentacij spola kot družbene kategorije. Na tem temelju se razvijajo kategorizacije, 

povezave določenih vedenj in lastnosti s posameznim spolom, ki vplivajo na vedenje 

posameznikov_ic, njihovo razumevanje sveta in družbenih odnosov v njem, izbiro aktivnosti 

in družbenih vlog ter na interakcije, v katere vstopajo. Tako se oblikuje zanka; po vzoru 

obstoječih razlik v vzorcih vedenja na družbeni ravni se namreč v procesu socializacije razvije 

zavedanje o spolu, ki posameznike_ce vodi v ponavljanje enakih ospoljenih vzorcev vedenja 

na različnih področjih kasneje v življenju, tudi na izobraževalnem področju. Ker so spolni 

stereotipi tako močno usidrani v vsakdan, da se nam pogosto prikazujejo kot povsem naravni 

in neprevprašljivi, jih pričakujemo tudi v medijih, ki so eden ključnih dejavnikov socializacije 

in, kot pravi Althusser (2000), eden ključnih ideoloških aparatov države. Pri kritični diskurzivni 

analizi vzorca smo tako še zlasti pozorni na prisotnost različnih spolnih stereotipov v prispevkih 

in na načine njihove obravnave. V tem smislu nas zanima predvsem, ali mediji in pedagoške 

revije spolne stereotipe nekritično perpetuirajo ali pa morda obstajajo alternativni, kritični 

načini opozarjanja na stereotipe o spolu v izobraževanju in njihove obravnave, ki 

problematizirajo obstoj in vpliv spolnih stereotipov na vedenje, delovanje in uspeh učencev_k. 

                                                
precej razlikujejo (glej npr. Razlike med spoloma, 2010, str. 33), kar nakazuje na to, da jih ne moremo razumeti 

kot zgolj odraz naravnih sposobnosti glede na spol, pa večjih razlik med samopercepcijami učencev_k glede na 

spol med posameznimi državami pri pregledu literature nismo zaznali. Zdi se torej, da so samopercepcije 

učencev_k neodvisne tako od njihovih dejanskih sposobnosti kot tudi od posamičnih lokalnih okolij, kjer se 

učenci_ke izobražujejo; da se torej kažejo kot nekaj univerzalnega. Seveda iz pričujočega pregleda literature še ne 

moremo posplošiti in trditi, da to tudi res velja. Prav tako bi bili prehitri, če bi skladnost ugotovitev raziskav iz 

različnih držav želeli pojasniti kot dokaz delovanja spolno specifičnega biološkega ustroja, ki bi vplival na 

delovanje in mišljenje posameznikov_ic in ga vodil. Teza o nekakšni bolj ali manj splošni spolno specifični razliki 

v samopercepcijah učencev_k glede na spol je namreč lahko smiselna, če izhajamo iz družbene konstrukcije spola: 

na samozavest, oceno lastne sposobnosti, zaupanje v znanje, stopnjo kritičnosti, doživljanje stresa in zaskrbljenosti 

ipd. vplivajo spolni stereotipi in prepričanja o spolu, ki so družbeno posredovana, ponotranjena in se utelešajo v 

učencih_kah. Samopercepcije so torej odvisne od družbene konstrukcije spola, ki v vseh državah, v katerih so bile 

izvedene navedene raziskave, temelji na binarnem spolnem sistemu, v katerem so razlike med moškimi in 

ženskami pojasnjene z razlikami v biologiji. Zato bi bilo še zlasti zanimivo za primerjavo analizirati 

samopercepcije učencev_k, živečih v družbah, kjer binarni spolni sistem ni uveljavljen oziroma strukturno 

utemeljen.  
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Predstave o spolu v družbi namreč niso homogene, zato je zanimivo in pomembno, katere so 

dominantne. Za razumevanje tega pa moramo analizirati medije.   

 

4.2 Feminizacija učiteljstva in maskulinizacija terciarnega izobraževanja 

 

Z razrastjo skrbi, ki je namenjena težavam, s katerimi se soočajo fantje v izobraževanju, so 

postali pogostejši tudi pomisleki, zakaj je v šolah, sploh osnovnih, tako malo učiteljev. Tudi v 

Sloveniji statistika o zaposlenih v formalnem izobraževanju izkazuje neuravnoteženo razmerje 

spolov, pri čemer je zastopanost moških najnižja na predšolski ravni in se na vsaki naslednji 

ravni izobraževanja veča, dokler se trend na terciarni ravni ne obrne. Tako je bilo po podatkih 

Statističnega urada RS v šolskem letu 2018/19 v slovenskih vrtcih zaposlenih 97,3 % 

vzgojiteljic in 2,7 % vzgojiteljev ter v osnovnošolskem izobraževanju 87,2 % žensk in 12,8 % 

moških, pri čemer je bilo med vodstvenimi delavci več kot četrtina moških. V srednjih šolah je 

bilo med učitelji zaposlenih 67 % žensk in 33 % moških, med svetovalnimi delavci 93 % žensk 

in 7 % moških ter med vodstvenimi delavci 56 % žensk in 44 % moških.59 Na terciarni ravni 

izobraževanja je bilo 54 % odstotkov moških in 46 % žensk (Svetlin Kastelic in Tuš, 2019). 

 

  

                                                
59 Drugje v svetu npr. ugotavljajo, da se kljub skrbem glede feminizacije izobraževanja v realnosti pokaže, da so 

prav vodstvene strukture osnovnih šol še vedno pretežno moške (Mahony in Hextall, 2000, v Francis in Skelton, 

2005, str. 93). V Sloveniji so razmerja spolov med vodstvenim kadrom nekoliko bolj uravnotežena, a se tudi pri 

nas pokaže, da je v primerjavi z ostalimi položaji največ moških zaposlenih ravno na vodstvenih pozicijah (v 

srednjih šolah v šolskem letu 2015/16 42 % (Tuš in Aranđelović, 2017) in 2018/19 44 % moških (Svetlin Kastelic 

in Tuš, 2019)). 
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Grafikon 1: Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja glede na spol, šolsko 

leto 2018/19 

 

Vir podatkov: SURS (ibid.) 

 

Tako imenovana feminizacija šolstva je priljubljena tema, o kateri se razmišlja na različne 

načine. Lahko jo razumemo v statističnem kontekstu kot nekaj, kar izkazuje večjo številčno 

prisotnost žensk v učiteljskem poklicu. V tem smislu je lahko prisoten zaskrbljeni podton o 

primernosti takšnega stanja. Še en način interpretacije je v kulturnem kontekstu, kjer 

feminizacija označuje šolsko okolje, ki omogoča pristranskost za ženske/dekleta. Tretji način 

razumevanja feminizacije predstavlja odziv na feministično gibanje (oziroma njegova kritika), 

v tem pogledu naj bi bil ravno feminizem krivec za današnje neenakosti v izobraževanju. Pri 

zadnjih dveh definicijah feminizacije gre za vrednostni sodbi, ki nosita implicitna sporočila o 

tem, da je večja prisotnost žensk v šolstvu razlog za razrast ženskega etosa in kulture v šolah, 

v katerih poteka diskriminacija moških (Skelton, 2012, str. 6). Če feminizacijo šolstva 

razumemo na takšen način, torej izven strogo statističnega konteksta in skozi sociološko 

prizmo, nosi še drugo konotacijo: v šolstvu kot enem bolj feminiziranih sektorjev, se začnejo 

nižati plače, prihaja pa tudi do degradacije družbenega statusa učiteljstva. 
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Feminizacije šolstva se tako avtorji_ice lotevajo iz različnih zornih kotov. Večinoma se strinjajo 

zgolj s tem, da je odsotnost učiteljev v šolah problem, ki ga je treba nasloviti, ne pa tudi s tem, 

kako. Tako izpostavljajo različne razloge, zakaj se moški ne odločajo za ta poklic, in ponujajo 

drugačne utemeljitve, zakaj bi bilo smiselno v ta sektor pripeljati več moške delovne sile. Iz 

tega sledijo tudi različni predlogi strategij za povečanje števila učiteljev. V literaturi, ki se 

ukvarja s problematiko feminizacije šolstva, obstajata dve glavni perspektivi. Prva je 

feministična oziroma perspektiva teoretikov_čark družbene pravičnosti, ki poudarja pomen 

družbene konstrukcije moškosti. Pripadniki_ce druge perspektive so teoretiki_čarke edukacije, 

ki moškost razumejo kot rezultat socializacije, pri čemer predvidevajo, da vsi moški pripadajo 

homogeni skupini, ki si deli skupne izkušnje in prepričanja ter tipično »moško« vedenje (ibid., 

str. 2). Pozivi k večjemu številu učiteljev, ki sledijo drugi perspektivi, vidijo prednost moških 

učiteljev v njihovi vlogi vzornikov vsem učencem_kam, še posebej fantom, in v tem, da 

predstavljajo protiutež feminizirani naravi šolstva. Ti esencialistični pozivi so v mednarodnem 

prostoru vseprisotni, najglasneje odmevajo v medijih, a tudi med odločevalci_kami v okviru 

edukacijskih politik, kot izpostavlja Skelton (ibid.). 

Disertacija sledi feministični poststrukturalistični perspektivi, ki gradi na delu Butler (2001) ter 

izpostavlja performativnost in fluidnost spola, posebno pozornost pa namenja presečiščem 

spola z ostalimi družbenimi kategorijami, ki jim pripadajo posamezniki_ce. V tej luči Skelton 

(2012) opozori na zgodovinski vidik spola v učiteljskem poklicu, ki pokaže, da feminizacija 

šolstva v resnici ni nekaj novega,60 kar bi bilo značilno samo za današnji čas, in da je 

izobraževanje postalo žensko področje že vsaj pred sto leti. Tudi na Slovenskem je bilo 

poučevanje eno prvih področij, odprtih ženski delovni sili (Tašner et al., 2017). V devetnajstem 

in zgodnjem dvajsetem stoletju učiteljstvo namreč ni bilo posebej privlačen poklic za moške, 

saj jim ni podeljevalo uglednega družbenega statusa. Prav tako je na zaznave o tem, kaj je za 

določnega moškega primeren poklic in kaj ni, močno vplivala razredna pripadnost v 

kombinaciji s spolom. Pri izbiri poklica so pomembno vlogo igrali tudi kulturna pričakovanja 

in ideologija o moškosti ter z njo povezane konstrukcije moškosti. Vse to je imelo za posledico 

dejstvo, da učiteljstvo, zlasti na nižjih stopnjah izobraževanja, kjer bolj do izraza pride tudi 

vzgojiteljska, ne zgolj izobraževalna vloga učitelja_ice, med moškimi ni bilo posebej zaželen 

                                                
60 Tudi pregled literature kaže, da se je o feminizaciji izobraževanja v povezavi s težavami fantov v šolah z različnih 

perspektiv govorilo že pred skoraj pol stoletja (glej npr. Gold in Reis, 1982; Grumet, 1981; Lahaderne, 1976; 

Sexton, 1969; Shapiro in Dank, 1980; Sugg, 1978). 
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poklic, kar je po drugi strani odprlo možnost tudi za postopen vstop žensk v to polje. Poučevanje 

na primarni stopnji je tako ženskam omogočilo ekonomsko samozadostnost in neodvisnost, 

prisotnost žensk v učiteljstvu pa je še okrepila nizek status tega poklica in s tem omogočila 

zniževanje stroškov za plače zaposlenih (ibid.). 

 

4.2.1 Esencialistična perspektiva 

 

Trenutni medijski, a tudi politični diskurz o feminizaciji v šolstvu slonita predvsem na 

esencialističnih konceptualizacijah, ki feminizacijo v šolah vidijo kot škodljivo za:  

- učiteljski poklic;  

- fante v šolah (Skelton, 2012).  

Argumenti glede škodljivosti feminizacije za učiteljski poklic izpostavljajo negativen vpliv, ki 

naj bi ga pomanjkanje moških v učiteljstvu imelo na status učiteljskega poklica, hkrati naj bi 

manj moških učiteljev predstavljajo tudi težavo za oblikovanje vodstvenih struktur ter 

impliciralo več težav z disciplino (ibid., str. 7). Glede negativnega učinka feminizacije za fante 

v šolah se argumenti nanašajo predvsem na izobraževalne dosežke fantov, oblikovani pa so na 

tri načine (Helbig, 2012).  

Podporniki_ce prve skupine argumentov o škodljivosti feminizacije za učence (Biddulph, 1998; 

Hoff Sommers, 2013; Pollack, 1998) izpostavljajo problematiko pomanjkanja moških 

vzornikov v šolah in zagovarjajo idejo, da bi bili učitelji_ce in učenci_ke ločeni glede na spol, 

tako da bi učitelji poučevali učence, učiteljice pa učenke. Druga skupina argumentov o 

škodljivosti feminizacije v šolah za fante sloni na predpostavkah o vplivu spola učiteljev_ic na 

sposobnosti fantov in deklet ter na njihovo ocenjevanje ter posledično zmožnost napredovanja 

(Diefenbach in Klein, 2002, v Helbig, 2012, str. 665; Grašič et al., 2010; Jeraj, 2013; 

Razdevšek-Pučko, Čuk in Peček, 2003). Zadnja skupina argumentov problematizira 

feminizacijo šole kot institucije, ki naj bi po novem naslavljala zgolj potrebe deklet, na fante pa 

pozabila (Heyder in Kessels, 2013; Shapiro in Dank, 1980). 
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Prva skupina argumentov  

 

Zagovorniki_ce prve skupine argumentov, izpostavljajo predvsem nezmožnost učiteljic, da bi 

razumele pravo naravo fantov, ki zahteva uporabo posebnih pedagoških pristopov. Menijo, da 

je v šolah preveč učiteljic, ki niso sposobne zadostno naslavljati specifičnih potreb šolajočih 

fantov in se z njimi poistovetiti, poleg tega jih ne znajo motivirati in pravilno usmerjati 

njihovega vedenja, premalo pa je moških učiteljev, ki bi jim lahko bili vzor (Skelton, 2012, str. 

9). Glede na raziskavo, ki sta jo opravila Carrington in McPhee (2008, str. 117), je takšno 

prepričanje razširjeno tudi med učitelji_cami, ki jih pomanjkanje učiteljev kot moških 

vzornikov skrbi, ker naj bi med drugim imelo za posledico tudi slabši uspeh fantov. V 

slovenskem prostoru pomanjkanje moških učiteljev problematizira raziskava, ki ugotavlja, da 

spol učiteljev igra pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju fantov in deklet (Jeraj, 2013). 

Izsledki raziskave kažejo, da več učiteljic kot učiteljev meni, da ne prepoznajo in ne upoštevajo 

interesov ter želja fantov, do njih naj bi bile učiteljice tudi redkeje potrpežljive kot učitelji. 

Pokazalo se je tudi, da »več učiteljev kot učiteljic meni, da so dečki radovedni/vedoželjni, več 

učiteljic kot učiteljev pa, da je za dečke značilno, da motijo pouk in da so deklice tudi 

konfliktne« (ibid.).  

Carrington in McPhee (2008, str. 117) v intervjujih z 51 učitelji_cami iz angleških osnovnih šol 

ugotavljata, da večina sodelujočih ne glede na spol pozdravlja politike in ukrepe, ki večajo 

število zaposlenih moških v osnovnih šolah. Razlogi za to so različni, a ženske so verjetneje 

izpostavljale, da je moška prisotnost ključna za zagotavljanje discipline, še posebej v zgodnjih 

letih (Jones, 2007, v ibid.). Večina sodelujočih v intervjujih je menila, da bi 

večanje števila moških učiteljev pozitivno vplivalo na zmanjševanje razlike med spoli pri 

dosežkih, saj naj bi višalo motivacijo fantov za sodelovanje pri pouku (Carrington in McPhee, 

2008, str. 117). Raziskava (Jeraj, 2013) kaže, da je učencem_kam spol učitelja pomemben, pri 

čemer si več deklet kot fantov želi, da jih poučujejo učiteljice, obratno si več fantov želi, da jih 

poučujejo učitelji.61 Prav tako je delež tistih deklet, ki si želijo, da jih poučujejo učitelji, še 

                                                
61 V tem smislu lahko izluščimo zanimivo dilemo: je to, da otroci na podlagi ponotranjenih stereotipov o spolu in 

spolnih vlogah menijo, da bi jih morali poučevati moški oziroma ženske, dovolj močan argument, da bi poučevanje 

na način ujemanja spolov postalo družbeni ideal? O tem je smiselno razmišljati, zlasti če pristanemo na tezo, da 

na uspešnost dela učiteljev_ic pomembno vplivajo tudi nezavedne predpostavke učencev_k. Tako lahko rečemo, 
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posebej visok v primerjavi z deležem fantov, ki si želijo, da jih poučujejo učiteljice. Tudi učitelji 

in učiteljice menijo, da je za otroke dobro, da imajo že na razredni stopnji izkušnje tako z 

učiteljicami kot z učitelji, kar večinoma pojasnjujejo sklicujoč se na družinske vloge, kjer sta 

pri vzgoji otrok zaželena tako ženski kot moški lik.62 Jeraj tako pravi, da morajo imeti fantje in 

dekleta na razredni stopnji izkušnje z učitelji in učiteljicami, saj je to koristno zanje tako z 

vidika razlik v učni uspešnosti kot tudi z vidika socializacije ter doživljanja moškosti in 

ženskosti pri otrocih (ibid.).63 Po svetu so pogosti tudi pozivi k usklajevanju spola učiteljev_ic 

in učencev_k, ki sledijo prepričanju, da je najbolj kakovostno in učinkovito izobraževanje za 

učence tisto, ki ga lahko ponudijo zgolj učitelji, in za učenke tisto, ki ga nudijo učiteljice. 

Za zagotavljanje pravičnosti in enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter dijakov 

moškega spola so po mnenju avtorjev, ki izpostavljajo problematičnost feminizacije 

učiteljskega poklica, potrebne učinkovite spremembe v edukativnem procesu osnovnih in 

srednjih šol. Poleg argumenta o moških vzornikih predlagajo še nekatere druge rešitve 

problematike, npr. spremembo strategij poučevanja, spremembo vodenja razreda in prilagajanje 

kurikula potrebam dijakov_inj, ki naj bi vodile k »učinkoviti pedagogiki« za vse učence_ke 

(Grašič et al., 2010, str. 7; po Marzo, Pickering in Pollack, 2001). 

                                                
da bi ob predpostavki, da učitelji_ce sledijo družbenim predstavam o spolu, ki se ujemajo s predstavami učencev_k 

in jih učitelji_ce posledično tudi ponotranjijo, to lahko imelo nek vpliv na njihovo vedenje. Vendar kmalu naletimo 

na oviro – nikakor ni nujno, da se učitelji_ce res vedejo v skladu s pričakovanimi koncepcijami moškosti in 

ženskosti, ki jih oblikujejo učenci_ke. Biološki spol učiteljev_ic namreč ne zapoveduje nujno tudi vedenja, 

lastnosti ... posameznikov_ic, ki se jih v družbi po navadi povezuje z določenim spolom, torej karakteristik, ki so 

konstruirane kot »tipične« zanj. 

62 Predpostavka v ozadju je, da fantje izven šole nimajo dovolj (»pravih«) moških vzornikov, saj pogosto odraščajo 

z odsotnimi očeti in v popularni kulturi, prežeti z nasiljem, zato naj se jim vsaj v šolskem okolju zagotovi stik z 

moškimi vzorniki. Prepričanje o negativnem vplivu odsotnih očetov na razvoj fantov je sicer močno prisotno tudi 

v diskurzih o spolu v izobraževanju, zato se h kritični refleksiji takšnih predpostavk še vrnemo v empiričnem delu. 

63 Na tem mestu avtor sicer ne pojasni, o kakšni moškosti in ženskosti govori, a ker omenja socializacijo, lahko v 

skladu s teorijo učenja spolnih vlog predvidevamo, da ima v mislih tradicionalno oziroma hegemonsko različico 

moškosti in ženskosti. Pri tem je sicer zanimivo, da Jeraj na drugih mestih omenja, kako lahko moški učitelji 

pomagajo pri razbijanju spolnih stereotipov in fantom ponudijo »alternativno« različico moškosti, ki sloni na ideji, 

da je prizadevanje za šolsko delo lahko tudi v skladu s »fantovsko« kulturo. Prav tako je ena od ugotovitev Jerajeve 

raziskave, da učitelji_ce ne izražajo tipičnih oziroma tradicionalnih različic moškosti in ženskosti, ampak 

prevzemajo lastnosti, ki jih sicer družba pripisuje drugemu spolu. Kako v tej luči pojasniti zgornji argument o 

pomembnosti moških vzornikov za razvoj spolne identitete fantov, ostaja odprto vprašanje. 
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Druga skupina argumentov 

 

V drugo skupino argumentov o škodljivosti feminizacije sodijo predvsem pomisleki, da spol 

učiteljev_ic vpliva na dosežke učencev_k. Joseph Klein (2004) ugotavlja, da večino variance 

pri dosežkih fantov in deklet pojasnjuje prav spol učiteljev_ic. Na vpliv spola učiteljev_ic na 

razlike pri učnih dosežkih med spoli opozarja tudi Jerajeva (2013) raziskava na vzorcu 

slovenskih osnovnih šol, v katero so bili vključeni razredni učitelji_ce, ki poučujejo v četrtem 

ali petem razredu. Avtor opaža, da dekleta dosegajo v povprečju višje zaključne ocene na vseh 

merjenih področjih (matematika, slovenščina, naravoslovje, končni učni uspeh).64 Še 

pomembnejša ugotovitev je po njegovem mnenju, »da medtem ko dosegajo deklice zelo 

podoben učnih uspeh na vseh merjenih učnih področjih tako pri učiteljih kot učiteljicah, 

dosegajo dečki slabši učni uspeh, ko jih poučujejo in njihovo znanje ocenjujejo učiteljice«. Jeraj 

na podlagi tega zaključi, da dosegajo fantje v povprečju višje zaključne ocene, če jih poučujejo 

in njihovo znanje ocenjujejo učitelji, kar poveže s tezo, da ocenjevanje vsebuje tudi 

komponento vzgojne razsežnosti in presojo o učenčevi_kini vestnosti, sodelovanju, prijaznosti, 

pripravljenosti pomagati itd. (ibid., str. 79). V ozadju sta torej dve implicitni predpostavki. Prva 

je, da so učenci manj vestni in pripravljeni sodelovati, da so z vzgojnega vidika bolj 

problematični od učenk. Druga predpostavka je, da so učitelji radodarnejši pri ocenjevanju 

fantov, saj se ga lotevajo bolj pragmatično in objektivno, tako da ocenjujejo zgolj znanje. 

Feminizacija učiteljskega poklica za Jeraja tako predstavlja problem, ki terja uvajanje 

premišljenih strategij, s katerimi bi v učiteljstvo privabili več moških (ibid.). Da osnovna šola 

nudi boljše možnosti za uspeh dekletom kot fantom, ugotavljajo tudi Cveta Razdevšek – Pučko, 

Ivan Čuk in Mojca Peček (2003), ki opozarjajo, da so razlike učnih dosežkov glede na spol pri 

nas velike in statistično pomembne. Tem ugotovitvam sledi tudi poročilo o težavah dijakov pri 

učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Grašič et al., 2010), ki navaja raziskavo 

(Toličič in Zorman, 1977, v ibid., str. 6), v kateri avtorja ugotavljata, da učitelji za isto znanje 

ugodneje ocenjujejo dekleta kot fante. Avtorice poročila tako priporočajo prilagajanje potrebam 

dijakov_inj tudi pri preverjanjih znanja, kjer bi morali upoštevati, »da fantje dosegajo boljše 

                                                
64 Zaključne ocene učencev_k so iz šolskega leta 2007/08, saj je bil v času izvedbe raziskave (v naslednjem 

šolskem letu) splošni učni uspeh že ukinjen (Jeraj, 2013). 
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rezultate pri nalogah, ki so predstavljene z diagrami in ponazarjajo praktične dejavnosti, dekleta 

pa pri nalogah, ki preverjajo poznavanje, priklic in asociativno povezovanje podatkov (Grašič 

et al., 2010, str. 7; Razdevšek – Pučko et al., 2003). Tudi Marina Tavčar Krajnc (2009a), ki 

sicer ne obravnava vidika pomembnosti spola učiteljev_ic, ampak uspešnost učencev_k, vidi 

morebitno prilagajanje šolskega sistema specifikam fantovskega odraščanja kot relevanten nov 

problem za šolsko politiko. Glede na sistemsko zaostajanje učnega uspeha fantov za uspehom 

deklet bi, kot pravi, kazalo razmisliti o nekaterih oblikah pozitivne diskriminacije fantovske 

populacije v smislu večje pozornosti šolskega sistema do motivacije fantov in povečevanja 

njihove navezanosti na šolo, ki se izkazuje kot izrazito pozitiven dejavnik šolske uspešnosti. K 

povečanju motiviranosti za šolsko delo fantov bi lahko prispevali tudi pozitivni elementi 

tekmovalnosti, kjer se fantje izkazujejo kot uspešni, metode poučevanja, ki bi upoštevale 

specifiko fantovske psihosocialne strukture, spodbujanje na področjih, kjer se fantovska 

populacija izkazuje kot uspešna (matematika, računalništvo, tehniški pouk, nekatera področja 

naravoslovja), uporaba računalnikov kot sistemsko uveljavljene učne tehnologije ter aktivne 

oblike in metode dela pri pouku in domačih šolskih zadolžitvah (ibid., str. 40).65 

Rezultati raziskave, ki je uporabila podatke ameriške longitudinalne študije na 

reprezentativnem vzorcu učencev_k osmega razreda iz leta 1988 (Dee, 2007), kažejo, da spol 

učiteljev_ic in učencev_k statistično pomembno vpliva na različne izobraževalne izide: ocene 

testov, percepcije učiteljev_ic o sposobnostih učencev_k in zanimanje učencev_k za določene 

predmete. Ena od ugotovitev te študije je, da spol učiteljev_ic znižuje dosežke tistih učencev_k, 

ki so nasprotnega spola. Zamenjava učiteljice za učitelja za eno leto bi tako izbrisala skoraj 

tretjino razkoraka med dosežki fantov in deklet pri bralni pismenosti, in sicer tako, da bi se 

izboljšali dosežki fantov in poslabšali dosežki deklet (ibid., str. 550). Nepravično ocenjevanje 

je problematika, ki se jo pogosto povezuje z diskurzom o feminizaciji učiteljskega poklica. Kot 

je že nakazano zgoraj, naj bi bile razlike dosežkov med učenci_kami, vezane na spol, deloma 

posledica pristranskosti pri ocenjevanju učiteljev_ic, ki pri ocenjevanju upoštevajo tudi druge 

dejavnike (npr. vedenje učencev_k) (Bennett et al., 1993; Gibb et al., 2008; Kenney-Benson et 

al., 2006). Diskurz o škodljivosti feminizacije v šolstvu na podlagi tradicionalnih dualističnih 

predpostavk o moški in ženski naravi to pristranskost pripiše predvsem učiteljicam, ki naj ne bi 

bile tako objektivne kot učitelji. V ozadju je (samoumevna) predpostavka, da so učitelji do 

                                                
65 Zahteva po prilagajanju šolanja potrebam fantov je ena ključnih tem tudi v diskurzih o spolu v izobraževanju, 

zato se ji nekoliko podrobneje posvečamo v empiričnem delu disertacije.  
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fantov pravičnejši kot učiteljice, ki od njih verjetneje pričakujejo slabše dosežke, kot pravita 

Tašner in Mencin Čeplak (2011, str. 185). Razprave o (ne)objektivnosti ocenjevanja v povezavi 

s feminizacijo šolstva, pa tudi vprašanja pravičnosti so sicer najglasnejše v medijih in so zato 

podrobneje analizirane v empiričnem delu. 

 

Tretja skupina argumentov 

 

Po mnenju zagovornikov_ic tretje skupine argumentov o škodljivosti feminizacije naj bi 

feminizirane šole, ki se prilagajajo potrebam deklet, s tem pustile na cedilu fante. Obstajalo naj 

bi namreč neskladje med moško spolno vlogo in ženskim etosom šole, tj. lastnostmi, ki so sicer 

zaželene v izobraževanju (pridnost, ubogljivost, marljivost, skrbnost, poslušnost ipd.). To 

neskladje, ki ovira napredek fantov, se izraža v dveh korakih. Najprej je zaradi števila učiteljic, 

ki tako očitno presega število učiteljev, možno sklepati, da imajo učiteljice v šolah primat, ki 

se izkazuje skozi nagrajevanje ženstvenega vedenja, kot sta npr. pasivno sledenje navodilom in 

ubogljivost, ter kaznovanje t. i. možatih vedenjskih vzorcev, aktivnosti, uporništva in žilavosti 

(Skelton, 2012). Posledično se fantje počutijo kot tujci v učilnicah, ki dajejo prednost ženskemu 

etosu, učnim stilom, ki se prilagajajo željam deklet in poudarjajo področja, na katerih so dekleta 

še posebej močna (Jones in Myhill, 2004b, str. 548).66 Podlaga takšnim interpretacijam je teza, 

da je (edini) razlog za boljše izobraževalne dosežke deklet nujno, da šole visoko vrednotijo 

ženstvene lastnosti (Cohen, 1998; Epstein, 1998). Teza o feminiziranih šolah, ki bolj ustrezajo 

lastnostim učenk kot učencev, je tako predvsem posledica diskurza o slabih dosežkih fantov, ki 

sloni na idejah o normativnih konstrukcijah moškosti in ženskosti v izobraževalnem kontekstu 

(Verniers, Martinot in Dompnier, 2016). Dodatno veljavnost tej tezi po mnenju Elizabeth 

Marshall (2016) dajejo tudi podobe pošastnih učiteljic v popularni kulturi.  

                                                
66 Učenke naj bi bile, ker je šola ženstvena (v smislu tradicionalnih koncepcij ženskosti), v nepravični prednosti 

pred učenci. Ta linija argumentov ne omenja obstoja različnih ženskosti in moškosti ter obravnava vsa dekleta in 

vse fante kot pripadnike dveh med sabo ločenih, a notranje homogenih skupin. Vprašanje, ki ga pripadniki_ce te 

skupine argumentov ne naslovijo, je torej: Kaj se v šolah dogaja s skupinami deklet in fantov, ki se v tradicionalnih 

koncepcijah ženskosti in moškosti ne prepoznajo? Podrobneje so kritični razmisleki o vseh treh skupinah 

argumentov esencialistične perspektive predstavljeni v nadaljevanju. 
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Študije, ki bi preučile tezo o pogojenosti šolskega uspeha z izražanjem ženstvenih lastnosti, so 

redke, njihovi rezultati si nasprotujejo (Verniers et al., 2016). Raziskava, ki analizira podatke 

longitudinalne študije na kohorti ameriških otrok iz družin z visokim socialno-ekonomskim 

statusom, ki so bili v šolskem letu 1998/99 vključeni v predšolsko izobraževanje (»Early 

Childhood Longitudinal Study-Kindergarden Class of 1998-99«: ECLS-K, ki jo je opravil 

»National Center for Education Statistics«: NCES, 2006 (v Orr, 2011)), je pokazala, da dekleta 

verjetneje izražajo pozitivno držo do šole in pozitivno socialno vedenje, medtem ko fantje 

verjetneje izražajo negativno držo do šole. Pozitivna drža deklet pozitivno vpliva na ocene 

deklet, negativna drža fantov negativno na ocene fantov. Za vse učence_ke velja, da so 

nagrajeni za udejstvovanje pri stereotipno ženskih dejavnostih (npr. branje, ustvarjanje) in za 

pozitivno socialno vedenje, ki je v prvi vrsti značilno za dekleta (vedoželjnost, pozornost). 

Udejstvovanje pri stereotipno moških dejavnostih (športna aktivnost, spoznavanje znanosti) ni 

imelo neposrednega učinka na ocene ne glede na spol otrok. To je lahko po mnenju avtorice 

tudi rezultat nasprotja pri zaznavi določenih vedenjskih vzorcev, ki imajo lahko po eni strani za 

posledico udejstvovanje pri neželenih dejavnostih z negativnim vplivom na ocene (npr. 

uporništvu), po drugi strani pa lahko iste dejavnosti vplivajo tudi na razvoj pozitivnega 

socialnega vedenja fantov, ki je v šolskem okolju zaželeno (reševanje problemov, pogajanje) 

(Orr, 2011, str. 282). 

 

*** 

 

Esencialistična perspektiva feminizacijo v izobraževanju kategorizira kot škodljiv družben 

fenomen z negativnimi posledicami na ravni učiteljskega poklica in šolajočih se. Argumentacija 

esencialističnega pristopa poteka v treh smereh: z izpostavljanjem problematike pomanjkanja 

moških učiteljev oziroma vzornikov v šolah in zagovarjanjem ideje o ločenem poučevanju 

spolov (ujemajoč spol učiteljev_ic in učencev_k), s predpostavkami o vplivu spola učiteljev_ic 

na sposobnosti učencev_k in na njihovo ocenjevanje ter s problematizacijo šole kot 

feminizirane institucije, ki naslavlja potrebe učenk, ne pa tudi učencev. Pregled argumentov 

esencialistične perspektive je temelj, na podlagi katerega nam je v empiričnem delu omogočeno 

razviti kritično analizo diskurzov, ki naslavljajo vprašanja, povezana s feminizacijo učiteljstva. 

Predpostavljamo namreč, da je v medijih problematika feminizacije naslovljena zlasti z 
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esencialistične perspektive. Za čim bolj celostno analizo diskurzov, pa je smiselno predstaviti 

tudi feministično perspektivo, ki zastopa refleksijo, označeno s kritičnimi premisleki o tematiki.  

 

4.2.2 Feministična oziroma perspektiva teoretikov_čark družbene pravičnosti 

 

Obravnava feminizacije s feministične perspektive predstavlja kritičen premislek o 

problematiki, ki je v samem bistvu zasnovan skozi kritiko tez esencialistične perspektive. V 

nadaljevanju je predstavljen alternativni pogled na tri glavne linije argumentov esencialistične 

perspektive glede škodljivosti feminizacije s stališča feministične perspektive. Ta opozarja na 

pomanjkljivosti do zdaj predstavljenih predpostavk in pomislekov, s tem ko problematiko 

feminizacije učiteljstva osvetli z drugega vidika. 

 

Prva skupina argumentov 

 

Zdi se, da je argument vzornika_ce v vzgoji in izobraževanju v praksi še vedno močno prisoten, 

kljub temu da ga vedno več raziskav postavlja pod vprašaj (Carrington et al., 2008; Lahelma, 

2000; Sokal et al., 2007; Watson, 2017). Dolores Gold in Myrna Reis (1982) ugotavljata, da je 

hipoteza o prisotnosti učiteljev moškega spola, ki naj bi zmanjševala izobraževalne težave 

fantov, tako teoretično kot tudi empirično slabo podprta. Na kognitivne, čustvene in vedenjske 

izobraževalne izide veliko bolj kot spol učiteljev_ic (in učencev_k) vpliva kakovost 

poučevanja, sploh na področju bralne pismenosti in z njo povezanih komunikacijskih spretnosti 

ter verbalnega sporazumevanja (Rowe in Rowe, 2002). Večina avtorjev_ic ne najde povezave 

med spolom učiteljev_ic in izobraževalnimi dosežki učencev_k (Carrington et al., 2008; 

Driessen, 2007; Holmlund in Sund, 2008; Sokal et al., 2007). Prav tako je vprašljiva smiselnost 
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uporabe pedagoških pristopov, ki spadajo v skupino »prijaznih za fante«67 in ki naslavljajo 

razlike ter se prilagajajo spolu učencev_k (Younger in Warrington, 2006; Younger et al., 2005). 

Mnogi_e torej izpostavljajo pomisleke o tem, da bi spol učiteljev_ic vplival na njihov slog 

poučevanja, pa tudi o tezi, da se učenci_ke lažje poistovetijo z učitelji_cami svojega spola 

(Carrington in Skelton, 2003). Anne Watson (2017) v kvalitativni študiji primera ugotavlja, da 

le štirje od 29 sodelujočih fantov menijo, da je spol učiteljev_ic dejavnik, ki pomembno vpliva 

na njihovo sodelovanje in dosežke. Na podlagi pripovedovanj učencev Watson prikaže 

kompleksnost številnih dejavnikov, ki vplivajo na izobraževalne dosežke in pripravljenost za 

sodelovanje, hkrati opozori na različne načine delovanja spolnih režimov in razmerij moči, ki 

oblikujejo artikulacijo mnenj učencev o vplivu učiteljev_ic na njihove dosežke. Ukrepi, s 

katerimi se zagotavlja več moških učiteljev, so sicer smiselni, a teoretična podlaga, na kateri se 

oblikujejo edukacijske politike, ki pozivajo k večjemu številu moških v učiteljstvu, je po 

mnenju nekaterih avtorjev_ic trhla. Na to, da je za šolske reforme, ki bi učinkovito naslavljale 

slabše dosežke fantov, treba zgraditi bolj prefinjeno teorijo o vplivu spola učiteljev, ki se izogne 

zdravorazumskim argumentom o vlogi vzornikov v izobraževanju, poleg Watson (ibid.) 

opozarja tudi Driessen (2007). Driessen je na podlagi obsežne študije, v katero so bile vključene 

nizozemske osnovne šole, potrdil hipotezo, da spol učiteljev_ic nima pomembnega učinka na 

dosežke, stališča in vedenje učencev_k. Ugotovitev se je izkazala za veljavno v različnih 

kategorijah: drži za otroke ne glede na njihov spol, pripadnost manjšinski ali večinski populaciji 

ter socialno-ekonomski status. Spol učiteljev_ic torej nima povsem enoznačne vloge. Finska 

raziskava Eline Lahelma tako kaže, da učenci_ke menijo, da spol učiteljev_ic ne vpliva na 

odnose v razredu ter na njihov stil učenja (Lahelma, 2000). Dve raziskavi sta celo pokazali, da 

                                                
67 To lahko razumemo v okviru splošne teorije diferenciacije, gre namreč za prilagajanje pouka učencem_kam 

oziroma skupinam učencev_k. Prilagajanje je lahko smiselno npr. v primerih prilagoditve načina preverjanja 

znanja (nekaterim bolj odgovarja in izkazujejo boljše rezultate pri pisnem, drugi pri ustnem preverjanju), a lahko 

tudi krepi spolne stereotipe. V tem kontekstu v tuji literaturi govorijo o t. i. »boy friendly« pedagoških pristopih, 

pri čemer so mišljeni pozivi, da je pouk treba prilagoditi fantom: npr. fantje naj bi potrebovali več gibanja – 

prilagoditev gre zato v smeri prostorskih sprememb učilnic in učnih ur oziroma načina podajanja snovi; fantje naj 

bi bili bolj problemsko naravnani – prilagoditev gre v smeri večjega obsega projektnega dela; fantje naj bi bili bolj 

tekmovalni – prilagoditev gre v smeri vključevanja tekmovanj kot spodbude ... Kot zanimivost: spletni iskalnik 

Google za dokončanje zapisane fraze boy friendly predvidi in ponudi naslednje zadetke – teaching strategies, 

preschool classroom, curriculum, learning environment, schools ... (datum iskanja: 19. 11. 2020). Vsi razen enega 

gesla (diet) se nanašajo na šolsko okolje, kar je še en pokazatelj, kako zelo pomembna in priljubljena tema je 

zaskrbljenost nad šolskimi izkušnjami in težavami fantov. 
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je odnos fantov do šole bolj pozitiven, če jih učijo učiteljice (Carrington et al., 2008; Sokal et 

al., 2007). Prav tako Marcel Helbig (2012), ki je preučil empirične podatke raziskav TIMSS 

2007 in PIRLS 2006 iz 21 držav članic EU in OECD, ugotavlja, da bralne in matematične 

spretnosti fantov niso odvisne od spola učiteljev, da torej ne velja, da bi moški učitelji koristno 

vplivali na dosežke fantov pri matematiki in branju, a se v nekaterih državah pokaže, da 

poučevanje učiteljic koristi dekletom. 

Tudi raziskava, ki sta jo na podatkih švedskih dijakov_inj in učiteljev_ic opravila Helena 

Holmlund in Krister Sund (2008), je ugotavljala, ali lahko razliko dosežkov glede na spol 

pripišemo temu, da je v šolah več učiteljic kot učiteljev. Zanimalo ju je, ali ujemanje spola 

učencev_k in učiteljev_ic kavzalno vpliva na dosežke učencev_k. Čeprav je raziskava zaznala 

višje razlike dosežkov glede na spol pri tistih predmetih, kjer je večji delež učiteljic, te povezave 

po mnenju avtorjev ne moremo interpretirati kot vzročno-posledične. Iz razpoložljivih 

podatkov avtorjema tako ni uspelo potrditi prvotne hipoteze, da ujemanje spola učiteljev_ic in 

učencev_k izboljšuje dosežke učencev_k (ibid.). Carolyn Jackson (2002) ugotavlja, da imajo 

lahko razredi, v katere so vključena samo dekleta, pozitiven učinek zanje, a da ločeno 

poučevanje fantov, ki sledi siceršnjemu kurikulu, nikakor ne vpliva pozitivno na dosežke 

fantov, saj ne naslavlja problematičnosti mačistične kulture, ki je prisotna v izobraževanju, 

oziroma jo celo podpira (ibid., str. 46). Da ločeno poučevanje spolov ni nujno učinkovita 

strategija za dvig dosežkov, sicer na podlagi treh študij primera v angleškem kontekstu 

ugotavljata tudi Michael Robert Younger in Molly Warrington (2006, str. 607), čeprav se je 

pokazalo, da takšen način poučevanja lahko potencialno vpliva tudi na izboljšavo dosežkov 

fantov in deklet pri določenih predmetih, predvsem lahko ima pozitivne učinke na vzdušje in 

izobraževalni etos v razredih, še zlasti z vidika zadovoljstva učencev_k, a le v zelo specifičnih 

pogojih. Pri tem sta ključnega pomena kontekst in širše razumevanje ospoljenih neenakosti, na 

podlagi katerih je načrtovana uvedba ločenega načina poučevanja glede na spol. Če zasnova 

temelji na esencialističnih konstrukcijah fantovskih in dekliških učnih stilov in prepričanju, da 

je ločeno izobraževanje spolov nujen predpogoj za rešitev vseh težav, s katerimi se soočajo 

fantje v izobraževanju, bo vpeljava manj uspešna, kot če se vzpostavlja v izobraževalnem 

okolju, ki spodbuja razvijanje pedagoških praks, ki so pozorne na presečno delovanje različnih 

neenakosti v izobraževanju in niso usidrane v stereotipnih in esencialističnih predpostavkah o 

ospoljenih učnih stilih in interesih (ibid., str. 612; Martino in Kehler, 2006). 
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Druga skupina argumentov 

 

S kritično refleksijo prepričanj, da so šole nepravične do učencev tudi zato, ker je zaposlenih 

preveč učiteljic, se ukvarjajo pripadniki perspektive o družbeni pravičnosti, ki sicer tudi sami 

zagovarjajo večjo raznolikost v učiteljstvu, a ne na temelju argumentov, ki bi stereotipizirali 

oziroma takšnih, ki bi sodili o profesionalnosti učiteljev_ic na podlagi njihovega spola, 

družbenega razreda ali lastnosti, ki izvirajo iz etnične pripadnosti (Lingard et al., 2009; Skelton, 

2012). 

Pri očitkih, da učiteljice od fantov pričakujejo slabše dosežke kot od deklet, gre za samoumevne 

predpostavke, da so do fantov učitelji pravičnejši kot učiteljice (Tašner in Mencin Čeplak, 

2011). Razloge za slabše dosežke fantov se tako skoraj v celoti pripisuje zunanjim dejavnikom68 

(Francis in Skelton, 2005), njihov neuspeh pa postane posledica feminiziranih šol. Da so učitelji 

pravičnejši od učiteljic, izpodbijajo številne raziskave (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009; 

Sadker in Sadker, 1994, v Tašner in Mencin Čeplak, 2011, str. 185; Skelton, 2002; Walkerdine, 

1997), ki dokazujejo, da tudi učiteljice fante obravnavajo kot prihodnje nosilce pomembnih 

vlog, od deklet pa pričakujejo predvsem pridnost, delavnost in urejenost (Tašner in Mencin 

Čeplak, 2011, str. 185). Da učitelji niso nujno nepristranski, dokazuje tudi raziskava Mieke van 

Houtte (2007). Van Houtte analizira vpliv spola učiteljev_ic na stopnjo zaupanja do učencev_k 

v tehničnih in poklicnih šolah in med drugim ugotovlja, da obstaja statistično pomembna 

povezava med spolom učiteljev_ic in učencev_k v smislu, da učitelji dajejo prednost učenkam. 

Raziskava opravljena na vzorcu učencev_k in učiteljev_ic iz vseh 844 hrvaških osnovnih šol 

pa je na podlagi analize šolskih ocen in dosežkov na standardiziranih preverjanih znanja ovrgla 

tezo, da spol učiteljev_ic vpliva na razlike dosežkov fantov in deklet (Burušić, Babarović in 

Šerić, 2012).  

 

                                                
68 Ko govorimo o zunanjih dejavnikih, imamo v mislih npr. učitelje_ice, ki veljajo za (fantom) neustrezne, obliko 

in sestavo testa oziroma preizkusa znanja, ki naj ne bi ustrezala (fantovskemu pristopu k šoli) ... Vendar se je ob 

tem treba zavedati, da postavljanje ločnice med notranjimi in zunanjimi dejavniki ni povsem primerno, saj gre v 

realnosti za preplet različnih dejavnikov (npr. nek notranji dejavnik, kot je motivacija za delo, je lahko odvisen od 

različnih zunanjih dejavnikov, npr. simpatičnosti učitelja_ice ...).  
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Tretja skupina argumentov 

 

Hipoteza o feminizaciji šole kot institucije neuspeh učencev pripisuje sistematičnemu 

nagrajevanju ženstvenega vedenja in lastnosti, ki veljajo za tipično ženske v šolah. Idejo, da 

šola nagrajuje in kaznuje posamezna vedenja, značilna za konstrukcije ženskosti ali moškosti, 

sta pod drobnogled vzeli tudi Jones in Myhill (2004b), njune ugotovitve smo podrobneje 

predstavili v poglavju o konstrukcijah moškosti in ženskosti v šolah, ki se osredotoča na 

protislovja, s katerimi se v izobraževanju soočajo učenci in učenke. Avtorici pravita, da je lahko 

ista kombinacija lastnosti učenca_ke razumljena pozitivno ali negativno, kar potrjuje tudi 

portugalska raziskava o tem, kakšen je za srednješolske učitelje_ice idealen učenec_ka. Santos, 

Cruz in Belem (2014, v Verniers et al., 2016, str. 371) ugotavljajo, da je idealno, če združuje 

spoštljivost in ubogljivost z aktivnim sodelovanjem, spraševanjem in celo izražanjem dvomov, 

ki spodbujajo učitelje_ice k iskanju novega znanja in alternativnih poti. Raziskava, opravljena 

na vzorcu nemških diplomantov_k, ugotavlja, da se lastnosti, ki so tipično razumljene kot 

moške – tekmovalnost, odločnost, samozavest in občutek večvrednosti – povezujejo z uspehom 

na kariernem področju (Abele, 2003, v ibid.). Te karakteristike, kot ugotavljajo Freund, Weiss 

in Wiese (2013, v ibid.), tudi napovedujejo višjo stopnjo jasnosti pri izbiri kariernih ciljev ob 

vpisu na fakulteto med švicarskimi srednješolci_kami iz srednjega razreda. Omenjene raziskave 

sicer pokrivajo različna področja, skupno jim je, da kažejo na precej bolj kompleksno 

izobraževalno stanje, kot bi bilo mogoče sklepati iz hipoteze o feminizaciji šole in 

spremljajočega diskurza – da torej to, da šole nagrajujejo vedenje, ki je bolj značilno za dekleta, 

ne velja. 

Tudi Catherine Verniers et al. (2016) na podlagi lastne raziskave ugotavljajo, da dokazi, ki bi 

podpirali to hipotezo, ne obstajajo in da gre pri razlagah o feminizaciji šole za preveč 

poenostavljeno in delno reprezentacijo šolske dinamike. Njihova raziskava je sicer potrdila 

ugotovitve nekaterih drugih (glej npr. Jones in Myhill, 2004b), da učenci_ke še vedno vidijo 

sami sebe v tradicionalnih spolnih vlogah in povezujejo šolsko kulturo s tipično ženskim 

vedenjem, tipično moško vedenje pa razumejo v okvirih upora šolskim pravilom. Vendar se je 

izkazalo tudi, da šole danes podpirajo in nagrajujejo tudi nekatera vedenja, ki veljajo za tipično 

moška, med njimi predvsem trdnost in odločnost. Prav tako avtorji opozarjajo na nepravičnost 

učinkov, ki jih ima takšna razlaga za dekleta, a tudi in predvsem za fante. Pojasnjevanje njihovih 

slabših dosežkov z neskladjem med zahtevami šole in njihovo »pravo naravo« fante namreč 
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napeljuje k razmišljanju, da so zanje težave v šoli nekaj povsem naravnega. Na podlagi takšnega 

razmišljanja lahko fantje povsem opustijo zanje nezaželeno vlogo dobrega učenca. Hipoteza o 

feminizaciji šol tako pušča fante povsem brez idej o tem, kako izboljšati svojo izobraževalno 

izkušnjo in dosežke (Verniers et al., 2016, str. 378).  

 

*** 

 

Teza, da šole zaradi manjšega števila moških učiteljev ne zadovoljujejo potreb fantov, temelji 

na neločljivo povezanih implicitnih prepričanjih, da fantje potrebujejo moške vzornike, saj se 

učiteljice niso sposobne poistovetiti z njimi, ne razumejo njihovih specifičnih potreb in jih ne 

znajo uspešno motivirati, vzbuditi njihovega zanimanja, usmerjati njihovega vedenja ter slediti 

njihovemu razvoju. Feministična perspektiva je kritična do takšnega stališča, ki prešteva in 

primerja zaposlene v učiteljskem poklicu glede na spol in ki razume spol kot homogeno 

kategorijo, ki določa, da so učiteljice skrbne negovalke, učitelji pa tekmovalni in učinkoviti pri 

zagotavljanju discipline (Skelton, 2012, str. 14). Namesto da željo po večjem številu učiteljev 

vodijo stereotipi o moških učiteljih kot vzornikih in vzgojnih avtoritetah, je smiselno na 

feminizacijo učiteljstva pogledati skozi konceptualni okvir, v katerem je mogoče pomanjkanje 

moških učiteljev osmisliti na način, ki presega omejtive modela spolnih vlog (Martino in Rezai 

– Rashti, 2010, str. 250). Diverzifikacija učiteljstva namreč zahteva prepoznavo različnih 

načinov delovanja moškosti in ženskosti v izobraževalnem okolju (Skelton, 2012).  

Kritična refleksija esencialistične perspektive je pomembna z vidika celostnega razumevanja 

kompleksnega fenomena feminizacije učiteljskega poklica. Ker je feminizacija tudi sicer v 

javnosti ena vidneje prisotnih tem razprave, v empiričnem delu analiziramo (tudi) diskurze o 

spolu v izobraževanju, ki problematizirajo feminizacijo, pri čemer nas zanima predvsem, na 

kakšen način je feminizacija v gradivih reprezentirana. Se konstruira kot problem? In če se, v 

kakšnem kontekstu? Gre za diskurze, ki se napajajo v esencialističnih ali feminističnih 

perspektivah? Na kakšnih predpostavkah slonijo? Ugotovitve o naravi diskurzov o feminizaciji 

osvetlimo v luči povezav oziroma interakcij z drugimi diskurzi o spolu v izobraževanju in jih 

kontekstualiziramo v širšem družbenem kontekstu. 
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4.3 Spolno specifične izbire študija 

 

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije o spolni sestavi diplomiranih iz leta 2008 

pravijo, da je bilo med diplomanti_kami na terciarni stopnji izobraževanja pomembno več 

deklet kot fantov, tako je od celotne populacije diplomiranih v višjih in visokih ter 

univerzitetnih programih v Sloveniji diplomiralo 63 % deklet in 37 % fantov (Ule, 2010). Leta 

2018 je ostalo razmerje praktično nespremenjeno, med vsemi diplomiranimi je bilo 61 % deklet 

in 39 % fantov (SiStat, 2020b). Zanimivo je, da se ta trend ne nadaljuje pri doktorskem študiju, 

čeprav se tudi na tem področju stanje spreminja. Podatki iz leta 2009 kažejo, da je bilo med 

vsemi doktorandi_kami 44,8 % žensk in 55,2 % moških (Tašner in Mencin Čeplak, 2011), 

podatki iz leta 2010 pa, da je doktoriralo 46 % žensk in 54 % moških (SiStat, 2020a). V letu 

2015 so se spremenila razmerja, doktorski naslov je pridobilo 54,3 % žensk in 45,7 % moških, 

podobno je bilo leta 2016, ko je doktoriralo 54,1 % žensk in 45,9 % moških, in leta 2018, ko je 

med vsemi, ki so končali doktorski študij, spet bilo nekoliko več žensk kot moških (54 % žensk 

in 46 % moških) (ibid.).  

Statistični podatki o vpisanih v terciarno izobraževanje in o diplomantih terciarnega 

izobraževanja glede na vrsto programa in spol kažejo, da so dekleta po številu doseženih diplom 

uspešnejša od fantov. Tašner in Mencin Čeplak (2011) pri tem dodata, da so dekleta prodrla 

tudi v »prestižne« znanstvene discipline, kot sta medicina in pravo. Ule (2010) to pripiše 

razmeram glede izobraževanja deklet, ki so se začele korenito spreminjati v njihov prid 

približno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. A vendar raziskave kažejo, da so vzorci 

odraščanja še vedno močno opredeljeni s spolnimi stereotipi. Čeprav so se dekleta začela 

množično odločati za študij na višjih stopnjah izobraževanja, so ostajala pri tipično »ženskih 

študijih«, fantje pa so se usposabljali za nove ugledne poklice, povezane z novimi tehnologijami 

(ibid., str. 22). Da je spolna segregacija v izobraževanju izziv, ki preprečuje napredek na 

področju enakosti spolov v edukaciji tudi na ravni EU, kaže indeks enakosti spolov (EIGE, 

2019). To potrjujejo tudi slovenski statistični podatki o vključenih v terciarno izobraževanje 

glede na študijski program in spol, ki že vrsto let kažejo precej ustaljeno podobo spolne 

segregacije (Tašner in Mencin Čeplak, 2011; Ule, 2010). Spolno specifične izbire 

izobraževalnih poti fantov in deklet še vedno sledijo tradicionalnim koncepcijam spolnih vlog. 

Tako se dijakinje ob vpisu na terciarno stopnjo izobraževanja v večini primerov odločajo za 

»tipično ženska« področja študija, kot so izobraževanje, humanistika, družboslovje, sociala in 



 112 

zdravstvo, in se kljub vedno boljšim rezultatom na področju naravoslovne in matematične 

bralne pismenosti (kot kažejo rezultati raziskave PISA) še vedno redko odločajo za študij na 

teh področjih (Tašner in Mencin Čeplak, 2011, str. 179). Podobno je z dijaki, ki izbirajo 

tradicionalno »moške« programe – informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), 

naravoslovje, tehniko, gradbeništvo ter proizvodne in predelovalne tehnologije. V letu 2015 je 

dve tretjini vseh diplomantk pridobilo diplomo s področij družbenih ved, poslovnih ved in prava 

ali s področij izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter umetnosti in humanistike. V 

moški populaciji diplomantov je na naštetih področjih diplomirala približno tretjina oziroma 38 

odstotkov, a sta bili tudi v letu 2015 bolj »moški« področji naravoslovje in tehnika, kjer je 

končala študij manj kot tretjina žensk (SURS, 2015). V Grafikonu 2 so prikazana razmerja 

glede na spol in področje izobraževanja ob vpisu na terciarno stopnjo v šolskem letu 2018/19. 

Najočitnejše razlike pri deležih moških in žensk se ponovno pokažejo na področjih 

izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev, umetnosti in humanistike, družbenih ved in 

zdravstva ter socialne varnosti, ki so področja, kjer prevladujejo ženske. Razlike so očitne tudi 

na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije ter tehnike, proizvodne tehnologije in 

gradbeništva, kjer so številnejši moški. 
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Grafikon 2: Študenti terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja 

(KLASIUS_P16) in spol za šolsko leto 2018/19 

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SiStat, 2020c) 

 

Tudi v državah članicah EU se stanje bistveno ne razlikuje, čeprav stopnja spolne segregacije 

na študijskih področjih niha med posameznimi državami. Tako so najnižje razlike pri študijskih 

izbirah med spoli zaznali v Bolgariji, Romuniji in Italiji, najbolj očitne so bile na Finskem, 

Danskem, Irskem, v Estoniji in Belgiji (EIGE, 2017). Joanna Sikora in Artur Pokropek (2011) 

ponujata razlago za – na prvi pogled morda nekoliko nenavadno – razporeditev držav glede na 

stopnjo spolne segregacije pri izbiri študija. V tem kontekstu govorita o razlikah med 

postindustrijskimi državami in državami v razvoju, prve se od drugih ločijo po tem, da so se 

skupnosti OECD pridružile pred letom 1990, zaznamujejo pa jih daljša obdobja trajne 

gospodarske prosperitete in demokratična politična ureditev (Inglehart in Norris, 2003, v Sikora 
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in Pokropek, 2011, str. 236). Večina raziskav (Bradley, 2000; Charles in Bradley, 2002; 2009; 

Støren in Arnesen, 2007) je potrdila vzorec, ki ugotavlja večje razlike med spoli pri študijskih 

izbirah v postindustrijskih državah (npr. celotna Skandinavija, Nemčija, izven EU tudi 

Japonska in Nova Zelandija) kot v državah v razvoju (npr. Romunija, Bolgarija). Razlaga sledi 

tezi, da sta v postindustrijskih državah, kjer prevladuje egalitarna kultura, samorealizacija in 

kakovost življenja pomembnejši vrednoti kot ekonomska in fizična varnost, ki sta samoumevni 

(Sikora in Pokropek, 2011). Ko se spolno esencialistične predpostavke spojijo z vrednotami 

samorealizacije, je bolj verjetno, da se bodo moški in ženske »sami segregirali«.69 To težnjo 

nadalje krepijo tudi institucionalni konteksti, v katerih si lahko v postindustrijskih družbah 

ženske obetajo relativno privlačne zaposlitvene možnosti tudi na tistih profesionalnih 

področjih, ki so sicer kulturno konstruirana kot ženska. V tistih okoljih, ki so v tranziciji 

oziroma v večji meri pod vplivom ekonomske in politične negotovosti, pa so razlike pri 

študijskih izbirah med spoli manjše, saj jih ne krepijo težnje po institucionalnem potrjevanju 

lastnega izraza,70 hkrati pa so posamezniki_ce bolj kot v postindustrijskih družah obremenjeni 

z zasledovanjem praktičnih ciljev, ki nudijo ekonomsko varnost (ibid., str. 236–237). Ta razlaga 

poleg »kulturnega« elementa pri konstrukciji spola vpelje še nekaj, kar lahko razumemo kot 

»razredni« element: upošteva dimenzijo ekonomske varnosti, ki je za višji sloj verjetno 

zagotovljena, za srednji in zlasti nižji sloj pa je nekaj, kar lahko pritiska na izbiro študija. 

Različne izbire študija, ki jih avtorja nazorno prikažeta v mednarodni perspektivi, bi tako najbrž 

lahko na podoben način razlagali tudi v okviru posameznih držav. Spolna segregacija je v tej 

luči torej precej bolj kompleksna tema, na katero vplivajo različne razsežnosti neenakosti in je 

zato ni smiselno obravnavati enoznačno.71 

                                                
69 Uporaba navednic je namerna, opozarjajo namreč, da te, »proste« izbire posameznikov_ic usmerjajo spolni 

stereotipi, ki so naučeni in ponotranjeni v procesu socializacije, pogosto pa temeljijo na spolnem esencializmu ter 

perpetuirajo tradicionalno delitev spolnih vlog. 

70 Tudi »lastni izraz« je konstruiran v določeni družbi, kulturi in se vzpostavlja v procesu socializacije. Ne gre torej 

za biološko vgrajene preference, ampak za odsev naučenih družbenih in kulturnih vzorcev o spolnih vlogah.  

71 Na spolno segregacijo lahko torej gledamo negativno kot na mehanizem, ki perpetuira neenakost spolov. Če 

sledimo omenjeni razlagi, ki vpelje razredno dimenzijo in torej vsaj deloma izključno negativno interpretacijo 

postavlja pod vprašaj, dobi refleksija problematike nove razsežnosti. Spolno segregacijo lahko reflektiramo tudi z 

zgodovinskega vidika, pri čemer se na splošno pokaže, da je večja verjetnost, da imajo države, kjer je spolna 

segregracija nižja, socialistično zgodovino, kar nas opozarja na pomen družbenega, kulturnega, političnega in 

ekonomskega konteksta, v katerem preučujemo umeščenost ospoljenih razmerij. Spolne segregacije zato ne 
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Če gledamo stanje celotnega območja EU-28 med letoma 2005 in 2017, na področju spolne 

segregacije pri izbiri izobraževanja in kasnejših poklicnih poti ni bistvenih sprememb. Te so 

opazne na ravni posameznih držav članic. Največji napredek na tem področju beleži Ciper, ki 

je svoje stanje izboljšal predvsem na račun večjega deleža moških, ki študirajo na področjih 

izobraževanja, zdravstva, sociale, humanistike in umetnosti. Za več kot 7 odstotnih točk so v 

dvanajstih letih napredovale še Estonija, Španija, Italija, Slovenija in Slovaška. V istem obdobju 

sta na področju spolne segregacije pomembno nazadovali Malta (- 11,2 odstotne točke) in 

Nemčija (- 7,7 odstotne točke) (EIGE, 2019, str. 42). 

V Študiji o razlikah med spoloma pri izobraževalnih dosežkih v Evropi prav tako ugotavljajo, 

da statistika kaže spolno stereotipno izbiro poklicnih poti (Razlike med spoloma, 2010). V 

mnogih državah sta deleža fantov in deklet, vpisanih v obvezno in višje sekundarno 

izobraževanje, približno enaka, velike razlike se pojavljajo predvsem v povezavi s tipom šol ali 

programov. Tako je med vsemi, ki so vpisani v poklicne usmeritve, vsesplošno večji delež 

fantov. Tudi v poklicnih šolah razporeditev fantov v izbrane programe ustreza vzorcu 

tradicionalnih spolnih vlog. Hiter pregled podatkov iz posameznih držav pokaže, da:  

- sta v Belgiji (flamski skupnosti) v umetniškem sekundarnem izobraževanju dva od treh 

vpisanih ženskega spola, pri čemer se zdi, da se ta trend še povečuje; 

- so v Španiji v srednjem poklicnem izobraževanju nekatera področja (tista, ki so 

povezana z zdravstvom, človekovim videzom ali tekstilstvom) skoraj povsem ženska 

(približno 90 % deklet), spet druga (avtomobilska, elektrotehniška, računalniška 

usmeritev) skoraj povsem moška (približno 80 % fantov); 

- je v Franciji med vsemi udeleženimi v tajniških, pisarniških sistemih, zdravstvu in 

socialnem varstvu, frizerskih in lepotilnih službah, približno 95 % deklet, med tistimi, 

ki so izbrali gradbeništvo, stavbarstvo, tesarstvo, strojništvo, elektrotehniko in 

elektroniko, pa 7 % deklet. Stanje se je sicer med letoma 2000 in 2007 začelo 

izboljševati, a počasi; 

- v Italiji dekleta prevladujejo v splošnih srednjih šolah, posebej pedagoških in 

družboslovnih usmeritev (85 %), in umetniških šolah (67 %), fantje pa v tehniških šolah 

(65,8 %); 

                                                
razumemo enoznačno in v negativni luči, ampak poskušamo reflektirati različne vzroke za vztrajanje njene bolj 

ali manj globoke družbene zakoreninjenosti.  
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- nedavno švedsko poročilo kaže, da sta le v četrtini izobraževalnih programov na ravni 

ISCED 3 deleža spolov uravnotežena (razporeditev sega od 40 % do 60 %) in da imajo 

le trije od 17 nacionalnih izobraževalnih programov uravnoteženo spolno strukturo 

(ibid., str. 57). 

Vse to pomeni, da bi morale poklicne smernice s spolom povezanim poklicnim izbiram 

namenjati več pozornosti, saj bi se le tako lahko spoprijemali s stereotipi v šolski kulturi, med 

dijaki_njami in pri delodajalcih_kah (ibid., str. 57–58). Različen izbor področij šolanja fantov 

in deklet namreč ni povezan z nadarjenostjo in sposobnostmi enih in drugih, kot izpostavlja Ule 

(2010, str. 22). To je opazno tudi iz rezultatov mednarodnih primerjav znanja (npr. PISA, 

TIMMS, PIRLS), kjer dekleta dosegajo višje rezultate tudi na tistih področjih, za katera se 

kasneje redkeje odločajo (npr. naravoslovje). Razlika med nadarjenostjo in izbirami je, kot 

pravi Ule, prevelika, da bi jo bilo mogoče pripisati nekakšnim endogenim ali naključnim 

zunanjim dejavnikom (ibid., str. 23).72 Prav tako razlike pri študijskih izbirah niso prirojene ali 

nespremenljive, ampak so najverjetneje posledica mnogih let spolne socializacije, ki usmerja 

dekleta k skrbstvenim poklicem in poklicem, kjer se dela z ljudmi, fante pa k mehaniki in športu 

(Petersen et al., 2014, str. 56). Dokaz za neuravnoteženo spolno pripisovanje in predpisovanje 

vlog je, da dominantne študijske izbire ustrezajo prevladujočim predstavam o poklicih, 

primernih za ženski oziroma moški spol (Ule, 2010, str. 23). Gre torej za spolno neuravnoteženo 

»usmerjanje«, ki ga lahko nadalje krepijo prikriti kurikuli, ki se kažejo v stereotipnih učnih 

vsebinah, izbirah primerov, učnih metodah in splošnem ozračju v učilnicah. Ule izpostavi še en 

vidik problematike, ki izhaja iz takšnih statistik, ko pravi, da ti podatki kažejo na neke vrste 

»psevdointeres« družbe, izobraževalnih institucij, svetovalnih služb in staršev za izobraževanje 

deklet, na kar so opozarjale že raziskave iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Dekletom so 

namreč sicer res vedno bolj odprte poti do visokih stopenj izobraževanja, vendar ne tudi 

ustrezne višje stopnje v poklicni karieri, saj podatki kažejo, da obstaja za dekleta manjša 

verjetnost kot za fante, da dosežejo karierni vzpon in poklicni uspeh (ibid.). Tu gre torej za 

                                                
72 Vendar je tu smiselno opozoriti še na nekaj: eden od kriterijev izbire študijske smeri v sodobnih družbah so tudi 

osebne preference. Izbire so torej odvisne tudi od tega, v kolikšni meri neko področje bodoče študente_ke veseli 

oziroma kako zanimivo se jim zdi (lahko bi zadevo še zapletli in rekli, da je tudi to, kaj je za posameznika_co 

kriterij pri izbiri študija, pod družbenim vplivom). Predpostavka, da uspeh pomeni nadarjenost, je smiselna, a ob 

tem ni nujno tudi, da nadarjenost na nekem področju sovpada z naklonjenostjo do njega. Če je nekdo uspešen na 

določenem področju, še ni nujno, da mu je to tudi všeč, kar potrjujejo tudi raziskave, ki ne kažejo nujno sovpadanja 

veselja do matematike in dobrih rezultatov (npr. TIMSS, 2015, glej Japelj Pavešić in Svetlik, 2016a).  



 117 

izobraževalne izide, katerih pomembnost in prezrtost v diskurzih o razlikah izobraževalnih 

dosežkov glede na spol izpostavlja tudi Weaver-Hightower (2003). Podaljševanje 

izobraževanja torej ni nujno emancipatorni dejavnik odraščanja mladih deklet, zaključi Ule 

(2010, str. 23), kot to tudi niso njihovi v povprečju višji dosežki. 

Evropski inštitut za enakost spolov tako opozarja na pomen spolnih stereotipov in različnih 

pričakovanj, ki so jih deležni ljudje glede na spol in ki odsevajo v izobraževalnih izbirah fantov 

in deklet. Te namreč pomembno prispevajo k spolni segregaciji v izobraževanju, kar vodi tudi 

k večjim delitvam spolov na trgu dela in krepi vsesplošen vtis o nižjem vrednotenju dela, 

sposobnosti in kompetenc, ki se jih tradicionalno pripisuje ženskam (EIGE, 2017, str. 34). 

Mirjana Ule in Renata Šribar (2008, glej tudi Tašner in Mencin Čeplak, 2011, str. 179) spolno 

segregacijo v izobraževanju kontekstualizirata v trenutno prevladujočem neoliberalnem 

diskurzu, ki poudarja gospodarski razvoj in napredek. Tega namreč, če o sistemih mislimo zelo 

poenostavljeno, poganjajo predvsem tradicionalno »moška« področja. Zaradi visokega 

vrednotenja konkurenčnosti in inovativnosti v sodobnih družbah lahko razumemo pretežno 

moško dominirana izobraževalna področja kot »boljšo odskočno desko pri zaposlovanju«, saj 

imajo prednost nove tehnologije, naravoslovno-tehniška raziskovalna področja, ki so bolj 

»uporabna« in pomembna za gospodarstvo ter s tem za družbo (ibid.). To, da so moško 

dominirana področja bolj zaželena od ženskih, lahko zaključimo tudi na podlagi raziskave, ki 

so jo opravile Catherine Riegle-Crumb, Barbara King in Chelsea Moore (2016). Preučile so 

izobraževalne poti mladih, ki izbirajo spolno netipične študije, pri čemer jih je zanimalo, ali 

obstajajo razlike med moškimi in ženskami glede verjetnosti menjave prvotne netipične izbire 

študija za njihov spol bolj normativno polje izobraževanja. Torej, ali obstaja večja verjetnost, 

da bodo svojo netipično izbiro za bolj tradicionalno spolno specifično smer študija menjali 

moški ali ženske. Ugotovile so, da moški, ki se odločajo za primarno žensko dominirane 

študijske programe, statistično pomembno verjetneje kot ženske menjajo program študija za 

bolj »moško« orientiranega. Da je med vpisanimi v programe pedagoških smeri praviloma večji 

osip med moškimi kot med ženskami, ugotavljajo tudi v študiji Razlike med spoloma pri 

izobraževalnih dosežkih (2010, str. 85–86). Možna razlaga, zakaj se ženske redkeje odločajo za 

menjavo spolno netipične izbire študija kot moški, bi lahko bila, da je žensk, ki se odločajo za 

tipično moška področja, že na začetku manj kot moških, ki se odločajo za tipično ženska 

področja (ibid.), kar kaže, da se ženske že od vstopa v vzgojno-izobraževalni sistem postopoma 

odvrača od izbire netipičnih študijev. Raziskava o kariernih željah štiri- in petletnikov je na 

primer pokazala, da so dečki želeli delovati na bolj spolno stereotipnih področjih kot deklice, 
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ki so približno enakomerno izbirale med tradicionalno bolj ženskimi, moškimi in nevtralnimi 

poklici. Med nezaželenimi poklicnimi področji so bili v največji meri tradicionalno ženski 

poklici tako za dečke kot za deklice. Ugotovitve te raziskave odražajo idejo o nižjem statusu 

tipično ženskih poklicnih področij. To pomeni, da so že štiriletne deklice ponotranjile 

predpostavko, da »ženska« dela niso enakovredna in enako zaželena kot »moška« (Care, Deans 

in Brown, 2007). Da bi ženske v večji meri izbirale netradicionalne izobraževalne programe, bi 

bilo mogoče zagotoviti le z dekonstrukcijo diskurzivnih predpostavk o spolni zaznamovanosti 

določenih področij (Francis et al., 2017). Trenutno se za moško dominirana področja odločajo 

le tiste ženske, ki so o svoji izbiri res trdno prepričane in zato pri študiju vztrajajo. Tudi moških 

se k izbiram tradicionalno ženskih izobraževalnih in poklicnih poti ne spodbuja posebej, a je 

njihovo višjo stopnjo opuščanja prvotnih netipičnih izbir mogoče pojasniti s tem, da gre za 

izbiro poti, ki najverjetneje niso tako prestižne ali ekonomsko donosne, kot sicer velja za moško 

dominirana področja. Poleg tega na njihove odločitve o menjavi študijskih programov verjetno 

vplivajo tudi zahteve dominantnih kulturnih definicij moškosti (Riegle-Crumb et al., 2016).  

Dekleta in ženske so gledano s perspektive dinamike sprememb v izobraževanju postopno na 

vseh ravneh postale bolj uspešne, kar je vsekakor pomemben dosežek. A čeprav se zdi, da 

dekleta »bolje izrabljajo ponudbo višjih stopenj izobrazbe« in »je njihovo izobraževanje 

kakovostnejše«, da so torej z »novo liberalno ekonomijo« pridobila več kot fantje (Ule, 2010, 

str. 20), so pri prevajanju izobraževalnega uspeha v kasnejši družbeno-ekonomski položaj 

posameznikov, ki se začne že z izbiro študijske poti, še vedno v prednosti moški (Tašner in 

Mencin Čeplak, 2011; Weaver-Hightower, 2003). V študiji Razlike med spoloma pri 

izobraževalnih dosežkih (2010, str. 7) tako zaključujejo, da se razlike še vedno ohranjajo in se 

niso bistveno transformirale (torej uravnotežile ali prevesile v prid žensk), najočitnejše pa so 

predvsem pri uresničevanju ciljev in pri izbirah študijskih programov, ki so še vedno očitno 

spolno specifične. 

 

4.4 Spol in dosežki 

 

Javnost v zadnjih dveh desetletjih vedno bolj opazno skoraj vso pozornost namenja fantom v 

šolah, njihovim izobraževalnim težavam in specifičnim problemom, zajetim v sintagmah »kriza 
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moškosti« ter »fantje v krizi«. Skrbi zaradi slabših dosežkov fantov so globalne (Carrington in 

McPhee, 2008, str. 110), prisotne so tudi v Sloveniji (Grašič et al., 2010; Jeraj, 2013; Razdevšek 

– Pučko et al., 2003). Opozarjanje na razlike pri dosežkih v izobraževanju in na slabši uspeh ter 

slabše dosežke fantov samo po sebi ni problematično in je lahko z vidika zagotavljanja 

pravičnosti in enakosti v izobraževanju tudi produktivno, a je pri tem pomemben kontekst 

oziroma perspektiva, s katere se gleda na težave fantov v izobraževanju, saj ta poleg splošnega 

tona, v katerega je umeščena razprava, ki vpelje številne implicitne predpostavke, narekuje tudi 

potencialne rešitve problematike. V tem smislu so problematični diskurzi, s katerimi se krepijo 

dualizmi med fanti poraženci in dekleti zmagovalkami. Dualizmi so problematični, saj uvajajo 

kategorije, ki fiksirajo in esencializirajo, po mnenju mnogih avtorjev_ic (Epstein et al., 1998; 

Francis in Skelton, 2005; Griffin, 2000; Sadker et al., 2009; Smith, 2003; Tašner in Mencin 

Čeplak, 2011; Titus, 2004; Vendramin, 2012) pa imajo dualizmi o uspešnih dekletih in 

neuspešnih fantih ideološke učinke, so pretirani in škodljivi za vse učence_ke. 

Razlike pri dosežkih glede na spol sicer obstajajo in so odvisne predvsem od posameznega 

predmeta. Najočitnejše so pri bralni pismenosti, kjer so dekleta na splošno občutno boljša od 

fantov. Na drugih področjih je razmerje precej bolj uravnoteženo ali se celo preveša v prid 

fantov (Razlike med spoloma, 2010).73 O tem, kakšne in kako pomembne so razlike pri 

izobraževalnih dosežkih fantov in deklet, se mnenja avtorjev_ic razlikujejo. Nekateri 

poudarjajo, da so razlike velike oziroma pomembne. Pri nas so to na primer Razdevšek – Pučko 

et al. (2003), ki menijo, da je vprašanje razlik med spoli aktualno tudi pri preučevanju učne 

                                                
73 A vendar ne smemo pozabiti, da je kontekst tisti, ki naddoloča razlike. Tako se na primer pogosto izkaže, da so 

od razlik med spoli pomembnejše razlike v časovnih obdobjih ali razlike med državami. Tako so rezultati raziskave 

PIRLS 2006 o bralni pismenosti na primer pokazali, da so bili v Španiji in Luksemburgu fantje in dekleta enako 

uspešni, bralni dosežki finskih fantov in deklet so bili v raziskavi PISA 2006 višji od mednarodnega povprečja, 

bralni dosežki fantov in deklet iz Bolgarije pa nižji od povprečja (OECD, 2007, v Razlike med spoloma, 2010, str. 

32–33). Tudi PISA 2018 kaže podobno sliko: tako fantje kot dekleta iz nekaterih držav, npr. s Finske in Irske, 

imajo nadpovprečne bralne dosežke, medtem ko so fantje in dekleta iz drugih, na primer iz Grčije in Madžarske, 

dosegli podpovprečen rezultat (OECD, 2019). Prav tako so – gledano na ravni posameznih držav – po podatkih 

raziskave PISA 2018 ponekod (npr. v Sloveniji, Grčiji, Izraelu, na Islandiji, Noverškem, Malti, Finskem …) razlike 

pri bralnih dosežkih med spoli občutno večje kot drugje (npr. v Mehiki, Čilu, Veliki Britaniji, na Kitajskem, 

Japonskem) (PISA, 2018, Šterman Ivančič, 2019, str. 78). Kljub temu da so dekleta na splošno na področju bralne 

pismenosti boljša od fantov, torej ne moremo trditi, da je spol kategorija, ki enoznačno določa razlike med dosežki, 

saj v tem primeru ne bi zaznavali takšnih vzorcev razlik med dosežki fantov in deklet na mednarodni ravni, ampak 

bi se te kazale kot razmeroma ustaljene in univerzalne. 
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uspešnosti učencev_k v osnovni šoli, od česar je odvisna njihova možnost vpisa v srednje šole. 

Ugotavljajo, da večina raziskav podpira stereotipno pojmovanje razlik glede na spol, predvsem 

to, da so dekleta uspešnejša pri verbalnih in fantje pri prostorsko matematičnih dejavnostih. 

Dodajajo, da dekleta niso uspešnejša le na tradicionalnih področjih, temveč imajo boljši tudi 

splošni učni uspeh, kar jim v kombinaciji z boljšimi rezultati pri zunanjih preverjanjih znanja 

daje »bistveno večje možnosti za vpis v želene srednje šole, saj se več deklet vpisuje v 

gimnazije, fantje pa se pogosteje vpisujejo v druge srednje šole, ki jim dajejo manj možnosti za 

nadaljnje šolanje« (ibid., v Grašič et al., 2010, str. 6). 

Čeprav v javnosti prevladuje zgornje mnenje, da so dekleta boljša na enih in fantje na drugih 

področjih, rezultati raziskav, ki se osredotočajo na preučevanje uspešnosti na različnih 

področjih glede na spol, ne kažejo enotne in nedvoumne slike ali očitnega vzorca razlik med 

področji glede na spol (glej npr. rezultate mednarodne primerjave znanja TIMSS (Japelj Pavešić 

in Svetlik, 2016a, 2016b; Japelj Pavešić et al., 2012), ki so predstavljeni v nadaljevanju). Tavčar 

Krajnc sicer ugotavlja, da so ocene iz slovenskega jezika, tujega jezika in matematike v 

zaključnem razredu osnovne šole, pri katerih dekleta v povprečju izkazujejo višje izmerjene 

vrednosti šolske uspešnosti kot fantje, relativno dober prediktor splošnega učnega uspeha v 

prvem letniku srednje šole, pri čemer ima najvišjo napovedno vrednost zaključna ocena pri 

matematiki (Tavčar Krajnc, 2009b, str. 34). Slovenska šola je po ugotovitvah avtorjev raziskave 

Kdo je uspešen v slovenskih šolah?, ki jo je uredil Sergej Flere (2009), sistematično selektivna, 

saj nagrajuje in promovira določene skupine dijakov: inteligentne, notranje kontrolirane, tiste, 

ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi, tiste, ki prihajajo iz urejenih družinskih okolij, tiste s 

pozitivno samopodobo, tiste z višjim socialno-ekonomskim statusom ter dekleta (Flere in 

Klanjšek, 2009, str. 131–132). To je možno razumeti kot problem, a takšen, ki zahteva reševanje 

na poglobljeni ravni z uvidom v kompleksnost celotne izobraževalne izkušnje učencev_k, pri 

čemer se pozornosti ne namenjena zgolj razlikam pri dosežkih.74 

Drugi ugotavljajo, da so razlike pri dosežkih glede na spol relativno majhne in so se v zadnjih 

letih še zmanjšale, kar lahko pripišemo trendu rasti dosežkov fantov in deklet (William, 2000, 

                                                
74 Prav tako je vprašljiva interpretacija promoviranja določenih skupin učencev_k kot krivične prakse. Cilj šole 

kot institucije je namreč posredovanje vednosti, zato je s tega vidika smiselno, da promovira določene skupine 

učencev_k, ki pokažejo več znanja. Krivično bi bilo, če bi šola promovirala učence_ke glede na druge vidike, ne 

na vednost, ali če bi ji bilo vseeno za znanje učenev_k. Ne glede na vse pa je z vidika zagotavljanja pravičnosti to 

načelo treba brati skupaj z načelom enakih možnosti. 
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str. 661), zato raje govorijo o hipotezi o podobnostih spolov, ki pravi, da sta si spola podobna 

po večini psiholoških spremenljivk (Hyde, 2005, str. 581). Maccoby in Jacklin (1978) sta 

pripravili metaanalizo 1400 raziskav o razlikah glede na spol. Njuna ključna ugotovitev je, da 

se je kljub nekaterim vzorcem, na primer boljšemu uspehu žensk pri verbalnih spretnostih ali 

boljšim rezultatom moških pri matematičnih spretnostih, težko izogniti vplivu stereotipov na 

dojemanje dogodkov in stvari ter razplesti z njim povezano vedenje. Prav tako je težko ločiti, 

koliko k razvoju vedenjskih ali kognitivnih razlik glede na spol pripomore prirojeno in koliko 

priučeno vedenje (Razlike med spoloma, 2010, str. 21). Študije dijaške populacije poklicnih šol 

v Sloveniji (Flere et al., 2008) so pokazale, da so razlike pri učni uspešnosti med fanti in dekleti 

statistično pomembne v osnovni šoli, v drugem letniku srednje šole pa se že izkažejo za 

statistično nepomembne, čeprav se za celotno populacijo srednješolcev signifikantnost razlik 

še ohranja (Tavčar Krajnc, 2009a, str. 35). Sklepi, ki sledijo iz teh ugotovitev – da se razlike 

sčasoma zmanjšujejo, da so povezane z razlikami v psihičnem razvoju, da spola kažeta 

imanentno razliko pri nagnjenosti do posameznih spoznavnih področij – so se izkazali kot 

omejeno uporabni. Ugotovitve v smislu pomembnosti spola pri analizi dejavnikov šolske 

uspešnosti in zmanjševanja razlik z višanjem ravni izobraževanja so sicer skladne z 

ugotovitvami drugih študij, ki so pokazale, da je pripisovanje pomembnih razlik pri šolski 

uspešnosti glede na spol lahko poenostavljeno in zvedeno na pripisovanje nižje šolske 

uspešnosti fantom (ibid.). Spol tako ni ključni dejavnik, ki bi pojasnjeval razlike pri uspehu, 

ampak so v tem smislu pomembnejši drugi individualni (Hutchinson, 2004), socialni in kulturni 

dejavniki (in njihov sovpliv) – razredna pripadnost, socialna prikrajšanost, rasne in etnične 

razlike, družinske razmere – a tudi šolski dejavniki – šolska uspešnost na nižjih ravneh (Tinklin, 

2003), odnos učitelji_ce-učenci_ke, učni proces, učne vsebine, metode ocenjevanja – ter 

vrstniški vpliv (Arnot, Gray, James, Rudduck in Duveen, 1998). Tudi Hrženjak (2013, str. 73) 

na podlagi Študije o vlogi moških v enakosti spolov v Evropi (Study on the Role of Men in 

Gender Equality in Europe) ugotavlja, da kvantitativni kazalci razlik pri izobraževalnih 

dosežkih glede na spol, stopnjo dosežene izobrazbe, učni uspeh, osipništvo in spolno specifične 

izobraževalne izbire sicer res kažejo na slabše rezultate fantov v primerjavi z dekleti, a vendar 

podrobnejša analiza podatkov pokaže, da na izobraževalne dosežke pomembno součinkujejo 

predvsem socialno-ekonomski razred, etničnost in migrantsko ozadje v kombinaciji s spolom. 

Z obširnega seznama dejavnikov razlik pri dosežkih in njihovih mnogih različnih kombinacij 

ter prepletov je torej razvidno, da je dejavnike smiselno obravnavati v kontekstu drugih 

dejavnikov, pri čemer spol nima osrednje vloge in je torej zgolj eden od dejavnikov neenakosti. 

V tej luči so pomembne predvsem nekatere druge osi marginalizacije, kot so npr. socialno-
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ekonomski položaj, etnična pripadnost, razred, kulturni kapital (Francis in Skelton, 2005; 

Razlike med spoloma, 2010). Sicer standardne socio-demografske spremenljivke (ekonomski 

položaj družine, izobrazba obeh staršev, velikost in struktura družine) ne odpravijo povsem 

vpliva spola, kot se je izkazalo v raziskavi, ki so jo opravili Sergej Flere in sodelavci (2009; 

Tavčar Krajnc, 2009a, str. 40), a vendar podatki iz raziskave PISA 2006 kažejo, da ima pri 

branju, matematiki in naravoslovju socialno-ekonomski status (SES) posameznikov_ic večjo 

napovedno vrednost kot spol ali priseljenski izvor. Pri napovedovanju dosežkov je spol torej 

manj pomemben kot SES, pri čemer moramo biti pozorni predvsem na součinkovanje različnih 

dejavnikov. Spol je statistično pomemben prediktor (upoštevaje SES in priseljenski izvor) zgolj 

pri branju in to drži za vse sodelujoče države, ki so obenem tudi članice EU-27. Spol pri branju 

tako predstavlja približno 2 % do 9 % skupne variance. Pri matematiki in naravoslovju je vpliv 

spola komaj opazen, saj je varianca največ 1 %, pojavi se le v nekaterih državah. Priseljenski 

izvor ima pri napovedi dosežkov pri branju manjši pomen kot SES ali spol (0–3 %), 

pomembnejši kot spol je pri napovedovanju dosežkov iz matematike (0–7 %) in naravoslovja 

(0–6 %). S prepletom spola, SES in priseljenskega položaja je mogoče pojasniti kar 5 % do 7 

% variance (Razlike med spoloma, 2010, str. 40–41). Tudi druge raziskave potrjujejo vpliv 

demografskih in socialnih karakteristik, npr. rase in etničnega porekla (Curran in Kellogg, 

2016) ter SES (Kingdon et al., 2017), pri čemer opozarjajo, da glede razlik pri dosežkih spol 

nima zadostne napovedne vrednosti, kot relevanten indikator se izkaže šele v določenih 

kombinacijah in prepletih z ostalimi dejavniki neenakosti. 

Teresa Tinklin (2003) ugotavlja, da razlike pri dosežkih glede na spol lahko pojasnjuje tudi 

drugačen odnos deklet in fantov do šole – dekleta jo namreč jemljejo bolj resno, kar je sicer 

odraz različnih vrst pritiskov, ki so jih deležni fantje in dekleta. Drugačen odnos deklet do šole 

lahko torej razložimo v luči drugačnih pričakovanj, ki jih okolica naslavlja na dekleta, pa tudi 

konstrukcij spola v izobraževanju, ki ženskost povezujejo z resnostjo in delavnostjo. 

Reflektirana razprava o razlikah pri dosežkih glede na spol je osnovana na tezi o družbeni 

konstrukciji spola in tako ni razprava o uspešnih dekletih in neuspešnih fantih, ampak 

posplošeno75 o dekletih, ki se v družbi vzpostavljajo kot uspešna, in fantih, ki se v družbi 

vzpostavljajo kot manj uspešni. Prav ta razprava je v empiričnem delu disertacije podrobneje 

                                                
75 Posplošeno zato, ker seveda ni res, kot je v nadaljevanju karikirano, da so vsa dekleta nujno uspešna in vsi fantje 

nujno manj uspešni. Obstajajo namreč tako skupine uspešnih fantov kot tudi neuspešnih deklet. Te skupine tudi 

niso stalne, ampak se spreminjajo tudi glede na posamezno področje. Skupine fantov in deklet, ki so neuspešne na 

vseh področjih, pa so posebno vprašanje, ki pogosto ostaja nezadostno naslovljeno. 
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analizirana, pri čemer smo v luči povedanega pozorni predvsem na načine, na katere so 

zastavljeni in se preigravajo diskurzi o uspehu v navezavi na spol. Gre za polarizacijo uspeha 

glede na spol, uporabo pavšalnih trditev in posploševanja ali za kompleksnejše refleksije 

družbenih konstrukcij spolnih identitet v interakcijah s pojmi uspeha oziroma neuspeha?  

Raziskave iz tujine ugotavljajo, da so reprezentacije spola in razlik pri dosežkih glede na spol 

v medijih precej posplošene in prej senzacionalistično zastavljene kot kritično reflektirane. 

Fante in dekleta se postavlja v odnose tekmovalnosti, zato je pogosteje kot hipoteza o 

podobnosti spolov v medijih prisoten model razlik, ki izpostavlja pomembnost velikih 

psiholoških oziroma bioloških razlik med moškimi in ženskami, kot pravi Janet Hyde (2005, 

str. 581). Mediji sledijo predpostavkam (in jih hkrati razširjajo), da naj bi bili moški biološko 

bolje opremljeni za uspešnejše reševanje problemov na specifičnih področjih (predvsem pri 

prostorski orientaciji, logičnem razmišljanju), ženske pa na drugih (predvsem pri jezikih), iz 

česar naj bi izvirale tudi razlike pri njihovih izobraževalnih dosežkih. Francis in Skelton (2005) 

v tem kontekstu izpostavita bistveno večjo medijsko in politično pozornost do v povprečju 

nižjih dosežkov fantov v primerjavi s pozornostjo do v povprečju nižjih dosežkov deklet v 

preteklosti. Donald Hutchinson (2004) poudarja, da so trditve o zaostajanju šolskih dosežkov 

fantov diskurzivno pogosto konstruirane in posredovane na poenostavljen način, saj se nanašajo 

na celotno skupino fantov, temeljijo izključno na kvantitativnih evidencah in zanemarjajo 

kvalitativne. V empiričnem delu preverimo, ali so tudi v slovenskem prostoru diskurzi o spolu 

in dosežkih zasnovani na takšen nereflektiran način. Še prej v nadaljevanju predstavimo 

ugotovitve raziskav o razlikah pri izobraževalnih dosežkih glede na spol in posamezno 

področje. Namen naslednjih podpoglavij ni iskanje resnice, kdo je uspešnejši na posameznem 

področju, ampak služijo kot splošen pregled stanja, v sklopu katerega izpostavljamo posamezne 

relevantne razmisleke o obravnavi in razumevanju razlik pri dosežkih glede na spol. 

 

4.4.1 Dosežki glede na spol pri bralni pismenosti 

 

Najbolj očitna in stalna razlika pri izobraževalnih dosežkih glede na spol se torej kaže na 

področju bralne pismenosti, kjer fantje pomembno zaostajajo za dekleti. Poročilo o raziskavi 

Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o povezanosti rezultatov pri nacionalnem preverjanju 
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znanja (NPZ) pri matematiki in slovenščini s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom 

in domačimi nalogami (Žakelj et al., 2009) pravi, da pri nas ugotavljamo pomembno različne 

dosežke fantov in deklet pri slovenščini. Razlike glede na spol se pojavijo zgodaj, zaznati jih je 

mogoče že v četrtem letu šolanja, z leti pa se ohranjajo, kot potrjuje preverjanje znanja pri 15 

letih. O podobnih vzorcih razlik v navezavi na spol poroča večina raziskav o preverjanju znanja 

iz branja (Razlike med spoloma, 2010). Vendar relativno velike razlike ne pomenijo nujno, da 

so dosežki fantov pri branju slabi. Po podatkih OECD (raziskave PISA 2006) na Finskem, ki je 

po povprečnem uspehu bralne pismenosti skozi vse cikle raziskave PISA med vodilnimi 

evropskimi državami, fantje ne berejo slabo. Uspešnost finskih fantov je bila tako najvišja med 

vsemi fanti v Evropi in tudi sicer nad mednarodnim povprečjem, a razlike glede na spol kljub 

temu nastajajo, ker so dosežki finskih deklet tako izjemno visoki. Ker so rezultati raziskave 

PISA umerjeni na povprečje OECD, dosežkov fantov in deklet iz različnih držav ne moremo 

primerjati neposredno, a vendar imamo na drugi strani države, npr. Grčijo in Bolgarijo, kjer so 

dosežki pod mednarodnim povprečjem za oba spola (OECD, 2007, v ibid., str. 32). 

Interpretacije razkoraka dosežkov glede na spol na področju bralne pismenosti se ponovno 

razlikujejo. Tisti, ki sledijo esencialističnim teorijam o razlikah spolov v izobraževanju, ki 

temeljijo na zaskrbljenosti o krizi fantov v izobraževanju, razkorak med dosežki fantov in deklet 

jemljejo kot dokaz, da šola pozablja na fante in se ne prilagaja njihovi naravi ter specifikam 

njihovega kognitivnega ter psihološkega razvoja. Tisti, ki interpretacije zastavijo na temeljih 

feministične in konstruktivistične perspektive, kot glavni razlog za slabše dosežke pri bralni 

pismenosti fantov razumejo družbeno konstrukcijo moškosti. Gre za širši pogled na s spolom 

povezane razlike na področju bralne pismenosti, ki odpirajo vprašanja reprezentacij spola, 

ospoljenih pričakovanj in družbenih zahtev glede konstrukcij moškosti in ženskosti. Za dekleta 

so sprejemljivi drugačni načini vedenja kot za fante, kar se odraža tudi v njihovem preživljanju 

prostega časa. Dekleta se v večji meri ukvarjajo z različnimi oblikami bralnih dejavnosti, berejo 

bolj raznolika gradiva in večkrat obiskujejo knjižnico kot fantje. Večina fantov bere, da pridobi 

potrebne informacije, in sicer takrat, ko je to od njih zahtevano. Tudi tip gradiv, po katerem 

posegajo fantje in dekleta, se razlikuje, v prvi vrsti po težavnosti. Dekleta raje kot fantje berejo 

zahtevnejša besedila, npr. leposlovje, medtem ko fantje raje berejo časopise in zabavne knjige 

(OECD, 2001, 2002, v ibid.). 

Fantje tako niso že po naravi slabi bralci. Če bi bilo tako, ne bi prihajalo do tolikšnih razlik med 

bralnimi sposobnostmi fantov iz različnih držav. Pomembna je torej tudi kulturna razsežnost 
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problematike. Vprašanja, ali se fante in dekleta res v enaki meri spodbuja k bralnim 

dejavnostim, ali so pričakovanja glede njihove bralne pismenosti že od začetkov 

opismenjevanja enaka, kakšne norme in vrednote se povezujejo z ženskostjo in moškostjo, so 

tu vsekakor na mestu. Linda Bausch (2014) v podobnem duhu problematizira esencialistične 

predpostavke o tem, da so na področju bralne pismenosti fantje po naravi slabši učenci od 

deklet. Prav tako je kritična do ozkih predpostavk učiteljev_ic o tem, kaj sploh je bralna 

pismenost. Pri svojem delu uporabi etnografski pristop: opazovanje z udeležbo, intervjuje in 

zbiranje podatkov. Na vzorcu enega oddelka tretjega razreda v osnovni šoli v soseski 

ameriškega srednjega razreda jo zanima, zakaj so fantje konsistentno slabše ocenjeni oziroma 

podpovprečni pri branju in pisanju. Na podlagi opazovanja interakcij med učenci_kami in 

učitelji_cami ter sodelovanja v majhnih učnih skupinah pri dejavnostih branja in 

pisanja ugotavlja, da fantje konstruirajo svojo socialno identiteto skozi interakcije z drugimi 

fanti in v opoziciji do identitete deklet. Pismenost fantov ni vedno v skladu s tradicionalnimi 

šolskimi pojmovanji pismenosti, veliko fantov daje prednost drugačnim praksam bralne 

pismenosti, zato bi bilo po njenem mnenju smiselno ponovno definirati ustrezne vsebine in 

oblike pismenosti v šolah, pri čemer bi bilo treba slediti tudi kontekstu manj tradicionalnih 

koncepcij bralne pismenosti. Čeprav na prvi pogled morda izgleda tako, avtorica opozarja, da 

pri tem ne izhaja iz predpostavke, da šola ni prilagojena fantom ali da je bolj prilagojena 

dekletom. Krivde za težave in izzive fantov na področju bralne pismenosti ne išče v šolah, 

učiteljih_cah, učnih vsebinah ali razlikah glede na spol, ampak opozarja, da je ključnega 

pomena predvsem refleksija o pomenu pismenosti, o vlogi, ki jo imajo učitelji_ce kot bralci_ke, 

pisci_ke, vzgojitelji_ce, in o vlogi predpostavk, ki usmerjajo delovanje učiteljev_ic in vplivajo 

na njihove predstave, kaj je v učilnicah bistveno in kaj ne. 

 

4.4.2 Dosežki glede na spol pri matematiki in naravoslovju 

 

Pri matematiki so razlike glede na spol manj izrazite in ustaljene kot pri bralni pismenosti, pri 

naravoslovju pa so najmanjše med obravnavanimi področji (bralna pismenost, matematika, 

naravoslovje). Rezultati raziskave TIMMS so pri matematiki glede razlik med spoli mešani, 

večinoma pa ne kažejo trajnih razlik pri učencih_kah v četrtem in osmem letu šolanja (Razlike 

med spoloma, 2010, str. 33–34). 
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Analiza mednarodnih podatkov dveh standardiziranih testov (TIMSS 2003 in PISA 2003) 

ugotavlja majhno razliko v prid fantom pri matematičnih dosežkih v nekaj državah, a je razlika 

tako majhna, da avtorice metaanalize zaključijo, da so dosežki glede na spol v večini držav na 

podobni ravni (Else-Quest et al., 2010). Na področju matematike so bili v Sloveniji fantje v 

četrtem razredu od leta 1995 do leta 2011 vedno uspešnejši od deklet, z izjemo leta 2003, ko 

pri matematičnih dosežkih ni bilo razlike glede na spol. Od takrat se je razlika pri matematičnih 

dosežkih povečevala in je leta 2011 dosegla 10 točk (Japelj Pavešić et al., 2012, str. 45). Trendi 

matematičnih dosežkov v četrtem razredu (TIMSS 2015) za Slovenijo pokažejo stalen napredek 

znanja fantov in deklet ter zmanjšanje razlik glede na leto 2011. Dekleta so tako v letu 2015 

svoj rezultat povečala za 10 točk in »ujela« fante, ki so dosegli 4 točke več kot leta 2011 (Japelj 

Pavešić in Svetlik, 2016b, str. 31). Slika trendov sicer kaže, da je prišlo do premika znanja 

predvsem med najboljšimi, pri čemer so se izboljšala predvsem dekleta. Oboje kaže, da je v 

Sloveniji od leta 2011 naraslo predvsem najboljše znanje deklet (ibid., str. 39). Razlike pri 

znanju matematike med dosežki fantov in deklet v osmem razredu se skozi čas spreminjajo 

precej manj kot v četrtem razredu. V osmem razredu razlike v Sloveniji do leta 2011 nikoli niso 

bile statistično pomembne, vzorec dosežkov pa tako kot v četrtem razredu nakazuje 

povečevanje razlik v prid fantom tudi v osmem razredu (Japelj Pavešić et al., 2012, str. 45). 

Tudi v letu 2015 razlika med slovenskimi osmošolci in osmošolkami pri znanju matematike ni 

statistično pomembna, razlike glede na spol pa tudi v svetu ne kažejo prevladujočega vzorca. 

Statistično pomembne razlike beležijo v Italiji, na Švedskem in Madžarskem ter v Ruski 

federaciji, kjer dosegajo višje rezultate fantje. Trendi matematičnih dosežkov glede na spol za 

Slovenijo pokažejo stalen napredek znanja fantov in deklet v osmem razredu, a nobene 

statistično pomembne razlike med njimi (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016a, str. 31). Ugotovitve 

raziskav iz ameriškega okolja (Fryer in Levitt, 2010; Hyde, Lindberg, Linn, Ellis in Williams, 

2008; Stewart et al., 2017; Yarbrough, Cannon, Bergman, Kidder-Ashley in McCane-Bowling, 

2017) kažejo, da so razlike glede na spol pri matematiki nestalne in niso enoznačne. Raziskava, 

ki za kriterij dosežkov vzame ocene pri matematiki, dosežene na standardiziranih preverjanjih 

znanja, pokaže, da dosežki sicer v vseh razredih rastejo iz semestra v semester tako pri fantih 

kot pri dekletih. Dekleta so od fantov boljša polovico vseh semestrov, konsistentno pa so njihovi 

dosežki statistično pomembno višji od dosežkov fantov šele v sedmem in osmem razredu 

(Yarbrough et al., 2017). Raziskava o razlikah dosežkov med spoli na matematičnih področjih 

kaže statistično pomembno razliko v prid fantov na področju reševanja kompleksnih 

matematičnih problemov (tabele, grafi, problemi v več korakih, abstraktni koncepti in problemi, 

ki zahtevajo uporabo delovnega spomina), na ostalih področjih (računanje, geometrija, osnovni 
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matematični koncepti, seštevanje) pa statistično pomembnih razlik glede na spol ni (Stewart et 

al., 2017). Tudi analiza končnih ocen učencev_k med drugim in enajstim razredom v desetih 

zveznih državah ZDA ne pokaže razlik v matematičnih dosežkih glede na spol (Hyde et al., 

2008). Nasprotno raziskava, ki sta jo na reprezentativnem vzorcu ameriških otrok opravila 

Roland Fryer in Steven Levitt (2010), pokaže, da ob vstopu v šolo razlik pri znanju matematike 

med fanti in dekleti ni, se pa te pojavijo že v prvih letih šolanja. Primanjkljaj deklet v primerjavi 

s fanti je približno polovico manjši od primanjkljaja, na katerega vpliva »rasa«,76 prisoten pa je 

v vseh družbenih razredih. 

Prav tako kot pri matematiki tudi trendi naravoslovnih dosežkov med slovenskimi dekleti in 

fanti v četrtem razredu kažejo stalen napredek znanja. Na področju naravoslovja so v raziskavi 

leta 1995 fantje dosegli statistično pomembno višji dosežek od deklet, leta 2003 in 2007 pa 

razlik glede na spol pri naravoslovnih dosežkih v raziskavah ni bilo. Leta 2011 se je začel kazati 

trend višjih dosežkov v prid fantov, kar se je pokazalo v raziskavi leta 2015, ko so fantje dosegli 

statistično pomembno višji rezultat od deklet (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016b, str. 160). Leta 

2015 na področju naravoslovja med četrtošolci v več kot polovici držav (25 od 47) ni bilo razlik 

glede na spol. Fantje so dosegli višji rezultat v 11 državah, in sicer povprečno za 8 točk, pri 

čemer so dekleta prav tako dosegla višji rezultat v 11 državah, in sicer povprečno za 24 točk. 

Leta 1995 so bili fantje uspešnejši v 10 državah, leta 2015 pa v 7 od skupno 17, ki merijo trende 

(ibid., str. 148). Med osmošolci v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik glede na spol pri 

naravoslovnih dosežkih. Trendi naravoslovnih dosežkov med dekleti in fanti za Slovenijo tudi 

v osmem razredu kažejo stalen napredek znanja. V raziskavah leta 1995 in 2003 so slovenski 

osmošolci dosegli statistično pomembno višji dosežek od osmošolk, od leta 2003 do 2011 pa 

razlik pri naravoslovnih dosežkih glede na spol ni bilo. Leta 2015 se je začel kazati trend višjih 

dosežkov v prid deklet, ki so dosegla 4 točke višji rezultat od fantov, vendar razlika ni statistično 

                                                
76 Ponovno je uporaba narekovajev namerna, saj rasne kategorizacije niso ustvarjene v vakuumu, ampak jih 

oblikujejo različni zgodovinski, družbeni, politični, kulturni in ekonomski konteksti. Rasne klasifikacije se 

vzpostavljajo na podlagi bioloških in kulturnih specifik, ki niso nevtralne, ampak jih lahko razumemo kot orodja 

nadzora in moči (Allen, Jones in McLewis, 2019). Kot pravita Omi in Winant (2015, str. 106), je rasa družbena 

konstrukcija, ki ustvarja, organizira in potrjuje družbeni red, tako da vzpostavlja razlike med tistim, kar velja za 

normo, in tistim, kar velja kot Drugo. Zato je vsekakor pomembno pozornost nameniti procesu formacije rasnih 

kategorij, v katerem se potrjujejo družbene hierarhije, razporeja družbena moč in vzpostavljajo odnosi 

diskriminacije. Gre torej za večinoma povsem arbitrarne kategorije, odvisne od tistih, ki imajo moč, da jih ustvarijo 

(Allen, Jones in McLewis, 2019). 
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pomembna (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016a, str. 171). V 20 od 38 sodelujočih držav leta 2015 

med dekleti in fanti v osmem razredu ni bilo razlik pri naravoslovnih dosežkih, fantje so imeli 

višje dosežke v 5 državah, in sicer povprečno za 11 točk, dekleta pa v 14 državah, in sicer 

povprečno za 28 točk. Leta 1995 so bili fantje uspešnejši v 15 državah, leta 2015 pa le v 3 

državah od 16, ki merijo trende (ibid., str. 158).  

Zdi se torej, da na področju matematike in naravoslovja ni mogoče zaznati enako stalnega ali 

očitnega vzorca razlik glede na spol kot na področju bralne pismenosti (a tudi tam mednarodna 

perspektiva razkrije razlike pri dosežkih fantov in deklet iz različnih držav). To je za našo 

disertacijo pomembno predvsem zato, ker lahko v tej luči presojamo diskurze o razlikah pri 

izobraževalnih dosežkih med spoli, ki določene sposobnosti in lastnosti reprezentirajo kot 

univerzalne in značilne za določen spol, pri čemer jih razložijo kot odraz naravnih razlik glede 

na spol in jih povežejo z uspehom na posameznem področju. Situacija je namreč precej bolj 

kompleksna, kot se jo poskuša interpretirati v diskurzih o razlikah pri dosežkih glede na spol, 

kjer se na primer boljše rezultate fantov na področju matematike in naravoslovlja razume kot 

dokaz drugačnih sposobnosti, ki izvirajo iz možganskih razlik in zaradi katerih so fantje bolj 

nagnjeni k prostorski orientaciji, logičnemu razmišljanju in praktičnemu pristopu k reševanju 

problemov.77 V empiričnem delu smo zato še zlasti pozorni na morebitne razlage 

izobraževalnih dosežkov fantov in deklet, ki uspeh na določenem področju pogojujejo s spolno 

stereotipnimi lastnostmi oziroma ga pojasnjujejo v kontekstu biološke razlage razlik. 

 

4.5 Spol in zgodnji šolski osip oziroma zgodnje opuščanje izobraževanja in 

usposabljanja 

 

Zgodnje opuščanje šolanja (angl. »early school leaving« oziroma ESL) je v dokumentih 

evropske izobraževalne politike zamenjal izraz zgodnje opuščanje izobraževanja in 

usposabljanja (ZOIU, angl. »early leaving from education and training« oziroma ELET), saj 

vključuje tudi področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s čimer bolje zajame 

                                                
77 Tudi na področju bralne pismenosti je, kot je zgoraj pojasnjeno, stvar nekoliko kompleksnejša od preprostih 

razlag v diskurzih, ki boljše komunikacijske in bralne spretnosti deklet razlagajo kot posledico drugačne strukture 

ženskih možganov in razvoja deklet ali pa ženskih šol, ki ne znajo motivirati fantov.  
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obravnavano ciljno skupino. V slovenski terminologiji se to sicer ne odraža, saj je v uporabi 

termin poklicno in strokovno izobraževanje, ki že vključuje vse oblike poklicnega 

usposabljanja. Statistični urad RS uporablja strokovni izraz zgodnja opustitev izobraževanja in 

ga razlaga enako kot Eurostat razlaga ELET, in sicer kot »delež vseh prebivalcev, starih od 18 

do 24 let, z najvišjo doseženo ravnjo izobrazbe ISCED 2 (končana ali nedokončana osnovna 

šola ali brez šolske izobrazbe), ki v štirih tednih pred anketiranjem niso bili vključeni v nobeno 

obliko (formalno ali neformalno) učenja« (Knavs et al., 2019, str. 7). Čeprav ZOIU pogosto 

prevajamo tudi kot šolski osip, se termina nekoliko razlikujeta. Pri osipu gre za populacijo, ki 

je bila vključena v opazovane izobraževalne programe, a jih ni uspešno končala. ZOIU pa 

predstavlja širši pogled, spremlja namreč doseganja končnega cilja (izobraženost prebivalstva), 

medtem ko se osip osredotoča na učinkovitost ali kakovost izobraževanja, torej enega ključnih 

procesov, ki končni cilj omogoča (ibid., str. 9). Tisti, ki na primer po končani osnovni šoli ali 

po končani dveletni poklicni šoli niso nadaljevali izobraževanja, torej niso osipniki, saj so 

šolanje končali, lahko pa rečemo, da so izobraževanje opustili zgodaj.  

Učenci_ke, ki zgodaj opustijo šolanje, imajo nekaj opaznih skupnih značilnosti. Poročilo 

Evropskega parlamenta o zmanjševanju šolskega osipa ugotavlja, da je osip zlasti prisoten pri 

otrocih iz revnih in prikrajšanih okolij in pri otrocih iz migrantskih družin ter je pogosto 

povezan z revščino in socialno izključenostjo. Obstaja tudi medgeneracijski cikel, ki ga 

zaznamuje veliko nagnjenje otrok staršev, ki so zgodaj opustili šolanje, da tudi sami zgodaj 

opustijo izobraževanje. Družinska struktura ima znaten vpliv na otrokovo zmožnost in 

motivacijo za uspešnost, prav tako na osip vplivajo regionalne razlike in podeželsko-mestne 

delitve. Šolski osip je višji med narodnostnimi manjšinami, zlasti med Romi in priseljenci. 

Kažejo se tudi razlike, povezane s spolom, osip je namreč mnogo nižji pri dekletih kot pri fantih 

(Poročilo o zmanjševanju šolskega osipa, 2011).  

V Sloveniji je delež šolajočih se mladih visok, a obstajajo tudi mladi, ki niso vključeni v 

izobraževanje in imajo pri starosti 18 do 24 let končano največ osnovno šolo. Njihov delež 

Statistični urad RS meri s kazalnikom zgodnja opustitev šolanja, ki je v Sloveniji od 2009 do 

2013 padal, v 2014 pa se je dvignil na 4,4 %, pri čemer je bil še vedno eden najnižjih v EU-28. 

Najnižjo vrednost tega kazalnika so takrat izmerili na Hrvaškem (2,7 %) in najvišjo v Španiji 

(21,9 %), povprečje EU-28 je bilo 11,1 % (Vrabič Kek, Šter in Žnidaršič, 2016, str. 31). Eden 

od petih krovnih ciljev strategije Evropa 2020 je sicer zmanjšati delež osipa pod 10 % (Poročilo 

o zmanjševanju šolskega osipa, 2011). Pri zgodnji opustitvi šolanja je razlika med spoli 
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precejšnja. Med mladostnicami je takšnih, ki zgodaj opustijo šolanje, manj kot med 

mladostniki. V 2014 je bilo v Sloveniji prvih 2,7 % in drugih 6 % (Vrabič Kek et al., 2016, str. 

31).  

Tudi na ravni EU je pri vključenosti v primarno in nižje sekundarno izobraževanje (stopnji 

ISCED 1 in 2) nekaj razlik, povezanih s spolom, ki se pojavijo ob koncu obveznega 

izobraževanja, pri čemer se delež vpisanih fantov v večini držav zmanjšuje hitreje kot delež 

deklet, ki se šolajo dlje kot fantje (EACEA/Eurydice, 2009 v Razlike med spoloma, 2010, str. 

71). Po podatkih Eurostata iz leta 2009 se fantje večkrat kot dekleta prenehajo šolati, preden 

pridobijo zaključno spričevalo višjega sekundarnega izobraževanja (v EU-27 povprečju je 

takšnih 17 % fantov in 13 % deklet). Med evropskimi državami sicer obstajajo velike razlike 

glede deleža tistih, ki zgodaj opustijo šolanje, razlike med spoli pa so zelo podobne. Precej več 

fantov kot deklet opusti šolanje v Španiji, na Cipru in Portugalskem, razlika je več kot 10-

odstotna. Povprečna razlika v Evropi je sicer približno 4-odstotna, pri čemer se zdi, da ni 

odvisna od splošne ravni osipa v posamezni državi. V državah z velikim številom osipnikov_ic, 

kot so Španija, Malta, Portugalska in Islandija, je med fanti 25 % takšnih, ki šolanje opustijo 

zgodaj, med dekleti pa je takšnih več kot 20 %. Države z majhnim številom osipnikov, npr. 

Češka, Poljska, Slovenija, Slovaška in Finska, imajo približno 5 % do 10 % osipnikov med fanti 

in 3 % do 6 % med dekleti. Ker šolanje zgodaj opusti več fantov kot deklet, je očitno, da višjo 

sekundarno šolo konča več deklet kot fantov, vendar vse kaže, da se je ta tendenca pojavila šele 

nedavno. Podatki za populacijo, staro 25 do 64 let, v vseh državah EU-27 kažejo, da ima višjo 

sekundarno izobrazbo malo več moških kot žensk (po podatkih Eurostata je bilo leta 2008 v 

povprečju takšnih 73 % moških in 70 % žensk) (Razlike med spoloma, 2010, str. 72). 

Večina evropskih držav ima torej nekajodstotno razliko pri osipu med fanti in dekleti. Manjša 

razlika v deležih fantov in deklet (manj kot 1 %), ki zapustijo šolanje zgodaj, je le v Bolgariji, 

Romuniji in na Češkem. Turčija se od evropskega vzorca razlikuje, število tistih, ki šolanje 

opustijo zgodaj, je precej večje, večinoma so to dekleta. Osipništvo in z njim povezani 

izobrazbeni primanjkljaji so ponekod odvisni tudi od drugih dejavnikov, na primer kraja 

bivanja. Tako je v Romuniji osip deklet s podeželskih območij večji kot osip fantov iz mestnih 

okolij (ibid., str. 74). 

Šolski osip ima negativne posledice na ravni posameznikov_ic in družbe. Dokazano je, da je 

življenjski zaslužek ljudi, ki so zapustili šolo pred doseženo srednješolsko izobrazbo, nižji kot 

zaslužek tistih, ki so šolanje opustili po končani srednji šoli. Izobrazba (oziroma njeno 
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pomanjkanje) je v tesni povezavi z revščino. Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, so manj 

usposobljeni od tistih, ki ga dokončajo, zato imajo manj možnosti za zaposlitev in pogosto 

sprejemajo slabo plačane in negotove službe z majhnimi možnostmi za razvoj (Poročilo o 

zmanjševanju šolskega osipa, 2011). Da je pri tem pomemben dejavnik tudi spol, je razvidno 

iz poljskega primera, kjer v nižjih poklicnih šolah (ISCED 2), ki so glede zaposlovanja in 

nadaljnjega izobraževanja med najmanj priljubljenimi možnostmi, prevladujejo fantje. V 

šolskem letu 2007/08 je bilo v teh šolah le 28 % deklet, saj si ta raje izbirajo šole, ki omogočajo 

nadaljnji študij (Razlike med spoloma, 2010, str. 72). Visok odstotek šolskega osipa nima 

negativnih posledic samo za posameznike_ce, ampak je tudi družbeno nezaželen, saj ima velike 

socialne in ekonomske posledice. Poleg tega, da je povezan z višjim odstotkom asocialnega 

vedenja, z najstniško nosečnostjo in zlorabo mamil, negativno vpliva tudi na gospodarsko rast 

ter povzroča ekonomsko in socialno nestabilnost. Kot ugotavlja Evropski parlament, so ukrepi 

za izkoristek energije in razvoj spretnosti pri mladih ključnega pomena za prihodnji gospodarski 

in socialni razvoj držav članic. Znižanje deleža šolskega osipa le za odstotek vsako leto naj bi 

v Evropi tako ustvarilo približno pol milijona dodatnih kvalificiranih mladih. Preprečevanje 

šolskega osipa lahko tako prekine cikel medgeneracijske revščine in izboljša vsesplošno 

gospodarsko rast (Poročilo o zmanjševanju šolskega osipa, 2011). 

Zgodnje opuščanje izobraževanja je problem, za katerega ni enostavne rešitve. Evropski 

parlament priporoča, da se je treba z njim spopasti »s celo vrsto ukrepov in pobud«, ki naj se 

dopolnjujejo. V tem smislu izpostavijo potrebo po osebnem pristopu, šolske reforme, povezavo 

s starši in skupnostjo ter možnost druge priložnosti (ibid.). Države, ki so oblikovale posebne 

pobude za odpravljanje visokega osipa fantov, so sicer redke. Med njimi sta:  

- Švedska, ki namenja sredstva projektom, katerih namen je zmanjšati osip fantov v 

gimnazijah; 

- Škotska, kjer je kurikul uravnotežen tako, da vrednoti tudi bolj praktične, poklicne 

dosežke, takšna prožnost naj bi pripomogla k sproščenosti učencev_k, še zlasti fantov, 

ter odpravljala nezadovoljstvo med poukom (Razlike med spoloma, 2010, str. 75). Gre 

torej za uvajanje sprememb, s katerimi se poskuša šola bolj približati fantom in 

»fantovskemu« načinu dela, osnovanih na želji po tem, da bi dolgoročno pozitivno 

vplivale na uspešnost fantov. 

Vidimo lahko torej, da je uvajanje posameznih strategij odvisno od tega, v kakšen kontekst se 

umešča problematiko in v kakšnih okvirih se jo razume. V tem smislu moramo biti pozorni na 
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različne načine zamejevanja problematike, ki med drugim vsebujejo tudi različne interpretacije 

o razlogih za njen nastanek. O razlogih za višji odstotek fantov kot deklet med tistimi, ki zgodaj 

opuščajo izobraževanje, sicer ni veliko napisanega. Zagotovo gre za kompleksno problematiko, 

ki jo lahko obravnavamo z različnih perspektiv. Če edukacijske politike višji odstotek osipnikov 

med fanti razumejo v okvirih širšega diskurza o krizi fantov v izobraževanju, bodo razloge za 

osip iskale v domnevno neprimernih kurikulih, metodah dela, učnih gradivih, feminiziranih 

pedagoških kadrih itd., ki ustvarjajo šolsko izkušnjo, ki naj bi bila bližje dekletom kot fantom. 

Če na problematiko spolno zaznamovanega osipništva pogledamo z drugačne perspektive, pa 

bi lahko med drugim razloge zanjo iskali tudi v pritiskih, povezanih s konstrukcijami spolnih 

identitet v izobraževalnih okoljih. Zahteve, s katerimi se soočajo fantje v procesih konstruiranja 

moškosti v šolah, so pogosto nasprotujoče in za učence škodljive, upravljanje s protislovji pa 

lahko ima za posledico tudi opustitev šolanja. Tudi dekleta se v procesu oblikovanja svoje 

spolne identitete v šolskem okolju soočajo z raznolikimi zahtevami, a, vsaj gledano iz vidika 

opuščanja šolanja, očitno občutijo manjši pritisk kot fantje, saj se jih v večji meri spodbuja k 

razvoju pozitivne in nekonfliktne drže do šole skozi pridnost, ubogljivost in vztrajnost. V 

empiričnem delu pozornost tako namenjamo diskurzivni konstrukciji problematike osipništva, 

pri čemer nas najprej zanima, ali je v slovenskem medijskem prostoru opuščanje šolanja sploh 

prepoznano kot problem glede na siceršnjo relativno nizko stopnjo zgodnje opustitve šolanja v 

Sloveniji in če je, v kakšnih okvirih se definirajo in prepoznavajo razsežnosti problematike 

osipništva ter na kakšen način se vanjo umešča govor o spolu. 

 

4.6 Spol in poklicno izobraževanje 

 

Razlike v navezavi na spol so povezane tudi z razporeditvijo učencev_k v različne usmeritve in 

izobraževalne programe. Splošne, akademsko naravnane usmeritve omogočajo lažji dostop do 

univerzitetnih programov, poklicne usmeritve pa sicer pogosto omogočajo tudi nadaljevanje 

izobraževanja, a tradicionalno pripravljajo za posamezne poklice in vstop na trg dela. Fantje in 

dekleta se odločajo za različne programe, več deklet izbira zahtevnejše, akademsko naravnane 

in humanistične smeri, več fantov pa poklicne usmeritve (Razlike med spoloma, 2010, str. 38). 

V Sloveniji se tako fantje kot dekleta v čedalje večjem številu vpisujejo v srednje tehniško in 

strokovno izobraževanje, medtem ko število vpisanih v srednje splošno izobraževanje upada. 
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V šolskem letu 2014/15 je bilo v srednje šole vpisanih 75.325 dijakov_inj, od tega 46 % v 

srednje tehniško in strokovno izobraževanje, 37 % v srednje splošno izobraževanje in 17 % v 

nižje in srednje poklicno izobraževanje. Dekleta so se v največjem deležu, 46 %, vpisala v 

srednje splošno izobraževanje, v srednje tehniško in strokovno se jih je vpisalo 43 %. Pri fantih 

je slika obrnjena, 48 % jih je izbralo srednje tehniško in strokovno izobraževanje, 30 % se jih 

je vpisalo v srednje splošno izobraževanje (Vrabič Kek et al., 2016, str. 30). 

Srednješolcev_k je z vsakim letom manj, tako je bilo v šolskem letu 2019/20 v srednješolsko 

izobraževanje vključenih 72.738 dijakov_inj. Generacija mladih, ki je trenutno v srednji šoli, 

je po podatkih SURS ena najmanjših v zadnjih 70 letih, a na statističnem uradu predvidevajo, 

da se bo trend začel obračati z vstopom prihajajočih generacij, ki so številčno vedno močnejše. 

Med vsemi vpisanimi v šolskem letu 2019/20 je bilo v srednje splošno izobraževanje vpisanih 

35 % vseh dijakov_inj, od tega 62 % deklet. V srednje tehniško in strokovno izobraževanje je 

bilo vključenih 47 % dijakov_inj, od tega 46 % deklet. V nižjem in srednjem poklicnem 

izobraževanju je bilo 18 % vseh dijakov_inj, od tega 27 % deklet. Zdi se torej, da so tudi v 

šolskem letu 2019/20 v poklicno in strokovno izobraževanje fantje vključeni v precej večjem 

številu kot dekleta. Skoraj tri četrtine vseh fantov (74 %) v opazovanem letu je izbralo te 

programe, najpogosteje področji tehnika in računalništvo. Dekleta so se za poklicne in 

strokovne programe odločala v manjšem številu (56 % vseh dijakinj), največkrat so izbrala 

programe s področja zdravstva, osebnih storitev in poslovnih ved (Kozmelj, 2020). 
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Grafikon 3: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2014/15 za dekleta 

 

Podatki SURS za šolsko leto 2014/15 (Vrabič Kek et al., 2016) 
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Grafikon 4: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2019/20 za dekleta 

 

Podatki SURS za šolsko leto 2019/20 (Kozmelj, 2020) 

Deleži deklet v različnih programih ostajajo skoraj nespremenjeni, pri fantih je med šolskima 

letoma 2014/15 in 2019/20 prišlo do spremembe pri deležu vpisanih v srednje splošno 

izobraževanje, ki je s 30 % padel na 25,9 %. Kljub temu razmerja znotraj posameznega spola v 

letih, ki ju primerjamo, ostajajo stabilna in so zanimiva zlasti v odnosu do razporeditve drugega 

spola.  
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Grafikon 5: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2014/15 za fante 

 

Podatki SURS za šolsko leto 2014/15 (Vrabič Kek et al., 2016) 

 

Grafikon 6: Vpis v srednje šole v šolskem letu 2019/20 za fante 

 

Podatki SURS za šolsko leto 2019/20 (Kozmelj, 2020) 
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Odstotek vseh, ki uspešno končajo letnik šolanja, raste. V šolskem letu 2013/14 je bilo takšnih 

91 % dijakov_inj, med njimi so bile nekoliko uspešnejše dijakinje. Glede na vrsto izobraževanja 

so bile dijakinje nekoliko uspešnejše od dijakov v nižjem poklicnem in srednjem tehniškem ter 

strokovnem izobraževanju, dijaki pa so bili uspešnejši od dijakinj v srednjem splošnem 

izobraževanju (Vrabič Kek et al., 2016, str. 31). 

Podobno kot pri izbirah študija, ki so še vedno v veliki meri spolno specifične, je tudi odločitev 

za vpis v programe poklicnega izobraževanja pogojena s spolom. Pri kritični diskurzivni analizi 

smo zato pozorni predvsem na morebitno prisotnost razlag, ki lahko izbire poklicnega 

izobraževanja in poklicne poti umeščajo v različne kontekste. Lahko jih interpretirajo v 

navezavi na družbeno in kulturno posredovane vzorce vedenja, ki jih prevzemajo in preigravajo 

posamezniki_ce v skladu s tem, kateremu spolu pripadajo, lahko pa jih pojasnjujejo kot odsev 

biološko določenih nagnenj, preferenc in interesov, ki naj bi bili značilni za posamezen spol. 

Pri razlagah izbire poklicne poti smo zaznali uporabo spolnih stereotipov, pri čemer nas je 

zanimalo predvsem, ali gre zgolj za perpetuiranje stereotipov ali se jih morebiti tudi postavlja 

pod vprašaj in s tem kritično reflektira družbeno usidranost tradicionalnih spolnih vlog. 

 

4.7 Spol in nasilje v šolah 
 

Nasilje v šolah je v javnosti precej pogosto obravnavana tema, ki je največkrat tudi temelj za 

politične skrbi. Vprašanja nasilja se pogosto povezujejo tudi z vprašanji spola. Ko govorimo o 

spolu in nasilju v šolah, lahko imamo v mislih različne možnosti. Lahko govorimo o spolnem 

nasilju kot eni od oblik nasilja ali nasilje obravnavamo v navezavi s spolom, pri čemer ločimo 

med:  

- nasiljem, ki temelji na spolu (angl. »gender-based violence«) in označuje nasilje nad 

posameznikom_co na podlagi njenega oziroma njegovega spola (EIGE, n. d.): 

- s spolom povezanim nasiljem, ki se nanaša na razumevanje nasilja v kontekstu spola 

(nasilje fantov, deklet, spolno specifične izbire oblik nasilja ...).  

Spolno nasilje je torej oblika nasilja (Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2009), ki se 

nanaša na »vsa dejanja, povezana s spolnostjo, ki jih oseba čuti kot prisilo« (DNK, n. d.). Spolno 

nasilje v šolah je problem, ki so ga tudi izobraževalne politike večine držav članic EU 
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prepoznale kot prednostno področje (Razlike med spoloma, 2010, str. 48). Ukrepi in naloge za 

spoprijemanje z njim so različni in nihajo od bolj splošnih politik, vodenih na spolno nevtralen 

način, do bolj konkretnega odpravljanja spolnega nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja v šolah. 

Pomisleki o spolnem nasilju in nadlegovanju v šolah so tesno povezani z vprašanji o prikritem 

kurikulu. Pomemben del prikritega kurikula namreč sestavlja ozračje v šolah, torej odnosi med 

učenci_kami, učitelji_cami in učenci_kami ter kot eden ključnih elementov šolskega ozračja 

tudi raven ustrahovanja ter nadlegovanja. Vse to sooblikuje odnose med spoli in različne 

možnosti učencev_k. Skladno s to ugotovitvijo bi moralo biti med prednostnimi nalogami 

politike enakosti spolov povsod spoprijemanje s spolnim nasiljem in nadlegovanjem v šolah. 

Večina držav članic EU je uvedla splošno politiko proti ustrahovanju in nasilju v šolah, a je 

zanjo značilno, da je vodena na spolno nevtralen način, pobude za urejanje teh vprašanj pa 

pogosto zajemajo le šolsko raven, in sicer z ukrepi, kot so zaposlovanje socialnih delavcev_k, 

pedagoških svetovalcev_k in s pripravo kodeksov lepega vedenja. V državah s 

protidiskriminacijskimi predpisi v izobraževanju imajo tudi pravila za odpravljanje spolnega 

nadlegovanja v šolah; posebne politike ali projekti, ki bi se ukvarjali s spolnim nasiljem, so zelo 

redki. V nekaterih državah se zavedajo, da je izobraževalni sistem primeren prostor za krepitev 

vrednot in spodbujanje mirnega reševanja sporov ter s tem tudi za preprečevanje nasilja, zato 

tam posebno pozornost posvečajo tudi odpravljanju spolnega nasilja v šolah (ibid., str. 61). 

Preprečevanje nasilja in nadlegovanja v šolah je pomembno splošno načelo in prednostna 

naloga le v redkih izobraževalnih sistemih. V nekaj primerih, npr. v Franciji, posebej omenjajo 

nasilje v povezavi s spolom. Francija tako pozornost namenja »ukrepom, oblikovanim za 

preprečevanje fizičnih napadov na telesno nedotakljivost in dostojanstvo ljudi: rasističnega in 

antisemitističnega nasilja, nasilja nad dekleti in nadlegovanja zaradi spolne usmerjenosti, 

predvsem homofobije« (ibid., str. 62). Španski izobraževalni sistem med načeli kakovosti 

vsebuje odpravljanje vsakršnih ovir, ki omejujejo polno enakost moških in žensk. V Angliji 

Komisija za človekove pravice pošilja šolam smernice za uveljavljanje načinov za 

preprečevanje seksističnega in spolnega ustrahovanja, odpravljanje spolnega nadlegovanja in 

nagnjenosti k nasilju v šolah. Šole imajo možnost prilagoditve svojih protiustrahovalnih politik 

tako, da se nanašajo prav na seksizem in definiranje spolnega nadlegovanja ter da spodbujajo 

delo z učenci_kami za razvijanje šolske politike, s katero se uveljavlja ozračje brez 

ustrahovanja, ter proučujejo spolne stereotipe v kurikulu. Večina drugih držav se opira na 

posebne pobude in projekte, čeprav ta vprašanja niso obravnavana kot prednostna. V Belgiji 
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organizirajo posebne dejavnosti, razpošiljajo brošure, posterje in zgoščenke, vpeljali so tudi 

posebne spletne strani za osveščanje in preprečevanje nasilja. V Španiji podeljujejo nagrade, ki 

spodbujajo ukrepe za mirno reševanje sporov in zavračanje kakršnegakoli nasilja, namenjene 

šolam. Njihov cilj je uveljavljati spoštovanje med moškimi in ženskami ter preprečevati spolno 

nasilje. Nizozemska je ustanovila Center za šolo in varnost, ki največ pozornosti namenja 

socialni varnosti, med projektnimi temami pa so tudi napadalnost, nasilje, spolno in 

homoseksualno nadlegovanje. Na Portugalskem veljavni načrt za enakost med cilji vsebuje 

integriranje načela enakosti pri organiziranosti šol z namenom preprečevanja nasilja in 

zagotavljanja integritete obeh spolov. Kot del kampanje proti nasilju na domu promovirajo 

tekmovanje Na naši šoli ni nasilja, katerega namen je učence_ke spodbuditi, da ustvarjajo 

gradiva za osveščanje in dajejo pobude za širjenje informacij o tem, kako se upreti vsem 

oblikam nasilja v medsebojnih odnosih, posebej spolnemu nasilju (ibid., str. 62–63).  

V Sloveniji so bili leta 2009 v publikaciji Nasilje v šoli: opredelitev, prepoznavanje, 

preprečevanje in obravnava objavljeni izsledki raziskave o nasilju v šolah. V njej ugotavljajo, 

da so povprečne vrednosti zaznanega nasilja ter njegovega preprečevanja nizke in da z vidika 

množičnosti problema v splošnem stanju niso zaskrbljujoče, a je treba z resnostjo obravnavati 

podatke o posameznih vrstah in oblikah nasilja (npr. fizičnega in spolnega), ki so občutno višje 

od povprečnih vrednosti. Tako na primer po mnenju anketiranih 14,6 % učencev_k pogosto 

doživlja fizično nasilje, spolno nasilje pa občasno in pogosto kar 20 %, pri čemer sta povprečni 

vrednosti zaznave med učenci »le« 2,79 % (za fizično nasilje) in 1,9 % (za spolno nasilje) 

(Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2009, str. 189). V Sloveniji je na ravni šole 

problematika nasilja obravnavana v šolskem redu in vzgojnem načrtu, ki ga mora imeti vsaka 

šola. Obstaja tudi nekaj modelov za preprečevanje nasilja v šoli, ki so lahko preventivni ali 

modeli za obravnavo nasilja. Med preventivnimi modeli so:  

- Nasilje v šoli in (med)vrstniško nasilje (Šola za ravnatelje); 

- Nekomu je mar (Zavod RS za šolstvo); 

- Nasilje v šolah (Ministrstvo za notranje zadeve – Policijska uprava Ljubljana); 

- delavnice o vrstniškem nasilju in mirnem reševanju sporov (Amnesty international 

Slovenija); 

- Ustvarjanje nenasilne šolske klime (Center za socialno delo Radovljica); 

- preventivne delavnice o nasilju (Društvo za nenasilno komunikacijo – DNK v Ljubljani 

in Mariboru); 
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- Peerthink – promocija intersekcionalnega pristopa pri preventivnem delu proti 

mladostniškemu nasilju (Mirovni inštitut);  

- preventivne delavnice za učence in učenke ter dijake in dijakinje (DNK v Ljubljani in 

Mariboru); 

- predavanja za starše o nasilju (DNK v Ljubljani in Mariboru); 

- Forum: nasilje (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture) idr. (ibid., str. 110–

115). 

Med modeli za obravnavo že storjenega nasilja Mugnaioni Lešnik et al. (2009, str. 129–133) 

med drugim izpostavljajo: 

- Zberi pogum in povej (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija); 

- Varne točke (UNICEF); 

- Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki (UNICEF, Društvo Zaletalnica); 

- Telefon mladi mladim (Mladinsko infromativno svetovalno središče Slovenije – 

MISSS); 

- Svetovalnica (MISSS); 

- Zaščitimo otroka pred nasiljem, ustavimo nasilje nad otroki (Združenje proti spolnemu 

zlorabljanju); 

- izobraževalni paket Nasilje (Društvo Mladinski ceh); 

- TOM – telefon za otroke in mladostnike (Zveza prijateljev mladine Slovenije) idr.  

Preprečevanje nasilja v šolah je torej eden od političnih ciljev v zvezi s prikritim kurikulom in 

šolskim ozračjem. V manjšem številu držav članic EU je ta cilj zastavljen kot prednosten, v 

večini se zanašajo na posamezne ali posebej organizirane pobude, ki so najpogosteje načrtovane 

tako, da sta spolno nasilje in nadlegovanje navedena na splošno. Če so kje posebej omenjene 

žrtve nasilja, se največkrat domneva, da so to ženske in dekleta. Politični ukrepi, ki so osnovani 

na domnevi, da so žrtve nasilja predvsem ženske, so prisotni v Španiji in v Franciji, ki največ 

pozornosti namenja posebni skupini – priseljenskim dekletom. Nekaj je tudi posebnih pobud, 

ki se osredotočajo na fante kot verjetne storilce nasilja, čeprav ne nujno nad dekleti, npr. na 

Škotskem (ibid., str. 63). 

Spolno nasilje je ena od oblik nasilja, a razpravo o spolu in nasilju lahko umestimo tudi v 

kontekst obravnave drugih oblik, pri čemer se v edukacijskem okolju najpogosteje govori o 

fizičnem, psihološkem/čustvenem in besednem nasilju. V tem kontekstu, kot že omenjeno, 
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lahko govorimo o na spolu temelječem nasilju (angl. »gender-based violence«), ki označuje 

nasilje nad posameznikom_co na podlagi njenega oziroma njegovega spola (EIGE, n. d.) ali 

spolne usmerjenosti – sem spadajo npr. transfobija in homofobija ter z njima povezani nasilje 

in pritiski; lahko pa obravnavamo nasilje v navezavi na spol, pri čemer so mišljeni na primer 

razmisleki o nasilju fantov, nasilju deklet, nasilju, s katerim se soočajo fantje in dekleta, 

razmisleki o predpostavkah, da so fantje in dekleta nasilni na drugačne načine ali sodelujejo v 

različnih oblikah nasilja, in o tem, kako se spol vpleta v definicije žrtev in storilcev.  

V tem smislu razumemo vprašanja, ki se povezujejo z nasiljem in spolom, tudi v skopu 

pričujoče disertacije. V nadaljevanju zato navajamo ugotovitve nekaterih raziskovalnih 

projektov o nasilju in spolu, predvsem v povezavi s šolskim ozračjem. Avstrijsko Zvezno 

ministrstvo za šolstvo in umetnost je v šolskem letu 2005/06 naročilo izčrpno študijo o 

psihičnem počutju učencev_k od 4. do 12. razreda, ki je pokazala, da dekleta raje hodijo v šolo 

kot fantje in se posebej v nižjih razredih manjkrat zapletejo v spore kot fantje. Kljub temu je pri 

dekletih izražena višja stopnja šolskih strahov kot pri fantih (Eder, 2007, v ibid., str. 62). V 

istem šolskem letu je bila tudi v Estoniji izvedena študija o najstniškem razumevanju nasilja in 

napadalnosti v šolah, ki je pokazala, da so dekleta in fantje nasilni na različne načine in različno 

govorijo o nasilju. Fantje so večkrat fizično nasilni, dekleta pa uporabljajo besedne žalitve in 

psihično ustrahovanje (Strompl et al., 2007, v ibid., str. 62). Da fantje trpijo zaradi ustrahovanja 

in so večkrat zasmehovani kot dekleta, so ugotovili v Litvi (Zaborskis et al., 2005, v ibid., str. 

62). Raziskave torej kažejo, da lahko govorimo o spolno specifičnih manifestacijah v povezavi 

z nasiljem. Pri tem nas v nadaljevanju še posebej zanima, kako se o nasilju v navezavi na spol 

poroča v medijih in pedagoških revijah. Ali mediji pri poročanju o nasilju v šolah posredujejo 

spolne stereotipe ali jih izzivajo? Kakšne so reprezentacije žrtev in nasilnežev, so ospoljene ali 

spolno nevtralne? Se poroča o razlikah v izbranih načinih nasilja glede na spol in če se, v 

kakšnem kontekstu (družbeni, biološki) se jih pojasnjuje? Cilj analize na tej točki je torej 

diskurzivna konstrukcija nasilja v šolskem okolju v navezavi na spol. 
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5. Diskurz, ideologija, družbena konstrukcija realnosti 

 

Eden ključnih elementov družbene konstrukcije neenakosti spolov je diskurz, ki ima ideološke 

učinke, zato so v nadaljevanju predstavljeni ključni konceptualni okviri, ki jim sledi tudi 

pričujoče delo. Diskurz in ideologija sta koncepta, ki sta v družboslovju in humanistiki izredno 

priljubljena ter pogosto v rabi, pri čemer ju nekateri_e uporabljajo izmenjaje oziroma med njima 

ne razlikujejo, spet drugi_e med diskurzom in ideologijo dosledno ločujejo oziroma ju 

postavljajo v nasprotje, menijo, da sta nezdružljiva, in se odločajo za rabo zgolj enega ali 

drugega. Oba ključna koncepta torej tvorita oziroma pripadata ločeni teoretski tradiciji, med 

katerima seveda lahko razlikujemo, a ju lahko po mnenju nekaterih (glej npr. Purvis in Hunt, 

1993) tudi dobro kombiniramo oziroma izkoristimo. V nadaljevanju so tako predstavljene 

osnove Foucaultove teorije diskurza in teorije ideologije po Purvisu in Huntu (1993), ki se 

navdihuje v Gramscijevi in Hallovi konceptualizaciji, avtorja pa pokažeta, kako lahko teorija 

ideologije ustrezno dopolni teorijo diskurza oziroma kako lahko hkrati obdržimo koncept 

ideologije in izkoristimo razmisleke, ki nam jih zagotavlja teorija diskurza. V središču 

zanimanja je torej odnos med diskurzom in ideologijo, pri čemer želimo prikazati, kako 

medijski in poljudnoznanstveni oziroma strokovni diskurz kot »reprezentacijski praksi« 

(Woolgar, 1988, v Titus, 2004, str. 146) družbeno oblikujeta neenakost spolov v izobraževanju 

in v kakšne specifične kontekste jo umeščata. 

 

5.1 Diskurz 

 

Diskurz je koncept, ki je v družboslovnih raziskavah vedno relevanten. David Howarth (2000) 

in Sara Mills (2006) tako izpostavljata vedno pogostejšo uporabo koncepta, ki so ga posvojile 

različne discipline: kritična teorija, sociologija, lingvistika, filozofija, socialna psihologija, 

medijske študije, študije spola itd. Različne discipline uporabljajo koncept diskurza v skladu z 

različno širokimi oziroma ozkimi definicijami ali ga pogosto celo niti ne definirajo, ker ga imajo 

za splošno znanje (Mills, 2006). Če sledimo ožji konceptualizaciji diskurza, se tako 

osredotočamo na posamezno izjavo ali največ na pogovor med dvema osebama. Če diskurz 
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razumemo širše, njegovo konceptualizacijo umeščamo v okvir celotnega družbenega sistema, 

v katerem se diskurzivno ustvarjata družbeni in politični svet (Howarth, 2000, str. 2). Jan 

Blommaert (2005, str. 3) v svojem razumevanju širi pojem diskurza iz zgolj lingvističnega 

koncepta, tako da ta zajema vse oblike »pomenske semiotične človeške aktivnosti« v povezavi 

z družbenimi, kulturnimi in zgodovinskimi vzorci ter razvojnimi oblikami uporabe. Gre torej 

za preučevanje diskurza kot »rabe jezika« (Schiffrin, 1988), ki se osredotoča na načine uporabe 

semiotičnih inštrumentov in na oblikovanje pomena, pri čemer upošteva širšo družbeno, 

kulturno in zgodovinsko umeščenost ter presega analizo stavčnih struktur in odnosov med 

stavki, njihove kohezivnosti in koherentnosti.  

V pričujoči disertaciji se posvečamo diskurzu in njegovim učinkom v družbenem kontekstu, pri 

čemer tako kot mnogi drugi avtorji_ice, med njimi tudi precej feminističnih, sledimo ključnim 

uvidom Michela Foucaulta, ki je eden vodilnih teoretikov diskurza. Diskurz je po Foucaultu 

oblika vednosti oziroma način reprezentacije družbenih praks, pri čemer ne gre le za načine 

razmišljanja in produciranja pomenov, ampak tudi za to, da diskurzi konstituirajo »naravo« 

teles – zavestno in nezavedno miselno ter emocionalno življenje subjektov, ki jim diskurzi 

vladajo (Weedon, 1987, str. 108). To pomeni, da imajo telesa, misli in občutja pomen zgolj v 

diskurzivni artikulaciji, ne pa tudi izven nje, način diskurzivnega konstituiranja 

posameznikov_ic pa je vedno del širše mreže odnosov moči oziroma oblasti, ki so pogosto 

institucionalno osnovani (ibid.). Diskurzi so tako več kot zgolj zbiri idej in presegajo preprosto 

identifikacijo predmetov. Po Foucaultu diskurzi formirajo tako pomen kot družbena razmerja, 

konstitutirajo tako subjektiviteto kot odnose oblasti in jih ni smiselno obravnavati kot celote 

znakov oziroma pomenskih elementov, ki napotujejo na vsebine ali na reprezentacije, temveč 

kot »prakse, ki sistematično formirajo objekte, o katerih govorijo« (Foucault, 2001, str. 54–55). 

Diskurzi seveda so sestavljeni iz znakov, »toda tisto, kar počno, je več kot le uporabljanje teh 

znakov za označevanje stvari. Prav ta več jih naredi za nezvedljive na jezik in govor. Ta »več« 

je treba prikazati in opisati« (ibid., str. 55).  

V tem smislu je torej izpostavljena regulativna narava diskurza (Mills, 2006); tega Foucault 

namreč ne razume zgolj kot dejanski tekst oziroma tisto, kar je bilo povedano,78 ampak kot 

                                                
78 Kjer je uporabljen termin tekst, podobno kot pri Faircloughu (1992) označuje kakršenkoli (za)pisan, tiskan ali 

govorjen produkt, npr. transkript intervjuja, nakupovalni seznam, novico v časopisu, nagovor politika, televizijski 

program, spletni forum itd. Tudi zvočni učinki in vizualno gradivo (npr. fotografije, podobe, še posebej v 
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sklop pravil in struktur, ki določajo, kaj je mogoče povedati in česa ne, in ki ustvarjajo 

specifične načine napisanega oziroma povedanega.79 Diskurzi torej organizirajo načine 

mišljenja in ukvarjanja z določenim družbenim fenomenom (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, 

str. 17), zato jih lahko razumemo kot »reprezentacijske prakse« (Woolgar, 1988, v Titus, 2004, 

str. 146) oziroma zbire pomenov, ki konstituirajo objekte. Gre torej za regulativne in regulirane 

sete idej, ki določajo vprašanja, ki jih zastavljamo, načine osmišljanja sveta in potencialne poti 

nadaljnjega razvoja ter uvidov (Raphael Reed, 2006, str. 33). Pri tem se je ključno posvetiti 

načinom, kako diskurz postane mesto, kjer se ustvarjajo pomembne družbene razlike, boji in 

konflikti, ki lahko imajo najrazličnejše učinke na družbeno strukturo. Tako nek dogodek 

postane družbeni problem v trenutku, ko ga kot takšnega prepoznamo, pri čemer igra ključno 

vlogo ravno diskurzivno delo. Diskurz torej preoblikuje naše okolje tako, da mu podeljuje 

družbeni in kulturni pomen, to pa se ne dogaja v izolaciji, temveč pod strogimi lingvističnimi 

in sociokulturnimi pogoji, ki določajo način ter kriterije poimenovanja. Pri tem je še posebej 

pomembno, da omenjeni skupek pravil ni enako dostopen vsem oziroma ga ne morejo vsi 

izkoriščati v enaki meri. Na tej točki moramo torej biti pozorni na družbene razlike v 

diskurzivnih strukturah (Blommaert, 2005, str. 4).  

Diskurz se v Foucaultovi teoriji tesno povezuje s pojmoma vednosti in oblasti. Oblast 

konstituira vednost – in se konstituira skozi njo – ki je v neki družbi sprejeta in razumljena kot 

resnična. Pri formulaciji vednosti sodeluje diskurz. Diskurz torej prenaša in ustvarja oblast, ki 

se uteleša v kompleksnih odnosih in praksah, deluje skozi normalizacijo, nadzor in 

discipliniranje, a ni zgolj represivna prisila, saj učinkuje tudi skozi željo, užitek in pristajanje. 

Oblast ustvarja vednost skozi specifične načine konstituiranja in pozicioniranja objektov in 

subjektov (Raphael Reed, 2006; Francis in Skelton, 2005). Tako je lahko na primer podoba 

odlične učenke v diskurzu o težavah fantov v izobraževanju predstavljena kot ogrožajoč 

dejavnik, v feminističnem diskurzu pa kot odraz pozitivnih sprememb v šolskem sistemu. Iz 

primera je razvidno, kar izpostavlja tudi Stuart Hall (1997, str. 44), ki gradi na Foucaultovi 

                                                
kombinaciji z besedilom, na primer v oglaševanju) so v diskurzivni analizi pogosto razumljeni kot tekst. V 

raziskavi, ki sledi, so analizirani teksti prispevki iz medijev in pedagoških revij. 

79 V strukturalistični in poststrukturalistični teoriji vpeljava koncepta diskurza tako predstavlja pomemben prelom 

s prejšnjimi pogledi na jezik in reprezentacije, saj odpira izhodišče za drugačno razumevanje jezika: kot ne le 

ekspresivnega in transparentnega orodja komunikacije, ampak kot sistema s svojimi pravili, omejitvami in 

odločujočim učinkom na način razmišljanja in izražanja posameznikov_ic (Mills, 2006, str. 8). 
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teoriji, da je diskurz »produkcija vednosti preko jezika«, oziroma je množici pravil podrejen 

način ustvarjanja vednosti na osnovi oblikovanja smiselnih trditev in idej o dogodkih, objektih, 

subjektih in praksah, ki določa načine, na katere je govor o neki praksi ali objektu »smiseln«, 

»inteligenten« in »sprejemljiv«, s čimer hkrati omejuje in izključuje drugačne diskurze 

(Hrženjak, 2001, v Grobelšek, 2014, str. 20). Produkcija diskurza je po Foucaultu »v vsaki 

družbi obenem kontrolirana, selekcionirana, organizirana in razdeljena z določenim številom 

postopkov,80 katerih vloga je, da zadržujejo njegove moči in nevarnosti, obvladajo njegove 

naključne dogodke, da se izognejo njegovi težki, zastrašujoči materialnosti« (2008, str. 8–9). 

Skozi diskurze in diskurzivne prakse, ki proizvajajo vednost in reproducirajo razmerja oblasti, 

torej operira moč oziroma oblast (Grobelšek, 2014, str. 38). Te družbene ureditve, v katere je s 

pomočjo diskurzivnega dela vtkana moč, po Foucaultu ustvarjajo tako imenovani »režim 

resnice« (1980, str. 131).81 Diskurz se na videz izdaja za nekaj malenkostnega, v ozadju pa se 

skriva njegova zveza z željo in oblastjo, pri čemer diskurz ni zgolj to, kar kaže ali skriva željo, 

ampak je tudi predmet želje in ni preprosto le to, kar prevaja boje ali sisteme dominacije, ampak 

se z njim in zanj bojujemo, »je oblast, ki se je želimo polastiti« (Foucault, 2008, str. 9). Diskurz 

torej ni enostavno nosilec želje in oblasti, ampak sredstvo za njuno dosego.  

Fairclough in Wodak (1997, str. 258) tako izpostavita tudi ideološko komponento diskurzivnih 

praks, saj te skozi reprezentacije stvari in pozicioniranje ljudi sodelujejo pri (re)produkciji 

                                                
80 Foucault govori o različnih postopkih nadzorovanja in omejevanja diskurza: o takšnih, ki se izvajajo od zunaj 

(to so postopki izključitve oziroma trije veliki sistemi izključitve: prepovedana beseda, razločevanje norosti in 

volja do resnice), in o notranjih postopkih, kjer diskurzi sami opravljajo nadzor (delujejo kot principi klasifikacije, 

razvrščanja, razdelitve). Postopki, ki se izvajajo od zunaj, delujejo kot sistemi izključevanja in se nanašajo na tisto 

plat diskurza, ki spravlja v tek oblast in željo. Notranji postopki pa obvladujejo neki drugi dimenziji diskurza: 

dimenziji dogodka in naključja (Foucault, 2008, str. 9–14). Obstaja pa še tretja skupina postopkov za nadzor 

diskurzov, ki določijo pogoje njihove uporabe in ki govorečim individuumom vsilijo določeno število pravil ter 

tako preprečijo, da bi do njih vsi imeli dostop (ibid., str. 20). 

81 Ko Foucault govori o »režimu resnice«, ima v mislih, da resnica ni ločena od oblasti ali dosegljiva nekje zunaj, 

tistim, ki se osvobodijo, ampak je stvar tega sveta: ustvarja se zgolj po zaslugi mnogih oblik omejitev in ima učinke 

oblasti. Vsaka družba ima tako svoj režim resnice, oziroma svojo splošno politiko resnice, ki jo med drugim 

označujejo tipi sprejetih diskurzov v funkciji resnice, mehanizmi razlikovanja med resničnimi in napačnimi 

izjavami ter status tistih, ki odločajo o tem, kaj šteje kot resnično (Foucault, 1980, str. 131). Resnica je torej stvar 

trenutnega sveta in v resnično lahko vstopimo »le, če ubogamo pravila diskurzivne policije, ki jo moramo 

reaktivirati v vsakem diskurzu« (Foucault, 2008, str. 19). 



 146 

neenakih odnosov moči med družbenimi skupinami.82 Ideološkost partikularne rabe jezika in 

odnosi moči, na katerih temelji, so ljudem pogosto nejasni in nevidni. Karmen Erjavec in Melita 

Poler Kovačič (2007, str. 24) zato pravita, da se ideologija izvaja v diskurzu, ki ima največjo 

moč, ko ljudje vanj privolijo, ga utrjujejo ter reproducirajo, skozenj pa utrjujejo in reproducirajo 

tudi odnose v družbi. Diskurz in ideologija sta torej povezana (Grobelšek, 2014, str. 22), pri 

čemer, kot je nakazano, diskurz igra temeljno vlogo pri reprodukciji ideologije (glej npr. van 

Dijk, 2013).  

Pri tem je treba omeniti, da teoretski uvidi v odnos med ideologijo in diskurzom nikakor niso 

enoznačni in variirajo od popolne nezdružljivosti in nadomestitve rabe koncepta ideologije s 

konceptom diskurza83 vse do pristopov, ki poudarjajo pomemben doprinos diskurzivne teorije 

ob ohranitvi koncepta ideologije (glej npr. Purvis in Hunt, 1993). Za naše potrebe je ključno 

osvetiliti predvsem ideološke učinke diskurzivnih praks oziroma pokazati, kako diskurz 

sodeluje pri formulaciji ideologije. Na tem mestu bomo zato skušali pojasniti vlogo, ki jo igrata 

diskurz in ideologija pri analizi družbenih razmerij. 

 

5.2 Odnos med diskurzom in ideologijo 

 

Konceptualizacija odnosa med diskurzom in ideologijo v pričujoči disertaciji sledi uvidom 

Trevorja Purvisa in Alana Hunta (1993), ki v razpravi o odnosu med obema konceptoma 

oblikujeta različico teorije ideologije, ki se razlikuje od (morda najbolj razširjene) marksistične. 

V njej želita poudariti, da imata tako diskurz kot ideologija pri analizi družbenih razmerij vsak 

svojo pomembno in značilno teoretsko vlogo, ki se lahko dopolnjujeta.  

                                                
82 Kljub temu da se bomo odnosu med diskurzom in ideologijo posvetili v posebnem poglavju, je na tej točki 

smiselno opozoriti, da Foucault dosledno ločuje med pojmoma diskurza in ideologije ter se izogiba uporabi 

koncepta ideologije (in celotnega polja, ki ga ta koncept prinese s sabo). A vendar tudi Foucaultova teorija 

pomembno prispeva k našemu razumevanju odnosa med diskurzom in ideologijo, kot pojasnimo v nadaljevanju. 

83 Takšen prelom, v katerem govor o ideologiji nadomesti govor o diskurzu, je značilen predvsem za 

postmarksistične pristope, ki se s tem poskušajo izogniti marksističnemu redukcionizmu in prevelikemu poudarku 

ekonomske sfere. Med najbolj domišljenimi postmarksističnimi uvidi diskurzivne teorije je teorija, ki sta jo razvila 

Laclau in Mouffe (2014). 
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Ker koncepti družbenega nikoli niso povsem referenčni v smislu, da bi bilo mogoče 

identificirati določen verbalni znak, ki se nanaša na neko nedvoumno prepoznavno lastnost 

zunanje realnosti, raje govorimo o tem, da poudarjajo določen vidik skupka povezav in 

razmerij, ki konstituirajo družbeno. V tem smislu se diskurz in ideologija nanašata na isti vidik 

družbenega življenja – idejo, da ljudje sodelujejo v formah razumevanja in zavedanja o 

razmerjih in dejavnostih, v katere so vpleteni. To zavedanje se vzpostavlja skozi jezik in druge 

sisteme znakov ter prenaša med ljudmi in institucijami. Najpomembneje pri tem pa je, da načini 

razumevanja in osveščanja družbenega sveta vplivajo na to, kako in kam bodo (ali ne bodo) 

ljudje usmerili svoje delovanje (ibid., str. 474). 

Koncepta diskurza in ideologije se tudi pomembno razlikujeta, saj vsak pripada svoji teoretični 

tradiciji z različnima konceptualnima aparatoma in epistemološkimi temelji. Ideologijo v 

sodobnih razpravah pogosto uporabljajo v skladu z marksistično konceptualizacijo, pri čemer 

je pozornost usmerjena na poskus razumevanja, kako se razmerja dominacije in podrejenosti 

reproducirajo zgolj z minimalnim zatekanjem k uporabi prisile. Lingvistični obrat moderne 

družbene teorije pa v središče postavlja diskurz, ki predstavlja koncept, s katerim se poskuša 

razumeti načine, na katere jezik obenem deluje kot posrednik družbene izkušnje ter pomemben 

dejavnik pri konstituiranju družbenih subjektov, odnosov med njimi in polja, v katerem 

obstajajo (ibid.). 

Distinkcija med konceptoma ideologije in diskurza se po Purvisu in Huntu vzpostavlja na 

naslednji način: s konceptom ideologije po navadi operirajo raziskave, ki ugotavljajo, kako 

forme zavesti pogojujejo načine, s katerimi ljudje poskušajo ozavestiti svoje konfliktne interese 

in kako se z njimi spopadajo. Pri tem ideologija implicira obstoj povezave med interesi in 

formami zavesti, ključno pa je, da interese prepoznamo v obliki, ki jo lahko ločimo od oblik, v 

katerih se ti interesi udejanjajo. Diskurz po drugi strani pozornost namenja pogojem 

sodelovanja v družbenih razmerjih, pri čemer velja, da sta razumevanje in delovanje v vseh 

družbenih odnosih osnovana na specifičnih lingvističnih ali semiotičnih sredstvih, ki 

organizirajo razmišljanje, razumevanje in izkušnje sodelujočih. Konceptualizacija diskurza 

ostaja skeptična oziroma nevtralna do vprašanja, ali se diskurz povezuje z elementi, na katere 

se sklicujejo ideje interesa, ki so zunanje diskurzivni vsebini doživetih izkušenj. Tako diskurz 

kot ideologija sta sestavni del razprav o splošnem polju družbene akcije, ki je posredovano 

skozi komunikacijske prakse, a se diskurz osredotoča na notranje lastnosti teh praks (zlasti na 

njihove lingvistične in semiotične dimenzije), ideologija pa usmerja pozornost k zunanjim 
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vidikom osredotočanja na načine povezovanja živetih izkušenj z idejami interesa in pozicije, ki 

se načeloma razlikujeta od živete izkušnje (ibid., str. 476). 

Naš cilj je priti do točke, na kateri lahko na konstruktiven način združimo teoriji diskurza in 

ideologije, tako da s teorijo ideologije nadgradimo diskurzivno teorijo. Za to je treba ideologijo 

konceptualizirati na način, ki se razlikuje od interpretacije marksistične tradicije. Purvis in Hunt 

svojo konceptualizacijo, ki ji sledi tudi pričujoča disertacija, zastavita na temelju Larrainovega 

razlikovanja med pozitivno in negativno koncepcijo ideologije.84 Pri tem uvedeta dve 

pomembni distinkciji: vključita idejo o usmerjenosti ideologije ter uporabita drugačno 

terminologijo. Ideja o usmerjenosti ideologije nadgradi splošno razumevanje vse misli kot 

družbeno konstruirane s tezo o tem, da ideologija vedno deluje v prid nekaterim, obenem pa 

prikrajša druge. Če želimo ohraniti kritični naboj teorije ideologije, se moramo torej posvetiti 

ključnemu vprašanju: »Kako pojasniti načine, na katere tiste oblike zavesti, ki jih poganjajo 

izkušnje podrejenih razredov in družbenih skupin, omogočajo reprodukcijo obstoječih 

družbenih razmerij, s čimer ovirajo razvoj takšne oblike zavesti, ki bi pripadnikom_cam 

podrejenih razredov in skupin razkrila naravo njihove podrejenosti?« Ideologija v svoji 

najosnovnejši in najpogostejši obliki namreč predstavlja obstoječa družbena razmerja kot 

                                                
84 Jorge Larrain (1983) v marksistični teoriji ideologije prepozna nekaj, kar poimenuje negativna in pozitivna 

koncepcija ideologije. Negativna koncepcija ideologije, ki po njegovem mnenju uteleša kritični naboj marksistične 

teorije (Purvis in Hunt, 1993, str. 477), se nanaša na popačene ideje, ki prikrivajo realna družbena nasprotja, 

krivice, ki obstajajo v družbi in tako družbo delajo sprejemljivo bodisi s pomočjo napačnega predstavljanja ali 

ignoriranja (Larrain, 1983, str. 27). Ideologija je v tem smislu sprevrnjena realnost oziroma napačna interpretacija 

realnosti, ki omogoča, da krivična družbena ureditev še naprej obstaja. Ne gre torej za lažno realnost, ampak za 

realnost, ki je obrnjena na glavo, saj krivično dela za pravično. Marx v tem smislu uporabi prispodobo camere 

obscure, naprave, ki sliko obrne na glavo (Larrain, 1983; Purvis in Hunt, 1993). Pozitivna koncepcija ideologije 

se osredotoča na konstrukcijo družbene zavesti; ideologija je v tem smislu razumljena kot totaliteta oblik družbene 

zavesti ali kot politične ideje družbenih razredov (Larrain, 1983, str. 4). Larrain je kritičen do tega, da so se kasnejši 

teoretiki_čarke, ki so se navdihovali v marksizmu, posluževali pozitivne koncepcije ideologije in nevtralizirali 

kritični naboj koncepta, kot sta si ga zamislila Marx in Engels ter s tem poudarila razumevanje ideologije kot 

oblike zavesti, ki s sprevračanjem realnih družbenih nasprotij služi interesom vladajočega razreda (Larrain, 1983, 

str. 88). Kritičnost Marxove in Engelsove koncepcije ideologije, ki po Larrainu torej predstavlja negativno 

koncepcijo, je, da ideje podrejenih razredov pojasni kot izraz in reprodukcijo dominantnih materialnih odnosov in 

interesov vladajočega razreda (Purvis in Hunt, 1993, str. 477). 
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naravna in neizogibna, partikularne interese pa razveže od specifičnih lokacij, s katerih 

prihajajo, in jih prikaže kot univerzalne ter nevtralne (ibid., str. 478). 

Da bi lahko vključili idejo o usmerjenosti ideologije, je treba po mnenju Purvisa in Hunta 

Larrainovo (preveč vrednostno obeleženo) razločevanje med negativno in pozitivno koncepcijo 

popraviti v govor o kritični in sociološki koncepciji ideologije. Kritična koncepcija ideologije 

se nanaša na realnost, v kateri so družbena vednost in izkušnje konstruirani tako, da mistificirajo 

situacijo, okoliščine oziroma izkušnje podrejenih razredov in skupin. V središču njenega 

zanimanja so torej družbeni učinki oziroma posledice. To nas vodi k tezi, da je najbolj pronicljiv 

način uporabe koncepta ideologije prav ta, da se osredotočimo na identifikacijo ideoloških 

učinkov.85 Sociološka koncepcija ideologije se osreodotoča na pluralnost ideologije kot izida 

specifičnih razrednih in družbenih pozicij. Ideologija je v tem smislu rezultat objektivne 

družbene pozicije in jo lahko razumemo kot prizorišče boja, pri čemer v ospredje pride ideja o 

obstoju množice konkurenčnih ideologij (ne pa tudi o tem, da bi vsak družbeni razred oblikoval 

svojo specifično ideologijo). V sociološkem smislu je ideologija torej materialna in ne 

izmišljena oziroma zavajujoča. Materialnost ideologije pomeni njeno neizogibnost, saj v tem 

smislu ideologija preprosto opisuje okvire pomenov in vrednot, v katerih ljudje živijo in 

delujejo (ibid.).  

Teorija ideologije, ki sledi takšni pozitivni oziroma sociološki koncepciji, je pomembno 

zaznamovala moderno marksistično misel, a je imela pri tem, kot pravita Purvis in Hunt, 

nenamerno posledico: marginalizacijo kritične koncepcije ideologije. Primat sociološke 

različice ideologije v sodobnem marksizmu je pomembno reflektirati predvsem zato, ker takšna 

konceptualizacija teži k združevanju oziroma prepletanju konceptov ideologije in diskurza. 

Purvis in Hunt na tem mestu trdita, da je možno obdržati koncepcijo ideologije kot »sredstva 

živete izkušnje« in ponovno vzpostaviti elemente prejšnje negativne oziroma kritične tradicije, 

kar je po njunem mnenju še zlasti pomembno, ker prav Marxova kritična koncepcija omogoči 

takšno razumevanje ideologije, ki ga ni mogoče zreducirati na diskurz oziroma spojiti z njim. 

Pomembna posledica razločevanja med diskurzom in ideologijo je, da ideologije ne razumemo 

več kot povezane z idejami in razmišljanjem, ampak kot stvar živete realnosti. Ideologija v tej 

luči ni stvar mišljenja, temveč izkušenj. To je razvidno iz primera t. i. »zdravega razuma« 

oziroma »zdrave pameti«, ki velja za nekaj naravnega, nezavednega in je obeležena z idejami 

                                                
85 Pri tem je smiselno opozoriti, da takšen pristop ne temelji na Marxovi prispodobi camere obscure, ki obrača 

sliko na glavo. 
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o spontanosti, transparentnosti ter neprevprašljivosti lastnih temeljev. Zdrava pamet se upira 

želji po popravkih in je vednost, ki je v trenutku razpoznavna. Vse to pomeni, da jo lahko 

razumemo kot stvar konkretnega življenja – ljudje delujejo na njeni podlagi oziroma kot pravita 

Purvis in Hunt: »O zdravi pameti ne mislimo, ampak v njej živimo« (ibid., str. 479).  

Na tej točki se približamo Louisu Althusserju oziroma tistemu vidiku njegove koncepcije 

ideologije, ki poudarja, da so ideologija živete izkušnje, v njej in skozi njo pa se konstituirajo 

subjekti. Če na Althusserjevo teorijo ideologije pogledamo skozi Larrainovo distinkcijo med 

pozitivno in negativno koncepcijo ideologije, ta vidik sodi v okvir Althusserjeve pozitivne 

koncepcije ideologije (ibid., str. 482). Po Althusserju živimo, se pogovarjamo, razmišljamo in 

obstajamo v ideologiji, ideologija torej igra vlogo pri produkciji pomena. Ideje in predstave, iz 

katerih se zdi, da je sestavljena ideologija, imajo materialni obstoj – ideologija vselej obstaja v 

nekem aparatu, v praksi ali praksah tega aparata.86 Manifestira se skozi dejanja, ki so vključena 

v prakse, npr. skozi rituale, vsakdanje opravke in vedenja (Althusser, 2000, str. 91–93). 

Za nas je še zlasti zanimiva artikulacija odnosa med Althusserjevo pozitivno in negativno87 

koncepcijo ideologije, ki jo lahko razberemo iz njegovega najpomembnejšega doprinosa k 

teoretizacijam ideologije – koncepta interpelacije, mehanizma, skozi katerega ideologija 

konstituira ljudi kot subjekte.88 V tem smislu je še posebej zanimiva povezava med dvojico 

ideologija/znanost oziroma distinkcijo med nedovršeno/pomanjkljivo ter popolno vednostjo, ki 

jo Althusser v svoji teoriji obdrži, in idejo o interpelaciji individuumov, ki so v ideologiji in 

prek nje konstituirani v subjekte (Purvis in Hunt, 1993, str. 482). Z interpelacijo je subjektu 

                                                
86 Ideologija torej niso zgolj predstave, ideje in misli, saj so ideološke prakse vedno materialne in kot takšne 

vpisane v določene družbene prakse ter institucije. Imajo torej konkretne učinke in vpliv na ljudi ter so povezane 

z družbeno močjo oziroma oblastjo, kot jo vidi Foucault: kot silo, ki aktivno vlada in usmerja delovanje ljudi, pri 

čemer učinki njenega delovanja niso omejeni zgolj na sfero idej, temveč tudi teles (Simons, 2015, str. 64). 

87 Če se pozitivna koncepcija nanaša na materialnost ideologije, negativno koncepcijo pri Althusserju zaznamuje 

razločevanje med ideologijo kot nepopolno, teoretično nedodelano in posledično pomanjkljivo vednostjo in 

znanostjo kot pravo, resnično vednostjo, ki se oblikuje in spreminja v okviru teorij (Purvis in Hunt, 1993, str. 482). 

88 Althusser (2000, str. 95) pravi, da je sleherna praksa mogoča samo prek kakšne ideologije in v njej; sleherna 

ideologija pa le prek subjekta in za zanje. S tem se dotaknemo njegove teze o ideologiji, ki interpelira individuume 

v subjekte. Ideologija namreč deluje tako, da z natančno določeno operacijo, ki ji pravimo interpelacija, »novači« 

subjekte med individuumi oziroma jih »spreminja« v subjekte. Pri tem je ključno prepoznanje, da je naslovitev 

namenjena prav nekomu in da smo naslovili prav to osebo, ne pa koga drugega, gre torej za interpelacijo 

konkretnih individuumov v konkretne subjekte (ibid., str. 99). Ideologija s tem, ko jih interpelira v subjekte, 

individuumom podeljuje simbolno pozicijo, s katere lahko govorijo in producirajo pomen. 
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določeno mesto v družbeni formulaciji, ki ga mora sprejeti, ideologija namreč poskrbi, da 

subjekti ostajajo na predpisanih mestih. Ideološko konstituiranje subjektov je tako vseprisotno, 

da oblikuje našo realnost in se nam zato prikazuje kot »resnično« ali »očitno«. Rituali 

ideološkega prepoznavanja nam zagotavljajo, da smo dejansko konkretni, prepoznavni in 

nenadomestljivi subjekti. Primer tega je npr. policistov vzklik: »Hej, vi tam!« izza hrbta 

nekomu na ulici, ki naslovljenega individuuma pripravi, da se obrne, s čimer postane subjekt 

(Althusser, 2000, str. 100). Po mnenju Purvisa in Hunta (1993, str. 482) ključna lastnost 

interpelacije ni zgolj vpoklic, ki ga sproži »mogočni drugi« (npr. policist v zgornjem primeru), 

ampak je enako pomemben tudi proces prepoznanja, v katerem se interpelirani subjekt postavi 

v to vlogo. Naslovljeni individuum namreč v trenutku interpelacije postane subjekt prav zato, 

ker se tudi sam prepozna kot takšen. Subjekt se torej konstituira na podlagi lastne ugotovitve, 

spoznanja o tem, da je bil naslovljen prav on (ali ne). Interpelacija torej ni zgolj vpoklic v smislu 

naslovitve, ampak počne več – postavlja oziroma umešča subjekte v specifične diskurzivne 

kontekste. Tako je interpelacija več kot zgolj medsebojno prepoznanje sodelujočih ob 

naslavljanju, spremljajo jo namreč kompleksni procesi, v katerih se konstituirajo in spreminjajo 

subjekti ter subjektne pozicije (ibid., str. 483). S procesom interpelacije Althusser zaplete 

razmerja dominacije in podrejenosti, saj s tem, ko individuumi v ideologiji sami sebe 

prepoznajo kot subjekte, postanejo soodgovorni za svoj (podrejeni) položaj v razmerjih 

družbene dominacije (Nguyen, n. d.). 

Med Althusserjevo tezo o interpelaciji in konceptom diskurza obstaja, kot ugotavljata Purvis in 

Hunt (ibid., str. 483), neposredna povezava. Ta vidik Althusserjeve različice ideologije lahko 

razumemo v kontekstu sociološke koncepcije ideologije, ki je povsem skladna z diskurzivno 

teorijo. Kot izpostavi Hall, jo namreč zaznamujeta odmik od pristopa, obeleženega z govorom 

o izkrivljenih oziroma popačenih idejah in sprevrnjeni zavesti, ter odpiranje prostora za bolj 

lingvistično89 oziroma diskurzivno koncepcijo ideologije. Na površje tako pridejo na primer 

vprašanja, kako se ideologija ponotranji in kako se oblikuje spontani govor (Hall, 1983, v ibid.). 

Takšna diskurzivna koncepcija ideologije torej omogoča ponovno branje Althusserja, s katerim 

lahko prepoznamo tudi vlogo, ki jo ima diskurz pri konstituiranju subjektov in družbenega, pri 

                                                
89 Althusserjevo izhodišče je materialnost ideologije, a s pomembnim obratom, ki ga v najbolj poenostavljeni 

obliki zaznamuje premik od produkcije idej k produkciji subjektov. Vendar pa sam ni razvijal teoretizacije o 

lingvističnih praksah kot materialnih praksah, ki jih ne moremo omejiti na preprost odsev živetih izkušenj 

individuumov (ibid., str. 482). V nadaljevanju gre torej za interpretacijo oziroma ponovno branje Althusserja s 

poudarkom na diskurzivnih vidikih njegove teorije. 
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čemer velja: individuumi so v subjekte interpelirani skozi diskurz, ideologija pa predstavlja tiste 

specifične oblike diskurza, katerih vsebina ne zmore artikulirati interesov posameznih 

družbenih kategorij (razredov, skupin ...), ki se konstituirajo skozi te diskurze. Diskurzivne 

prakse, v katerih se konstituirajo in repozicionirajo subjekti, lahko imajo ideološke učinke. 

Diskurzivne prakse obstajajo kot potencialna prizorišča družbenih konfliktov, v katerih prihaja 

do nesoglasij, napetosti in izpodbijanj. Vedno je namreč možno odpirati nove diskurzivne 

prostore, katerih cilj je združitev različnih in razpršenih diskurzivnih elementov v kohezivna 

družbena gibanja, ki artikulirajo alternativne diskurze, takšne, ki imajo zaradi svoje privlačnosti 

možnost izpodriniti dominantne diskurze (ibid.).90 

Odnos med diskurzom in ideologijo Purvis in Hunt (ibid., str. 487) osvetlita tudi z vidika, ki 

izpostavi razliko med Foucaultom in Althusserjem. Slednji se jasno osredotoči na problematiko 

reprodukcije dominantnosti, pri Foucaultu pa to ni tako očitno, saj po eni strani ostaja zavezan 

razkrivanju odnosov dominantnosti, po drugi pa se želi izogniti kakršnikoli homogenizaciji 

dominantnosti. Althusser tako teorijo diskurza, čeprav je ne poimenuje izrecno, vključi v svojo 

teorijo ideologije, medtem ko Foucault vztraja pri jasni ločnici med konceptoma. Za Foucaulta 

je vznik moderne disciplinske družbe hkrati veliko več in veliko manj, kot lahko zajame 

koncept ideologije: povezan je s produkcijo učinkovitih inštrumentov za formacijo in kopičenje 

vednosti – metod, tehnik, postopkov in aparatov, s katerimi se vršijo opazovanje, raziskovanje, 

obvladovanje in nadzorovanje (Foucault, 1980, v ibid., str. 488). Ti procesi so zanj pomembno 

                                                
90 Pri takšnem ponovnem branju Althusserja je razviden tudi vpliv Antonija Gramscija, saj Althusser v svoji teoriji 

ne priznava tolikšne zmožnosti delovanja individuumov kot Gramsci. Ideologija po Gramsciju namreč ni 

totalizirajoča, temveč odpira prostor za politični in razredni boj. To je tudi ključna razlika med njima, kot poudarita 

Marko Hočevar in Igor Lukšič (2018, str. 20), ki pravita, da Gramsci razlikuje med hegemonijo (konceptom, ki je 

zastavljen materialno, ekonomsko, politično) in ideologijo (vezano na raven zavesti, idej), kar odpira možnost 

upora in razrednega boja (ki ni nujno uspešen in ne vodi vedno v generiranje (kontra)hegemonije, zlasti če ne 

spovpada z osveščanjem na ideološkem terenu, saj je prav ideološki element tisti, ki omogoča vstop v politiko, v 

boj za hegemonijo). Althusserjeva teorija možnosti upora in sprememb v razmerjih moči po Hočevarju in Lukšiču 

ne dopušča, saj razume ljudi kot vedno določene z vladajočo ideologijo, individuume pa vedno že interpelirane v 

subjekte, kar se dogaja v skladu z interesi vladajočega razreda oziroma s potrebami po reprodukciji produkcijskih 

pogojev (ibid., glej tudi Althussser, 2000). A vendar je tu treba omeniti, da je Althusser ob soočenju s takšno 

kritiko vztrajal, da njegova teorija temelji na ideji o razrednem boju – brez upora in boja namreč tudi potrebe po 

ideoloških aparatih države ne bi bilo (Ryder, 2016). Althusser se sicer argumentaciji načinov, na katere se lahko 

subjekti upirajo dominantni oblasti, ni podrobneje posvetil, a vendar sta njegova konceptualizacija interpelacije in 

poudarek na krožnem odnosu med subjektiviteto in zunanjimi strukturami predstavljala podlago, na kateri so svojo 

teorijo gradili mnogi_e, med njimi npr. Rancière, Butler ter tudi Foucault (Nguyen, n. d.). 
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materialni, zato jih s konceptom ideologije, ki se vrti okoli problematike idej in zavesti, ne 

moremo ustrezno zajeti. Problema tako ne vidi v spreminjanju zavesti ljudi, temveč v političnih, 

ekonomskih, institucionalnih režimih produkcije resnice. Tisto, s čimer se moramo ukvarjati, 

torej niso napačne predstave, iluzije, ideologija ..., ampak resnica (ibid.). Diskurzi za Foucaulta 

niso reprezentacije bolj ali manj popačene realnosti, ampak jih moramo razumeti kot nosilce in 

prenašalce intrinzičnih tehnologij, taktik in učinkov oblasti. Oblast torej ni nekje zunaj, ampak 

je vpisana v diskurze.  

Foucault s konceptom diskurzivne formacije usmeri pozornost k pogojem, ki omogočajo obstoj 

formacije. Ne zanima ga toliko notranja dinamika konstituitivnih elementov diskurza (znakov, 

označevalcev ...), s katero se ukvarja strukturna lingvistika, ampak zunanji oziroma družbeni 

pogoji, v katerih se formirajo diskurzi. V tem smislu Foucaultova teorija ne spada med 

lingivistične pristope, ampak med družbene, saj jo zaznamuje prevpraševanje formacije 

diskurzov z – lahko bi rekli – celo materialističnega vidika. Purvis in Hunt tako poudarita, da 

je Foucaultova teorija kljub njegovi lastni zadržanosti do koncepta povsem združljiva s teorijo 

ideologije. Foucault je na nek način šel še dlje od Marxa pri postavljanju temeljev za relacijsko 

razlago ideologije, njegova teorija namreč omogoča možnost perspektive, v kateri ideologija 

izvira iz skupka družbenih in institucionalnih praks, pri čemer v središču pozornosti ni iskanje 

razlag vzrokov kot pri marksizmu, ampak postavljanje okvira, v katerem je mogoče analizirati 

pogoje in okoliščine nastanka nekaterih novih nizov institucionalnih praks (npr. zapora, klinike, 

norišnice ...) (ibid., str. 489–490).  

Foucaultova diskurzivna teorija tudi ne naslavlja izidov oziroma učinkov, ki jih imajo diskurzi 

na družbeno prakso v splošnem in bolj specifično, na boje in nasprotovanja – ne zanimajo je, 

kot jih imenujeta Purvis in Hunt, ideološki učinki. To je posledica njegove epistemološke 

zavezanosti lokalni vednosti, nepristajanja na idejo o linearnem družbenem »napredku« in 

skepticizma do t. i. velikih zgodb oziroma velikih teorij. Prehod od enega načina dominacije k 

drugemu je po Foucaultu precej mračen, saj odpor vodi zgolj do novih in vedno bolj prodornih 

oblik oblasti. Vendar Purvis in Hunt pravita, da je Foucaultova nezaskrbljenost glede 

diskurzivnih učinkov bolj posredne narave in jo kot takšno lažje popravimo. Izhaja namreč iz 

tega, da se Foucault osredotoča na pogoje možnosti oziroma pogoje obstoja specifičnih 

zgodovinskih izidov, zanima ga torej, kakšni pogoji so pripeljali do denimo »rojstva klinike«, 

ne sprašuje pa se o učinkih oziroma posledicah njene vzpostavitve. A pri tem gre zgolj za dve 

različni, ne pa tudi nasprotujoči si perspektivi, kot menita avtorja, ki pravita, da v Foucaultovi 
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analizi diskurza ni ničesar, kar bi oviralo razpravo o vzrokih in učinkih. Pomen takšne 

interpretacije Foucaultove teorije diskurza je v prepoznanju, da – kljub prizadevanju po 

popolnem prelomu s tradicijo teorije ideologije – njegovi uvidi niso povsem nezdružljivi z njo. 

Če, kot to storita Purvis in Hunt, naredimo še korak dlje, lahko ugotovimo, da Foucault s 

poudarjanjem povezanosti in delovanja diskurza ter institucionalnih praks postavi konceptualni 

okvir za sociološko teoretizacijo ideologije (ibid., str. 490–491).91  

Za celostno razumevanje koncepcije ideologije po Purvisu in Huntu so pomembni tudi uvidi 

Halla, ki se navdihuje v Gramscijevi analizi zdrave pameti. Zdrava pamet (oziroma popularni 

diskurz) je hkrati medij družbene akcije in sestavni del družbenih razmerij, ki jih ta reproducira. 

Težava, ki se nam zastavlja, je: »Kako si je sploh mogoče zamisliti kakršnokoli alternativo, če 

na zdravo pamet gledamo kot na samoumeven posrednik živetih izkušenj?« V tem smislu 

namreč dominantni diskurzi konstruirajo mračne scenarije, v katerih se zdi možnost upora 

nemogoča. Gramscijev odgovor je že obstoječa alternativa – revolucionarna stranka, ki je na 

podlagi svoje organske povezave z zatiranimi zmožna odkriti, artikulirati in voditi upor. Hall 

se v svoji analizi osredotoči predvsem na pomembnost transformativnega elementa zdrave 

pameti, ki ni več koncipiran kot prehod na naslednjo stopnjo razumevanja oziroma pridobitev 

višje oblike zavesti. Preučeval je vzpon in padec britanskega »thatcherizma«, katerega cilji so 

bili v jasnem nasprotju z interesi tako laburistične stranke kot novih družbenih gibanj, zato ga 

je zanimalo, kako lahko takšen režim vzpostavi in obdrži politično prevlado, nato pa jo tako 

hitro izgubi. Pri tem je na temelju Gramscijeve teorije in nekaterih novejših dognanj diskurzivne 

teorije oblikoval nekaj najbolj prodornih vpogledov v odnos med diskurzom in ideologijo (ibid., 

str. 495–496).  

Vendar njegovo delo vodi do podobnega konceptualnega prekrivanja ideologije in diskurza, ki 

se mu Purvis in Hunt želita izogniti. Hall na primer poudari, da diskurz »thatcherizma« 

kombinira ideološke elemente v diskurzivno verigo, in sicer tako, da je diskurzivna logika 

oziroma enotnost diskurza odvisna od tega, da naslovljen subjekt prevzema specifične 

subjektne pozicije (Hall v ibid., str. 496). A v svoji formulaciji ne razjasni, kaj je tisto v procesu 

                                                
91 Foucault se z zavrnitvijo dihotomije med resnico/neresnico postavi v opozicijo idejam, ki jih konceptualizira 

kritična različica ideologije. Po drugi strani bi njegovo razumevanje diskurza kot medija, v katerem se vzpostavlja 

boj, lahko primerjali z Marxovim konceptom ideologije kot terena, v katerem lahko ljudje osvestijo družbeni 

konflikt, razvijejo razredno zavest in se bojujejo. V tem smislu je Foucaultova koncepcija diskurza blizu sociološki 

različici ideologije, ki je zaznamovala moderno marksistično misel (ibid., str. 489).  
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kombinacije diskurzivnih elementov, kar določa, da je njihov rezultat očitno ideološki. Prav 

tako Hall v svoji delni kritiki Althusserjeve interpelacije izpostavlja pomen tako produkcije 

ideologije kot njenih mehanizmov, pri čemer je v nadaljevanju implicirano, da je eden od teh 

mehanizmov diskurz. Zdi se torej, da nezmožnost razlikovanja med ideologijo in diskurzom pri 

Hallu izvira iz dualističnega razumevanja ideologije kot procesa in učinka. Purvis in Hunt 

(1993, str. 496) zato predlagata reformulacijo, ki vzpostavi razliko med diskurzom kot 

procesom in ideologijo kot učinkom. 

Obstaja torej pomembna povezava med ideologijo in diskurzom oziroma je, kot pravita Erjavec 

in Poler Kovačič, ideološka socializacija v veliki meri dosežena z rabo jezika92 v družbi (2007, 

str. 21). Tudi v pričujoči raziskavi razvijamo kritiko ideoloških učinkov diskurzivnih praks, pri 

čemer se osredotočamo na to, kakšne (napačne) predstave družbene realnosti posredujejo s 

ciljem kritično reflektirati obstoječe diskurze, ki sodelujejo pri oblikovanju vednosti o spolu v 

izobraževalnem kontekstu v medijih in pedagoških revijah. Med bolj znane lingvistično 

usmerjene pristope k analizi ideologije sodijo razmišljanja dveh avtorjev s področja kritične 

diskurzivne analize, van Dijka in Fairclougha, ki so prav tako relevantna v kontekstu raziskave, 

ki sledi v nadaljevanju. Teun A. van Dijk (1998) svoj teoretični okvir zastavi skozi trikotnik 

konceptov kognicije, družbe in diskurza. Položaj in notranjo organizacijo mentalnih funkcij 

ideologij je po njegovem mnenju smiselno preučiti z vidika družbene kognicije, a funkcije 

ideologij niso zgolj kognitivne, ampak tudi družbene, politične, kulturne in zgodovinske. 

Ideologije se ustvarjajo, spreminjajo in reproducirajo skozi družbeno umeščen diskurz in 

komunikacijo. Sistemi idej, ki tvorijo ideologije, predstavljajo psihološko komponento, hkrati 

so ideologije vedno tudi družbene, politične in kulturne, zato je enako pomemben tudi vidik 

družbenih reprezentacij ter družbene kognicije. Ideologije so namreč del družbene strukture, ki 

odraža ali celo nadzira razmerja moči in dominacije med družbenimi skupinami, hkrati 

označujejo mentalno dimenzijo družbe, skupin ali institucij. Van Dijk (1998) tako razvije 

multidisciplinarno teorijo ideologije kot kognitivnega in družbenega sistema, v kateri se še 

posebej posveti načinom izražanja in reprodukcije ideologije skozi diskurz (van Dijk, 2001, str. 

12). Ideologijo razume kot posebno obliko družbene kognicije, ki si jo delijo družbene skupine 

in ki tvori osnovo družbenih reprezentacij in praks članov_ic družbenih skupin, vključno z 

njihovim diskurzom, ki obenem služi kot sredstvo (re)produkcije ter preizpraševanja ideologije. 

To sicer ne pomeni, da se ideologije izražajo zgolj skozi diskurz oziroma da je diskurz edina 

                                                
92 Dodajmo: in drugih diskurzivnih praks. 
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ideološko osnovana družbena praksa, a vendar prav diskurz igra pomembno vlogo pri 

reprodukciji ideologij v družbi (van Dijk, 1998, str. 5). Raba jezika, govora in komunikacije 

oziroma diskurza so nujne sestavine učenja, izražanja, spreminjanja, potrjevanja, ideološkega 

izražanja in posredovanja, obrambe in prepričevanja članov_ic družbenih skupin (ibid., str. 6). 

Van Dijkova (2001) definicija ideologije se od marksistične konceptualizacije pojma kot 

sprevrnjene zavesti razlikuje v tem, da je nevtralno zasnovana. Ideologije so lahko dobre ali 

slabe in služijo cilju vzpostavljanja ali rušenja družbene dominantnosti. Tu je van Dijk blizu 

Gramsciju, ki prav tako dopušča možnost ideološkega odpora, in deloma tudi Althusserju, ki 

mu sicer kritiki pogosto očitajo, da njegova koncepcija ideologije ne pušča dovolj prostora za 

delovanje ljudi, ki naj bi bili neizogibno zavedeni in nadzirani v ideoloških aparatih države 

(Ryder, 2016), a kljub vsemu meni, da je v IAD vedno prisoten razredni boj, ker ravno tu 

izkoriščani razredi v svojem odporu lahko poiščejo sredstva in dobijo priložnost, da se izrazijo 

(Althusser, 2000, str. 74). Ideologija torej ni razumljena kot zgolj represija, ampak kot sredstvo, 

s katerim se spodbuja in usmerja k določenim praksam, dejanjem in vedenju. V bistvu je takšna 

interpretacija blizu tudi Foucaultu in njegovemu razumevanju moči oziroma oblasti kot ne le 

izključno represivne, prisilne in negativne sile, ampak tudi nujne, produktivne in pozitivne sile 

v družbi, ki skrbi za (re)produkcijo vednosti (Simons, 2015). 

Odnosu med diskurzom in ideologijo se posveti tudi Fairclough (1989). Ideologija je zanj 

mehanizem moči v moderni družbi (ibid., str. 12), diskurz pa ključni nosilec ideologije (ibid., 

str. 34), ki določa vsebino, temo, odnose in subjektne pozicije, ki jih zavzemajo ljudje (glej tudi 

Grobelšek, 2014, str. 26). Ideologije so zanj zdravorazumske predpostavke, ki so implicitno 

vključene v družbene dogovore, na njihovi podlagi se vzpostavljajo lingvistične interakcije med 

ljudmi, o katerih posamezniki_ce po navadi ne razmišljajo zavestno. Ideologije so tako tesno 

povezane z jezikom, raba jezika je namreč najpogostejša oblika družbenega vedenja, in to 

takšna, pri kateri se zanašamo na zdravorazumske predpostavke. Prav tako so ideologije tesno 

povezane s konceptom moči, ker je narava ideoloških predpostavk vtkana v specifične družbene 

dogovore, narava teh dogovorov pa je tako odvisna od razmerij moči, ki jo določajo. Ideologije 

so namreč sredstvo legitimacije obstoječih družbenih odnosov in razlik v moči, to pa počnejo 

skozi ponavljanje znanih, domačih načinov delovanja, ki obstoječa razmerja in razlike v moči 
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jemljejo za nekaj samoumevnega (Fairclough, 1989, str. 2).93 Uveljavljanje moči v moderni 

družbi je tako po Faircloughu možno doseči z ideološkim delovanjem ter ideološko uporabo 

jezika. Ko pravi, da je jezik postal primarno sredstvo družbenega nadzora in moči, Fairclough 

sledi nekaterim drugim avtorjem_icam, med njimi morda najočitneje prav Foucaultu (ibid., str. 

2–3). 

 

*** 

 

S pregledom različnih teoretizacij odnosa med diskurzom in ideologijo smo prišli do predloga 

takšne različice teorije ideologije, ki dopolnjuje diskurzivno teorijo, pri čemer med obema 

konceptoma jasno razločuje, vendar ju ne postavlja v opozicijo. Kar precej se razlikuje od 

Marxove teorije, med drugim ne pristaja več na distinkcijo med resnično in napačno oziroma 

sprevrnjeno zavestjo; je pa obdržan poudarek, ki predstavlja ključen kritični element 

marksistične teorije, in je pomemben tudi za naše razumevanje odnosa med ideologijo in 

diskurzom – to je pozornost do načinov, na katere interpelacija v subjektnih pozicijah 

sistematično utrjuje in reproducira dominantna družbena razmerja (Purvis in Hunt, 1993, str. 

496–497). Ideologijo torej konceptualiziramo kot diskurzivno prakso, ki posameznikom_cam 

priskrbi subjektno pozicijo, ki pozicionira, umešča oziroma ponuja subjektne pozicije 

subjektom (Beetz, 2017), s čimer reproducira obstoječe družbene odnose nad- in podrejenosti. 

                                                
93 Na tej točki je opazen Althusserjev vpliv, na podlagi katerega Fairclough razmišlja o ideologiji. Vendar se 

Fairclough na splošno ne strinja z Althusserjevo ontološko pozicijo, še zlasti z njegovim pogledom na ideologijo 

nasploh kot večno in neločljivo od družbene strukture. Kritičen je zlasti do ideje, da je vse ideologija, da so tako 

družbene strukture kot subjekti ustvarjeni v ideoloških praksah z materialnimi učinki in da smo vedno ujeti v 

ideologijo, saj naj bi to pomenilo, da za ideologijo ni nobene realnosti. Fairclough v tem smislu problematizira 

predvsem to, da takšna konceptualizacija ne dopušča »zmage« nad ideološkimi praksami, v katerih se 

(re)producirajo razmerja moči in njihove opustitve, ampak zgolj menjavo ene ideološke prakse za drugo. Ideja o 

vseprisotnosti ideologije je z vidika kritične realistične perspektive, ki ji pripada tudi Fairclough, problematična, 

saj razvodeni kritično komponentno koncepta ideologije, hkrati ne vzpostavlja potrebne distinkcije med pojmoma 

ideologija in diskurz, kar ima za posledico nerealistično inflacijo diskurza (Flatschart, 2016, str. 40–41). Kljub 

temu se Fairclough implicitno strinja s kar nekaj pomembnimi vidiki Althusserjeve ontološke drže, kar je opazno 

v njegovi konceptualizaciji družbenih praks, ki jih sicer ne enači z ideološkimi praksami, a se pri svojem 

razumevanju kljub vsemu osredotoči na »implicitno in nezavedno materializacijo ideologij v praksah« 

(Fairclough, 2010, str. 62). 
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Purvis in Hunt (1993, str. 497) v tem smislu govorita o usmerjenosti ideologije, ki jo je mogoče 

zaznati, če se v analizi osredotočimo na učinke diskurzivnih praks, če torej pozornost usmerimo 

k reflektiranju ideoloških učinkov. 

Diskurzi in diskurzivne formacije, izhajajoč iz Foucaulta, določajo procese, ki so vedno 

semiotični, vedno torej vključujejo produkcijo pomenov in trditev, ki veljajo za resnične. A so 

tudi več kot semiotični, saj v družbene prakse vpisujejo znake kot pogoj za obstoj pomenov in 

subjektivnosti, ki nastajajo. Konkretnejši primer tega je obstoj splošno prisotne družbene 

prakse, v kateri moški rutinsko pridržijo oziroma odprejo vrata ženskam. Da diskurz ni nujno 

zgolj jezik, je razvidno iz tega, da omenjena praksa ni odvisna od besed, ampak temelji na 

neverbalnem: poudarjeni kretnji, pretiravanju v dejanjih odpiranja ter umikanja na stran ipd. 

Skratka na družbenih praksah, ki tvorijo diskurz odpiranja vrat, ki svoj družbeni pomen pridobi 

šele kot del diskurzivne formacije, sestavljene iz različnih diskurzov, ki se povezujejo z 

ritualiziranimi koncepcijami spolnih vlog. Ideološki učinki takšne spolno obeležene 

diskurzivne formacije se v celoti prikažejo šele skozi ironično obračanje sistemskih odnosov 

podrejenosti (patriarhata) na glavo. Učinek te diskurzivne prakse je ideološki, ker se nanaša na 

odnose nad- in podrejenosti, omogoča njihovo reprodukcijo in ponovno združuje kritično ter 

sociološko dimenzijo ideologije. Združitev obeh dimenzij ideologije omogoča mistifikacija, v 

kateri za na videz spoštljivim odnosom do žensk vztrajajo strukturne neenakosti, ki so temelj 

in pogoj za obstoj takšnih praks. Na tem mestu torej naletimo na ključno vprašanje: »Kaj dela 

nekatere diskurze ideološke?« In odgovor: »To je njihova povezava s sistemi dominacije.« 

Ideološki diskurzi vsebujejo forme označevanja, ki se vključujejo v živete izkušnje s pomočjo 

osnovnega mehanizma, ki specifične in delne interese predstavlja kot univerzalne. Smiselno je 

torej, da med diskurzom in ideologijo ločujemo, vendar ju ob tem ne postavljamo v nasprotje, 

ampak prepoznamo njuni posamezni vlogi, ki se lahko ob predpostavki, da diskurz razumemo 

kot proces in ideologijo kot njegov (potencialni, a ne nujen) učinek, pri analizi družbenih 

razmerij ustrezno dopolnjujeta (ibid., str. 496–498).  

S tem lahko povežemo tudi Foucaultovo razumevanje oblasti – ne kot inštrument oziroma 

mehanizem prisile, ampak v skladu z idejo, da je oblast vseprisotna in da res učinkuje, čeprav 

se zdi, kot da je ni (oziroma ravno zato). Oblast se uteleša v diskurzivnih praksah z ideološkimi 

učinki, v vednosti in režimih resnice. Veljavo ji dajemo, ko se sami prepoznamo v določeni 

subjektni poziciji, na katero smo bili vpoklicani, če uporabimo Althusserjevo terminologijo. Ko 

razumemo oblast, kot da operira skozi delovanje ljudi, poudarimo pomen prakse (praxis), 
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kritične in refleksivne akcije, ki ustvarja in poustvarja pomene in izkušnje (Lather, 1986). S 

feminističnega stališča pristop, ki se osredotoča na pomen prakse, narekuje, da se premislekov 

o spolu, reprezentacijah in konstrukcijah spola v izobraževanju lotimo s kritične perspektive in 

prevprašamo trenutne diskurzivne konstrukcije vednosti o spolu v izobraževanju (Raphael 

Reed, 2006). Ker realnost izven diskurza ni dostopna, je tudi ni smiselno poskušati odkrivati, a 

je vsekakor smiselno, da opozorimo na potencialne ideološke učinke diskurzivnih praks, ki 

pozicionirajo individuume kot subjekte. Cilj kritične diskurzivne analize medijev in pedagoških 

revij v nadaljevanju je torej opozoriti na diskurzivno delovanje pri formulaciji ideologije pri 

poročanju o spolu v izobraževanju.94 V nadaljevanju se zato posvetimo konstrukcijam realnosti 

oziroma reprezentacijam v medijskem in strokovnem diskurzu. 

 

5.3 Konstrukcija realnosti in medijski diskurz 

 

Mediji poročajo, posredujejo in interpretirajo novice o dogajanju v družbi in tako predstavljajo 

enega temeljnih virov razumevanja sveta. Slavko Splichal pravi, da se »objektivnost« sporočil 

v množičnem komuniciranju zagotavlja s tihim večinskim soglasjem občinstva o smiselnosti 

določnega načina redukcije kompleksnosti, o katerem odločajo tisti, ki imajo v rokah 

mehanizme redukcije kompleksnosti (Splichal 1984, v Poler, 1989, str. 1578). To počnejo s 

pomočjo selekcije sporočil in dogodkov, pri čemer niso zgolj reduktivno objektivni, kot 

opozarja Poler (1989), ampak usmerjajo predstave in temu ustrezna dejanja ljudi. Ti selekcijski 

mehanizmi ne delujejo le pri izražanju mnenj, ampak tudi ko gre za preslikavo dogodkov iz 

materialnega sveta. Prav zato ker mediji sodelujejo pri ustvarjanju dogodkov in pomenov ter 

lahko pomembno vplivajo na zavest in razmišljanje ljudi in družbe, so ena ključnih družbenih 

institucij (Milosavljevič, 2004, str. 141), ki ima moč, da odloča, katere probleme izpostaviti 

javnosti, na kakšen način ter kdo in pod kakšnimi pogoji lahko sodeluje pri predstavitvi 

problema (Vreg, 2000, str. 43). Medij torej določa selekcijo, usmerja pogled, vzpostavlja 

perspektivo in gradi okvir interpretacije: vsebina medijev torej nikdar ni realnost, temveč vselej 

                                                
94 V tem smislu gre za inherentno kritiko – ki ne primerja diskurza in realnosti, temveč je pozorna na to, kaj in 

kako se proizvaja znotraj diskurza. 
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že na nek način posredovana in interpretirana realnost.95 

Pri tem ni pomembno zgolj, na kakšen način mediji posredujejo novice, ampak tudi, kako jih 

občinstvo sprejema. Thomas Lindlof (1988) tako ločuje med produkcijo pomena ustvarjalcev 

vsebin (medijev) oziroma predstavljenim pomenom in produkcijo pomena, ki je pod nadzorom 

uporabnikov_c oziroma konstruiranim pomenom. Uporaba medijev namreč odseva 

partikularne družbeno-kulturne kontekste občinstva, lahko pa jo razumemo tudi kot proces, v 

katerem se podeljuje pomen določenim kulturnim produktom in vsakodnevnim izkušnjam, ter 

kot pomemben vidik vsakdana (McQuail, 2010). Sprejemanje medijskih vsebin je, kot pravi 

Lindlof (1988), smiselno razumeti v kontekstu občinstva kot »interpretativne skupnosti«, mesta 

družbeno usklajenih praks, ki predpostavlja interpretacijo medijskih vsebin. Pomembne so torej 

percepcije občinstva, ki konstruira pomene iz ponujenih medijskih vsebin, ti pa nikoli niso 

stalni in predvidljivi. Odvisni so namreč od tega, na kaj se občinstvo opira pri svoji 

interpretaciji. Občinstvo si razlaga medijske vsebine na podlagi določenih diskurzivnih form in 

kontekstualnih okvirov (McQuail, 2010). Če uporabniki_ce sledijo interpretaciji sveta, ki so 

jim jo oblikovali mediji, je njihova aktivnost zgolj navidezna. V tem smislu lahko govorimo o 

sugestivni moči medijev pri reprezentacijah družbeno (ne)zaželenega (Carter in Steiner, 2003, 

str. 1).96 A uporabniki_ce s sabo prinesejo tudi interpetacijo sveta, ki izhaja iz njihovega 

specifičnega družbenega, kulturnega, političnega, ekonomskega ... položaja in jih lahko naredi 

za bolj ali manj aktivne medijske uporabnike_ce. Potrošnja, izbira in sprejemanje medijskih 

vsebin so namreč umeščeni v partikularen kontekst. Nanje vplivajo različni dejavniki oziroma 

kompleksni prepleti dejavnikov, ki posameznike_ce umeščajo na različna presečišča družbene 

neenakosti (spol, etnična, kulturna in razredna pripadnost, starost, poklicni status ...). Različni 

ljudje imajo različne potrebe, ki jih uokvirjajo njihovi partikularni družbeni položaji, psihološke 

dispozicije, okoljski pogoji ... in ki jih poskušajo zadovoljiti z različnimi medijskimi vsebinami, 

na kar opozarjajo tudi Katz, Blumler in Gurevitch (2012). Prav tako njihov družbeni položaj 

vpliva na to, kakšen odnos do medijskih vsebin bodo razvili. Ta lahko niha od pasivnega 

sprejetja, dvoma in vse do zavzetja bolj kritične drže ter alternativne pozicije. Seveda se pri tem 

                                                
95 Ideologija pa je en okvir intepretacije, ki določa to, kar je videno in razumljeno. 

96 In tudi vidnega in nevidnega (če mediji ne poročajo o določenem dogodku, potem ta za občinstvo ne obstaja). 

France Vreg (2000, str. 43) meni, da mediji narekujejo javnosti, kaj naj misli o določeni (dodajmo: skrbno izbrani 

in s tem prepoznani kot pomembni) problematiki in kako naj si jo razlaga, s čimer v precejšnjem obsegu 

zmanjšujejo sposobnost presoje državljanov_k in posledično pomagajo ohranjati legitimnost političnega, 

ekonomskega in socialnega sistema. 
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zastavlja vprašanje, v kolikšni meri lahko podobo, ki jo posredujejo mediji, razmejimo od 

podobe sveta, ki izvira iz živetih izkušenj posameznikov_c, saj je vednost o položaju 

posameznika_ce (npr. o tem, kaj pomeni biti pripadnik_ca določenega spola, razreda, kulture, 

družbene skupine ...) vedno družbeno posredovana, gradivo zanjo pa v veliki meri prispevajo 

prav mediji. 

Možnosti za medijsko potrošnjo in izbiro so danes neskončne97 in tudi zato je še posebej 

pomembno, da medijev ne razumemo zgolj kot prenašalcev novic in objektivnih poročevalcev 

o dogodkih. Bistveno je namreč, da se zavedamo njihovega globalnega vpliva ter socializacijske 

funkcije in vloge v kulturni reprodukciji, diskurzivnih praksah ter pri ustvarjanju javnega 

mnenja. Kljub ekonomskim in digitalno spodbujenim spremembam v medijskih praksah so 

novice (v svojih preteklih ali sedanjih različicah) še vedno pomembne v razpravah v politiki in 

med odločevalci_kami, a tudi med ljudmi v vsakdanjem življenju. Vidimo torej lahko, da 

ustvarjajo, oblikujejo, spreminjajo ... javno mnenje ali pa mu sledijo.98  

Pri Bergerjevi in Luckmannovi (1988) definiciji družbe kot konstrukcije realnosti, ki si jo 

posamezniki_ce interpretirajo v skladu s svojimi vrednotami, normami in prepričanji, ki se 

oblikujejo na osnovi družbe, v katero so socializirani, je pomembno predvsem, da ljudje ne 

posedujejo le sebi lastnega, »svojega« znanja, ampak je to družbeno distribuirano, 

objektivizirano in institucionalno preverjeno znanje (Poler, 1989). Gradivo za konstruiranje 

družbene realnosti, kot je že bilo omenjeno, med drugim zagotavljajo tudi mediji s selektivno 

reprodukcijo določenih pomenov in posredovanjem konstruirane interpretacije,99 ki jo lahko 

občinstvo sprejme ali zavrne ter si v interakciji ustvari svoj pogled na družbeno realnost in svojo 

pozicijo (Grobelšek, 2014). Van Dijk (1995a, str. 10) pravi, da je moč medijev simbolična in 

prepričevalna, saj imajo mediji potencial, da do neke mere nadzorujejo misli občinstva, ne pa 

tudi neposredno njegovega delovanja. Ker mediji vplivajo na reprezentacije občinstva, je 

                                                
97 Colleen Cotter (2015) izpostavlja, da so se t. i. »stari« mediji (tisk, radio, televizija) prilagodili pojavu mobilnih 

medijev in novih digitalnih tehnologij, ki jih spremlja tudi porast socialnih omrežij, ki se uporabljajo za deljenje 

informacij, živimo torej v informacijski družbi, zaznamovani z vseprisotnostjo medijev. 

98 Gre torej za niz modalitet, ne zgolj za produkcijo javnega mnenja. Med njimi je pomembno na primer tudi 

ohranjanje javnega mnenja: neka stališča je treba vedno znova lansirati, da ne izgubijo moči, pri čemer seveda 

(lahko) sodelujejo tudi mediji. 

99 Oziroma – kot bolj neposredno pravi Althusser (2000, str. 80) – informacijski aparat (tisk, radio, televizija) 

dnevno »pita« državljane z ustreznim odmerkom nacionalizma, šovinizma, liberalizma, moralizma itn. 
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ključno, da smo pozorni na njihovo vlogo pri konstruiranju družbene realnosti, reproduciranju 

pomenov, osmišljanju sveta in posredovanju interpretacij. Erjavec in Poler Kovačič (2007, str. 

26) tako opozarjata, da mediji redno obdelujejo gradiva družbenega življenja in jih vključujejo 

v skladen ideološki sistem. Niso namreč nevtralni akterji, ki bi dogodke opisovali pasivno, 

ampak aktivno sodelujejo pri njihovi konstrukciji ter predstavitvi, v glavnem na temelju 

medijskih ideoloških povezav (ibid.).100 So posredniki dogodkov, ki jih občinstvo ni doživelo, 

in ustvarjajo mentalno sliko teh dogodkov, kot pravi Walter Lippmann (1999, str. 39), ta pa je 

edina referenca za ustvarjanje občutij o dogodkih, ki jih ne doživimo v živo. Vendar novinarska 

besedila realnosti ne odsevajo neposredno in v celoti (Grobelšek, 2014, str. 86), mediji namreč 

delujejo po podobnem principu kot reflektorski žarek, ki selektivno osvetljuje zatemnjene 

podobe (Lippmann, 1999, str. 228). Lahko bi torej rekli, da nam mediji prikazujejo zgodbe o 

realnosti. 

Pri tem je ključnega pomena vprašanje, zakaj so nekatere reprezentacije ustreznejše oziroma 

bolje sprejete od drugih, zakaj torej ena zgodba o realnosti prevlada nad drugimi. Feministična 

kritika uspeh posameznih zgodb razlaga z njihovo navezavo na interese dominantnih družbenih 

skupin, pri čemer se osredotoča zlasti na preplet dveh sistemov zatiranja: kapitalizma in 

patriarhata. Feminizem se tu navdihuje v Gramsciju in njegovem konceptu hegemonije, s 

katerim pojasnjuje, kako in zakaj si morajo dominantni razredi v družbi vedno znova izpogajati 

svoj položaj moči v razmerju do podrejenih. Za ohranjanje statusa oblasti namreč nista ključni 

prisila in represija, ampak vladanje s podporo in zagotavljanje javnega soglasja o ustreznosti 

obstoječega ekonomskega sistema, ki privilegira tiste na dominantnih pozicijah. Hegemonske 

opredelitve in načini bivanja dominantnih družbenih skupin so naturalizirani, da se kažejo kot 

nekaj normalnega, samoumevnega in kot edina možnost, zlepijo se z definicijo zdravega 

razuma oziroma zdrave pameti. Vse to se dogaja tudi s pomočjo medijskih reprezentacij, v 

procesu pridobivanja in ustvarjanja javnega konsenza imajo ključno vlogo namreč prav mediji, 

                                                
100 Tu je treba poudariti, da medijski diskurz sicer lahko ima ideološke učinke in pogosto je res tako, vendar to ni 

nujno. Ideologija namreč ni preprosto stvar interpretacije, ampak zgolj en vidik oziroma možni učinek diskurzivne 

konstrukcije realnosti. Nikakor ni vsak element interpretacije ideološki. Tudi medijske reprezentacije tako niso 

nujno ideološke; da jih lahko označimo kot takšne, je potreben še kakšen drug element (npr. njihova zveza z 

interesom, hkratna utemeljevalna šibkost/neustreznost in nujnost za ohranjanje odnosov nad- in podrejenosti (glej 

npr. Fairclough, 2010)). 
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ki niso zgolj ogledalo, ki odseva realnost, ampak »konstruirajo hegemonske definicije tega, kar 

naj bi razumeli kot realnost« (Carter in Steiner, 2003, str. 2).101 Feministična teorija tako z 

uporabo koncepta hegemonije skuša prikazati, kako nevidni so lahko načini, na katere se 

patriarhalna ideologija skozi medijske reprezentacije vzpostavlja kot neideološka, objektivna, 

nevtralna in neospoljena. Vendar je pri tem pomembno tudi, da vseskozi potekajo procesi 

pogajanja, izpodbijanja, rekonstruiranja in renaturaliziranja hegemonskih realnosti. V teh 

procesih imajo poleg medijev pomembno vlogo tudi druge družbene institucije: družina, šola, 

religija ... In ne glede na to, kako dobro so hegemonije zagovarjane, vedno obstaja možnost 

prepoznave posameznih razpok, prikaza sistemskih napak, ki razkrijejo političnost hegemonije, 

ki opozorijo na njeno ideološkost. Na tej osnovi se lahko bijejo boji in vzpostavlja 

kontrahegemonija (ibid., str. 2–3).102 

 

5.3.1 Funkcije medijev 

  

S preučevanjem različnih funkcij medijev so se ukvarjali predvsem funkcionalisti, ki se 

strinjajo, da imajo mediji socializacijsko moč (Fourie, 2001). Prvi, ki je opozoril na razliko med 

latentnimi (nenamernimi) in manifestnimi (namernimi) funkcijami, je bil Robert Merton 

(1993), ki je izpostavil tudi pomembno dejstvo, da niso vse funkcije enako funkcionalne za vse 

družbene skupine. Klasični in precej poenostavljen model Charlesa Wrighta kot glavni funkciji 

medijev izpostavlja informiranje in zabavo, skozi njiju pa naj bi mediji latentno ali manifestno 

prispevali h kulturni rasti posameznikov_ic in družbe (1975, v Fourie, 2001, str. 265). 

Funkcionalistične analize medijev imajo pomembne pomanjkljivosti, med drugim so pogosto 

preveč univerzalistične in spregledajo dejstvo, da funkcije niso niti naravno dane niti 

univerzalne, ampak pripisane nekemu procesu ali akterju_ki ter zato relativne glede na 

opazovalca_ko (Splichal, 2001). Funkcije medijev so lahko različne za različne skupine ljudi, 

                                                
101 Mediji nam torej posredujejo podobe stvarnosti, ki so pridobile status zdravega razuma, pri čemer te podobe 

vplivajo tudi na druge reprezentacije stvarnosti (in so pod njihovim vplivom). 

102 Res pa je, da je v obdobju poresničenosti ta poligon kompleksnejši, saj centralni mediji izgubljajo vpliv, 

pomembni pa postajajo novi pojavi, na primer družbena omrežja, ki tudi zaradi razpršenosti glasov (pri ustvarjanju 

vsebin na omenjenih omrežjih namreč lahko sodeluje kdorkoli) predstavljajo svojevrstno platformo za 

reproduciranje ali izpodbijanje posameznih hegemonskih resnic.  
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mediji imajo namreč moč, da podelijo ali odvzamejo javno prepoznavnost, čast in simbolni 

status posameznim družbenim skupinam (Carter in Steiner, 2003). Prav tako se 

funkcionalistične analize ne ozirajo na pomen družbenih sprememb in družbenega, političnega 

ter kulturnega konteksta (Fourie, 2001). Lahko nas opremijo s splošnimi idejami o družbeni 

vlogi medijev in s tem služijo kot strukturni okvir za razpravo o medijih kot ključnih 

socializacijskih in ideoloških orodjih v družbi (ibid., str. 266–267, glej tudi McQuail, 2010, str. 

98). V spodnji tabeli je predstavljena tipologija funkcij medijev po Denisu McQuailu (2010, 

str. 98–99).  

 

Tabela 1: Tipologija funkcij medijev 

Funkcije medijev  Mediji lahko:  

Obveščanje  ₋ informirajo o dogodkih in stanju 

v družbi ter po svetu;  

₋ pokažejo na razmerja moči;  

₋ omogočajo inovacije, prilagoditve 

in napredek.  

Soodvisnost (koreliranje)  ₋ razlagajo, interpretirajo in 

komentirajo pomen dogodkov in 

posredovanih informacij;  

₋ zagotavljajo podporo 

uveljavljenim avtoritetam in 

normam;  

₋ socializirajo;  

₋ usklajujejo različne dejavnosti;  

₋ prispevajo h grajenju konsenza;  

₋ razvrščajo, podeljujejo ter 

odvzemajo prioriteto in s tem 

sporočajo status določene teme. 
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Funkcije medijev  Mediji lahko:  

Kontinuiteta  ₋ izražajo dominantno kulturo in 

prepoznavajo subkulture ter nove 

razvoje na področju kulture;  

₋ ustvarjajo in vzdržujejo skupne 

vrednote.  

Zabava  ₋ zagotavljajo zabavo, so sredstvo 

odvračanja pozornosti in 

sprostitve;  

₋ zmanjšujejo družbeno napetost.  

Mobilizacija  ₋ so sredstvo za poziv k akciji za 

doseganje družbenih ciljev na 

področju politike, gospodarskega 

razvoja, dela itd.  

  

Teh funkcij ni smiselno razvrščati po pomembnosti ali pojavnosti. Prav tako zveza med 

posamezno funkcijo oziroma namenom in medijsko vsebino ni povsem jasno določena, saj 

lahko ista vsebina služi različnim namenom ali je različno sprejeta. Načeloma lahko izjave v 

desnem stolpcu tabele, ki označujejo učinke medijev, razumemo kot da so v funkciji za družbo. 

Med splošnimi funkcijami medijev za družbo je najpogosteje izpostavljena pomembnost 

medijev kot sile družbene integracije, kot konformističnega prostora, ki je praviloma naklonjen 

dominantnim družbenim vrednotam (in redko kritičen do njih), ter kot družbenega lepila, ki 

drži skupaj sicer atomizirane družbe. Medije funkcionalistični pristop razume kot družbeno 

institucijo, ki opravlja nujne naloge zagotavljanja reda, nadzora in kohezije. Prav tako so 

uporabni za zagotavljanje vpeljave in privajanja na družbene spremembe ter uravnavanja 

napetosti. V luči funkcionalistične teorije torej ni posebej smiselno pričakovati, da bodo na 

primer negativne podobe v medijih (npr. nasilja, kriminala in drugih odklonskih vedenj) 

bistveno vplivale tudi na pojavnost teh oblik vedenja v družbi (ibid.). V tabeli so tako 

izpostavljene predvsem funkcije v smislu povezovalnega vidika medijev, ki nas obveščajo o 

dogajanju, dajejo podporo dominantnim družbenim vrednotam, s čimer prispevajo h grajenju 
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družbenega konsenza, zmanjšujejo družbeno napetost in zagovarjajo skupne družbene cilje. Gre 

torej za tiste vidike medijev, ki so razumljeni kot družbeno funkcionalni in zaželeni z vidika 

zagotavljanja nemotenega delovanja družbe. V tem smislu v tabeli manjkajo nekateri drugi 

bistveni vidiki medijskega delovanja, ki za družbo niso razumljeni kot funkcionalni, pri čemer 

ne gre za posamezne nenačrtovane škodljive učinke medijev, ki jih lahko zaradi negativnega 

vpliva kategoriziramo kot disfunkcionalne in so kot takšni v okviru funkcionalizma tudi 

predvideni, ampak za razumevanje posameznih medijskih učinkov kot namensko škodljivih. 

McQuail (ibid., str. 101) v tem smislu izpostavlja vlogo medijev kot učinkovitih posredovalcev 

selektivne in pristranske podobe realnosti, mediji imajo namreč pomemben vpliv na 

oblikovanje podobe tistega, za kar večina ljudi verjame, da je realnost. Na podlagi te teze so se 

oblikovale teorije, ki analizirajo vlogo medijev v kontekstu propagande in ideoloških učinkov. 

Poleg tega tabela ne pokaže subjektivnosti narave funkcij. Ali je nekaj razumljeno kot 

funkcionalno ali ne, je namreč vedno stvar razprave in je torej subjektivno osnovano. To, da so 

mediji na primer kritični do odločitev političnih avtoritet, je lahko po eni strani razumljeno v 

pozitivnem smislu opravljanja pomembne naloge družbenega nadzora, po drugi strani pa je 

lahko vzeto tudi v negativnem smislu kot spodkopavanje avtoritete pomembnih družbenih 

akterjev_k, s tem pa skupne nacionalne povezanosti in enotnosti. To pa je, tako meni McQuail 

(ibid., str. 100), ključna in nepopravljiva slabost funkcionalizma. 

Za disertacijo sta ključni socializacijska funkcija medijev ter njihova sposobnost oblikovanja 

javnega mnenja in vzgajanja. S posredovanjem informacij o svetu namreč mediji sooblikujejo 

vrednote in stališča ljudi, z zamejevanjem družbeno (ne)sprejemljivega pa reproducirajo 

kulturo, zato so pomembno socializacijsko sredstvo (Grobelšek, 2014). Prav tako je pomembna 

njihova vloga pri reprodukciji in širjenju ideologije. Medijski diskurz je namreč eden ključnih 

diskurzov, v katerem potekajo boji konstrukcije družbenih skupin in odnosov moči (Carter in 

Steiner, 2003; Erjavec in Poler Kovačič, 2007). Je pa tudi sam pod vplivom različnih družbenih 

dejavnikov, političnih in ekonomskih pritiskov, organizacijskih omejitev ter zmožnosti 

tehnologije (McNair, 1998, v Grobelšek, 2014, str. 86). Kot meni Fairclough (1989), so 

medijske reprezentacije pogosto v skladu z idejami trenutnih nosilcev moči, mediji namreč 

sodelujejo pri reproduciranju ideologije simbolnih elit, ki imajo največji nadzor nad javnim 

diskurzom (van Dijk, 2015). Medijski diskurz ustvarja podobe določenih družbenih skupin, kar 

lahko ima oprijemljiv učinek na širše družbeno razumevanje teh skupin, pa tudi na njihove 

izkušnje. V tem se kaže moč večinskih medijev, ki lahko namenjajo neenakomerno pozornost 
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določenim podobam, dogodkom, družbenim skupinam, pri čemer nekatere ostajajo izključene 

in nevidne ter s tem za splošno javnost tuje in ogrožajoče (Grobelšek, 2014). 

Mediji so torej družbena institucija z veliko odgovornostjo: (so)odgovorni so namreč za 

realnost, ki jo ustvarjajo oziroma pomagajo soustvarjati. Medijske reprezentacije lahko služijo 

kot usmeritve, po katerih naj se občinstvo ravna in v odnosu do njih oblikuje svoje mnenje 

(ibid.). S tega vidika je torej za celostno razumevanje posamezne problematike bistveno, da 

pozornost namenimo njenim medijskim reprezentacijam. V nadaljevanju sledi kratek pregled 

različnih teoretskih premislekov o reprezentacijah spola v medijih.  

 

5.3.2 Mediji in spol 

 

Mediji sodelujejo pri reproduciranju dominantnih idej o spolu z ustvarjanjem ospoljenih 

pomenov in simbolov. Leta 1978 je Gaye Tuchman objavila esej z naslovom »The symbolic 

annihilation of women by the mass media«, v katerem ugotavlja, da simbolne reprezentacije 

žensk niso v sorazmerju z dejanskimi življenji žensk, stereotipni prikazi žensk v medijih 

pa negativno vplivajo na njihova življenja in omejujejo njihova pričakovanja, možnosti ter 

priložnosti (Carter, 2012). Mediji občinstvu posredujejo informacije o družbeno najbolj in 

najmanj cenjenih ter zaželenih vlogah in načinih obnašanja, pri čemer posredujejo (ali 

pomagajo ustvarjati) dominantne vrednote. Z gledanjem televizije se otroci in mladostniki 

naučijo tradicionalnih spolnih vlog (Tuchman, 1978, v ibid., str. 377), mediji torej 

pomagajo socializirati v spolne vloge. Prav zato lahko moškost in ženskost razumemo kot 

»skupek družbenih pričakovanj, ustvarjen in ohranjen v patriarhalni družbi« (Craig, 1992, str. 

2; glej tudi Carter, 2012, str. 370).  

Zgodnejša raziskovanja na področju študij spola in medijev so se torej ukvarjala predvsem z 

analizami reprezentacij tradicionalnih spolnih vlog ter problematizirala dejstvo, da stereotipne 

podobe moških in žensk v medijih ohranjajo neenakost žensk (Carter, 2012, str. 370). V času 

drugega vala feminizma je izšlo pomembno delo Betty Friedan »The feminine mystique« 

(1963), ki govori o »problemu brez imena«, notranjih občutkih praznine, nesreče in brezupnosti, 

s katerimi se soočajo gospodinje. Friedan v njem problematizira vseprisotnost medijskih podob 

srečnih gospodinj, ki prispeva k drugorazrednemu položaju žensk v družbi (Carter, 2012, 
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str. 370). Ob koncu dvajsetega stoletja se je raziskovanje na področju študij spola in medijev 

obrnilo k analizam reprezentacij moških spolnih vlog in h konstrukcijam različnih moškosti 

(Beynon, 2002; Craig, 1992). Raziskave so se ukvarjale tudi z vprašanji prisotnosti moških in 

žensk v medijih (Carter, 2012). Nekateri_e avtorji_ice so opozorili_e, da lahko analiza vsebine 

naslavlja le medijsko produkcijo specifičnih podob, ne pa tudi širših pomenskih struktur. Iz te 

predpostavke so se razvile kritične oblike analize metodoloških pristopov, kot sta npr. 

semiološka in ideološka analiza (glej McRobbie, 1989, v ibid., str. 373), ki se ne osredotočata 

zgolj na medijske podobe moških in žensk. Ti pristopi se ukvarjajo predvsem z načinom 

ustvarjanja pomenov, ki reproducirajo dominantne ideologije o spolu (Gill, 2007, str. 10). Od 

časov drugega vala, ko so se feministke ukvarjale z načini medijske reprezentacije žensk, so 

feministične medijske študije zlagoma postajale veliko bolj občutljive do kulturnih, socialnih 

in ekonomskih razlik (Carter, 2012). V zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja so teoretsko 

naravnani in politično kritični pristopi k analizi spola v medijih ponudili pluralnejši in 

razdrobljenejši pogled na spol (Gill, 2007, str. 11). Nove teorije avtorjev_ic, kot so Foucault in 

Butler, pa tudi Jacques Derrida, Jacques Lacan, Luce Irigaray in Julia Kristeva, so postavile 

konceptualni okvir z izhodiščno predpostavko, da so mediji 

pomembni dejavniki konstrukcije realnosti (Carter, 2012, str. 374). Mediji torej niso bili več 

konceptualizirani kot zgolj posredovalci obstoječe realnosti o pomenu moškosti in ženskosti, 

ampak kot institucija, ki aktivno sodeluje pri ustvarjanju spola (Gill, 2007, str. 12).  

Analize trenutne medijske krajine v navezavi na spol se osredotočajo na njeno postfeministično 

naravnanost. Širše družbene spremembe, ki so posledica feminističnih prizadevanj prejšnjih 

generacij aktivistk, so omogočile ženskam dostop do določenih struktur moči v družbi. To je 

na eni strani spodbudilo pojav medijskega diskurza, ki ženske in dekleta naslavlja kot 

vsemogočne in uspešne junakinje današnjega časa. Po drugi strani medijski diskurz še vedno 

ohranja podobe nemočnih in nebogljenih žensk. Avtorice, kot so Gill (2016), McRobbie (2007, 

2009) in Whelehan (2000), tako opozarjajo na notranja nasprotja postfeminizma in 

izpostavljajo, da so se seksistične medijske reprezentacije žensk in deklet danes še okrepile. 

Gill (2016) v tem oziru govori o trivializaciji in individualizaciji seksizma, ki je tudi zaradi 

različnih medijskih kampanj (npr. odmevne #metoo oziroma #jaztudi) postal izredno popularen 

izraz, ki je veliko v uporabi, resnim razpravam o problematiki seksizma pa se kljub temu ne 

namenja praktično nič medijskega prostora. Prav tako Gill (ibid., str. 616) opozorja, da ob 

trenutni vseprisotnosti in popularnosti feminizma v medijih še vedno vztraja tudi enako 

priljubljena mizoginija. Whelehan (2000, str. 11) govori o obdobju retroseksizma, ki ga razume 
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kot »nostalgijo po izgubljeni, preprostejši preteklosti«, zaznamovani s tradicionalnimi spolnimi 

vlogami, ki dopuščajo neenakost spolov. Gre za držo, ki v boju proti seksizmu vidi 

pretiravanje. McRobbie (2009, str. 1) analizira postfeministično družbeno in kulturno krajino, 

v kateri so politični problemi, ki se vežejo na feminizem, razumljeni kot že prepoznani, 

odgovorjeni in razrešeni. To ima za posledico dejstvo, da je feminizem koncipiran kot preživeta 

in neuporabna misel, ki nima več prostora v sodobni politični kulturi. Ta je zaznamovana z 

antifeministično držo, ki ni zgolj navaden »backlash« oziroma odziv na feministične dosežke 

prejšnjega stoletja, ampak prefinjen skupek različnih elementov feminizma, ki so bili na 

specifičen način posvojeni v politično in institucionalno življenje. Na podlagi terminologije, ki 

vključuje pojme, kot sta npr. opolnomočenje in izbira, so ti elementi feminizma nato 

preobraženi v precej bolj individualističen diskurz, ki ne temelji več na feminističnih idejah o 

solidarnosti, ampak nagovarja posameznice. To različico v novi preobleki zlasti mediji in 

popularna kultura, a tudi državne institucije ponujajo kot nadomestek za feminizem. Nova 

različica feminizma je glasnejša in agresivnejša pri diseminaciji svojih idej o ženskah in mladih 

dekletih, s svojo prisotnostjo in opaznostjo pa zagotavlja, da ne bi prišlo do obujanja ženskega 

gibanja. Dekletom in ženskam se ponuja v okvirih svobode izbire in jih navdaja z občutki moči 

in vsemogočnosti, hkrati skozi prefinjene mehanizme ohranja obstoječe stanje ospoljenih 

razmerij moči.  

 

5.3.3 Medijski diskurz o spolu v izobraževanju 

 

Pregled raziskav, ki analizirajo medijski diskurz o spolu v izobraževanju, pokaže, da so v tujini 

(predvsem v ZDA, VB in Avstraliji) glavne teme, o katerih poročajo mediji: 

- problematika medvrstniškega nasilja; 

- osipništvo; 

- neenakost v izobraževalnih dosežkih glede na spol. 

Daleč največ prostora mediji namenjajo neenakosti dosežkov fantov in deklet, način poročanja 

o tej temi je pogosto senzacionalističen, izpostavlja se vidik tekmovalnosti in konkurenčnosti, 

s čimer se reproducirajo binarne opozicije med dekleti in fanti. To pripomore k še ožjemu 

uokvirjanju ospoljenih razmerij v izobraževanju. Mnogi_e (Eate et al., 2017; Epstein et al., 
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1998; Francis in Skelton, 2005; Griffin, 2000; Smith, 2003; Titus, 2004) v tem kontekstu 

govorijo o fenomenu »moralne panike«. Pat Mahony (1998) in David Jackson (1998) tako na 

primer ugotavljata, da ima fenomen moralne panike o slabših dosežkih fantov 

mednarodne razsežnosti, Lahelma (2014) pa, da se seli iz države v državo. Moralna panika je 

koncept, ki sta ga razvila Stanley Cohen (2011)103 in Jock Young (1971, v Titus, 2004) v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Na splošno omenjeni koncept opisuje proces vzbujanja 

javnega nelagodja o določenem družbenem problemu v medijih (Titus, 2004, str. 145). Cohen 

moralno paniko opredeli kot obdobje, v katerem se neka okoliščina, oseba ali skupina oseb 

vzpostavi kot grožnja družbenim vrednotam in interesom. Reprezentacija te problematike v 

množičnih medijih je stereotipna, v moralne meje jo začrtajo posamezniki_ce iz uredništev 

medijev in iz politike, visoki predstavniki_ce cerkve in družbe ter vsi_e drugi_e, ki razmišljajo 

na »pravilen« način. Družbeno priznani strokovnjaki_nje so poklicani za postavljanje diagnoz 

in iskanje rešitev, razvijajo se novi in iščejo že obstoječi načini razrešitve moralne panike. 

Objekt panike je včasih nov, spet drugič že znan, a na novo postavljen v središče zanimanja 

(Cohen, 2011, str. 1). Koncept moralne panike odpira tudi nekaj pomembnih vprašanj, med 

njimi na primer: »Kaj določa odzive na posamezen fenomen? Zakaj nekateri fenomeni pridobijo 

status moralne panike in drugi ne? Kakšen vpliv ima karakterizacija fenomena kot moralne 

panike oziroma njena odsotnost na njegov družbeni pomen?« Za natančnejšo opredelitev 

moralne panike so tako pomembni še nekateri drugi elementi: zaskrbljenost zaradi potencialne 

ali namišljene grožnje; sovražnost oziroma moralna ogorčenost nad akterji_kami (t. i. 

»ljudskimi hudiči«), ki predstavljajo težavo; splošno sprejet dogovor, da grožnja obstaja, je 

resna in zahteva ukrepanje; nesorazmernost oziroma pretiravanje o številu primerov in njihovi 

moči, o povzročeni škodi, moralni žaljivosti, potencialnemu tveganju, če bi grožnja ostala 

prezrta, pri čemer zaskrbljenost javnosti ne ustreza neposredno objektivni škodi, in nestalnost 

oziroma to, da panika izbruhne ter ponikne nenadoma in brez posebnega opozorila (ibid., str. 

xxvi – xxvii). 

Razprave o slabših dosežkih fantov v medijih si z moralno paniko delijo precej podobnih 

potez (Griffin, 2000, str. 181). Diskurzivno se jih označuje za krizno stanje, kar mediji po 

navadi podkrepijo z navajanjem uradnih statistik o ocenah in rezultatih na nacionalnih 

preverjanih znanja glede na spol (ibid.; Epstein et al., 1998). Pri tem je zanimivo, da v medijih 

                                                
103 Delo, na katerega se opiramo, z naslovom »Folk devils and moral panics: the creation of the mods and rockers« 

je prvič izšlo leta 1972. 
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ni mogoče zaslediti naslovov, ki bi se osredotočali na odlične dosežke deklet ali na vsesplošno 

izboljšanje izobraževalnih rezultatov (Smith, 2003). Opisi določenega stanja v izobraževalnem 

sistemu so predstavljeni kot nesporno dejstvo, skozi mehanizem selekcioniranja pa specifična 

prepričanja pridobijo znanstveni status, spet druga pa so diskreditirana kot lažna propaganda 

(Titus, 2004).  

Mediji torej namenjajo pozornost predvsem vprašanju izobraževalnih dosežkov, ostali vidiki 

(ne)enakosti spolov v izobraževalnem kontekstu v javnosti niso kontekstualizirani. V 

nadaljevanju so predstavljeni dominantni diskurzi o razlikah pri izobraževalnih dosežkih glede 

na spol, o katerih poročajo avtorji_ice, ki so se posvetili tej tematiki. Podrobneje smo 

predpostavke, na katerih temeljijo diskurzi, s teoretičnega vidika obravnavali že v prejšnjih 

poglavjih. V nadaljevanju sledi pregled stanja na preučevanem področju v mednarodnem 

okviru, ki predstavlja teoretsko osnovo, na kateri je v empiričnem delu disertacije zastavljena 

kritična diskurzivna analiza tekstov v slovenskih medijih in pedagoških revijah, ki obravnavajo 

spol v izobraževalnem kontekstu. To omogoča tudi primerjavo stanja medijskega diskurza o 

spolu v edukaciji drugod po svetu z diskurzom, prisotnim v našem prostoru v izbranem 

časovnem obdobju (med leti 2007 in 2017).  

Avtorji_ice navajajo nekaj najpogostejših argumentov, s katerimi se v javnosti pojasnuje 

neenakost v izobraževalnih dosežkih glede na spol:  

- biološki determinizem;  

- razlike v stilih učenja in sposobnostih;  

- feminizacija šolstva;  

- pristranskost v ocenjevalnih postopkih. 

Te predpostavke v najrazličnejših kombinacijah najpogosteje tvorijo medijski diskurz o spolu 

v izobraževanju v tujini. Jordan Titus (2004) prikaže, kako se – tudi z njihovo pomočjo –

diskurzivno ustvarja moralna panika zaradi slabših dosežkov učencev in kako ti diskurzi 

prilagajajo ter si prisvajajo retorične okvire politik spolne enakosti, ki jim 

pravzaprav nasprotujejo. Ta proces retorične prenove služi legitimaciji specifičnih ciljev 

posameznih skupin. Po Titus (ibid.) obstaja nekaj ključnih diskurzivnih okvirjev, s pomočjo 

katerih poteka retorično zamejevanje diskurza o slabših dosežkih fantov. Prvi je okvir spolne 

diskriminacije. Gre za predpostavko, da je feminizem dosegel in presegel vse zastavljene 

cilje, neenakost deklet pa se je prevesila v neenakost fantov, zato se je treba zdaj 
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posvetiti njihovim težavam. V tem okvirju se diskurzivno ustvarja korelacija med uspehom 

deklet in neuspehom fantov, iz nje sledi binarna delitev na »uboge fante« in »dekleta 

zmagovalke«. Tudi Epstein et al. (1998, str. 6) kot enega od treh dominantnih diskurzov, 

ki zaznamujejo javne razprave o spolu v izobraževanju, izpostavljajo diskurz o ubogih fantih 

(»poor boys«), za katerega je značilen pomilovalen ton, ki fante predstavlja kot žrtve, poražence 

v bitki z dekleti. Eate et al. (2017) so preučile popularne diskurze v avstralskih medijih in prav 

tako ugotavljajo, da se ideje o spolnih razlikah krepijo skozi medijska poročila o pozabljenih 

fantih in favoriziranih dekletih. 

Naslednji diskurzivni okvir, ki ga izpostavi Titus (2004), je vzajemni okvir težavnih fantov in 

fantov v težavah, ki sledi predpostavki, da so fantje v težavah, izgubljeni, zanemarjeni, njihova 

agresivnejša in bolj impulzivna narava pa je v šolah postala patološki problem. Pri tem gre za 

viktimizacijo fantov v okviru kritike feminiziranega šolskega sistema, ki ni prilagojen 

specifičnim potrebam t. i. »moške narave«. Tudi Eate et al. (2017) zaznavajo prisotnost 

medijskih diskurzov, ki za slabše dosežke fantov krivijo feministične reforme v izobraževalnem 

sistemu. S tem je povezan tudi diskurzivni okvir feministk kot »ljudskih hudičevk«,104 ki za vse 

težave, s katerimi se soočajo fantje v izobraževanju, krivi ženske oziroma feministke (Titus, 

2004). 

Drugi od treh dominantnih diskurzov po Epstein et al. (1998), diskurz o neuspešnih šolah in 

neuspešnih fantih (»failing schools failing boys«), za neravnovesje na področju izobraževanja, 

ki se nagiba v prid dekletom, krivi šolski sistem. Izpostavlja namreč, da je šolski sistem s 

svojimi načini delovanja in pedagoškimi praksami, neprilagojenimi genetskim sposobnostim in 

možganskim kapacitetam moških, na cedilu pustil fante.105 Titus (2004) v tem smislu 

govori tudi o fantom prijaznem okviru oziroma okvirju, ki poziva nazaj k osnovam. Ker naj bi 

bile za neuspeh fantov krive progresivne spremembe pri metodah učenja in vsebinske reforme 

učnih načrtov, se v tem okvirju poziva k vrnitvi tradicionalnih metod učenja, ki naj bi bile bližje 

                                                
104 Tu se Titus neposredno sklicuje na Cohenovo temeljno delo o moralni paniki, ki že v naslovu omenja t. i. »folk 

devils« (Cohen, 2011). 

105 Prav takšna argumentacija se pojavi tudi v slovenskem medijskem prostoru, kjer je npr. ravnatelj Osnovne šole 

Josipa Vandota v Kranjski Gori mag. Milan Rogelj razpravljal o neprilagojenosti šolskega programa fantom, ki 

sledijo drugačnemu razvoju kot dekleta (Rogelj, 2019). Takšne in podobne predpostavke so kritično reflektirane 

v nadaljevanju v okviru kritične diskurzivne analize. Omenjeni primer je izpostavljen na tem mestu, ker v analizo 

sicer ni bil vključen, saj je bil objavljen v letu 2019. 
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fantom. Tudi Eate et al. (2017) so zaznale prisotnost diskurzov o fantih kot skupini, ki potrebuje 

posebne metode in pristope k poučevanju. 

Pri okvirju biološke usode gre za biološki esencializem, ki temelji na (kvazi)znanstvenih tezah 

o vplivu bioloških razlik in ideji, da so fantje po naravi drugačni od deklet, kar vpliva na njihove 

izobraževalne dosežke (Titus, 2004). Eate et al. (2017) kot enega ključnih medijskih 

diskurzov izpostavljajo prav biološki determinizem. Raziskovanje biološko pogojenih spolnih 

razlik je v znanstvenih krogih sicer uveljavljena praksa, še bolj priljubljeno pa to področje 

postaja skozi medijsko poročanje, ki se praviloma ves čas zanima za omenjeno tematiko in o 

njej poroča širši javnosti (Titus, 2004, str. 153). Razlike med izobraževalnimi dosežki se 

pojasnjuje skozi razlike v anatomiji moških in ženskih možganov in razlike pri načinu uporabe 

možganov glede na spol (ibid., str. 153–154), z delitvijo na bolj in manj sposobne pa 

se opravičujejo družbene neenakosti in marginalizacija (Tašner in Mencin Čeplak, 2011). Sem 

sodi tudi zadnji od treh dominantnih diskurzov, ki jih navajajo Epstein et al. (1998), t. i. diskurz 

»fantje bodo fantje« (»boys will be boys«), ki pravi, da fantje niso sami krivi, da so psihološko 

in fizično drugačni od deklet (ibid., str. 6–9). 

Pri zadnjem diskurzivnem okvirju, o katerem govori Titus (2004), okvirju znanstvene 

avtoritete, gre za predstavljanje asimetričnih analiz raziskovalnih rezultatov kot neomajnih 

dejstev v medijih. Ta okvir temelji na predpostavki, da na eni strani obstajajo resnična, 

objektivna, znanstvena dejstva, na drugi strani pa feministična pristranskost. Tako mediji na 

primer navajajo sporne ugotovitve (sicer izjemno redkih) avtoric iz znanstvenih vrst,106 ki 

problematizirajo feminizacijo šolstva, katere posledica naj bi bila neenakost med dosežki 

spolov (ibid.). Takšne sporne ugotovitve so tako postale nesorazmerno priljubljene in 

razširjene med splošno javnostjo, kar je problematično predvsem zato, ker se 

problematike lotevajo skozi precej ozek fokus, tako da ostaja nezadostno reflektirana. 

  

                                                
106 Na primer Christino Hoff Sommers, v manjši meri tudi Judith Kleinfeld, ki izhajata iz antifeminističnega 

pristopa. Ta vidi edukacijske reforme zadnjih desetletij kot nepravične, saj naj bi se zavzemale predvsem za 

akademski uspeh deklet, kar naj bi bilo še posebej škodljivo za izobraževalne dosežke fantov, njihov socialni 

razvoj in njihovo vsesplošno udejstvovanje pri šolskih dejavnostih (glej Eate et al., 2017). 
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5.4 Konstrukcija realnosti in strokovni/poljudnoznanstveni diskurz 

 

Tudi strokovne revije, ki so namenjene specifični ciljni javnosti oziroma ožjemu profilu 

bralcev_k, kot javni mediji skozi uporabo strokovnega diskurza konstruirajo družbeno realnost. 

Strokovni diskurz sicer ustvarja vtis nevtralnega in objektivnega nizanja dejstev, o katerem ni 

treba posebej dvomiti, med drugim tudi zato, ker je najpogosteje posredovan z določene 

avtoritetne pozicije, v katero se vpisuje družbena moč, ki mu zagotavlja veljavnost. A gledano 

s konstruktivistične in poststrukturalistične perspektive, strokovni diskurz nikoli ne more biti 

povsem objektiven, še več, pogosto je pod vplivom različnih (političnih, zgodovinskih, 

družbenih, ekonomskih ipd.) okoliščin, zaznamuje pa ga vrsta strukturnih dejavnikov (npr. spol, 

razred, etnična pripadnost, starost, religija idr.).107 

Primere delovanja strokovnega diskurza lahko opazujemo na različnih področjih. Prav Foucault 

se je v svojih refleksijah o konceptih oblasti, vednosti, resnice, nadzora pogosto opiral na 

delovanje strokovnih diskurzov. Načini delovanja strokovnih diskurzov postanejo očitni pri 

kritični obravnavi različnih praks, npr. medikalizacije poroda in reproduktivnih praks v 

(ponekod še vedno) tako imenovanih »ambulantah za žene« ali pri opazovanju načinov 

delovanja ospoljene družbene moči v kazensko-pravosodnem sistemu. Tu se pokaže, da so 

ženske prestopnice pogosteje napotene v psihiatrične ustanove kot v zapore, njihova dejanja pa 

se zgolj na podlagi spola pogosteje obravnava v okvirih problematike čustvenega zdravja 

(Laberge, Morin in Armony, 2000). Takšna produkcija ospoljenega družbenega nadzora poteka 

tako na institucionalni kot na diskurzivni ravni: strokovni diskurzi namreč oblikujejo percepcije 

o določeni problematiki, pri čemer pogosto perpetuirajo stereotipne reprezentacije (ibid.). 

Strokovna gradiva, ki so namenjena določenemu segmentu posameznikov_ic, torej niso sama 

po sebi nevtralna, zato je smiselno, da smo pozorni na vsebine, ki jih posredujejo svojim 

bralcem_kam,108 saj s tem vplivajo na njihove vrednote, norme, odnos do določenih tematik in 

vprašanj, način dela ter razmišljanja (ali pa jih celo oblikujejo). Kot je že bilo ugotovljeno, 

                                                
107 Tudi pričujoče delo je (kritični) diskurz, ustvarjen s specifične pozicije (v mnogih vidikih privilegirane). Od 

diskurza, ki ga problematizira, se razlikuje po tem, da poskuša kritično reflektirati neravnovesja v razmerjih moči 

v družbi, ki jih diskurz, ki je predmet kritike, pomaga ohranjati. K tej problematiki se nekoliko podrobneje vrnemo 

še v empiričnem delu. 

108 In tudi na način posredovanja vsebin. 



 175 

raziskave, ki so bile opravljene na pedagoškem področju (Carrington in McPhee, 2008; Jones 

in Myhill, 2004a), kažejo, da prepričanja, predpostavke in stereotipi učiteljev_ic pomembno 

vplivajo na njihovo pedagoško delo, prakse in metode poučevanja v razredu. Tako na primer 

Jones in Myhill (2004a, str. 538) ugotavljata, da učitelji_ce slabše dosežke pogosteje zaznavajo 

kot fantovski problem. To je po njunem mnenju lahko tudi posledica vseprisotnega diskurza, ki 

slabše dosežke postavlja v kontekst moškosti. Diskurz o težavah, s katerimi se soočajo fantje v 

šolah (v prvi vrsti so to slabši dosežki), je namreč med drugim prisoten tudi v strokovnih 

gradivih, ki so na voljo učiteljem_icam. Pri tem je pomembno poudariti, da so slabši dosežki 

(angl. »underachievement«) tu razumljeni kot dosežki, ki bi lahko bili boljši, če bi učenci_ke 

izkoristili svoj potencial, ne gre torej zgolj za pomanjkanje sposobnosti. Zato jih je smiselno 

razumeti ločeno od nizkih dosežkov (angl. »low achievement«), rezultatov šolskega neuspeha. 

Raziskava, ki sta jo opravili Jones in Myhill (ibid.), je pokazala, da se identiteta tipičnega 

učenca s slabšimi dosežki v očeh učiteljev_ic spoji s tipično fantovsko identiteto bistrega, a 

lenega učenca. Fantje so v očeh učiteljev_ic namreč konstruirani kot nosilci neizkoriščenega 

potenciala in spečih sposobnosti, visoki dosežki deklet pa predstavljajo posledico trdega dela 

in ne sposobnosti, kar je še posebej zaskrbljujoče, saj tako slabši dosežki deklet pogosto ostajajo 

spregledani. To je zgolj en primer, iz katerega so razvidni delovanje strokovnega diskurza in 

njegove povsem realne posledice, ki jih preko pedagoških praks in dela v razredu najbolj 

občutijo prav učenci_ke. 

 

*** 

 

V nadaljevanju sledi raziskava, ki se osredotoča na analizo diskurzov o spolu v izobraževalnem 

kontekstu med letoma 2007 in 2017 v slovenskem prostoru, ki omogoča pregled stanja na tem 

področju pri nas in primerjavo s stanjem v tujini. Njen glavni cilj je ugotoviti kakšni sta 

diskurzivna konstrukcija in reprezentacija spola v izobraževalnem kontekstu v slovenskih 

medijih, namenjenih splošni javnosti, in v slovenskih pedagoških revijah.  
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EMPIRIČNI DEL 
 

6. Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Edukacijsko raziskovanje večinoma obravnava posamezne elemente neenakosti spolov, 

predstavljene v prejšnjih poglavjih. Kot že omenjeno, se raziskave največkrat nanašajo na: 

- primerjave dosežkov glede na spol;  

- analize vpliva prepričanj in stereotipov o spolu na pedagoško delo in rezultate 

učencev_k; 

- študije o učinkovitosti ločenega poučevanja glede na spol; 

- kritične analize diskurzov o spolu in neenakosti v izobraževanju; 

- tematizacije feminizacije učiteljskega poklica. 

V zadnjem obdobju so v ospredju vprašanja, povezana z identifikacijo razlogov za slabšo 

uspešnost fantov, le redka pa je kritična refleksija kompleksnosti ospoljenih neenakosti v 

izobraževanju. Namen pričujoče disertacije je prispevati k zapolnjevanju vrzeli na tem 

področju. Z uporabo kritične diskurzivne analize nadgradimo teoretično analizo kompleksnosti 

neenakosti spolov v izobraževanju. Kritična diskurzivna analiza je metodološko orodje, s 

katerim prikažemo stanje javnega diskurza o spolu v izobraževanju v Sloveniji v zadnjem 

desetletju. Prednost uporabe izbrane metode je med drugim tudi njena sposobnost pokazati na 

slepe pege oziroma opozoriti na teme, ki v javnem govoru ostajajo spregledane, a so kljub temu 

relevantne oziroma bi morale biti – ne zgolj v znanstvenem kontekstu, ampak tudi za širšo 

javnost. Na podlagi odsotnosti takšnih tem v javnem diskurzu se namreč lahko izoblikuje 

napačna podoba o obravnavani problematiki. Težava pa ni zgolj prisotnost oziroma odsotnost 

posameznih tem, ampak tudi način njihove obravnave. Pri analizi namreč izhajamo iz teze, da 

sta reprezentacija in način obravnave določene problematike (tj. neenakosti spolov) v javnem 

diskurzu odvisna od dominantnih ideologij v specifičnem družbenem, kulturnem, ekonomskem 

in političnem kontekstu, hkrati pa sta ključnega pomena za (re)produkcijo pomenov o tej 

problematiki.  

Predmet zanimanja so načini poročanja o spolu in neenakosti spolov v izobraževanju v javnih 

medijih in pedagoških revijah. Pri tem je pomembno pozornost usmeriti v to, katerim temam se 

daje prednost in na katere teoretično pomembne teme oziroma dimenzije neenakosti se 
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pozablja. Pri analizi smo pozorni tudi na načine tematizacij moškosti in ženskosti v 

izobraževalnem kontekstu. To, kako je neenakost spolov koncipirana v družbeni 

zavesti, namreč oblikuje splošno ozadje, ki vpliva na pristope k reševanju problematike. Tudi 

ukrepi, ki sledijo iz različnih pojmovanj, so lahko povsem različni in potencialno škodljivi za 

pravičnost in enakost – ali pa imajo pozitivne učinke. Ker spol in odnosi neenakosti med spoli 

niso naravno dejstvo, ampak družbeni konstrukt, je nujna kritična refleksija problematike z 

uporabo kritične diskurzivne analize. 

V nadaljevanju so torej identificirani in analizirani diskurzi o spolu v izobraževanju, ki se 

pojavljajo v javnih medijih in pedagoških revijah. Mediji pomembno vplivajo na oblikovanje 

javnega mnenja o določeni problematiki in na »oblikovanje pomena, ki ga ljudje pripisujejo 

posameznim dogodkom iz vsakdanjega življenja« (Vogrinc, 2008, str. 135), zato moramo biti 

pozorni na morebitne ideološke učinke medijskih diskurzivnih praks.  

Analiziramo obdobje enajstih let, omejeno z začetkom januarja 2007 in koncem decembra 

2017. Razloga za to sta dva. Prvi se nanaša na tehnične omejitve izvedbe raziskave: gre za še 

obvladljivo časovno obdobje, v katerem je možno analizirati izbrane vire brez nevarnosti, da bi 

količina gradiva za analizo postala neobvladljiva. Drugi razlog je vsebinske narave, saj je 

izbrano časovno obdobje še posebej zanimivo za analizo zaradi aktualnosti oziroma vpliva na 

sedanjost. Gre namreč za obdobje, ki so ga zaznamovale ekonomska kriza in reakcije nanjo. V 

Sloveniji se je to kazalo v večji brezposelnosti in posledično v spremenjenem govoru o 

zaposlovanju. V ospredje so prišla gesla, kot so podjetništvo, zaposljivost, kompetence in 

potrebe gospodarstva, pomen splošne izobrazbe pa je v tej luči postal manj pomemben. Po drugi 

strani je kriza s sabo prinesla tudi nekaj več zavedanja o družbenih neenakostih, razvile so se 

kritike kapitalizma in neoliberalnih politik. Vprašanje torej je, kako obdobje krize z različnimi 

učinki vpliva na govor o spolu v izobraževalnem kontekstu.  

Pri tem je pomembno tudi, da je v zahodnem, angleško govorečem svetu približno v 

devetdesetih let prejšnjega stoletja, dobro desetletje kasneje pa tudi že v slovenskem prostoru 

mogoče zaznati obrat pozornosti od težav, s katerimi se v izobraževanju soočajo dekleta, do 

tistih, s katerimi se soočajo fantje. Reprezentacije spola in neenakosti spolov v tem obdobju je 

tako smiselno preučiti tudi zaradi spremenjenih družbenih okoliščin. Ne zadostuje namreč, da 

bi zgolj na podlagi nekaterih pozitivnih zgodovinskih sprememb, ki so ženskam omogočile 

večji dostop do izobraževanja, in na podlagi primerjave dosežkov spolov 

v postfeminističnem duhu predpostavili, da neenakosti v edukaciji danes ni več. Družbene 
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spremembe zadnjih dveh desetletij, ki so jih spodbudili nekateri aktualni trendi, ki strukturirajo 

nove družbene neenakosti (postfeminizem, neoliberalizem, 

individualizem, preferiranje kvantificiranih rezultatov), so ustvarile družbeno klimo, v kateri 

strukturne neenakosti še vedno vztrajajo, hkrati se ob njih pojavljajo nove oblike in vzvodi 

neenakosti, ki so lahko tudi večplastni. Spremenili in prilagodili so se zgolj načini, konteksti in 

okoliščine družbenega delovanja ideologij, na podlagi katerih poteka hierarhizacija socialnih 

kategorij. Ti so bolj prefinjeno vtkani v družbene institucije, posledično so tudi bolj neopazni 

in sprejeti kot samoumevni ter zato ostajajo nezadostno problematizirani. Na tem temelju je 

torej smiselno zastaviti izhodiščno tezo analize, ki pravi, da so neenakosti postale bolj prikrite, 

tako tiste, ki so bile že prej pogosto potisnjene na stran, kot tiste, ki jih porajajo nove družbene 

in ekonomske razmere. S kritično diskurzivno analizo lahko razkrijemo različne načine 

obravnave, jasne in skrite pomene ter zdravorazumske predpostavke, ki oblikujejo javno 

mnenje (in se hkrati oblikujejo skozi javno mnenje) in pogosto onemogočajo kritične načine 

pedagoškega dela s posledicami za družbeno pravičnost. 
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7. Raziskovalni cilji  

  

Glavni raziskovalni cilj je ugotoviti, kako je spol v izobraževalnem kontekstu diskurzivno 

konstruiran in reprezentiran v medijih, namenjenih splošni javnosti, in v pedagoških revijah, 

namenjenih specializirani javnosti. Predmet raziskovanja so reprezentacije in konstrukcije 

spola ter neenakosti v izobraževalnem kontekstu, pri čemer posebno pozornost namenjamo 

načinom poročanja o problematiki – se tudi pri nas o neenakosti spolov v izobraževanju govori 

v tako senzacionalističnih okvirih kot ponekod v tujini, kjer so razprave zaznamovane z 

»moralno paniko« glede položaja fantov (Smith, 2003), ali se tem, ki se nanašajo na spol in 

izobraževanje, v javnih medijih in pedagoških revijah lotevajo bolj uravnoteženo. Pri analizi se 

osredotočamo tudi na problematiko kompleksnih oziroma večplastnih neenakosti, predvsem v 

kontekstu vprašanja, ali poročanje o neenakosti spolov v izobraževanju prispeva k 

prikrivanju součinkovanja drugih dimenzij neenakosti. Najprej identificiramo teme, povezane s 

spolom v izobraževanju, ki so v analiziranih gradivih prisotne. Z izpolnitvijo tega cilja 

razkrijemo tudi teme, o katerih se ne govori, a so z vidika, prepoznanega v literaturi, za 

obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju identificirane kot pomembne. Cilj je torej 

ugotoviti, na katere dimenzije (ne)enakosti spolov se v medijih in pedagoških revijah pozablja 

oziroma ali so ti vidiki sploh del medijske obravnave ali ne. Izbor tematik namreč pripomore k 

ustvarjanju specifične javne podobe o razmerjih med spoli v edukaciji, ta pa vpliva na 

percepcije staršev, učiteljev_ic, a tudi na oblikovanje edukacijskih politik, ki so v tujini (npr. v 

Veliki Britaniji, Avstraliji, Združenih državah Amerike) medijsko bolj izpostavljene teme (v 

zadnjem času so to težave, s katerimi se soočajo fantje v edukaciji) same že prepoznale kot resen 

problem.  

  

Raziskovalni cilji so:   

- Na podlagi pregleda relevantne literature identificirati teme, ki so za obravnavo 

neenakosti spolov v izobraževanju pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni 

literaturi in raziskovanju.   

- Identificirati teme, ki se nanašajo na spol in izobraževanje ter se med letoma 2007 in 

2017 pojavljajo v prispevkih izbranih analiziranih gradiv.   
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- Primerjati seznam tem, ki so prisotne v izbranem analiziranem 

gradivu, s seznamom tem, ki so za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju 

pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi in raziskovanju. 

Identificirati, katere teme so v izbranem gradivu prisotne in katere teme se v izbranem 

gradivu ne pojavljajo.   

- Analizirati obliko in besedišče v vzorec vključenih prispevkov, analizirati (ne)uporabo 

navajanja virov, (ne)uporabo orodij za posploševanje in oblikovanje pomena na 

abstraktni ravni in preveriti odsotnost/prisotnost predpostavk, sodb, komentarjev, stališč 

in reprezentacij v prispevkih. 

- Identificirati in analizirati diskurze o spolu v izobraževalnem kontekstu v identificiranih 

temah v izbranem analiziranem gradivu.   

- Preveriti, kakšen je način poročanja o spolu v izobraževalnem kontekstu v izbranih 

analiziranih gradivih, predvsem identificirati morebitne elemente intersekcionalnosti in 

pozornost do različnih dejavnikov neenakosti v edukaciji in/ali morebitna mesta 

redukcije družbene kompleksnosti.   

- Identificirati morebitne razlike med diskurzi o spolu v izobraževalnem kontekstu v 

analiziranih gradivih, namenjenih splošni javnosti, in v tistih, ki so namenjeni 

zaposlenim na pedagoškem področju.   

- Identificirati morebitne spremembe v obravnavanih temah in diskurzih o spolu v 

izobraževalnem kontekstu in jih pojasniti na podlagi tekstovne, diskurzivne in družbene 

analize.  
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8. Raziskovalni pristop in metodologija 

 

Raziskava je empirična, uporabljen je kvalitativni raziskovalni pristop, tehnika zbiranja in 

analize podatkov pa je kritična diskurzivna analiza. Uporabljena je deskriptivna raziskovalna 

metoda. Upoštevana so načela Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani (Etika v raziskovanju, n. 

d.) in Evropskega kodeksa ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti (Evropski kodeks 

ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, n. d.).   

 

8.1 Kritična diskurzivna analiza 

 

Metodološka orodja v okviru kritične diskurzivne analize (v nadaljevanju: KDA) se razvijajo z 

namenom analize diskurza, ki je v tem smislu razumljen kot uporaben koncept pri ustvarjanju 

povezave med teksti in njihovimi družbenimi nameni (Fairclough, 1992). Vendar diskurzi niso 

zgolj reprezentacije družbenih entitet in odnosov, ampak jih na različne načine konstruirajo in 

KDA zanimajo ravno ti, družbeni učinki diskurzov oziroma načini, na katere se v diskurzih 

vzpostavljajo družbena realnost in odnosi (ibid., str. 3–4). Jezik se namreč vedno uporablja v 

določenem kontekstu, »nedružbena«, »nekulturna« ali »nezgodovinska« uporaba diskurza tako, 

kot pravi Blommaert (2005, str. 4), pravzaprav ne morejo obstajati. 

KDA je, kot pravi Fairclough, ena od metod za raziskovanje družbenih sprememb, ki jo 

opredeljujejo štirje pogoji. Da je analiza lahko definirana kot KDA, mora zadostiti naslednjim 

minimalnim pogojem oziroma mora biti metoda za: multidimenzionalno analizo 

(Faircloughova je tridimenzionalna); multifunkcijsko analizo; zgodovinsko analizo in kritično 

refleksijo (Fairclough, 1992, str. 8–9). S KDA raziskujemo načine uveljavljanja, 

reproduciranja, legitimiranja družbene moči, dominantnosti in neenakosti s pomočjo tekstov v 

družbenem in političnem kontekstu. Tisti, ki se ukvarjajo s takšnim načinom analitičnega 

diskurzivnega raziskovanja, s tem zavzemajo določeno držo, ki je zaznamovana s cilji 

razumevanja, razkrivanja in prevpraševanja družbene neenakosti ter upiranja le-tej (van Dijk, 

2008; van Dijk, 2015, str. 466). Naloga analize je torej razkriti in pokazati na vtkane diskurze, 

odnose (ne)moči in dominantnosti ter diskriminacije (Grobelšek, 2013, str. 11). Takšna 
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raziskovalna drža je tudi razlog, da je KDA lahko razumljena celo kot oblika družbenega 

gibanja politično opredeljenih diskurzivnih analitikov (ibid.).   

Z uporabo KDA smo primarno pozorni na učinek, ki ga imajo razmerja moči in neenakosti pri 

ustvarjanju družbenih krivic. Pri tem se KDA osredotoča predvsem na diskurzivne vidike 

razmerij moči in neenakosti: na dialektične odnose med diskurzom in močjo ter njihove učinke 

na druga razmerja znotraj družbenega procesa. Na tej točki se vključijo vprašanja, vezana na 

ideologijo, razumljeno kot »pomen v službi moči« (Thompson, 1984, v ibid., str. 8). Kritika 

nekega področja družbenega življenja je namreč vedno kritika interpretacij in razlag 

družbenega življenja.109 Te pa so diskurz, zato je kritika deloma vedno tudi kritika diskurza. Z 

uporabo KDA se ustvarjajo drugačne interpretacije in razlage preučevanega področja 

družbenega življenja, zato tudi KDA ustvarja diskurz. Edina podlaga, na kateri se lahko 

zagotavlja primat kritičnega diskurza nad tistim diskurzom, ki je predmet kritike, je oblikovanje 

razlag z večjo razlagalno močjo. Ključna je torej razlagalna moč, pri čemer se že zastavlja 

vprašanje, kako se razlagalna moč kritične analize loči od razlagalne moči ideologije, ki ima 

tudi sama precejšnjo moč razlagati svet. Razlagalna moč diskurza je v njegovi zmožnosti 

oblikovanja utemeljenih razlag za čim več vidikov družbenega življenja, ki je v središču 

pozornosti. Gre torej za vprašanje kvantitete (koliko vidikov družbenega fenomena lahko 

pojasnimo) in kvalitete (kako kakovostno jih lahko upravičimo oziroma kako utemeljena je 

naša razlaga). En vidik vprašanja kvantitete se nanaša na to, do katere mere so pojasnjene 

poljudne oziroma laične in strokovne interpretacije ter razlage, pa tudi njihovi učinki na 

družbeno življenje in okoliščine, ki so pripeljale do tega, da so se posamezne interpretacije in 

razlage oblikovale, implementirale in postale dominantne. Pri tem je pomembna vloga 

ideologije: interpretacije in razlage so ideološke, če se da razkriti njihovo hkratno neustreznost 

ter nujnost za vzpostavljanje in ohranjanje partikularnih razmerij moči.110 Z vidika kakovosti 

                                                
109 Interpretacije in razlage namreč vedno obstajajo, saj so nujen del življenja in delovanja v posameznih družbenih 

okoliščinah. Ljudje torej živijo in delujejo na podlagi interpretacij in razlag družbenih okoliščin; pa ne zgolj živijo, 

ampak tudi vladajo in določajo načine vladanja. Ko raziskujemo družbeno življenje, raziskujemo njegove 

interpretacije in razlage (Fairclough, 2010, str. 8). Tu je opazen tudi vpliv idej, ki jih je v družbeno teorijo 

doprinesel jezikovni oziroma lingvistični obrat: vsaka realnost, ki jo dojemamo, je že jezikovno posredovana, tako 

da do dejanske realnosti sploh nimamo dostopa. Vse, kar dojemamo in vemo, je že na takšen ali drugačen način (z 

jezikom, diskurzom, ideologijo) interpretirana, modificirana oziroma konstruirana realnost. 

110 Ideologija v tem smislu predstavlja tiste specifične oblike diskurza, katerih vsebina sama po sebi ne zmore 

artikulirati interesov posameznih družbenih kategorij (razredov, skupin ...), ki se konstituirajo skozi te diskurze 

(Purvis in Hunt, 1993, str. 483–484). 



 183 

so razlage boljše od drugih, če so bolj konsistentne in skladne z obstoječimi dokazi. Diskurz je 

torej ideološki, kadar nima ustrezne razlagalne moči, a je nujno potreben za ohranjanje 

specifičnih razmerij moči (Fairclough, 2010, str. 8–9). Povedano drugače: diskurzi imajo 

ideološke učinke, ko lahko razkrijemo njihovo povezavo s sistemi dominacije, ko pokažemo na 

odnose nad- in podrejenosti, ki jih pomagajo vzdrževati in reproducirati (Purvis in Hunt, 1993). 

To nam lahko omogoči prav KDA, ki, kot meni Fairclough (2010, str. 9), služi kot temelj za 

ugotavljanje, kateri diskurzi (interpretacije in razlage) so ideološki. 

Pristop je kritičen, ko se z njim lahko opozori na ideološko naravo preučevanega dela 

družbenega življenja. Kritičnost KDA lahko torej razumemo v tem smislu, saj razkriva 

družbeno delovanje moči in poziva k družbeni odgovornosti (Cotter, 2015, str. 799). Kritični 

element KDA opozarja tudi na povezave med uporabo jezika in uveljavljanjem moči, ki 

pogosto ljudem niso jasno razvidne, pokažejo pa se ob natančnejšem pregledu, ki razkrije 

njihovo ključno vlogo pri delovanju družbene moči (Fairclough, 1995, str. 54). Pomembna je 

torej predvsem umestitev analize izbire besedišča v družbeni kontekst, ki jo omogoča kritična 

komponenta KDA, saj to za razliko od zgolj jezikovnih usmeritev raziskovanja diskurza 

omogoča problematizacijo odnosov moči v diskurzu in analizo potencialnega naboja diskurza 

za družbene (ne)spremembe (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 41).  

Tri osnovne lastnosti KDA po Faircloughu (2010, str. 3) so:  

- relacijskost;  

- dialektičnost;  

- transdisciplinarnost. 

KDA je relacijska, saj se osredotoča na družbene odnose, ki so večplastni, in ne na 

posameznike_ce. Diskurz vnaša pomen v kompleksne odnose, ki tvorijo družbeno življenje. 

Dialektičnost KDA označuje dejstvo, da diskurza ne moremo obravnavati ločeno od družbenih 

odnosov, v katere je vselej že vpet. KDA je tudi multidisciplinarna oziroma transdisciplinarna, 

saj ni analiza diskurza samega po sebi, ampak analiza dialektičnih odnosov med diskurzom in 

drugimi objekti, elementi in okoliščinami ter analiza notranjih odnosov diskurza (ibid.).  

Po van Dijku je KDA multidisciplinaren pristop (van Dijk, 2015, str. 466), kritična perspektiva, 

katere cilj je ponuditi drugačno perspektivo teoretizacije, analize in aplikacije na celotnem polju 
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diskurzivnih študij (van Dijk, 2008, str. 85; Van Dijk, 2015, str. 466).111 Van Dijk (2008, 2015) 

našteva nekatere splošne lastnosti raziskovanja v okviru KDA, ki naj se osredotoča na družbene 

in politične probleme in ne zgolj na preučevanje diskurzivnih struktur izven njihovih družbenih 

ter političnih kontekstov. Prav tako za KDA ne zadostuje zgolj opisovanje diskurzivnih struktur, 

ampak jih je smiselno poskusiti pojasniti v okvirih lastnosti družbenih interakcij in predvsem 

družbene strukture. Glavni fokus KDA so načini, na katere se v diskurzivnih strukturah 

uveljavljajo, potrjujejo, legitimirajo, reproducirajo ali postavljajo pod vprašaj odnosi moči in 

njihovega zlorabljanja (oziroma odnosi dominantnosti) v družbi. 

Glavna načela KDA, ki jih izpostavita Fairclough in Wodak (1997, str. 271–280), so:  

- naslavlja družbene težave;  

- odnosi moči so diskurzivni;  

- diskurz tvori družbo in kulturo;  

- diskurz opravlja ideološko delo;  

- diskurz je zgodovinski; 

- tekst in družba nista povezana neposredno, ampak posredno (posredovanje 

ustvarjalcev_k diskurza in interpretacija občinstva); 

- diskurzivna analiza je interpretativna in razlagalna; 

- diskurz je oblika družbene akcije. 

 

KDA ni natančno določena raziskovalna smer, zato tudi nima enotnega teoretičnega ali 

analitičnega ogrodja (van Dijk, 2008, str. 87). Glede na skupno perspektivo in splošne cilje 

KDA je le nekaj takšnih konceptualnih potez, ki so si sorodne. Večina KDA je osnovana na 

podlagi vprašanj o načinih uvajanja specifičnih diskurzivnih struktur v reprodukcijo družbene 

dominantnosti, kar terja uporabo pojmov, kot so moč/oblast, dominantnost, hegemonija, 

ideologija, razred, spol, rasa, diskriminacija, interesi, reprodukcija, institucije, družbena 

struktura in družbeni red (van Dijk, 2015, str. 468).  

  

                                                
111 Ko ima van Dijk v mislih KDA, raje kot o posebni metodi govori o pristopu, s čimer želi poudariti, da gre bolj 

za perspektivo kot za analitično prakso, sledečo eni raziskovalni usmeritvi v okviru diskurzivnih študij. 
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Van Dijk našteva osnovne koncepte, s katerimi si pomaga postaviti teoretično ogrodje KDA: 

- makro in mikro;  

- moč in nadzor;  

- nadzor nad javnim diskurzom;  

- mentalni nadzor.  

Mikroraven družbenega reda sestavljajo uporaba jezika, diskurz, verbalne interakcije in 

komunikacija. Moč, dominantnost in neenakost med družbenimi skupinami po navadi 

obravnavamo na makroravni analize. KDA na različne načine pomaga pri premostitvi razkoraka 

med mikro pristopi, ki poudarjajo interakcijo na ravni akterjev, ter makro pristopi, ki se 

osredotočajo na strukturo, institucije, organizacije (ibid., van Dijk, 2008). Večina kritičnih 

pristopov analize diskurza v središče postavlja pojem moči, specifično družbene moči skupin 

ali institucij. Van Dijk družbeno moč definira v okvirih nadzora, pri čemer moč pomeni imeti 

nadzor nad dejanji in umi drugih. Konceptualizacija diskurzivne moči se izraža skozi 

medsebojno povezana vprašanja, ki služijo kot opora za KDA:  

- Kako skupine z družbeno močjo nadzirajo tekste in kontekste javnega diskurza?  

- Kako takšen diskurz moči nadzoruje dejanja in ume skupin z manjšo družbeno močjo 

in kakšne so družbene posledice takšnega nadzora (npr. družbena neenakost)?  

- Kakšne so lastnosti diskurza družbenih skupin/institucij/organizacij z družbeno močjo 

in v kakšni meri so te lastnosti oblike zlorabe moči (ibid., str. 470; van Dijk, 2008, str. 

89)? 

Dostop do nadzora nad javnim diskurzom in komunikacijo je po van Dijku (ibid.) pomemben 

simbolni vir. Ena od nalog KDA je tako pokazati oblike delovanja družbene moči in izpostaviti 

tista mesta, kjer prihaja do njene zlorabe. Če je nadzor nad diskurzom, se pravi nad konteksti 

in strukturami tekstov, prva glavna oblika družbene moči, potem je mentalni nadzor, nadzor 

nad umi ljudi, posreden, a temeljni način reproduciranja družbene dominantnosti in 

hegemonije. Diskurzivni nadzor tako pogosto cilja na nadzor namenov, načrtov, znanja, mnenj, 

stališč in ideologij ter dejanj, ki so njihove posledice. KDA se osredotoča na načine, na katere 

diskurzivne strukture vplivajo na specifične mentalne modele in splošne 

reprezentacije posameznikov_ic ter na možnosti manipulacije z njihovimi prepričanji. Primeri 

takšnega diskurzivnega delovanja so:  
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- uporaba naslovov v medijih, ki izražajo semantične makrostrukture, kot jih 

definirajo novinarji_ke in ki lahko preferirajo določene mentalne modele;  

- raba implikacij in predpostavk kot močnih semantičnih lastnosti diskurzov;  

- koriščenje metafor kot sredstva za konkretizacijo abstraktnih mentalnih modelov;  

- uporaba leksičnega izraza mentalnih modelov v diskurzu tistih z družbeno močjo, ki 

lahko vpliva na znanje in mnenja v mentalnih modelih prejemnikov_ic;  

- koriščenje pasivne stavčne strukture in nominalizacij, s katerimi se prikrije ali podceni 

pomen negativnega delovanja družbenih skupin ali države (van Dijk, 2015, str. 472–

474). 

 

*** 

 

KDA je torej metoda, s katero analiziramo diskurze o spolu in neenakosti v izobraževanju v 

slovenskih medijih in pedagoških revijah. V nadaljevanju je podrobneje predstavljen 

raziskovalni načrt, v sklopu katerega določimo parametre izbora gradiva, načine kodiranja in 

vzorčenja ter definiramo specifike analize ter predstavitve rezultatov.  

 

8.2 Raziskovalni načrt 

  

KDA sledi naslednjim raziskovalnim korakom, ki temeljijo na metodološkem 

načrtu Fairclougha (1992), prilagojeni pa so specifikam pričujoče raziskave:  

- izbor gradiva;  

- kodiranje in vzorčenje;  

- analiza; 

- predstavitev rezultatov.  
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8.2.1 Izbor gradiva 

 

Prvi korak je postopek zbiranja podatkov oziroma izbor virov za analizo. To so mediji, ki so 

namenjeni splošni javnosti, ter pedagoške revije, (primarno) namenjene delujočim na 

pedagoškem področju. Izbor je opravljen na podlagi naslednjih kriterijev:    

- uporabnost vira za raziskovalne potrebe (primernost vsebin); 

- dostopnost vira (arhiv vira je dostopen na spletu); 

- tehnična ustreznost (vir je neprekinjeno izhajal vsaj od začetka leta 2007 do konca 

leta 2017).  

Mediji so v analizo vključeni zaradi svojega socializacijskega elementa112 in zato, ker lahko s 

svojim poročanjem ter izbiro vsebin vsaj posredno vplivajo tudi na oblikovanje konkretnih 

(edukacijskih) politik, hkrati pa so do neke mere tudi odraz njihovih usmeritev. V izbor so 

vključeni tipični predstavniki svojega žanra, ki dosegajo širšo javnost. Korpus 

uporabljenih virov je bil najprej ožji, nato naknadno dopolnjen. Cilj je namreč v vzorec zajeti 

čim več za analizo uporabnih vsebin. 

V izbor gradiva so vključeni slovenski časopisi, ki so začeli izhajati pred letom 2007 in redno 

poročajo o temah s področja vzgoje in izobraževanja. Pogoj za vključitev je dostopnost 

digitalnih vsebin na spletu, gre namreč za dnevnike, posledično pa za veliko količino začetnega 

gradiva, vzorčenje katerega je tehnično izvedljivo zgolj na podlagi iskanja relevantnih vsebin s 

pomočjo ključnih besed. Tako so v prvi fazi načrtovanja raziskave v izbor vključene digitalne 

vsebine dnevnikov Delo, Dnevnik, Večer, Primorske novice in Slovenske novice113 ter njihove 

priloge, če so v iskalnike vključene tudi te – tako je v primeru Dnevnika in njegovih 

                                                
112 Mediji so bistveni dejavniki sekundarne socializacije, oblikovalci in posredniki družbenih vrednot, norm, 

stališč, predsodkov, stereotipov, definicij želenega in neželenega, sprejemljivega in nesprejemljivega ... S 

podajanjem informacij, načinom obravnave in izbiro predstavljenih vsebin, sooblikujejo vrednote in stališča 

posameznikov_c, pa tudi družbeno in kulturno okolje v katerem ti delujejo. Kot takšni imajo pomembno vlogo pri 

formiranju javnega mnenja o določeni problematiki, pri čemer pa ne smemo zanemariti tudi vloge občinstva, saj 

je pomen, ki ga želijo predati mediji, odvisen tudi od recepcije občinstva.  

113 Na spletni strani ponujajo arhiv do leta 2010, a so njihove vsebine vključene tudi v iskalnik na spletni 

strani Dela, ki zajema celotno preučevano obdobje. 
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prilog Objektiv in Nedeljski dnevnik ter Dela, ki vključuje tudi vsebine svojih prilog in 

nekaterih drugih samostojnih edicij – v vzorec so vključene vsebine iz dnevnika Slovenske 

novice, tednika NeDelo in priloge Sobotna priloga.114 

Izpopolnjevanje korpusa gradiv lahko poteka na različne načine. Fairclough izpostavi pomen 

dopolnilnih podatkov, ki jih lahko raziskovalci_ke pridobijo npr. z opazovanjem, paneli, 

intervjuji ipd. Ni namreč nujno korpusa razumeti kot zaključeno celoto, ki mora biti oblikovana 

pred začetkom analize, kot pravi Fairclough, je celo bolje, če se korpus ves čas dopolnjuje kot 

odgovor na različna vprašanja, ki se pojavijo v postopku analize (1992, str. 227–228). V 

pričujoči analizi sicer niso uporabljeni dopolnilni podatki, zbrani v okviru druge metode, a se 

je prvotni nabor virov, vključenih v izbor gradiva, med raziskovanjem razširil. Tako so v korpus 

naknadno vključene tudi digitalne različice tednikov in mesečnikov, ki zadostujejo kriterijem 

izbora, s čimer se je razširilo vsebinsko polje. Predpostavljamo namreč, da dnevne izdaje 

temeljijo predvsem na poročanju o dogodkih, v tednikih in mesečnikih pa je več prostora za 

podrobnejšo obravnavo tem in vsebinske komentarje, mnenja ter kolumne, ki so pomemben vir 

diskurza. Vključene so na spletu dostopne vsebine prilog dnevnikov (Objektiv, Sobotna 

priloga) in tednikov (Mladina, Nedeljski dnevnik, NeDelo in Družina). 

V izbor gradiv za analizo so vključene tudi pedagoške revije Didakta, Vzgoja, Razredni 

pouk, Vzgoja in izobraževanje ter pedagoški časnik Šolski razgledi. Če bi v primerih 

pedagoških revij kot pogoj za vključitev dosledno upoštevali kriterij dostopnosti digitalnih 

vsebin na spletu za celotno preučevano obdobje, se v nabor gradiva ne bi uvrstila nobena, saj 

imajo na spletu objavljene zgolj delne arhive ali jih sploh ni. Zato so v izbor gradiv za analizo 

vključene tiste pedagoške revije, ki imajo vsaj deloma digitalizirane arhive (v povprečju se 

izkaže, da je v bazah digitalizirana približno polovica vseh izdanih številk v preučevanem 

obdobju). Vključitev dela korpusa, ki pokriva pedagoško področje, zagotavlja razširitev fokusa 

in bolj celostno obravnavo problematike, saj omogoča vpogled v diskurze, ki so namenjeni 

pedagoškemu osebju, ne le splošni javnosti. Pri tem je pomembno, da so v izbor vključene zgolj 

poljudne in ne znanstvene revije, saj naš cilj ni analiza znanstvenega diskurza o spolu v 

izobraževanju, ampak analiza poročanja o problematiki spola v izobraževanju v poljudnih 

gradivih, ki so namenjena delujočim na pedagoškem področju. Kot smo že izpostavili v 

teoretskih izhodiščih, so raziskave (Carrington in McPhee, 2008; Jones in Myhill, 2004a) 

                                                
114 Gradivo, ki je vključeno v vzorec, lahko predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje, ki bi se jo dalo v 

naslednjih korakih nadgraditi na primer z vzorčenjem spletnih portalov televizijskih hiš. 
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namreč pokazale, da prepričanja, predpostavke in spolni stereotipi učiteljev_ic, ki so lahko 

osnovani tudi na podlagi diskurzov iz pedagoških revij, ki med učitelji_cami veljajo za 

kredibilen vir informacij, pomembno vplivajo na njihovo delo v razredu.   

  

8.2.2 Kodiranje in vzorčenje 

  

Po oblikovanju namenskega vzorca vključenih virov oziroma korpusa gradiva, v naslednjem 

koraku pregledamo arhive in iščemo ustrezne vsebine. Vsebine so v vzorec vključene na 

podlagi preliminarnega pregleda korpusa gradiv na način, da se zadosti kar največji stopnji 

vpogleda v načine delovanja diskurza v preučevani družbeni praksi (Fairclough, 1992). Ker 

zaradi velike količine izhodiščnega gradiva ni mogoče niti smiselno pregledati celotnih arhivov 

vključenih virov za celotno obdobje analize, so materiali v vzorec, kjer je tehnično 

mogoče, vključeni na podlagi iskanja po spletnih arhivih s teoretično 

utemeljenimi ključnimi besedami in njihovimi kombinacijami. Izbor ključnih besed sledi 

naslednjim kriterijem:  

- vključitev teoretičnih pojmov oziroma ključnih konceptov za obravnavo neenakosti 

spolov v izobraževanju;  

- uporaba nekaterih sopomenk ali sorodnih pojmov, ki razširijo možnosti za vključitev 

vsebin (npr. učenci/šolarji/dijaki/fantje/dečki; izobraževanje/edukacija/šola ipd.);  

- izražanje pozornosti dejavnikom neenakosti spolov v izobraževanju oziroma 

vključevanje tistih tem, ki so v teoretskih izhodiščih prepoznane kot pomembne v okviru 

preučevane tematike.  

Iskanje poteka na podlagi smiselnih kombinacij naslednjih ključnih besed:  

- spol;  

- moški;  

- ženske;  

- pravičnost;   

- neenakost;  

- enakost;  
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- razlike;  

- izobraževanje;  

- edukacija;  

- šola;  

- pouk;  

- razred;  

- šolarji;  

- šolarke;  

- dečki;  

- deklice;  

- fantje;  

- dekleta;  

- učenci;  

- učenke;  

- dijaki;  

- dijakinje;  

- učitelji;  

- učiteljice;  

- profesorji;  

- profesorice;  

- kurikul/učni načrt;  

- šolska klima;  

- učne vsebine;  

- metode/načini učenja;  

- učni stili;  

- dosežki;  

- ocene;  

- pristranskost;  

- nepristranskost;  

- uspeh/uspešnost;  

- primerjava;  

- mednarodne primerjave znanja;  

- TIMSS;  

- PIRLS;  
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- nacionalno preverjanje znanja (NPZ);  

- nasilje v šoli;  

- spolni stereotipi;  

- moškosti;  

- ženskosti;  

- feminizacija;  

- izbira študija;  

- osip;  

- zgodnje opuščanje izobraževanja;  

- poklicno izobraževanje.  

 

Po filtriranju arhivov na podlagi iskanja s ključnimi besedami se pogosto zgodi, da zgolj iz 

naslovov prispevkov ni razvidno, ali gre za relevantno vsebino ali ne. Zato lahko morebitno 

(ne)ustreznost določimo šele na podlagi podrobnejše preučitve posameznega prispevka, ki ga 

med množico ostalih ponudi iskalnik. Pri določanju relevantnosti prispevka pogosto pomaga 

tudi pregled stalne rubrike oziroma sekcije, v katero je prispevek uvrščen. Pri relevantnih 

vsebinah pregledamo tudi vključene povezave, ki vodijo do sorodnih prispevkov, in tiste 

rezultate, ki jih generirajo v danem prispevku uporabljeni ključniki (t. i. »tagi«), ki povezujejo 

sorodne vsebine (v primerih, ko so ti uporabljeni). Največjo težavo pri zbiranju gradiva 

predstavljajo nekateri iskalniki, ki so za naše potrebe nekoliko preveč rudimentarno zasnovani. 

V nekaterih primerih (Delo, Večer, Slovenske novice) tako iskalniki omogočajo iskanje samo 

po posameznem letu in ne za daljši časovni razpon, zato je treba izbran iskalni niz ponoviti za 

vsako vključeno leto. Pri tem iskalnik ponuja večje količine za raziskavo povsem irelevantnih 

vsebin, ki se mnogokrat za različne iskalne nize tudi ponavljajo. Kjer spletna stran to dopušča 

(npr. Večer), so vsebine filtrirane tudi na podlagi novinarja_ke, ki pokriva izobraževalno 

področje, z namenom zamejitve prevelike količine za preučevano tematiko nepomembnih 

vsebin. Zaradi omenjene težave, povezane z (za naše potrebe) neoptimalnim delovanjem 

iskalnikov, vzorčenje ponekod poteka tudi s pomočjo iskalnika Google, pri čemer iskalnemu 

nizu dodamo ukaz zamejitve na določeno stran (npr. iskanje zgolj po vsebinah spletne strani 

www.vecer.com). Tednika Mladina in Družina imata v spletnem arhivu objavljen tudi pregled 

številk za celotno preučevano obdobje, zato je iskanje po ključnih besedah v novičarskem delu 

obeh tednikov dopolnjeno še s pregledom naslovov in hitrega opisa vsebin vseh številk v 



 192 

analiziranem obdobju. Tabela 2 prikazuje število v vzorec vključenih tekstov (enot 

analize) glede na posamezni medij. 

 

Tabela 2: Število v vzorec vključenih enot analize glede na posamezni medij 

MEDIJ 
ŠTEVILO VKLJUČENIH ENOT 

ANALIZE 

Delo 25 

NeDelo 1 

Sobotna priloga 5 

Slovenske novice 3 

Dnevnik 40 

Objektiv 9 

Nedeljski 2 

Večer 3 

Primorske novice 10 

Družina (+ mesečna priloga Slovenski čas) 8 (7 + 1) 

Mladina (+ priloga o vrednotenju znanja Znanje) 3 (2 + 1) 

Skupaj: 109 

  

Prav tako pregledamo vse letnike oziroma posamezne številke (iz zamejenega obdobja) revij s 

pedagoškega področja, ki so dostopni v digitalni obliki. Iskanje vsebin poteka v bazi Digitalne 

knjižnice Slovenije (www.dlib.si), dopolnjeno je tudi s pomočjo arhivov, objavljenih na spletnih 

straneh posameznih revij. Digitaliziranih je približno polovica vseh številk, ki so v posamezni 

pedagoški reviji izšle od januarja 2007 do vključno decembra 2017. Izjema je časnik Šolski 

razgledi z dvajsetimi številkami na letnik, ki ga v bazi Digitalne knjižnice Slovenije ni, a ima 

spletno stran z dostopnim delnim arhivom za celotno preučevano obdobje. V tem primeru 

vzorčenje poteka po načelu preliminarnega pregleda digitaliziranih vsebin, iz katerih so 

razvidne izpostavljene teme z naslovi in kratkimi opisi, ponekod tudi s celotno vsebino 

prispevkov. Na podlagi tega pregleda je ustvarjen seznam z vsemi izvodi, ki vsebujejo za 

analizo potencialno zanimive oziroma uporabne teme. Končno vzorčenje tako poteka na način 
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pregleda izbranih izdaj s seznama v fizični obliki. Katere številke so vključene v nabor gradiva 

za vzorčenje, je razvidno iz Tabele 3.   

 

Tabela 3: Številke posamezne pedagoške revije, vključene v nabor gradiva za analizo 

 

 Didakta Vzgoja Vzgoja in 

izobraževanje 

Razredni pouk Šolski razgledi 

Pregledane 

številke: leto, 

letnik (št.) 

2007: 17 (izredna št. 

dec. 2007) 

2008/2009: 18 (112; 

114; 119); 18/19 

(120; 121; 122; 123; 

124; 125; 126; 127; 

128) 

2012: 22 (159) 

2013: 22/23 (160; 

161; 162; 163; 164; 

165; 166; 167) 

2013/2014: 22/23 

(168) 

2014: 24 (169; 170; 

171; 172; 173; 174; 

175; 176) 

2015: 25 (177; 178; 

180; 182; 183; 184; 

185) 

2016: 26 (186; 187; 

188; 189) 

2017: 27 (191; 192; 

193; 194; 195) 

2011: 13 (52) 

2012: 14 (53; 

54; 55; 56) 

2013: 15 (57; 

58; 59; 60) 

2014: 16 (61; 

62; 63; 64); 

2015: 17 (65; 

66; 67; 68); 

2016: 18 (69; 

70; 71; 72); 

2017: 19 (73; 

74; 75; 76) 

 

2012: 43 (1; 2; 

3/4; 5; 6) 

2013: 44 (1; 2/3; 

4/5; 6) 

2014: 45 (1/2; 3; 

4; 5/6) 

2015: 46 (1; 2/3; 

4/5; 6) 

2016: 47 (1; 2; 

3/4; 5/6) 

2017: 48 (1/2; 3; 

4; 5/6) 

2012: 14 (1/2; 3) 

2013: 15 (1; 2/3) 

2014: 16 (1; 2/3) 

2015: 17 (1/2; 3) 

2016: 18 (1; 2/3) 

2017: 19 (1; 2; 3) 

 

2007: LVIII (1–20) 

2008: LIX (1–20) 

2009: LX (1–20) 

2010: LXI (1–20) 

2011: LXII (1–20) 

2012: LXIII (1–20) 

2013: LXIV (1–20) 

2014: LXV (1–20) 

2015: LXVI (1–20) 

2016: LXVII (1–20) 

2017: LXVIII (1–20) 
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 Didakta Vzgoja Vzgoja in 

izobraževanje 

Razredni pouk Šolski razgledi 

V vzorec 

vključene 

številke 

2007: 17 (izredna št. 

dec. 2007) 

2008/2009: 18 (112; 

114); 18/19(122; 123; 

124; 125; 126; 127) 

2012: 22 (159) 

2013: 22/23 (162; 

164; 165; 166)  

2013/2014: 22/23 

(168) 

2014: 24 (169; 170; 

171; 172; 174; 175; 

176) 

2015: 25 (178; 182; 

183) 

2016: 26 (186; 187; 

188; 189) 

2017: 27 (191; 192; 

193; 194) 

2011: 13 (52)  

2012: 14 (53; 

54; 55) 

2013: 15 (57; 

58; 59) 

2014: 16 (61; 

63); 

2015: 17 (66; 

67); 

2016: 18 (69; 

70); 

2017: 19 (74; 

75) 

 

2012: 43 (2; 3/4; 

5; 6) 

2013: 44 (1; 2/3; 

4/5; 6) 

2014: 45 (1/2; 3) 

2015: 46 (1; 2/3; 

4/5; 6) 

2016: 47 (2; 3/4; 

5/6) 

2017: 48 (1/2; 3; 

4; 5/6) 

2012: 14 (1/2; 3) 

2013: 15 (2/3) 

2014: 16 (1; 2/3) 

2015: 17 (1/2; 3) 

2016: 18 (2/3) 

2017: 19 (1; 2; 3) 

2007: LVIII (6; 9; 12; 

17; 18) 

2008: LIX (5)  

2009: LX (2; 8)  

2010: LXI (5; 7; 19) 

2011: LXII (2; 4; 5; 6; 

7; 15; 16; 17; 18; 19) 

2012: LXIII (5) 

2013: LXIV (4) 

2014: LXV (5; 14) 

2015: LXVI (18) 

2016: LXVII (2; 4; 5; 

16) 

2017: LXVIII (5; 6; 

15) 

Pregledano: 

skupno 

47 25 25 13 220 (od tega fizično: 42) 330 

Vključeno: 

skupno 

33 16 21 11 33 114 

Enote analize: 

skupno 

59 29 38 21 63 210 

 

Vzorčenje gradiva iz pedagoških revij poteka na enak način kot vzorčenje gradiva iz splošnih 

medijev, tj. na podlagi ključnih besed in njihovih kombinacij. Izpuščene so zgolj ključne 
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besede, ki se neposredno nanašajo na izobraževanje (npr. šola, edukacija, izobraževanje, šolstvo 

…), saj je narava gradiva tematsko ožja in bolj specializirana (tj. že omejena na izobraževalno 

področje) kot v splošnih medijih, ki pokrivajo širok nabor tem. Pri Šolskih razgledih po prvem 

koraku – filtriranju vsebin na podlagi opisov na spletu – vzorčenje poteka na način pregleda 

izbranih potencialno uporabnih fizičnih izdaj po naslednjih korakih:  

- najprej pregledamo kazalo oziroma naslove vsebin;  

- s pomočjo ključnih besed iz kazala vzorčimo relevantne vsebine;  

- vsebine, ki ne vsebujejo izbranih ključnih besed, a bi potencialno lahko vsebovale za 

analizo relevantno tematiko, vključimo (ali izključimo) na podlagi pregleda oziroma 

branja;  

- pri pregledu vsake številke pozornost namenimo iskanju ključnih vsebin (npr. s 

pomočjo podnaslovov, krepkega tiska, fotografij itd.).  

V končni vzorec za analizo je vključenih 319 tekstov, od tega 109 iz splošnih medijev in 210 

iz pedagoških revij.  

  

8.2.3 Analiza 

 

Diskurzi, Cotter (2015, str. 801) v tem kontekstu govori predvsem o medijskih diskurzih, 

zajemajo tri ključne komponente: tekst, proces njegovega ustvarjanja in prilagajanje občinstvu. 

V okviru prve razsežnosti je smiselno opazovati, kako so v tekst vključene vrednote in 

ideologije, ki hkrati vplivajo na širši svet in ga odsevajo. Pri produkciji teksta je pomembno, 

kako različni dejavniki pomagajo definirati diskurz in s tem vplivajo nanj. Zadnja dimenzija 

obsega premisleke o različnih družbenih in lingvističnih pomenih, ki so rezultat prilagajanja 

občinstvu.  

Fairclough (2010) pravi, da lahko vsak primer diskurzivne prakse analiziramo na treh ravneh:  

- jezikovni;  

- diskurzivni; 

- družbeni.  
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Tudi pričujoča analiza je ohlapno zasnovana po zgornjem modelu. Najprej so uporabljena 

orodja v okviru tekstovne analize, nato sledita diskurzivna in družbena analiza, ki problematiko 

definirata kot diskurzivno in družbeno prakso, kar je za raziskavo, kot je 

zastavljena, bistveno. Model analize, ki poteka na treh ravneh, je uporaben, ker 

pokriva mikroraven oziroma analizo tekstov, pri kateri je pozornost namenjena lingvističnim 

praksam in mikroaspektom diskurzivnih praks, ter makroraven oziroma analizo makroaspektov 

diskurzivnih praks ter analizo družbenih praks, ki vsebujejo diskurz (Fairclough, 1992, str. 

231). Za Fairclougha je vsak diskurzivni dogodek namreč hkrati tekst, diskurzivna praksa in 

družbena praksa. Tekstovna razsežnost vsebuje lingvistične elemente, razsežnost diskurzivne 

prakse se nanaša na interakcije in določa naravo procesov ustvarjanja ter interpretacije teksta, 

razsežnost družbene prakse pa opredeljuje institucionalne in organizacijske okoliščine 

diskurzivnega dogodka, ki oblikujejo naravo diskurzivne prakse ter konstitutivne in 

konstruktivne učinke diskurza (ibid., str. 4). Lingvisti_ke tekste večinoma obravnavajo:  

- z vidika diskurzivnih struktur ali lingvističnih funkcij;  

- glede na njihov učinek, ki ga imajo kot diskurzivni nosilci ideologije oziroma 

reprezentacije ter konstrukcije družbenega sveta (Cotter, 2015, str. 802). 

Pričujoča analiza temelji na drugem načinu razumevanja tekstov. V nadaljevanju nekoliko 

podrobneje predstavljamo tri korake, po katerih poteka analiza gradiva. 

  

8.2.3.1 Tekstovna analiza 

 

Orodja za tekstovno analizo vsebin, ki so uporabljena v raziskavi, so izbrana oziroma 

prilagojena tako, da ustrezajo specifikam raziskovalnega načrta, zasnovanega na 

podlagi raziskovalnih ciljev. Seznam uporabljenih orodij temelji na naslednjih virih: Erjavec in 

Poler Kovačič (2007), Fairclough (1989) in van Dijk (1980). 

Uporabljena so orodja za tekstovno analizo vsebin:  
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- TEME:  

o Kakšne teme se pojavljajo v okviru obravnave spola in neenakosti v 

izobraževanju?  

o Kakšna je reprezentacija oziroma konstrukcija obravnavane problematike?  

o Kaj manjka?  

- OBLIKA:  

o Kakšna je oblika analiziranih prispevkov – dolžina, kakšni so naslovi, 

mednaslovi, poudarjeni deli teksta, kakšne fotografije jih spremljajo?  

- NAVAJANJE VIROV:  

o Ali so trditve podkrepljene z viri?  

o Kdo so viri v prispevkih?  

o Kdo ima možnost povedati svoje mnenje in kdo ne?  

- BESEDIŠČE:  

o Kakšne besede so uporabljene?  

o Ali so uporabljene ideološko pomembne pomenske relacije (sopomenke, 

podpomenke, protipomenke)?  

o Ali so uporabljene metafore?  

o Ali so uporabljene kolokacije – zveze dveh ali več besed, ki se v besedilih 

tipično (ustaljeno) pojavljajo skupaj?  

o Katere besede so uporabljene v kolokaciji s ključnimi besedami (npr. dekleta, 

fantje)? So pomensko večinoma pozitivne ali negativne?  

- SLOVNICA:  

o Kakšen glagolski naklon je uporabljen – povedni (trdilne, vprašalne ali nikalne 

povedi), velelni ali pogojni?   

o Kako so izraženi stališča, komentarji in sodbe?  

o Kakšne oblike modalnosti so uporabljene?  

- PREDPOSTAVLJANJE IN MAKROPROPOZICIJE:  

o Kako so izraženi najbolj ključni pomeni teksta?  

o Kakšne predpostavke in stereotipi so prisotni v prispevkih?  

 

  



 198 

Teme  

  

Teme so po van Dijku (1988) lastnosti pomena oziroma vsebine teksta, pri čemer ne gre za 

pomen posameznih besed ali povedi, ampak širše za pomen najpomembnejših informacij v 

okviru obravnavanega teksta. Pripadajo torej globalni, makroravni diskurzivne deskripcije, kar 

pomeni, da se analiza tem osredotoča na to, o čemer tekst govori na makroravni (Erjavec in 

Poler Kovačič, 2007, str. 79). Analiza tem je pomemben del tekstovne analize, saj razkrije, 

kateri vidiki obravnavane tematike so po mnenju avtorjev_ic prispevkov in 

urednikov_ic vredni objave. Prav tako se na ta način pokaže, o katerih temah se v medijih in 

pedagoških revijah ne govori, kateri vidiki obravnavane tematike ostajajo neproblematizirani. 

Izbor tem vpliva na predstave bralcev_k o družbi in svetu, v katerem živimo.   

 

Oblika  

 

Za analizo je pomembna tudi oblika, razvidna iz načina konstrukcije pomena, ki prav tako 

predstavlja diskurzivno prakso. Bralci_ke si ustvarjajo pomen tudi na podlagi določenih 

značilnosti, ki izražajo pomen neke vsebine (stran objave, velikost, tisk, vsebina naslovov, 

mednaslovov in izpostavljenih delov teksta, prisotnost/odsotnost fotografij in barv ter dolžina 

prispevka) (ibid., str. 80).   

 

Navajanje virov  

 

Pozornost je smiselno nameniti tudi (ne)uporabi virov v prispevkih ter načinu navajanja. Pri 

tem je zanimivo opazovati, ali npr. prispevek vire sploh vsebuje, kateri so viri, o čem govorijo 

in na kakšen način se jih navaja (dobesedno ali s povzemanjem). Erjavec in Poler Kovačič 

(ibid.) pravita, da je navajanje virov eden ključnih kazalcev novinarske (ne)pristranskosti. 

Posamezni citati so mnogokrat preveč kompleksni in predolgi za dobesedno navajanje, zato je 

povzemanje vira pogosta praksa, ki pa ni ideološko neodvisna, saj temelji na selekciji in 
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zgoščevanju pomena (van Dijk, 1991, str. 152). Navajanje virov prav tako vpliva na 

interpretacijo bralcev_k, saj je pomembno, kdo predstavlja svoja stališča ali stališča določene 

skupine, o čem, na kakšen način in v imenu koga govori. Van Dijk pravi, da je pomembna 

lastnost navajanja virov, da novice z navajanjem pridobijo prepričljivost. 

Po van Dijku (ibid.) ima navajanje virov več funkcij:  

- izjave, mnenja in interpretacije uglednih akterjev_k so zaradi njihove pomembnosti 

vredne objave;  

- občasno navajanje virov popestri novico (narativna funkcija);   

- navajanje viša stopnjo kredibilnosti, saj se na ta način podeljuje beseda za obravnavano 

temo kredibilnim akterjem_kam, prav tako navajanje viša kredibilnost prispevka, saj 

izraža neposreden dostop do relevantnega vira;  

- navajanje omogoča interpretacije aktualnih novic, a ima tudi napovedno vrednost za 

dogodke in načrte v prihodnosti;  

- najpomembneje, z navajanjem je omogočena uporaba subjektivnih interpretacij, razlag 

in mnenj o trenutnem dogajanju, ne da bi se ob tem kršilo ideološko pravilo, ki zahteva 

ločitev dejstev od mnenj. Mnenjske izjave virov torej služijo kot dejstva, kar 

omogoča novinarjem_kam, da ta relevantna mnenja uporabijo, ne da bi bili zanje 

odgovorni.  

  

Besedišče  

 

Besede sporočajo družbene vtise in vrednote (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 50). Po 

mnenju Rogerja Fowlerja (1991, str. 82) je besedišče reprezentacija sveta, kot je zaznan na 

podlagi ideoloških potreb kulture. Prav zato je temeljni cilj kritične analize, da prepozna, kateri 

so termini, ki se v diskurzu ponavljajo, in kateri deli družbenega sveta imajo stalno diskurzivno 

pozornost (Fowler, 1991, str. 82). Analiza na »lokalni« ravni pomenov besed (in povedi) je 

po van Dijku (1980, str. 78) najbolj uporabna za razkritje ideologij in diskurzov (prim. Erjavec 

in Poler Kovačič, 2010, str. 68). Del družbene rabe besed je vedno namreč tudi izbira besed, 

kar pomeni, da ima izbira določene besede kontekstualen vzrok (van Dijk, 2000, v ibid.). Cilj 

analize besedišča je prepoznati, ali je izbira besed nevtralna ali pa morda določa kontekst, izraža 
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mnenje o obravnavanih tematikah oziroma stališče avtorjev_ic; ali je prisotna uporaba 

sopomenk, podpomenk in protipomenk, ki predstavljajo ideološko zaznamovane pomenske 

relacije in ali so v prispevkih uporabljene metafore in kolokacije. V kasnejših korakih analize 

pojasnimo učinke izbora takšnega besedišča.  

 

Slovnične značilnosti 

 

Pozornost je namenjena tudi uporabi glagolskega naklona, s katerim izražamo modalnost, 

oziroma stališča, komentarje in sodbe. Uporaba specifičnega glagolskega naklona izraža tudi 

stališče avtorja_ice do obravnavane teme ali do določene trditve oziroma mnenja v besedilu –

ali je to predstavljeno kot dejstvo, vprašanje, navodilo ali v pogojni obliki. Analiziramo načine 

podajanja komentarjev, sodb, stališč, mnenj in trditev ter uporabo še nekaterih drugih 

jezikovnih orodij, s katerimi se oblikuje pomen (npr. posploševanja, abstrahiranja, 

konkretizacije). 

 

Predpostavljanje in makropropozicije 

 

Makropropozicije so globalne reprezentacije, najbolj ključna sporočila teksta, izpeljana iz 

pomenov posameznih besed, povedi oziroma posameznih delov besedila, v skladu 

z makropravili (van Dijk, 1980). Tematske makropropozicije so posploševanja bolj specifičnih 

propozicij, ki jih izraža tekst (ibid., str. 46). Makropravila, na podlagi katerih lahko iz 

mikrostruktur izpeljemo makrostrukture, so lahko reduktivna, saj se z njimi izgubijo določene 

semantične informacije, lahko pa so tudi konstruktivna, saj omogočajo kombiniranje različnih 

elementov na nove, kompleksnejše načine. Makropravila so tudi organizacijska, saj povezujejo 

in organizirajo različne propozicije v eno makropropozicijo (ibid.). Obstaja več makropravil, v 

kontekstu pričujoče raziskave pa so bistvena predvsem:  

- brisanje pomena, ki je osnovno makropravilo, s katerim se briše za interpretacijo drugih 

propozicij nepomemben pomen (selekcijsko pravilo);  



 201 

- posploševanje, ki z grupiranjem in iskanjem skupnega imenovalca ustvarja 

konceptualno bolj splošne ključne pomene;  

- konstrukcija, ki združuje sekvence propozicij, s čimer oblikuje nove pomene 

(oziroma makropropozicijo) (ibid., str. 46–48).  

Z analizo razkrijemo najpogostejše makropropozicije in predpostavke, na katerih so te ključne 

ideje o spolu v izobraževanju osnovane. Pomena teksta namreč ni mogoče v celoti razbrati iz 

besedila, saj obstaja tudi skrit oziroma predpostavljen pomen teksta, pri katerem gre za 

implicitno vključevanje zdravorazumskih trditev v tekst (ibid., str. 69). Implicitne predpostavke 

temeljijo na poznavanju konteksta in sveta, zato vse informacije, ki jih vključuje tekst, niso 

eksplicitno predstavljene, ampak na osnovi družbenih norm le nakazane, predpostavljene in 

posredovane med vrsticami, a kljub temu sprejete in razumljene (van Dijk, 2000, v Grobelšek, 

2014, str. 104). 

 

8.2.3.2 Način obdelave in kategorizacije podatkov 

 

Pri obdelavi in kategorizaciji gradiva je ključna dobra preglednost zbranih podatkov. To 

zagotavljamo s pomočjo barvnih kod za kategorizacijo tem in s sistematizacijo različnih orodij 

tekstovne analize v pregledne tabele za pomoč pri tekstovni analizi. 

Tabeli 4 in 5 prikazujeta izseka iz tabel, v katerih je kategorizirano gradivo iz vzorca (ločeno 

za medije in pedagoške revije). Način ureditve podatkov v pregledno tabelo omogoča boljši 

pregled nad analiziranim gradivom in hitrejši dostop do posameznih tekstov, za lažje iskanje 

po seznamu in navajanje virov. Na podlagi tabel opravimo tekstovno analizo, zaradi strnjenosti, 

ki dopušča relativno dober splošni vpogled v vzorec vključenega gradiva, pa služijo tudi kot 

opora za diskurzivno in družbeno analizo. 
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Tabela 4: Izsek iz tabele kategoriziranega gradiva (mediji) – primer obdelave podatkov 

MEDIJ, 

LETO 

TEME OBLIKA VIRI BESEDIŠČE SLOVNICA PREDPOSTAVLJANJE MAKROPROPOZICIJE OSTALO* 

Delo – 

Sobotna 

priloga; 

2015 

Moškosti 

(odraščanje 

fantov, 

vloga očeta, 

težave 

fantov v 

šolah); 

feminizacija. 

Dolg 

prispevek; 

mednaslovi: 

Feminizacija 

poučevanja; 

fotografije: 2x 

oče in sin. 

Philip George 

Zimbardo 

(psiholog, 

zaslužni 

profesor univ. 

Stanford);  

uradna 

statistika za 

ZDA in VB. 

»Tudi o tem 

sicer še ni na 

voljo dovolj 

relevantnih 

podatkov, 

toda splošna 

razlika med 

spoloma je 

tudi v tem 

primeru 

očitna.« 

Mudlji – moški pudlji; 

infantilni bebčki; 
ženske dosegajo večjo 

akad. uspešnost celo v 

strojništvu; 
odraščajoči moški rod 

– ženske sotrpinke; 

fantje vendar ne pišejo 
dnevnikov! protestira 

Zimbardo; učiteljice 

so seveda lahko 

sijajne, toda ...; kako 
se vidijo: močan, 

pogumen bojevit, kako 

se dejansko počutijo: 
osamljen, potrt, brez 

prijateljev; fantje 

dirjajo naokoli; na 

prof. se je vsul plaz 
kritik – od 

prizanesljivih do bolj 

žolčnih; znameniti 
psiholog; neizpodbitno 

dejstvo je, da moški 

rod izgublja; klavrna 
kupčija; odločnejši 

med njimi 

(zagovorniki); srdito 

napade »neustavljivi 
trend agresivne 

feminizacije«. 

Po prepričanju dr. 

Zimbarda, 

zaslužnega 

profesorja 

univerze Stanford, 

vsak otrok nujno 

potrebuje tako 

mater kot očeta, 

ker je od njiju 

deležen različnih 

oblik ljubezni.  

Kritiki pravijo, da 

videoigrice 

menda 

navdušujejo tudi 

dekleta. 

Uspešnost in trud = 

moškost; očetje (ne mame) 

postavljajo zahteve in meje; 

strojništvo je moško 

področje; dekleta gredo na 

fakulteto tudi zato, da bi 

našla fanta; fantje so bolj 

vizualni in telesni; fantov ne 

zanimajo pripovedi; fantom 

navdušenje nad tehniko 

onemogoča navezovanje 

družabnih stikov, razvijanje 

komunikacijskih spretnosti; 

učiteljicam ni všeč, da fantje 

dirjajo naokoli; učiteljice 

dajejo prednost dekliškim 

področjem (finemu 

usklajevanju, ne fizični 

moči); šole ne zadovoljujejo 

pričakovanj fantov zaradi 

feminizacije učiteljskega 

poklica; fantje rabijo več 

fizične aktivnosti kot 

dekleta; pisanje 

osebnoizpovednih esejev je 

za dekleta; fantje se v 

feminiziranih šolah 

dolgočasijo; fantje so v 

čedalje hujši godlji; 

potrebujemo več moških 

učiteljev v šolah. 

Očetje ne ljubijo svojih 

otrok brezpogojno tako 

kot matere, ampak od 

njih v zameno za svojo 

ljubezen zahtevajo, da so 

uspešni – takšen 

poglavitni vir zunanje 

motivacije je danes 

odsoten že pri vsakem 

drugem fantu; posledica 

je, da fantje ne odrašajo 

več tako možato (se ne 

trudijo za uspeh); 

feminizacija učiteljskega 

poklica = fantje se 

dolgočasijo, učiteljice 

dajejo poudarek tistim 

področjem, ki ustrezajo 

dekletom; šole manj 

zadovoljivo izpolnjujejo 

pričakovanja učencev M 

spola. 

 

Glavna tema prispevka je 

kriza moškosti, en vidik 

te krize je tudi 

feminizacija šol. 

Večplastnost: med 

temnopoltimi izvira 

zaskrbljujoč trend 

neuspeha kot posledice 

odsotnosti očeta; klavrni 

trend se iz črnske 

skupnosti preslikava v 

večinsko belsko 

skupnost. Krizna 

retorika: nezadržna 

femin. učiteljskega 

poklica; po seriji ostrih 

kritik obstoječih razmer, 

pogubnih za mlado 

moško populacijo; ujeti 

so v strašno, nevzdržno 

stanje. Dualizmi: Ž se 

vključujejo, M pa 

izključujejo. Fantje – 

akcija, manj razmišljajo 

o sebi, dekleta – sámo 

bivanje in občutja.  

Odnosi med spoli, 

spolne vloge: 

»Navsezadnje je pri 
dekletih še vedno eden 
od motivov za študij na 
fakulteti najti fanta«. 

Oče – dodatno motivira, 

trše vzgaja. 
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Družina; 

2010 

Moškosti; 

ženskosti; 

feminizacija. 

Srednje dolg 

prispevek v 

rubriki Mladi 

val; začne se z 

vprašanjem 

bralke; brez 

fotografij, 

mednaslovov. 

»Nekateri 

raziskovalci«; 

»vse več 

kazalcev in 

strokovnih 

glasov«; Klub 

golih pesti 

(referenca); 

Mladina. 

Deklice, punce, 

fantje; poženščeno 

stanje – »pravi 

dedec«; mehkužci; 

pomehkuženje; dečki; 

enakost = »ideološki 

hit«; »niti na kraj 

pameti ne pade«; 

»ubogi« moški.  

»Tako je danes »uj«, 

če spore rešujemo s 

pogovorom, »fuj« če 

se dečki lovijo in spor 

rešujejo z uporabo 

fizične moči.«  

Zakaj so deklice 

povsod v 

ospredju? 

(predpostavka v 

vprašalni obliki); 

zahodni moški naj 

bi izgubljal 

samega sebe; ideja 

enakosti je dobra, 

a ne sme »delati 

sile« naravi. 

Deklice so povsod v 

ospredju; v šolah so bolj 
dejavne; sovzgoja se nam 

zdi povsem normalna, a je 

problematična, ker briše 

razlike med Min Ž; ni 
zahtev po uvedbi dekliških 

in fantovskih razredov 

(impl.: to je slabo); Ž 
okolja: izražanje čustev, 

pogovor, skrb za varnost, 

mirnost, pridnost; M 
okolja: akcija, telesno 

gibanje, drznost, tehnična 

iznajdljivost; dečki zaradi 

sovzgoje izgubljajo; fantje 
ne najdejo mesta v 

hierarhiji; ne občutijo 

šibkosti šibkejšega in moči 
močnejšega; niso jim 

dovoljene drzne akcije; 

mame so skrbne in 
vsevidne; dečkov se naj ne 

primerja s »pridnimi 

deklicami«; fantje se 

biološko in psihološko zelo 
razlikujejo od deklet; če 

fantom v imenu enakosti 

vzamemo fizično moč in 
akcijo, jih bomo 

poškodovali v jedru (= 

gensko zdrave fante bodo 

slovenska dekleta morala 
iskati drugje). 

Ideološko visoko 

vrednotena so ženska 

okolja; vzgojne sredine 

so feminizirane; 

zmagujejo ženske; vse to 

ima negativen vpliv na 

oblikovanje moškosti v 

izobraževanju. 

Krizna retorika: 

ogrožena moškost; 
dečke v vzgojni 

sistemih preveč 

dušimo, nadziramo, 

popravljamo, 
frustriramo; dečkom 

»poči film«.  

Dualizmi: dobro – 
slabo; dekliška – deška 

vzgoja; zmagujejo Ž 

okolja – nazadujejo M 
okolja; šibkost – moč. 

Družbene okoliščine: 

strateška napaka vlade 

RS, ki hoče izenačiti 
homoseksualno zvezo 

z naravno človeško 

družino; ideja enakosti 
je dobra, a ne sme 

»delati sile« naravi; 

dopuščamo ideologijo, 
ki dovoli, da 

družboslovje lahko 

pohodi naravoslovje, 

sociologija biologijo, 
politika naravo (to je 

problematično); smog 

in splošno kemijsko 
zastrupljanje okolja M 

tudi biološko 

spreminjata v 

mehkužca, začenši pri 
njegovi spolni moči.  
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Dnevnik; 

2009 
Dosežki/spo

l (pravičnost 

ocenjevanja)

. 

Srednje dolg 

prispevek; 

naslov: Šola in 

pravičnost: Ob 

enakem znanju 

dekletom višja 

ocena; brez 

fotografij; brez 

mednaslovov. 

TIMSS 

Advanced 

2008; dr. 

Mojca Kovač 

Šebart (prof. 

ped. na FF); 

dr. Ljubica 

Marjanovič 

Umek (prof. 

psih. na FF); 

»nekateri«. 

»Usodne posledice«; 

»ostro prijeti«. 

Ali so fantje pri 

ocenjevanju res 
diskriminirani, pa 

je za zdaj mogoče 

le ugibati, 

celovitih raziskav, 
ki bi zajele vse izo. 

ravni o tem 

vprašanju, nimamo 
(modalnost + 

višanje 

kredibilnosti, 
objektivnosti 

prispevka = 

protiutež prejšnjim 

ugibanjem o 
neobjektivnosti 

ocenjevanja glede 

na spol ter 
feminizaciji 

študijev).  

K temu je treba 
dodati, da 

slovenske splošne 

gimnazije obiskuje 

polovico več deklet 
kot fantov 

(razmerje je 60 

proti 40), kar se je 
v enakem obsegu 

zgodilo le na 

Filipinih 

(modalnost –
nujnost). 

Fantje so vedenjsko bolj 

problematični od deklet; 

ocene fantov so nižje od 

ocen deklet zaradi 

njihovega vedenja; 

(škodljiva?) feminizacija 

določenih študijev je 

deloma posledica 

nepravičnega ocenjevanja 

glede na spol, ki omogoča 

dekletom vpis na 

določene prestižne študije 

(psihologija, medicina, 

pravo, jeziki); ne moremo 

z gotovostjo trditi, da so 

fantje pri ocenjevanju 

diskriminirani; šolske 

ocene so subjektivne; 

šolske ocene glede na 

dosežke v znanju 

privilegirajo dekleta; spol 

pomembno (so)oblikuje 

oceno; razlike med 

dosežki spolov so večje 

pri notranjem kot pri 

zunanjem ocenjevanju. 

Pomembnost zunanjih 

preverjanj znanja kot 

korektiva internega 

ocenjevanja, ki je lahko 

problematično z vidika 

pravičnosti glede na spol 

(ocene kot 

nagrada/kazen, vzgojni 

mehanizem); ali lahko 

govorimo o morebitni 

diskriminaciji dijakov 

oziroma privilegijih 

dijakinj zaradi 

pristranskosti šolskega 

ocenjevanja? 

Krizna retorika: Ker 

so fantje pogosteje 

tisti, ki jih je treba 

»ostro prijeti«, 

nekateri menijo, da so 

njihove ocene ob 

enakih dosežkih nižje 

od ocen deklet, kar 

ima lahko tudi usodne 

posledice.  

Družbene okoliščine: 

(škodljiva?) 

feminizacija 

določenih študijev 

(feminizacija je 

pogojno škodljiva – 

avtorica se sprašuje o 

tem, a ne tematizira 

dalje, zgolj navrže v 

oklepaju). 
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Dnevnik; 

2014 
Spolno 

specifične 

izbire študija 

(spodbujanje 

k preseganju 

tradic. izbir). 

Dolg 

prispevek, 

mednaslovi: 

Radovednost 

in gledanje čez 

plot, Ameriška 

pogruntavščin

a, Med 

mladimi več 

brezposelnih 

žensk kot 

moških; 

fotografije: 1x, 

dekleta med 

stroji v 

podjetju 

Kolektor 

(dogodek Dan 

za punce). 

Združenje 

delodajalcev 

Slovenije; 

inž. 

elektroteh. 

Andra Dodič, 

inž. metal. 

Nataša Rant; 

inž. stroj. 

Danijela 

Brložnik; 

učenki Anja 

Carl, Cita 

Murovec; 

devetošolka 

Tjaša Rant. 

Dan za punce; 

»moški« svet; punce 

(ne dekleta itd.); 

»poskušala 

pritegniti«, »vsaj 

približno privabil«; 

»dela z umazanimi 

rokami« (s tem, da 

niso umazana dela 

pojasnjujejo, da so 

primerna za dekleta); 

uporaba slov. spola: 

poklici, ki jih 

stereotipno 

povezujemo z 

moškimi, kot so 

poklici varilke, 

operaterke CNC-

stroja, orodjarke, 

programerke in 

inženirke fizike, 

elektrotehnike ali 

multimedijev. 

A jim obenem 

položila na srce, 

da z vstopom na 

»moško« področje 

ne smejo postati 

moški. »V službo 

ali na sestanek 

morate priti kot 

ženske, k stvari 

prinesti svojo 

ženskost,« jim je 

svetovala, nato jih 

je poslala med 

načrtovalce 

motorjev, 

programerje, 

modelarje in 

oblikovalce 

(modalnost).  

V avli 

Kolektorjevega 

razvojno-tržnega 

centra so punce iz 

domače Osnovne 

šole Idrija 

razmišljale o 

poklicih, ki jih kot 

ženske nikoli ne 

bi mogle oziroma 

želele opravljati. 

Nato so pobrskale 

še za poklici, ki bi 

jih po njihovem 

Dekleta je treba 

spodbuditi, da začnejo 

razmišljati o 

netradicionalni izbiri 

študija/poklica (»moški«); 

ženske so po naravi 

(prirojeno) radovedne; 

obstaja nevarnost, da z 

vstopom na moško 

področje dekleta izgubijo 

svojo ženstvenost; med 

mladimi je več 

brezposelnih žensk, ker se 

ne odločajo v takšni meri 

kot fantje za poklicno 

izobrazbo. 

Predstavitev projekta, ki 

razbija stereotipe o 

moških in ženskih 

poklicih in spodbuja 

dekleta, da se pogosteje 

odločajo za 

naravoslovno-tehnične 

poklice; paradoksalno: 

perpetuira nekatere 

spolne stereotipe 

Družbene okoliščine: 

ker je kljub krizi 

povpraševanje 

delodajalcev po kadru 

s poklicno izobrazbo 

še vedno veliko, 

mladi moški z 

ustreznimi znanji v 

povprečju zaposlitev 

najdejo prej kot mlade 

ženske. Odnosi med 

spoli, spolne vloge: 

poklici, ki jih ženske 

nikoli ne bi mogle 

oziroma želele 

opravljati: fizik, 

strojnik, 

elektrotehnik, tehnik, 

rudar, varilec, poštar. 

Poklici, ki bi jih po 

mnenju deklet težko 

opravljali moški: iz 

ozadja je priletela le 

ideja o čistilki, nato je 

devetošolka Tjaša 

Rant ugotovila, da je 

deljenje poklicev 

pravzaprav »brez 

veze«. »Ne vem, od 

kod ta ideja po 

ločevanju na moške in 

ženske poklice,« 

pristavi, »saj v bistvu 
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Tabela 5: Izsek iz tabele kategoriziranega gradiva (pedagoške revije) – primer obdelave podatkov 

PED. REVIJA; 

LETNIK, ŠT.; 

LETO 

NASLOV, 

AVTOR_ICA 
TEME BESEDIŠČE SLOVNICA PREDPOSTAVLJANJE MAKROPROPOZICIJE OSTALO* 

Didakta; 25 (178); 

2015 

Naučimo se s čisto 

vestjo reči ne; 

Jesper Juul. 

Moškosti, 

ženskosti 

(odraščanje in 

pomen vloge 

očeta/mame). 

Capljajo; bojevati. A ker se fantom ni treba 

bati, da bi bili kdaj podobni 

svojim materam, se jim, da 

bi se opredelili, ni treba 

bojevati toliko kot dekletom 

(modalnost).  

Fantje v čustvenem in 

duševnem razvoju capljajo za 

dekleti; to je posledica 

drugačne vzgoje in drugačne 

biologije fantov in deklet; 

fantje bolj kot dekleta 

potrebujejo dober, moški 

zgled, očeta, da lahko 

čustveno odrastejo. 

Otroci, še posebej fantje, 

potrebujejo dober zgled, 

vzornika (očeta), ki zna reči ne 

svoji partnerki. 

Diskurz o ubogih 

fantih – fantje 

capljajo za dekleti.  

Krizna retorika: 

fantom se ni treba 

toliko bojevati z 

materami kot 

dekletom. 

Vzgoja in 

izobraževanje; 

44 (2–3); 2013 

Motivacija za 

branje; Urška 

Margan in 

Mihaela Kerin. 

Spol/dosežki 

(šola ni 

prilagojena 

fantom, spolno 

specifični 

interesi). 

Dečkom šolski 

program »ni po 

meri«. 

/ Fantom šolski program ni 

prilagojen; fantje imajo 

drugačne bralne interese; 

fantje potrebujejo drugačno 

gradivo za spodbujanje 

branja, bolj grafično 

raznoliko, humorno, ki 

vključuje uporabno znanje, 

praktične aktivnosti. 

Prispevek o motivaciji za 
branje; pomemben del 

namenjen spolu in razliki 

spolov (razlogi za razlike v 
bralni pismenosti, motivaciji, 

naklonjenosti/interesu za 

branje, tehniki branja, razlike 

v vsebinskih interesih). Šole 
niso prilagojene interesom in 

potrebam fantov; fantje 

potrebujejo drugačno gradivo, 
ki bi dvignilo njihovo 

motivacijo za branje. 

Krizna retorika: 

»bralna 

hendikepiranost 

dečkov« 

Večplastnost: 

dejavniki – spol, 

starost, branje za 

užitek, šolski 

program. 

mnenju težko 

opravljali moški. 

lahko vsak počne 

vse.« 
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PED. REVIJA; 

LETNIK, ŠT.; 

LETO 

NASLOV, 

AVTOR_ICA 
TEME BESEDIŠČE SLOVNICA PREDPOSTAVLJANJE MAKROPROPOZICIJE OSTALO* 

Vzgoja; 16 (61); 

2014 

Gozdna 

pedagogika; 

Nuša Turk.  

Pristop 

prilagojen spolu; 

spolni stereotipi. 

/ / Fantje in dekleta imajo 

različne interese, zato se z 

njimi dela na drugačen 

način, se jih vključuje v 

različne dejavnosti; fantje 

imajo radi akcijo, gibanje, 

izzive; dekleta bolj 

umirjene dejavnosti, kjer se 

lahko samoizrazijo in 

ustvarjajo. 

Za fante so zanimive 

drugačne dejavnosti 

(aktivne) kot za dekleta 

(umirjene). 

Dualizmi: fantje = 

akcija, gibanje, 

izziv – dekleta = 

umirjene dejavnosti, 

ustvarjanje, 

izražanje. 

Šolski razgledi; 

LXV (5); 2014 

Kje so: 

Vzgojitelji, 

učitelji, 

profesorji; 

Marijana Eri – 

Birk. 

Spol učitelja. Pomehkužen 

moški; razkošje 

(prispodoba za 

več moških 

učiteljev). 

Feminizirani poklici nam ne 
prinašajo realne slike zdrave 

družbe (nikalna p.). Zakaj ne 

bi tega razkošja privoščili 
tudi našim otrokom in 

mladini? (vprašalna) Morda 

bi bil prav čas, v katerem 

smo, za to ugoden, saj ljudje 
iščejo zaposlitev 

(modalnost). Morda tiči 

razlog za to v »slabše 
plačanem delu« (modalnost).  

/.../ v odraslosti pa lahko 

pričakujemo 
pomehkuženega M ali 

negotovo Ž (modalnost).  

Otrok pa je tako občutljivo 

bitje, da bi mu morali 
omogočiti »dostop« tako do 

M kot do Ž lika /.../ 

(modalnost).  

Otroci potrebujejo za zdrav 
razvoj M in Ž vzornike_ce, 

vzgajati jih morata M in Ž lik; 

otroci samohranilk potrebujejo 
učitelje (identifikacija z 

moškim likom); moški so 

lovci, ki preživljajo družino; 

če otrok nima ustrezne 
identifikacije, ki jo nudita M 

in Ž lik, zraste v 

pomehkuženega moškega ali 
negotovo žensko; zahtevati 

moramo kvote za moške v 

vzgoji in izobraževanju, ker 
jih primanjkuje; moški se ne 

odločajo za VIZ, ker so lovci 

in izbirajo poklice z višjim 

statusom in plačo; moški v 
VIZ se soočajo s predsodki 

(pedofilija); imeti več moških 

v VIZ je razkošje. 

Zakaj ni več moških 

vzgojiteljev, učiteljev, 

profesorjev, ki so nujno 

potrebni za zdrav razvoj 

otrok. 

Družbene 

okoliščine: krizni 

čas, v katerem smo, 

bi morda bil za 

uvedbo moških 

kvot v VIZ ugoden, 

saj ljudje iščejo 

zaposlitev (moškim 

ne preostane 

drugega, zaradi 

visoke stopnje 

brezposelnosti 

postane za moške 

zanimiv tudi 

pedagoški poklic). 
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PED. REVIJA; 

LETNIK, ŠT.; 

LETO 

NASLOV, 

AVTOR_ICA 
TEME BESEDIŠČE SLOVNICA PREDPOSTAVLJANJE MAKROPROPOZICIJE OSTALO* 

Šolski razgledi; 

LXI (19); 2010 

Tereza Žerdin 

odgovarja; 

Tereza Žerdin. 

Spol učitelja, 

feminizacija. 

Moško stališče. Morda se gospe čutijo 

ogrožene pred moškim, 

ker moški praviloma 

napredujejo hitreje kot 

ženske (modalnost).  

Kot mlad človek imate v 

sebi gotovo dovolj 

energije za prevzem tistih 

del z učenci, ki zahtevajo 

več telesne dejavnosti 

(modalnost). 

Ženske so glasne; 

feminizacija učiteljskega 

poklica je slaba; ženske so 

lahko ljubosumne na 

moške učitelje in se 

počutijo ogrožene, ker so 

vodilna mesta rezervirana 

zanje; učenci imajo radi 

učitelje moškega spola; 

učitelji so lahko 

nadomestek za moški lik, ki 

manjka v nepopolnih 

družinah (odsoten oče); 

moški so bolj primerni za 

igro, šport, telesne 

dejavnosti; moški so bolj 

sposobni učinkoviteje 

obvladovati nemirneže; na 

podlagi moškega spola naj 

učitelji ne pričakujejo 

privilegijev. 

O feminizaciji učiteljskega 

poklica z vidika edinstvenih 

lastnosti, ki jih lahko 

doprinese moški učitelj. 

Družbene 

okoliščine, odnosi 

med spoli, spolne 

vloge: Žal je 

učiteljski poklic 

zelo feminiziran, za 

moške so domala 

rezervirana zgolj 

vodstvena mesta. 
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* Ostalo: uporaba krizne retorike; binarizmov; vidik večplastnosti; družbene okoliščine; 

spolne vloge; druge posebnosti. 

 

8.2.3.3 Diskurzivna in družbena analiza 

 

Tekstovna analiza je zgolj en del diskurzivne analize, pravi Fairclough (1989, str. 109), ki kot 

tri elemente diskurza izpostavi tekst, interakcije in družbeni kontekst. Te elemente se preučuje 

v treh korakih – opis (teksta), interpretacija (odnosa med tekstom in interakcijami) in 

razlaga oziroma pojasnjevanje (odnosa med interakcijami in družbenim kontekstom). Opis 

teksta je torej del tekstovne analize, interpretacija in razlaga pa spadata k analizi družbenih in 

diskurzivnih praks. V fazi diskurzivne in družbene analize gre za interpretacijo in pojasnjevanje 

ugotovitev tekstovne analize. Z njima se odgovarja na vprašanja, za kakšen diskurz gre, kako 

je podprt v jeziku, kako je določena diskurzivna akcija v jeziku kritizirana, kakšne so medijske 

in politične funkcije ter funkcije moči analiziranih diskurzivnih konstrukcij, kako diskurzivna 

praksa vpliva na spremembe v družbi in kako jezik ustvarja, podpira ali spreminja odnose moči 

v družbi (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 44–49). 

  

Interpretacija  

  

Tekstovna analiza je torej osnova, na kateri sta opravljeni interpretacija in razlaga rezultatov. 

Interpretacija poteka na podlagi naslednjih vprašanj:  

- Kontekst: Kakšne so interpretacije v tekstih – kaj je izpostavljeno/poudarjeno, kaj 

manjka, v kakšen kontekst je postavljena določena tema?   

- Diskurzivni tip: Kakšni diskurzi so uporabljeni? Jih je mogoče prepoznati in na podlagi 

določenih skupnih značilnosti oblikovati ter poimenovati različne diskurzivne okvirje?   

- Razlike in spremembe: Ali je mogoče zaznati spremembe v diskurzih skozi čas? Ali se 

je spremenil način obravnave določene teme?  
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Razlaga  

 

Razlaga na ravni družbene analize sledi opisu tekstovne analize in interpretaciji diskurzivne 

analize. V okviru razlage se išče odgovore na naslednja vprašanja:  

- Družbene determinante: Katera oziroma kakšna razmerja moči na situacijski, 

institucionalni in družbeni ravni pomagajo pri oblikovanju diskurza?   

- Ideologije: Kateri elementi v tekstu uporabljenih interpretacij, ki niso podkrepljene z 

viri in temeljijo na splošnem znanju ter »zdravem razumu«, so ideološkega značaja?   

- Učinki: Kako so diskurzi pozicionirani v odnosu do težav na situacijski, institucionalni 

in družbeni ravni? So težave predstavljene na prikrit ali odkrit način? Ali je diskurz 

namenjen ohranjanju obstoječih razmerij moči ali njihovi transformaciji?  

  

Tudi diskurzivna in družbena analiza ohlapno sledita metodološki zasnovi KDA 

po Faircloughu (1989). Takšen postopek tridimenzionalne analize omogoča 

identifikacijo narave družbenih praks, katerih del so diskurzivne prakse. Jezik je na primer ena 

od družbenih praks, ki je dialektične narave, saj oblikuje družbo in je družbeno oblikovan. Na 

podlagi jezika lahko razložimo, zakaj so diskurzivne prakse takšne, kot so, in pojasnimo učinke 

diskurzivnih praks na družbene prakse (Fairclough, 1992). Pri tem je posebna pozornost 

namenjena kritični refleksiji diskurzivnih praks, konkretno neoliberalizma in postfeminizma.  

Za zadostno pojasnitev ideoloških učinkov neoliberalizma in postfeminizma v zgodovinskem, 

družbenem, kulturnem, političnem in ekonomskem kontekstu je v skladu z zastavljenimi 

raziskovalnimi cilji pozornost usmerjena predvsem v tiste dele tekstov, ki se nanašajo na 

morebitne:  

- krizne okoliščine;  

- spremembe v diskurzu skozi čas;  

- elemente presečne neenakosti (intersekcionalnost).   
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8.2.4 Rezultati  

  

Rezultate tekstovne analize v naslednjih fazah interpretiramo in pojasnimo v diskurzivnem in 

družbenem kontekstu. Ugotovitve tekstovne analize zato predstavljamo v poglavju Rezultati 

analize, ugotovitve diskurzivne in družbene analize pa v poglavju Interpretacija in razlaga 

rezultatov. Poglavje z rezultati je razčlenjeno na podpoglavja po posameznih orodjih tekstovne 

analize (teme, oblika, navajanje virov, besedišče, slovnica, predpostavljanje in 

makropropozicije). To poglavje zadosti prvim štirim raziskovalnim ciljem.115 Ostali štirje 

raziskovalni cilji so predmet analize diskurzivnih in družbenih praks, zato jih naslavlja poglavje 

z interpretacijo in razlago rezultatov analize. Interpretacija in razlaga potekata na podlagi zgoraj 

navedenih vprašanj, diskusija rezultatov pa je strukturirana vsebinsko, glede na prepoznane 

diskurzivne okvirje in družbene kontekste, v katere so umeščeni. 

Čeprav lahko vzorec za analizo na splošno razdelimo na dva dela – vsebine iz javnih medijev 

in vsebine iz pedagoških revij – je analiza obeh delov potekala enotno in na enak način. Zaradi 

specifičnosti enega in drugega gradiva ugotovitve v okviru rezultatov analize ponekod 

predstavljamo ločeno, s čimer je omogočena tudi primerjava diskurzov.  

 

  

                                                
115 Prvi raziskovalni cilj je dejansko izpolnjen že na podlagi teoretičnega dela disertacije, drugi, tretji in četrti pa 

na podlagi tekstovne analize. 
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9. Rezultati analize 

  

V poglavju predstavljamo rezultate tekstovne analize, ki se nanašajo na analizo tem, oblike 

(dolžina, naslovi, mednaslovi, izpostavljeni deli teksta, fotografije), navajanja virov, besedišča, 

slovnice (glagolski naklon, modalnost) in predpostavljanja ter makropropozicij. Vsa 

podpoglavja se nanašajo na analizo celotnega vzorca, ki zajema vzorec iz medijev in vzorec 

iz pedagoških revij. Tudi rezultate predstavljamo za celoten vzorec, pri čemer sta dve 

izjemi. Prva izjema je poglavje z analizo tem, ki je edino, kjer so rezultati analize strukturirani 

ločeno za medije in pedagoške revije. Takšen način predstavitve rezultatov namreč omogoča 

primerjavo izbora tem v vzorcih in primerjavo posameznih vzorcev s temami, ki so v literaturi 

in raziskavah prepoznane kot bistvene. Druga izjema je poglavje z analizo oblike prispevkov, 

ki se zaradi specifike posameznih vzorcev osredotoča predvsem na – z vidika oblike precej bolj 

heterogen – vzorec iz medijev, v zaključku pa ga primerja z oblikovno bolj homogenim 

vzorcem iz pedagoških revij. 

  

9.1 Teme  

  

V podpoglavjih, ki sledijo, predstavljamo rezultate analize tem za medije in pedagoške 

revije ter primerjavo izbora tem v vzorcu medijev in vzorcu pedagoških revij s seznamom tem, 

ki so za obravnavo (ne)enakosti spolov v izobraževalnem kontekstu pomembne z vidika, 

prepoznanega v znanstveni literaturi in raziskovanju.  

  

9.1.1 Teme – mediji 

   

V vzorcu za analizo so teme, ki se v medijih pojavljajo v okviru obravnave spola in neenakosti 

v izobraževanju. Pozornost namenjamo izboru tem – katere so vsebine, ki se jim 

namenja prostor, ki so torej razumljene in določene kot pomembne, in katere vsebine v korpusu 

manjkajo ali so robnega pomena, kje se torej pojavljajo škrbine? Tudi odsotnost tem je namreč 
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lahko povedna. Prav tako smo pri analizi pozorni na način 

reprezentacije obravnavane problematike. Kako se o določenih temah govori? Gre le za 

navajanje podatkov brez umestitve v (takšen ali drugačen) kontekst ali teksti obravnavajo 

tematiko z določenega gledišča?   

Analiza tem zajema tri raziskovalne cilje. Prvi med njimi je:  

  

RC1: Na podlagi pregleda relevantne literature identificirati teme, ki so za obravnavo 

neenakosti spolov v izobraževanju pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi in 

raziskovanju.   

 

To je edini raziskovalni cilj, opravljen na podlagi preučitve relevantne literature in pregleda 

raziskav, ki so vključene v teoretična izhodišča. Teme, ki se s tega vidika izkažejo za 

pomembne v kontekstu obravnavane tematike, so:  

- primerjava izobraževalnih dosežkov glede na spol;  

- feminizacija učiteljstva in maskulinizacija terciarnega izobraževanja;   

- spolni stereotipi v izobraževanju;   

- vpliv spola učiteljev_ic na enakost, pravično obravnavo, uspešnost učencev_k;  

- organizacija pouka v razredu glede na spol učencev_k (spolu prilagojen pedagoški 

pristop);  

- spol in pravičnost; 

- spol in psihološki dejavniki v edukacijskem kontekstu (percepcije učencev_k, 

samozavest, strah, motivacija, samozaupanje, samopodoba, pripadnost);  

- oblikovanje spolnih identitet v izobraževalnem procesu (moškosti, ženskosti), zlasti 

problematika fantov in moškosti v edukaciji (t. i. težave fantov v šolah);  

- spolno specifične izbire študijske smeri in poklica;  

- spol in nasilje v šolah;  

- spol in zgodnji šolski osip oziroma zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja;   

- spol in poklicno izobraževanje.  

 



 214 

Drugi raziskovalni cilj se nanaša na izbor tem v zajetem vzorcu:  

  

RC2: Identificirati teme, ki se nanašajo na spol in izobraževanje ter se med letoma 2007 in 

2017 pojavljajo v prispevkih izbranih analiziranih gradiv.   

  

V medijih je spol v kontekstu izobraževanja omenjen v okviru različnih tem. V petintridesetih 

primerih od skupno 109 enot analize je (omejena) pozornost namenjena zgolj navajanju razlik 

v povezavi s spolom na različnih področjih ali pa je spol le omenjen kot eden od dejavnikov 

(ne)enakosti in pravičnosti, ne pa tudi na kakršenkoli način tematiziran ali poglobljeno 

obravnavan. Pozornost se v teh primerih torej ne namenja (izključno) spolu in posledično tudi 

ni mogoče zaznati posebnega diskurza o spolu v izobraževalnem kontekstu.116 Ostali teksti spol 

umeščajo v določen kontekst ali do obravnavane problematike zavzemajo stališče, zato jih je 

smiselno analizirati tudi na diskurzivni in družbeni ravni.  

Pred predstavitvijo rezultatov analize tem je smiselno dodati še pojasnilo glede načina 

kategorizacije tem. V mnogih prispevkih je namreč prisoten diskurz, ki prepleta več 

posameznih tem. Tako sta na primer mnogokrat neločljivo povezani temi feminizacije in spola 

učiteljev_ic, velikokrat se jima v kombinaciji pridružijo še temi moškosti in ženskosti v vzgoji 

in izobraževanju ali težave fantov v šolah. Podobno je tudi z nekaterimi drugimi temami, ki 

                                                
116 Tu je zanimivo vprašanje, kako tovrstna obravnava spola vpliva na bralce_ke. Kakšno sporočilo pošiljajo teksti, 

v katerih je spol sicer omenjen, a ne posebej tematiziran? In kakšna je interpretacija bralcev_k? Ali podrobne 

obravnave spola ni, ker spol ni cilj prispevka, ali zato, ker se zdi, da obravnava ni potrebna? Prispevki se tovrstno 

razlikujejo in težko bi izluščili eno samo prevladujočo razlago. Zdi se, da v večini takšnih prispevkov spol ni 

podrobneje tematiziran, ker bi avtorji_ice sicer morda radi opozorili tudi na ta vidik, a se jim v širšem kontekstu 

prispevka podrobnejša tematizacija spola ne zdi pomembna. To je očitno npr. v kontekstu opozarjanja na različne 

družbene neenakosti, ki je v medijih postalo precej priljubljeno, a ki tudi večinoma ostaja zgolj na deklarativni 

ravni, brez poglobljenih tematizacij. Nekaj je tudi takšnih primerov, kjer je videti, da je govor o spolu vključen 

zato, da bi z njim implicitno nekaj nakazali (a ne tudi do konca razvili) ali z njim naslovili kakšno implicitno 

predpostavko. V takšnih primerih se je smiselno vprašati, kaj želijo avtorji_ice z omenjanjem spola sporočiti in 

zakaj se jim sploh zdi potrebno spol omenjati – kljub temu da njegova omemba na noben način ne vpliva na pomen 

teksta. Takšen primer (Penca, 2008) je nekoliko podrobneje predstavljen v nadaljevanju v okviru analize tem iz 

pedagoških revij.  
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so pogosto obravnavane sočasno.117 V vseh prispevkih, v katerih je mogoče zaznati 

diskurzivno delovanje, je za potrebe analize določena primarna tema, tako da se posamezen 

prispevek lahko uvrsti zgolj v eno kategorijo (Grafikon 7). S tem sta v sklopu analize 

tem zagotovljeni jasnejša kategorizacija in preglednost, saj se prispevki na ta način ne 

podvajajo. Pri diskurzivni in družbeni analizi so upoštevane vse, tudi podporne teme, saj v tem 

koraku analizo opravimo na celosten način. Pri prispevkih, ki niso vključeni v diskurzivno in 

družbeno analizo, saj spol v vzgoji in izobraževanju zgolj omenjajo, pa so v sklopu analize 

tem v kategorizacijo tem (Grafikon 8) vključene vse obravnavane teme v posameznem 

prispevku, saj iz teksta, ki problematike ne tematizira oziroma do nje ne zavzema stališča, ni 

mogoče smiselno določiti primarne teme. 

Teme, povezane s spolom v izobraževanju, ki se pojavljajo v medijih, namenjenih splošni 

javnosti:  

- primerjava izobraževalnih dosežkov glede na spol;  

- feminizacija učiteljstva in maskulinizacija terciarnega izobraževanja;  

- spolni stereotipi;  

- vpliv spola učiteljev_ic na odnos do otrok, delo v razredu, vloga učiteljev_ic; 

- spolu prilagojen pedagoški pristop;  

- spol in psihološki dejavniki v edukacijskem kontekstu (percepcije učencev_k, 

samozavest, strah, motivacija, samozaupanje, samopodoba, pripadnost, odnos do šole);  

- moškosti, ženskosti v izobraževanju, vloga učiteljev_ic/staršev pri oblikovanju spolne 

identitete;  

- spolno specifične izbire (študija, srednje šole, razlike v interesih) in spodbujanje k 

preseganju tradicionalnih izbir;  

- spol in nasilje v šolah;  

- težave fantov v šolah;  

- spol in biološke razlike;  

                                                
117 Takšno sočasno obravnavo je mogoče razumeti tudi kot informacijo bralcem_kam, da je te teme smiselno 

obravnavati skupaj. Prav tako v nadaljevanju diskurzivna analiza pokaže, da se v skladu s takšno skupno obravnavo 

posameznih tem oblikujejo tudi posamezni diskurzivni okvirji, ki zajemajo prav te teme. Prav iz posameznih 

diskurzivnih okvirjev je namreč mogoče izluščiti teme, ki so obravnavane sočasno. Določene teme v posameznih 

diskurzivnih okvirjih niso povezane, zato je opazna tudi odsotnost skupne obravnave teh tem v prispevkih. To ne 

pomeni nujno, da povezave med temi temami ni, le v medijskih diskurzih ni prepoznana kot pomembna. 
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- spol in pravičnost ocenjevanja;  

- spol in šport;  

- spol in razlike pri udeležbi na različnih izobraževalnih ravneh;   

- spol in druga področja (podjetništvo, kodeks oblačenja, neformalno izobraževanje, 

razlike pri plačah, feminizem ...).  

  

Iz Grafikona 7 je razvidna razporeditev tem. 

 

Grafikon 7: Razporeditev tem v izbranem vzorcu (mediji)  

  

  

Kadar spol v prispevkih ni zgolj omenjen, ampak obravnavan na način, ki dopušča 

diskurzivno analizo, se najpogosteje tema prispevka ukvarja z vprašanji, ki se povezujejo v 

skupno področje spola in dosežkov (15 enot). Gre za tekste, ki obravnavajo razliko med dosežki 

fantov in deklet, kar počnejo na različne načine. Pogosto se pojavljajo v 

času objave rezultatov mature in mednarodnih primerjav znanja, v katerih sodeluje Slovenija. 

Prav tako se o razlikah pri izobraževalnih dosežkih glede na spol razpravlja v navezavi 

na pomisleke glede neenakosti v izobraževanju, pravičnosti internega ocenjevanja, morebitne 
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prilagojenosti šole dekletom in razlik v bralni pismenosti. Pogosto se razlike med dosežki 

obravnava tudi v navezavi na spolne stereotipe. V enem primeru je problematika razlike v 

izobraževalnih dosežkih umeščena v kontekst razprave o pomembnosti različnih pristopov k 

poučevanju glede na spol učencev_k.118 

Priljubljena tema so tudi spolni stereotipi v izobraževanju (13 enot). Prispevki lahko spolne 

stereotipe perpetuirajo (npr. v kontekstu promocije/prikaza tradicionalnih spolnih 

vlog, esencialistične perspektive moškosti, ženskosti) ali jih izzivajo, postavljajo pod 

vprašaj. Spolni stereotipi v izobraževanju so obravnavani v različnih kontekstih, npr. v okviru 

odnosov v razredu, odnosa do šole, športa in obšolskih dejavnosti ter različnih interesov.  

Še ena tema, ki se pogosto pojavlja v medijih, je spolno specifična izbira študija ali srednje 

šole. Večina prispevkov na tem področju spodbuja k preseganju tradicionalnih izbir in 

predstavlja ali promovira netipične izbire, nekaj je tudi takšnih, ki spolno specifične izbire 

povežejo s tematiko spolnih stereotipov in tradicionalnih spolnih vlog.  

Feminizacija učiteljstva je tema, za katero smo pričakovali, da jo mediji pogosto 

obravnavajo. Zdi se namreč, da je feminizacija v naši družbi ena bolj perečih tem, ko se govori 

o spolu v izobraževalnem kontekstu, in je kot takšna prepoznana kot univerzalen 

problem. Feminizacija je v vzorcu obravnavana predvsem z vidika plačne problematike in 

neenake razporeditve spolov v pedagoških poklicih na različnih izobraževalnih ravneh 

(feminizacija predšolske vzgoje in razrednega pouka ter maskulinizacija terciarnega 

izobraževanja). Prav tako feminizacijo s svojimi primarnimi temami poveže kar nekaj 

prispevkov, ki so v zgornjem grafikonu sicer zajeti v kategorijah moškosti, ženskosti, težave 

fantov v šolah in spol učiteljev_ic, v manjšem deležu tudi spol in dosežki. Ti 

feminizacijo obravnavajo predvsem z vidika vloge učiteljev_ic in razlike med moškimi učitelji 

ter ženskimi učiteljicami in problematizirajo posledice »prevlade« žensk v šolah za (čustveni, 

identitetni, socialni) razvoj otrok ter feminizacijo povezujejo z 

(ne)pravičnostjo ocenjevanja. Če bi v kategorijo feminizacije prišteli še te prispevke, bi se ta s 

                                                
118 Kontekst obravnave je za analizo tem sicer nekoliko manj pomemben, a je ključen v naslednjih korakih – pri 

diskurzivni in družbeni analizi. Pri interpretaciji in razlagi rezultatov je torej upoštevan celoten kontekst 

posameznih tekstov, kar je vsekakor smiselno, saj velikokrat pomembno naddoloča razumevanje besedila.  
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petih povečala na 16 enot, kar kaže, da je feminizacija kljub relativno nizki prisotnosti na 

grafikonu razporeditve tem pomembna in priljubljena tema. 

Prispevki v kategorijah težave fantov v šolah in moškosti, ženskosti pogosto izpostavljajo 

pomen vloge staršev (vlogi matere in očeta, odsotnost očeta) in učiteljev (argument 

vzornika) za »zdrav« razvoj otrok, predvsem fantov.  

Prispevki v kategoriji spol in nasilje skoraj brez izjem izpostavljajo razlike med specifičnimi 

oblikami nasilja, ki so značilne za fante in dekleta. En prispevek izpostavlja pomen 

samoobrambe za oba spola, še posebej za dekleta, ob čemer postavlja pod vprašaj tradicionalne 

spolne stereotipe o naravi deklet.  

Iz Grafikona 8 je razvidna razporeditev tem, ki niso umeščene v specifičen kontekst oziroma 

niso na noben način tematizirane. Takšnih prispevkov je 35, a ker nekateri omenjajo več tem, 

je skupno število obravnavanih tem 37, kot je razvidno iz spodnjega grafikona.  

  



 219 

Grafikon 8: Razporeditev tem v vzorcu medijev, kjer spol v izobraževanju ni tematiziran 

ali kontekstualiziran 

 

  

Tudi med prispevki, ki spol v izobraževanju zgolj omenjajo, npr. navajajo različne statistike o 

razlikah med fanti in dekleti na izobraževalnem področju, ki nato niso 

tudi tematizirane, prevladuje tema spol in dosežki. To je razumljivo, saj gre za temo, ki je 

družbeno določena in prepoznana kot pomembna, zato je za bralce_ke zanimiva in aktualna, 

hkrati je narava tematike takšna, da težko zaobide navajanje statističnih podatkov. Sledi ji tema 

spol in nasilje, v kateri so zajeti prispevki, ki predstavljajo statistike glede na spol (npr. 

pogostost nasilja med fanti in dekleti, žrtve, nasilneže in oblike nasilja glede na spol), ali 
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prispevki, ki spola posebej ne omenjajo, a so npr. osnovani na primerih, ki v določeni vlogi 

obravnavajo samo določen spol. Nekaj prispevkov se na opisni ravni loteva tudi zastopanosti 

spolov na različnih izobraževalnih ravneh, spola in bralne pismenosti ter spola 

učiteljev_ic. Teme, kot so na primer moškosti in ženskosti v izobraževanju ter težave fantov v 

šolah, se med temi prispevki ne pojavljajo, saj gre za teme, ki praviloma zavzemajo specifično 

stališče ali perspektivo, so torej diskurzivne narave in so praktično vedno – tako ali 

drugače – tematizirane.    

V nadaljevanju sledi primerjava tem, ki je razvidna iz Tabele 6, v kateri je zajet tretji 

raziskovalni cilj:  

  

RC3: Primerjati seznam tem, ki so prisotne v izbranem analiziranem gradivu, s seznamom tem, 

ki so za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju pomembne z vidika, prepoznanega v 

znanstveni literaturi in raziskovanju. Identificirati, katere teme so v izbranem gradivu prisotne 

in katere se v izbranem gradivu ne pojavljajo.  

 

Tabela 6: Primerjava tem, ki so pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi 

in raziskovanju, s temami, ki so obravnavane v medijih  

 Teme v teoriji Teme v medijih 

Primerjava izobraževalnih 

dosežkov glede na spol 
  

Feminizacija učiteljstva in 

maskulinizacija terciarnega 

izobraževanja 

  

Spolni stereotipi v izobraževanju    

Vpliv spola učiteljev_ic na enakost, 

pravično obravnavo, uspešnost 

učencev_k 

 

* Vpliv spola učiteljev_ic na njihov 

odnos do otrok, delo v razredu, 

vloga učiteljev_ic 
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 Teme v teoriji Teme v medijih 

Organizacija pouka v razredu glede 

na spol učencev_k (spolu prilagojen 

pedagoški pristop) 

 

* Spolu prilagojen pedagoški pristop 

v vzorcu ni primarna tema, a je v 

posameznih tekstih obravnavana 

posredno 

Spol in psihološki dejavniki v 

edukacijskem kontekstu (percepcije 

učencev_k, samozavest, strah, 

motivacija, samozaupanje, 

samopodoba, pripadnost) 

  

Oblikovanje spolnih identitet v 

izobraževalnem procesu (moškosti, 

ženskosti), zlasti problematika 

fantov in moškosti v edukaciji 

 

* Moškosti, ženskosti v 

izobraževanju, vloga učiteljev_ic in 

staršev pri oblikovanju spolne 

identitete, težave fantov v šolah 

Spolno specifične izbire študijske 

smeri in poklica 
 

* Spolno specifične izbire (študija, 

srednje šole); različni interesi in 

spodbujanje k preseganju 

tradicionalnih izbir 

Spol in nasilje v šolah   

Spol in poklicno izobraževanje  

* Spol in poklicno izobraževanje v 

vzorcu ni primarna tema, a je v 

posameznih tekstih obravnavana 

posredno 

Spol in zgodnji šolski osip oziroma 

zgodnje opuščanje izobraževanja in 

usposabljanja 

  

Vpliv bioloških razlik   

Spol in pravičnost  * Spol in pravičnost ocenjevanja 

Spol in šport, zdrav način življenja   

Spol in razlike pri udeležbi na 

različnih izobraževalnih ravneh 
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 Teme v teoriji Teme v medijih 

Spol in druga področja 

(podjetništvo, kodeks oblačenja, 

neformalno izobraževanje, razlike 

pri plačah, feminizem ...). 

  

  

Večina tem, ki so za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju za pričujočo disertacijo 

pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi in raziskovanju, je prisotna tudi v 

medijih, pri čemer se razlikujejo načini njihove obravnave, diskurzivna konstrukcija in 

izhodiščna perspektiva. Ne gre torej v tolikšni meri za to, da bi posamezne teme v medijskem 

diskurzu manjkale, ampak bolj za način, na katerega so predstavljene, in za to, kakšne diskurze 

vsebujejo. Tako se na primer veliko govori o feminizaciji ali o moškosti v izobraževanju, a s 

specifičnega vidika, ki za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju ni nujno prepoznan kot 

teoretsko pomemben. Več o načinu obravnave in o diskurzivnem uokvirjanju tem sicer sledi 

kasneje, v sklopu diskurzivne in družbene analize.  

Tema, ki je v vzorcu gradiva skoraj ni in ji torej mediji ne posvečajo pozornosti, čeprav 

je sicer prepoznana kot teoretsko pomembna, je spol v kontekstu zgodnjega opuščanja 

izobraževanja in usposabljanja.119 Temi spol in poklicno izobraževanje ter spolu prilagojen 

pedagoški pristop se v medijih pojavljata, vendar vedno v kombinaciji z drugo, primarno temo, 

zato v analizi nista bili prepoznani kot samostojni kategoriji. O spolu v 

poklicnem izobraževanju se po navadi piše v kontekstu spolnih stereotipov in spolno 

specifičnih izbir, pa tudi ob predstavitvi nesorazmerij v povezavi s spolom na različnih 

izobraževalnih poteh in smereh. Spolu prilagojeni pedagoški pristopi pa se omenjajo v 

kontekstu razprav o težavah fantov v šolah, ki naj bi bile prilagojene dekletom, v 

okviru obravnave psiholoških razlik glede na spol (drugačnega odziva na različne situacije 

glede na spol, ki terja drugačen pristop) in spolnih stereotipov, vezanih na drugačne interese 

fantov in deklet, a tudi v povezavi s tematiko usposabljanja učiteljev.  

                                                
119 Osip je v medijih omenjen izjemno redko, zgolj kot ena izmed mnogih težav, s katerimi se soočajo fantje v 

izobraževanju. 
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Mediji prav tako problematizirajo nekaj tem, ki z vidika, ki je v kontekstu pričujoče disertacije 

prepoznan kot pomemben v znanstveni literaturi in raziskovanju, ne veljajo za ključne pri 

obravnavi neenakosti spolov. Med njimi je npr. vpliv bioloških razlik, predvsem hormonskih 

in možganskih, ki naj bi imele ključen vpliv na razlike v delovanju, razmišljanju, talentih in 

preferencah spolov.120 Precej pozornosti se v medijih namenja tudi razpravam o pravičnosti 

ocenjevanja, ki se tesno vežejo na spol (učiteljev_ic in učencev_k), kar je v kontekstu naše 

disertacije teoretsko zanimiva tema predvsem z vidika analize diskurzivne konstrukcije 

problematike, ne pa toliko v smislu dejanskega preverjanja oziroma ugotavljanja vpliva spola 

na morebitno (ne)pravičnost ocenjevanja. Tudi razlike pri udeležbi na različnih izobraževalnih 

ravneh v povezavi s spolom so teoretsko zanimiva tema, vendar jih v okviru disertacije 

obravnavamo v širšem kontekstu neenakosti spolov v izobraževanju in ne kot samostojno temo. 

Nekaj prispevkov v vzorcu se posveča problematizaciji spola v navezavi na športno področje 

in zdrav način življenja šolarjev, nekaj jih obravnava spol tudi v navezavi na tematike 

podjetništva, kodeksa oblačenja in razlik v plačah.  

  

9.1.2 Teme – pedagoške revije 

  

Analizirane so teme, ki se v pedagoških revijah pojavljajo v okviru obravnave spola in 

neenakosti v izobraževanju, in sicer na enak način, kot pri analizi medijev. Tudi tu je pozornost 

namenjena izboru tem – katere vsebine so prisotne  in katere v vzorcu gradiva manjkajo. Tako 

kot pri analizi medijev, je tudi pri analizi pedagoških revij pozornost 

                                                
120 Pri izboru tem, ki so ključne za teoretična izhodišča disertacije, gre za vprašanje temeljnega epistemološkega 

pristopa. Feministična teorija je še posebej pozorna na izhodiščno zastavitev raziskovalnega vprašanja, in sicer na 

način, na katerega je zastavljena raziskovalna problematika. Pripisovanje (pre)velikega pomena biološkim 

razlikam je z vidika naše uporabljene teorije problematično, saj ga lahko razumemo kot nasprotujoče 

emancipatornemu potencialu. Raziskovanje bioloških razlik nam ne more predstavljati osnove, na kateri bi lahko 

normativno urejali odnose med spoli ali razreševali vprašanja, ki so povezana z diskriminacijo, človekovimi 

pravicami, družbeno (ne)enakostjo in pravičnostjo. Ljudje smo kulturna in družbena bitja, tako da se teorije, ki 

poudarjajo samo biološko razsežnost, opirajo na omejeno teorijo človeka, ki je z vidika naše disertacije 

neprimerna. 
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namenjena načinu reprezentacije obravnavane problematike – gre le za navajanje podatkov 

brez umestitve v specifičen kontekst ali teksti obravnavajo tematiko z določenega vidika?   

V pedagoških revijah je spol v kontekstu izobraževanja omenjen v okviru različnih tem, ki so 

glede na pogostost pojavljanja razporejene nekoliko drugače kot v medijih. 

V oseminšestdesetih primerih od skupno 210 enot analize je (omejena) pozornost namenjena 

zgolj navajanju razlik glede na spol na različnih področjih ali pa je spol le omenjen kot eden od 

dejavnikov (ne)enakosti in pravičnosti, ne pa tudi na kakršenkoli način tematiziran ali 

poglobljeno obravnavan. Delež prispevkov, ki spola ne obravnavajo na poglobljen način, je v 

vzorcu medijev in vzorcu pedagoških revij primerljiv (približno tretjina, oziroma 32 

%). Približno 68 % tekstov iz obeh vzorcev spol umešča v kontekst oziroma do obravnavane 

problematike zavzema določeno stališče, zato jih je smiselno analizirati tudi na diskurzivni in 

družbeni ravni. Tudi v primeru pedagoških revij je kategorizacija tem v sklopu analize potekala 

na enak način kot na vzorcu medijev, torej z določitvijo primarne teme v prispevkih, ki so 

vključeni tudi v diskurzivno in družbeno analizo (Grafikon 9), ter z vključitvijo vseh tem v 

primeru prispevkov, ki spola v vzgoji in izobraževanju ne tematizirajo posebej (Grafikon 10).  

Teme, povezane s spolom v izobraževanju, ki se pojavljajo v pedagoških revijah:  

- primerjava izobraževalnih dosežkov glede na spol;  

- feminizacija učiteljstva in maskulinizacija terciarnega izobraževanja;  

- spolni stereotipi;  

- vpliv spola učiteljev_ic na odnos do otrok, delo v razredu, vloga učiteljev_ic;  

- spolu prilagojen pedagoški pristop;  

- spol in psihološki dejavniki v edukacijskem kontekstu (percepcije učencev_k, 

samozavest, strah, motivacija, samozaupanje, samopodoba, pripadnost, odnos do šole);  

- moškosti, ženskosti v izobraževanju, vloga učiteljev_ic, staršev pri oblikovanju spolne 

identitete;  

- spolno specifične izbire (študija, srednje šole, različni interesi) in spodbujanje k 

preseganju tradicionalnih izbir;  

- spol in nasilje v šolah;  

- težave fantov v šolah;  

- spol in biološke razlike;  

- spol in pravičnost ocenjevanja;  
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- spol in šport;  

- spol in zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja;  

- spol in posebne potrebe v vzgoji in izobraževanju (tema, ki v medijih ni prisotna);  

- spol in bralna pismenost (ne zgolj v navezavi na dosežke);  

- spol in druga področja (izobraževalni izidi, kodeks 

oblačenja, medkulturnost, neformalno izobraževanje, razlike pri plačah, feminizem, 

mediacija, enake možnosti – dostop do šolanja, etika, alkohol, inkluzija, spolna 

segregacija šol ...).  

 

Grafikon 9 prikazuje razporeditev tem.  

 

Grafikon 9: Razporeditev tem v izbranem vzorcu (pedagoške revije)   

 

 

V pedagoških revijah so spolni stereotipi najpogosteje prisotna tema, ki je obravnavana na 

različne načine. V določenih primerih gre za perpetuiranje stereotipov, vezanih na spol in 

spolne vloge, v drugih primerih za kritičen pogled na stereotipe v izobraževalnem 

okolju. Stereotipi, ki jih prispevki obravnavajo ali posredujejo, so najpogosteje vezani na 
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področja spolno specifičnih interesov, spolnih vlog, odnosov v šoli, vloge učiteljev_ic in 

pedagoških pristopov. V primerjavi z mediji pedagoške revije več prostora namenjajo 

obravnavi spola v povezavi z vlogo učitelja_ice. Opazen je argument vzornikove 

vloge, načenjajo se vprašanja o vlogi spola pri delu učiteljev_ic v razredu, njihovega odnosa do 

učencev_k, načina dela v razredu. V kontekstu odnosa do učencev_k se vlogo učiteljev_ic 

povezuje z vprašanji pravičnosti, skozi tematizacijo pravične obravnave učencev_k, ne glede 

na njihov spol. Nekaj prispevkov obravnava vlogo spola v pedagoškem poklicu skozi 

perspektivo izkušenj moških učiteljev in vzgojiteljev. Precej prispevkov, ki primarno 

zadevajo vlogo učiteljev_ic, se ukvarja tudi s problematiko feminizacije pedagoškega poklica. 

Kategorija feminizacije je tako podobno kot v primeru vzorca medijev v grafični predstavitvi 

relativno slabo reprezentirana (6 enot), vendar je dejansko stanje, če v to kategorijo prištejemo 

še vse prispevke, ki primarno tematizirajo spol učiteljev_ic, moškosti in ženskosti v vzgoji in 

izobraževanju in težave fantov v šolah, precej drugačno. Neposredno in posredno feminizacijo 

tako obravnava dvajset prispevkov. 

Razlike pri izobraževalnih dosežkih glede na spol so tudi v pedagoških revijah eno bolj 

priljubljenih področij, ki je umeščeno v različne kontekste. Večinoma se teksti osredotočajo na 

problematiko neprilagojenosti šol specifičnim potrebam fantov, nekaj prispevkov se v 

kontekstu razlik pri dosežkih ukvarja tudi s pravičnostjo ocenjevanja glede na spol in s 

spolu prilagojenimi pristopi, nekaj je takšnih, ki se povezujejo s področjem spolnih 

stereotipov in s področjem spolno specifičnih interesov ter izbir.  

Za razliko od medijev je v pedagoških revijah mogoče zaslediti tudi nekaj prispevkov, v katerih 

je v ospredju razprava o pedagoških pristopih, ki so prilagojeni spolu učečih se. Večinoma gre 

za prispevke, ki predstavljajo specifične primere t. i. »dobrih praks«, v katerih pedagogi_nje 

uporabijo drugačen pristop (aktivnosti, gradiva ...) k učenju fantov in deklet. S spolu 

prilagojenim učnim pristopom se ukvarjajo tudi nekateri prispevki, ki so sicer uvrščeni v druge 

kategorije. Med njimi je prispevek iz kategorije spol in dosežki, v katerem je uspeh 

učencev_k pogojevan z nujnostjo prilagojenosti vsebin učencem_kam glede na njihov 

spol. Prispevek, ki je razvrščen v kategorijo bioloških razlik, poziv po spolno 

specifičnem načrtovanju in izvajanju pouka poveže z razlikami med moškimi in ženskimi 

možgani. Pozive k premislekom o prilagoditvi pedagoškega dela spolu učencev_k je 

mogoče zaznati tudi v prispevkih, ki jih primarno kategoriziramo pod temo težave fantov v 

šolah.  
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Grafikon 10 prikazuje razporeditev tem, ki niso umeščene v specifičen kontekst oziroma niso 

na noben način tematizirane. Takšnih prispevkov je 68, a nekateri omenjajo več tem, zato je 

skupno število obravnavanih tem, razvidno iz spodnjega grafikona, 75. 
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Grafikon 10: Razporeditev tem v vzorcu pedagoških revij, kjer spol v izobraževanju ni 

tematiziran ali kontekstualiziran 
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Največ prispevkov, ki spola v izobraževanju ne umeščajo v specifičen kontekst, se v 

pedagoških revijah ukvarja z bralno pismenostjo. Ti teksti spol v večini primerov omenijo zgolj 

mimogrede, npr. v kontekstu zanimanja, sposobnosti, bralne motivacije, tehnike branja ali kot 

enega od dejavnikov razvoja bralne pismenosti, nato se vprašanju spola ne posvečajo 

več. Zanimivo je, da je spol omenjen tudi, ko namen ni opozoriti na razlike. Tako na primer 

prispevek, ki sicer izpostavlja pomen branja (Penca, 2008), vmes navrže, da so pravljice in 

zgodbe enako zanimive dečkom in deklicam, nato pa nadaljuje z glavno temo, ki ni vezana na 

spol. V takšnem primeru se upravičeno zastavljata vprašanji, kaj je avtorica želela s tem 

povedati in zakaj se ji je zdelo nujno oziroma smiselno ta podatek – ki sicer ne vpliva 

na pomen in tekst brez njega ne bi v vsebinskem smislu popolnoma nič izgubil, enako tudi 

z njim ne bi ni nič pridobil – sploh vključiti. Odgovora ne moremo podati, a lahko o razlogih 

za vključitev trditve, da so zgodbe enako zanimive dečkom in deklicam, ugibamo. Še 

najočitneje se morda zdi, da je avtorica z njo želela ovreči implicitno predpostavko, da pravljice 

bolj zanimajo dekleta kot fante. Če je res tako, potem se izkaže, da sta tezi o tem, da dekleta 

raje berejo kot fantje in da jih zanimajo drugačne vsebine, kot implicitno vključeni 

zdravorazumski trditvi del skritega oziroma predpostavljenega pomena teksta. V tem smislu 

tezi veljata za nekaj naravnega, jasnega, neprevprašljivega in splošno sprejetega, imata torej 

status »zdrave pameti«, vednosti, za katero je predpostavljeno, da je v trenutku razpoznavna 

vsem (glej npr. van Dijk, 1995b; Purvis in Hunt, 1993). Avtorica ju sicer s svojo hitro opazko 

želi kritično nasloviti oziroma demantirati, a vendar že samo to, da se ji to sploh zdi potrebno, 

nakazuje na moč vsesplošne veljave teh zdravorazumskih tez. 

Pogosti so tudi primeri, v katerih je spol naveden zgolj kot eden od dejavnikov enakih 

možnosti (npr. v smislu dostopa do šolanja, pravice do šolanja, ustvarjanja inkluzivnega učnega 

okolja, usvojenega (predhodnega) znanja ali v zgodovinski in mednarodni perspektivi), a se 

njegovega vpliva tekst poglobljeno ne loteva. Tudi spolni stereotipi so med 

nekontekstualiziranimi temami pogosti, saj prispevki stereotipe mnogokrat zgolj navajajo ali 

perpetuirajo brez dodatne refleksije. Lahko so posredovani v kontekstu navajanja osebnih 

izkušenj ali statistik o razlikah glede na spol na posameznem področju.121 Tudi na področju 

športa prispevki v pedagoških revijah pogosto omenjajo razlike glede na spol oziroma je spol 

                                                
121 Na primer: rezultati ankete so pokazali, da fantje želijo pogosteje obiskovati ure angleščine kot dekleta, iz česar 

avtor sklepa, da so fantje bolj neučakani (Smajla, 2015), a to predpostavko zgolj navede in ne tudi dalje tematizira. 

Vprašanja, zakaj je temu tako, kakšni so vzroki za razlike med odgovori fantov in deklet ipd. tako ostajajo 

nenaslovljena. 
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razumljen kot dejavnik, ki vpliva na razlike pri športni uspešnosti, motivaciji za udejstvovanje 

v športnih dejavnostih, zdravem načinu življenja ali pa avtorji_ice navajajo statistike, ki 

ostajajo v okviru vprašanja spola nepojasnjene.  

Med temami, ki ostajajo na opisni ravni, izstopajo še spol in dosežki, spol in vloga učiteljev_ic, 

spolu prilagojen učni pristop oziroma način učenja in spol ter odnos do šole. V vseh primerih 

je spol predstavljen kot dejavnik, ki vpliva na obravnavano tematiko, a iz besedila ni razvidno, 

kakšna je narava tega vpliva in kateri so razlogi, da je spol izpostavljen kot pomemben 

dejavnik. Vsem prispevkom je skupno, da podajajo določene ugotovitve oziroma 

posredujejo trditve o spolu v izobraževalnem kontekstu brez posebne utemeljitve. Ena možnih 

interpretacij takšne prakse bi lahko bila tudi, da s tem prispevki nakazujejo, da so določene 

trditve o spolu samoumevne, kar pomeni, da ne potrebujejo dodatnih utemeljitev. 

 

V nadaljevanju sledi primerjava tem, ki je razvidna iz Tabele 7, v kateri je zajet tretji 

raziskovalni cilj:  

  

RC3: Primerjati seznam tem, ki so prisotne v izbranem analiziranem gradivu, s seznamom tem, 

ki so za obravnavo neenakosti spolov v izobraževanju pomembne z vidika, prepoznanega v 

znanstveni literaturi in raziskovanju. Identificirati, katere teme so v izbranem gradivu prisotne 

in katere teme se v izbranem gradivu ne pojavljajo.  
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Tabela 7: Primerjava tem, ki so pomembne z vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi 

in raziskovanju, s temami, ki so obravnavane v medijih  

 

 Teme v teoriji Teme v pedagoških revijah 

Primerjava izobraževalnih dosežkov 

glede na spol 
  

Feminizacija učiteljstva in 

maskulinizacija terciarnega 

izobraževanja 

  

Spolni stereotipi v izobraževanju   

Vpliv spola učiteljev_ic na enakost, 

pravično obravnavo, uspešnost 

učencev_k 

 

* Vpliv spola učiteljev_ic na odnos 

do otrok, delo v razredu, vloga 

učiteljev_ic 

Organizacija pouka v razredu glede na 

spol učencev_k (spolu prilagojen 

pedagoški pristop) 

  

Spol in psihološki dejavniki v 

edukacijskem kontekstu (percepcije 

učencev_k, samozavest, strah, 

motivacija, samozaupanje, 

samopodoba, pripadnost) 

  

Oblikovanje spolnih identitet v 

izobraževalnem procesu (moškosti, 

ženskosti), zlasti problematika fantov 

in moškosti v edukaciji (t. i. težave 

fantov v šolah) 

 

* Moškosti, ženskosti v 

izobraževanju, vloga učiteljev_ic, 

staršev pri oblikovanju spolne 

identitete, težave fantov v šolah 

 

Spolno specifične izbire študijske 

smeri in poklica 
 

* Spolno specifične izbire (študija, 

srednje šole); različni interesi in 

spodbujanje k preseganju 

tradicionalnih izbir 

Spol in nasilje v šolah   
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 Teme v teoriji Teme v pedagoških revijah 

Spol in poklicno izobraževanje  

* Spol in poklicno izobraževanje v 

vzorcu gradiv ni primarna tema, a je 

v posameznih tekstih obravnavana 

posredno 

Spol in zgodnji šolski osip oziroma 

zgodnje opuščanje izobraževanja in 

usposabljanja 

  

Vpliv bioloških razlik    

Spol in pravičnost  * Spol in pravičnost ocenjevanja  

Spol in šport, zdrav način življenja    

Spol in posebne potrebe v vzgoji in 

izobraževanju 
   

Spol in bralna pismenost    

Spol in druga področja (izobraževalni 

izidi, kodeks oblačenja, medkulturnost, 

mediacija, enake možnosti, etika, 

alkohol, spolna segregacija šol ...). 

   

  

V pedagoških revijah so prisotne vse teme, ki so za obravnavo neenakosti in spola v vzgoji in 

izobraževanju pomembne s teoretskega vidika. Tako kot v medijih so dodatno prisotne 

še druge teme, ki se v primeru pedagoških revij nanašajo na vpliv bioloških razlik, na spolno 

strukturo na različnih izobraževalnih ravneh in spol v povezavi s pravičnostjo ocenjevanja, 

športom, posebnimi potrebami ter bralno pismenostjo. Posamezni prispevki omenjajo spol tudi 

v kontekstu izobraževalnih izidov (zlasti položaja na trgu dela), kodeksa 

oblačenja, medkulturnosti, mediacije, enakih možnosti. Za razliko od medijev se v pedagoških 

revijah spol pojavlja tudi v navezavi na temo posebnih potreb.   

Glede na primerjavo tem, ki so prisotne v vzorcu, s temami, ki so pomembne z 

vidika, prepoznanega v znanstveni literaturi in raziskavah, teza, da je v medijih in pedagoških 

revijah mogoče zaznati občutne škrbine, mesta, kjer manjkajo pomembne vsebine, ne drži. Še 

več, izkaže se, da mediji in pedagoške revije obravnavajo še vrsto drugih tem, ki za analizo 
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neenakosti spolov s teoretskega vidika za pričujočo disertacijo niso ključnega 

pomena. Pozornost je na primer namenjena temam, ki niso utemeljene v literaturi in raziskavah, 

kot so pomisleki glede pravičnosti ocenjevanja v povezavi s spolom (tako učencev_k 

kot učiteljev_ic), prilagojenost šole dekletom in njihovemu načinu delovanja ter utemeljevanje 

prilagoditve pouka glede na biološke razlike. Vse našteto je sicer mogoče najti tudi v literaturi, 

a znanstveni članki takšne teze navadno kritično reflektirajo. Prav tako prispevki obravnavajo 

tudi nekaj bolj specifičnih tem, kot sta npr. spol in bralna pismenost ali spol in šport, ki so sicer 

za obravnavno neenakosti spolov tudi teoretsko pomembne, a so večinoma zajete v širše, 

»metateme«, kot je na primer primerjava dosežkov glede na spol. Spol in zgodnji šolski osip 

ter spol in poklicno izobraževanje sta temi, ki sta v znanstveni literaturi prepoznani kot področji 

ključnega pomena za obravnavo neenakosti spolov v izobraževalnem kontekstu, a sta hkrati 

tudi temi, ki sta v medijih in pedagoških revijah nekoliko zapostavljeni. Zgolj en prispevek v 

pedagoški reviji omenja spol v povezavi z osipom, spol v poklicnem izobraževanju pa je tema, 

ki je sicer prisotna, a nikoli v ospredju. Večinoma se o njej govori v navezavi na spolno 

specifične izbire srednje šole ali pa je uporabljena kot okvir za diskurz o spolnih stereotipih, 

spolnih vlogah in specifičnih interesih fantov ter deklet. Da seznam tem v medijih in 

pedagoških revijah sovpada s seznamom v znanstveni literaturi in raziskovanju pomembnih 

tem, še ne pomeni, da so te teme tudi vsebinsko teoretsko ustrezno obravnavane. Pogosto se jih 

namreč prispevki lotevajo z zelo zoženim fokusom in iz enega zornega kota. Več o načinu 

obravnave tem je zapisano v poglavju z interpretacijo in razlago rezultatov, ki zajema koraka 

diskurzivne in družbene analize. Še pred tem sledijo poglavja, ki analizirajo obliko, navajanje 

virov, besedišče, slovnico in uporabo predpostavk v vzorec vključenih prispevkov. S to 

analizo je izpolnjen naslednji, tj. četrti raziskovalni cilj:  

  

RC4: Analizirati obliko in besedišče v vzorec vključenih prispevkov, analizirati (ne)uporabo 

navajanja virov, (ne)uporabo orodij za posploševanje in oblikovanje pomena na abstraktni 

ravni in preveriti odsotnost/prisotnost predpostavk, sodb, komentarjev, stališč in reprezentacij 

v prispevkih.   
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9.2 Oblika  

  

Oblika prispevkov je z vidika analize pomembna, saj ni vseeno, kateri deli so izpostavljeni, 

kakšna je dolžina prispevkov, s kakšnimi fotografijami, naslovi in mednaslovi so opremljeni. V 

nadaljevanju je podrobneje predstavljena struktura medijskih prispevkov, v zaključku poglavja 

pa primerjamo obliko prispevkov v medijih in pedagoških revijah s poudarkom na značilnostih 

prispevkov iz pedagoških revij.  

  

9.2.1 Dolžina  

  

V vzorec vključeni prispevki iz medijev so različno dolgi, največ jih je srednje 

dolgih, 49. Najmanj je krajših, 26, daljših prispevkov je 34. Krajši prispevki imajo v povprečju 

približno  270 besed (najpogosteje med 150 in 400), daljši v povprečju 2800 besed 

(najpogosteje med 1600 in 3000, najdaljši intervju približno 5000). 
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Grafikon 11: Dolžina prispevkov v vzorcu (mediji)  

  

Med vsemi teksti prevladujejo prispevki v obliki člankov, ki 

obravnavajo neko temo, predstavljajo določeno situacijo, osebo, poročajo o dogodku ali ga 

napovedujejo, malo je komentarjev oziroma mnenj, izraženih v obliki kolumne. Večinoma gre 

za prispevke novinarjev_k, nekaj je tudi takšnih, ki so jih napisali zunanji avtorji_ice. V vzorcu 

je 12 intervjujev, z izjemo enega, ki je srednje dolg, so vsi 

ostali daljši. Dva prispevka sta zasnovana kot kratka oziroma srednje dolga odgovora na 

vprašanji bralk, eden je v obliki daljšega in eden v obliki srednje dolgega portreta 

osebe, eden pa je v anketni obliki in vsebuje osem kratkih mnenj.  

 

9.2.2 Mednaslovi  

  

Večina prispevkov – 65 oziroma približno 60 % – je strukturiranih s pomočjo 

mednaslovov, njihovo število se giblje med ena in osem. Približno 40 % oziroma 

44 prispevkov je brez mednaslovov. Uporaba mednaslovov ni nujno povezana z dolžino 
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prispevka, saj ta način strukturiranja besedila uporabljajo tudi nekateri zelo 

kratki prispevki, medtem ko so nekateri daljši prispevki brez mednaslovov.  

Približno tretjina prispevkov, ki so strukturirani z uporabo mednaslovov, v njih na različne 

načine izpostavlja spol. Posamezni mednaslovi omenjajo feminizacijo, ženske, največkrat pa 

primerjajo položaj žensk in moških na različnih področjih. To v redkih primerih počnejo na 

nevtralen način, kot bi zgolj navajali statistiko, npr. »Med mladimi več brezposelnih žensk kot 

moških« (Bucik Ozebek, 2014), »Več moških kot žensk na poklicnih šolah« in »Med doktorji 

znanosti več moških« (Melanšek, 2013). Več je mednaslovov, ki ob 

primerjavi zavzemajo še določeno držo do obravnavane teme, vsebujejo implicitne 

predpostavke ali izrekajo vrednostne sodbe, s čimer usmerjajo pozornost na določene 

vidike obravnavane tematike in s tem pomagajo oblikovati pomen. Med njimi so npr. »Težava 

tudi razlike med spoloma – v visokošolskih programih za tretjino več žensk« (STA, 

2012a), »Fantki v ženskih šolah« (Sobočan, 2011c), »Dekleta prehitevajo fante« (Rupnik 

Ženko, 2015), »Deklice so boljše od dečkov« (Žišt, 2017a), »Ne bo dobro, če bodo moški 

zaostajali« (Ivelja, 2014a), »Dekleta tradicionalno uspešnejša« (Ivelja, 2017b) in »Dekleta 

(znova) uspešnejša« (Ivelja, 2017c).122 Takšni mednaslovi se največkrat nanašajo na razlike 

med dosežki fantov in deklet ter vzpostavljajo tekmovalen odnos med omenjenima skupinama 

z uporabo vrednostno nenevtralnih besed (npr. prehitevati, boljše, dobro, zaostajati). Iz njih je 

razviden vpliv neoliberalnih posegov v šolstvo, ki spodbujajo k ožitvi fokusa in 

usmerjanju pozornosti na primerjavo dosežkov skozi lečo tekmovalnosti v šolah, pri 

čemer vzspostavljajo uspeh kot ključno vrednoto. Če se uspehu v družbi pripisuje velik pomen, 

če se ga torej razume kot ključno merilo za obravnavo (ne)enakosti v izobraževanju, je vsak 

sorazmerno nižji (ali »ne dovolj dober«) dosežek fantov že lahko dokaz za njihov 

deprivilegiran položaj. Razumevanje neenakosti spolov je v tem okviru torej omejeno zgolj na 

primerjavo dosežkov. Pri tem je ključnega pomena tudi, koga mediji razumejo in določijo kot 

                                                
122 Smith (2003) izpostavlja, da v medijih ni mogoče zaslediti naslovov, ki bi se osredotočali na odlične dosežke 

deklet oziroma na vsesplošno izboljšanje izobraževalnih rezultatov, a vidimo, da v slovenskem prostoru ni čisto 

tako. Ne gre za to, da mediji ne bi izpostavljali dosežkov deklet, ampak to počnejo s specifične pozicije »skrbi« 

za fante, v kateri dobri dosežki deklet niso razumljeni kot pozitivni sami po sebi, ampak kot nekaj, kar povečuje 

razkorak do (slabših) dosežkov fantov. Drug način, na katerega mediji poročajo o dobrih dosežkih deklet, boljše 

dosežke deklet interpretira kot nekaj samoumevnega, zdravorazumskega, v smislu »dekleta so kot po navadi 

boljša«. 
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uspešnega, dobrega, boljšega in kdo je umeščen v kategorijo neuspešnih in slabših. Na tej točki 

se neoliberalni diskurz spoji s postfeminističnim diskurzom o »top« dekletih 

(McRobbie, 2007). Gre za polarizacijo, ustvarjanje dihotomne slike s pripisovanjem 

vrednostnih (pozitivnih, negativnih) predznakov posameznim situacijam (uspeh, neuspeh) in 

homogeno razumljenim skupinam, ki so v te situacije umeščene, po načelu »vsa dekleta so 

boljša in vsi fantje so slabši«. V mednaslovih, izpostavljenih in najopaznejših delih 

teksta, ki primerjajo dekleta in fante, namreč ni prostora za razprave, kateri fantje so slabši in 

ali so res vsa dekleta boljša. Notranje heterogenosti obravnavanih skupin123 in mnogih drugih 

dimenzij neenakosti, ki bi morda uspešneje pojasnile razlike med dosežki, se v 

mednaslovih, napovednikih prihajajoče vsebine, katerih funkcija je med drugim tudi pritegniti 

pozornost in vzbuditi zanimanje, ne omenja.  

 

9.2.3 Naslovi  

  

Naslovi prispevkov v medijih so raznoliki, v večini primerov je iz njih mogoče sklepati 

o obravnavani tematiki. Če jih razdelimo po vsebinskem kriteriju, se jih največ (52 primerov 

oziroma približno polovica) uvršča v kontekst vzgoje in izobraževanja,124 sledijo tisti, ki se 

nanašajo na problematiko spola125 (23 enot ali približno petina), 9 (ali približno 8 %) je 

                                                
123 Ko govorimo o heterogenosti obravnavanih skupin (v našem primeru sta to najpogosteje skupini fantov in 

deklet oziroma učencev in učenk), imamo v mislih raznoliko strukturo teh skupin, ki vključujeta različne družbene 

skupine oziroma posameznike_ce, ki se umeščajo na najrazličnejša presečišča različnih (kulturnih, družbenih, 

ekonomskih ...) osi neenakosti (npr. razred, etničnost, nacionalnost, religioznost ...). Pogosto je spol edina točka, 

ki povezuje pripadnike tako imenovane skupine »fantov« ali »deklet«, kar nakazuje na pomembnost upoštevanja 

razlik in izogibanja posplošenemu govoru. 

124 Primeri naslovov s tematiko VIZ: »Danes je svetovni dan učiteljev: podelili bodo nagrade na področju šolstva« 

(STA, 2011), »Uspešnih dobrih 93 odstotkov maturantov, ki so maturo opravljali prvič« (Ivelja, 2017b), »PISA 

2015: pri skupinskem reševanju problemov naši šolarji povprečni« (Ivelja, 2017c), »V pismenosti zelo 

napredovali, a šola redkim v veselje« (Ivelja, 2016a) in »Slovenski šolarji imajo pri pouku manj ur za pisanje, 

branje in literaturo« (Ivelja, 2011a). 

125 Primeri naslovov s tematiko spola: »Na Brdu konferenca o odpravljanju spolnih stereotipov« (STA, 2008), 

»James Messerschmidt, sociolog: Problem ni moški, marveč moškost« (Hrastar, 2016), »Tam kjer moški 

odpovedo« (Šalomon, 2010), »Fantje berejo, če so informacije zanje smiselne in zanimive« (Ivelja, 2014a), »Pri 
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takšnih, ki vsebujejo različne kombinacije tem (spol, izobraževanje, enakost, 

pravičnost).126 Preostanek naslovov (8 primerov oziroma približno 7 %) je metaforične narave 

oziroma takšnih, da iz njih na prvi pogled ni mogoče razbrati vsebine127, ali pa naslavljajo druge 

vsebine (večinoma nasilje, tudi biologijo idr.)128 (17 primerov oziroma približno 16 %).   

  

  

                                                
radovednosti ni razlik med dekleti in fanti« (Bandur, 2016), »Ženske v okolju, kjer je zapovedano moško 

petelinjenje« (Kučić, 2014), »Kakšen je pravi moški?« (Rutar, 2010) in »Tehnika navdušuje tudi dekleta« 

(Cukijati, 2016). Deset od 23 naslovov se osredotoča na moške, fante, moškost, devet na ženske, dekleta.  

126 Primeri kombiniranih naslovov: »Šola in pravičnost: Ob enakem znanju dekletom višja ocena« (Ivelja, 2009), 

»Enakost med spoloma – kot bi tekmovali zajec, krokodil in veverica« (Klemen, 2017), »Deklicam matematika 

ne povzroča težav!« (M. F., 2011) in »Karierno vprašanje: Zanimajo me tehniški poklici, a na teh srednjih šolah 

so samo fantje. Kaj naj?« (Postružnik, 2017). 

127 Primeri metaforičnih naslovov in naslovov, ki ne odražajo vsebine: »Divje zveri in mali princi« (Sobočan, 

2011c), »Vojna in mir« (Škerl Kramberger, 2011), »Sobivanje presežka in primanjkljaja hormonov: Odsev v 

zrcalu, zrcalo v odsevu« (Zabret, 2017), »Vsi najboljše volje delajo marljivo« (Zore, 2015) in »Zakaj bi zaradi 

neprijetnih slik razbijali ogledala« (Zupanc, 2015). 

128 Drugi primeri naslovov: »Možgani so mišica, ki jo je treba krepiti« (Ivelja, 2011b), »Intervju s Slavkom 

Gabrom« (Ivelja, 2011c), »Biologija moči in uspeha« (povzeto po Spieglu, n. a., 2008), »Pazi se, če poveš, da sem 

te tepel!« (Černoga, 2014), »Branje je potovanje!« (Leskovec, 2007) in »Tepejo, trpinčijo in izsiljujejo vrstnike« 

(J. A., 2012). 
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Grafikon 12: Razporeditev metatem v naslovih (mediji)  

  

Naslovi se ne razlikujejo zgolj vsebinsko, ampak tudi slogovno. Nekaj je nevtralnih, ki 

predstavljajo oziroma uvajajo v obravnavano tematiko, napovedujejo vsebino 

prispevka: »PISA 2015: Slovenski šolarji so nadpovprečno uspešni, a le povprečno zadovoljni 

s svojim življenjem« (Ivelja, 2017a), »Delež mladih z najmanj srednješolsko izobrazbo med 

najvišjimi v EU« (Melanšek, 2013) in »Dijaki pod povprečjem v finančni pismenosti« 

(Merljak, 2014a). Nekaj je prispodob, metafor, stilsko zaznamovanih izbir besedišča: »Divje 

zveri in mali princi« (Sobočan, 2011c), »Vojna in mir« (Škerl Kramberger, 2011), »Enakost 

med spoloma – kot bi tekmovali zajec, krokodil in veverica« (Klemen, 2017), »Moški v 

steklenih dvigalih« (Burger, 2017) in »Matura: primorske šole so obrusile deset diamantov« 

(Krebelj, 2017).  

A obstajajo tudi naslovi, ki so napisani senzacionalistično in želijo pritegniti pozornost, in 

takšni, iz katerih je že na prvi pogled očitno, da bo v prispevku mogoče zaznati diskurzivno 

delovanje oziroma prisotnost enega od popularnih oziroma esencialističnih diskurzov o spolu 

v izobraževanju.129 Med takšnimi naslovi so na primer: »Kje so fantje?« (P. Branko, 2010), 

                                                
129 Več o diskurzih in o tem, kakšne diskurzivne okvirje lahko prepoznamo v vzorcu, v nadaljevanju v poglavju z 

interpretacijo rezultatov. 
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»Zakaj fantje ne odraščajo več tako možato?« (Kozmos, 2015), »Nimamo dovolj fantov ...« 

(Pucelj, 2015), »Šola in pravičnost: Ob enakem znanju dekletom višja ocena« (Ivelja, 

2009). Med senzacionalističnimi in provokativnimi naslovi so: »Nasilnost v osnovnošolskih 

klopeh: Besneči otroci, zbegani starši, nemočni učitelji« (Ivelja, 2017č), »V klet, v pekel, samo 

v šolo nikar!« (Franz Lu, 2010), »Potrebujemo šolska pravila – ali pa kar uniforme!« (Mlakar, 

2013), »Bela knjiga je polizdelek« (Mlakar, 2011) in »Šola je zadnje bojišče 

uporništva« (Merljak, 2013a).  

Analiza pokaže, da naslovi uporabljajo različna orodja za oblikovanje pomena. Od bojnih 

metafor – »Vojna in mir« (Škerl Kramberger, 2011), »Šola je zadnje bojišče uporništva« 

(Merljak, 2013a) – do dualizmov – »Divje zveri in mali princi« (Sobočan, 2011c), »Zakaj 

moški niso z Marsa in ženske ne z Venere« (Ivelja, 2008), »Imamo več odličnih. In več 

neuspešnih.« (Ivelja, 2007), »Sobivanje presežka in primanjkljaja hormonov: Odsev v zrcalu, 

zrcalo v odsevu« (Zabret, 2017). Tudi naslov »Kakšen je pravi moški?« (Rutar, 2010) temelji 

na dualizmu, saj implicitno sporoča, da ob pravih moških obstaja še ena kategorija – »nepravi 

moški«. V naslovih je prisotna tudi krizna retorika, še zlasti pri prispevkih, ki obravnavajo 

nasilje v šolah: »Nasilnost v osnovnošolskih klopeh: Besneči otroci, zbegani starši, nemočni 

učitelji« (Ivelja, 2017č), »Šolski vsakdan: udarci, poniževanje, žalitve« (Ivelja, 

2014b), »Nasilje v šolah: Sovražniki v razredu in nemoč sistema« (Merljak, 2013b). V tem 

kontekstu na primer uporaba velelnega naklona nakazuje nujnost 

nečesa, konotira brezizhodnost: »V klet, v pekel, samo v šolo nikar!« (Franz Lu, 2010), »Pazi 

se, če poveš, da sem te tepel!« (Černoga, 2014). Obravnavani tematiki podeljujejo naslovi 

veljavnost in pomembnost tudi skozi opozarjanje in vzbujanje skrbi pri bralcih_kah: »Tam, kjer 

moški odpovedo« (Šalomon, 2010), »Otrokom se odvzema možnost izkustvenega 

učenja« (Mlakar, 2017) in »Kaj naj naredi učiteljica, ko proti njej leti stol? Naučiti se mora, da 

se hitro skloni« (Merljak, 2014b).   

Analiza naslovov pokaže, da nekateri naslovi, tudi če sicer delujejo nedvoumno in jasno, ne 

odražajo smiselno vsebine prispevka. Nekateri se osredotočajo zgolj na manjši del teksta in 

ne na celotno vsebino. Tako je npr. v primeru naslova »Fantje berejo, če so informacije zanje 

smiselne in zanimive« (Ivelja, 2014a), ki sicer naslavlja poročilo s posveta o slabih dosežkih 

slovenskih otrok pri bralni pismenosti, kjer so udeleženci razpravljali o ukrepih za izboljšanje 

bralne pismenosti (vseh) otrok. Nevtralen naslov, ki bi bolje odražal celotno 

vsebino prispevka, bi lahko bil »Prvi strokovni posvet o slabih dosežkih slovenskih otrok pri 
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bralni pismenosti«, saj so slabši dosežki fantov na tem področju v prispevku 

tematizirani zgolj v sklopu enega mednaslova, ki obsega približno četrtino celotnega 

teksta. Tako bi lahko glede na diskrepanco med izbranim naslovom (ki ima določeno 

pomembnost) in relativno majhno pozornostjo, ki jo specifičnim bralnim navadam fantov 

prispevek sicer namenja, sklepali, da je to po mnenju avtorice (oziroma morda uredništva, saj 

ni nujno, da vselej avtorji_ice sami_e postavljajo naslove) del besedila, ki najbolj 

pritegne. Naslovi lahko namigujejo tudi na nekaj, kar sploh ni tema prispevka. Primer takšnega 

prispevka je »Tam, kjer moški odpovedo« (Šalomon, 2010), ki tematizira občutno 

prenizko prisotnost žensk v sektorju IKT in poveže problematiko z neenakopravnostjo, ki izvira 

že v šoli.  

Če analiza mednaslovov, ki se osredotočajo na primerjavo dosežkov fantov in deklet 

skozi perspektivo tekmovalnosti, razkrije prisotnost neoliberalnega diskurza, ki izpostavlja 

pomen visokih dosežkov in uspeha, in pokaže načine tematizacije spola v njem, pa v naslovih 

primerjava dosežkov v nobenem primeru ni neposredno povezana s spolom.130 Naslovi, ki 

izpostavljajo uspehe ali neuspehe na določenem področju, so sicer številni, a brez izjeme 

govorijo o univerzalnih »šolarjih«, »otrocih«, »učencih« in »dijakih«. To nam lahko pove, 

da spol pogosto v neoliberalnem diskurzu v medijih o (ne)enakosti in razlikah v 

izobraževanju ni definiran kot najpomembnejša tema, ki bi jo bilo vredno umestiti v naslov, 

čeprav je sicer v besedilu očitno prisotna. Spol torej ni v središču pozornosti oziroma ni edini 

vidik, na katerega se mediji osredotočajo v kontekstu obravnavane problematike, je pa ena od 

dimenzij, ki so v prispevkih, ki se lotevajo omenjene problematike, vztrajno prisotne.131  

  

                                                
130 Še več, med naslovi prispevkov je kot protiutež vsem mednaslovom o uspešnih dekletih in slabših fantih 

mogoče zaslediti tudi primer kritične drže do neoliberalnih posegov v šolstvo, ki nakazuje, da prispevek 

problematizira prakso vrednotenja šolarjev_k skozi njihove ocene: »Minuta za vzgojo: Ko je otrok vreden toliko 

kot ocena v spričevalu« (Merljak, 2017). 

131 To seveda še ne pomeni nujno, da je v prispevkih pozornost namenjena kompleksnim neenakostim in da teksti 

opozarjajo na preplet različnih dimenzij neenakosti. Veliko je namreč tudi prispevkov, ki vidika spola ne vključijo 

v naslov, a se v besedilu osredotočajo zgolj nanj. Podrobneje o pozornosti, ki jo mediji namenjajo večplastnim 

neenakostim, v poglavju z interpretacijo rezultatov. 
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9.2.4 Izpostavljeni deli teksta 

  

Ker so v vzorec vključeni prispevki, ki so na voljo v digitalni obliki na spletu, ti pa so večinoma 

manj oblikovani kot prispevki v končni postavitvi tiskanih edicij, je izpostavljenih delov teksta, 

z izjemo mednaslovov in uvodov, ki so praviloma v mastnem tisku, zelo malo. Najbolj 

zanimiv je s tega vidika prispevek »Sedem učenk, učiteljica in kuharica, tudi to je šola« 

(Bandur, 2013), ki predstavlja vsakdan v majhni podružnični osnovni šoli, ki jo obiskujejo 

samo dekleta, na njej pa sta zaposleni učiteljica in kuharica. V prispevkih so navadno s krepkim 

tiskom pisani imena oseb, ki jih tekst omenja, ter nazivi ustanov, imena raziskav ..., skratka 

pomembne nove informacije. V omenjenem prispevku sta ob imenu učiteljice in 

nazivu osnovne šole z mastnim tiskom izpostavljeni še dve v tem 

kontekstu sicer nenavadni mesti:  

  

Jogurt, salama in kruh so čakali na mizi v majhni jedilnici, na mizi v kuhinji, ki je bila veliko 

bolj podobna tistim doma kot v velikih šolskih kuhinjah, sta stali skodelici turške kave in 

prigrizek – za kuharico in učiteljico. Ni bilo težko ugotoviti, da so to posebne vrste govorilne 

ure. 

 

Čez dve leti pričakuje vsaj štiri nove učence, sta se pomenkovali z Zinko, dva sta fanta! (ibid.)  

 

Ker gre za precej nenavadno rabo poudarkov, se je smiselno vprašati, čemu je v teh dveh 

primerih namenjen mastni tisk. Kaj je želela avtorica prispevka s takšno stilistično izbiro 

doseči, na kaj je želela opozoriti? Prvi primer deluje kot šala, s katero je avtorica želela razgibati 

in popestriti zapis. Osnovana je na spolnem stereotipu o klepetavih ženskah, ki temelji 

na predpostavki, da so ženske na komunikacijskem področju močnejše od moških. Težko 

si je predstavljati, da bi avtorica na enak način, torej kot »posebne vrste govorilne ure«, 

okarakterizirala čas za malico, med katero za skupno mizo sedita dva moška – učitelj in 

kuhar. V drugem primeru je poudarek na spolu novih učencev (»dva sta fanta«). To lahko 

razumemo v kontekstu celotnega prispevka, ki sicer opisuje delovanje majhne podružnične 
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šole, a je v njem spol ves čas v središču pozornosti. Šolo so namreč v času objave 

prispevka obiskovala sama dekleta, kar je eno glavnih sporočil prispevka.   

Večina prispevkov ne vsebuje izpostavljenih delov besedila, ki bi bili stilsko ločeni od ostalega 

besedila (npr. z drugačnim tipom, velikostjo ali barvo pisave, poševnim ali krepkim tiskom, z 

uporabo posebnega okvira ali črt, ki omejujejo izpostavljeni del). Zgolj v enem 

primeru se izpostavljen del prispevka nanaša na spol. Gre za članek o 

gibalnih sposobnostih otrok, v katerem izpostavljeni del navaja statistiko gibalne učinkovitosti 

za dekleta in fante v primerjavi z njihovo učinkovitostjo v preteklosti (Žišt, 2017b). Gre zgolj 

za navajanje, ne pa tudi za kakršnokoli tematizacijo podatkov, a je kljub temu zanimivo, da se 

je dimenzija spola uvrstila na najvidnejše mesto v prispevku, ki se sicer posveča vplivu 

nekaterih drugih dejavnikov (regionalnim, ekonomskim in izobrazbenim dejavnikom in 

razlikam v časovni perspektivi), spolu pa namenja dva od desetih odstavkov.    

  

9.2.5 Fotografije 

  

Večina prispevkov je opremljena s fotografijami, le osemnajst od 109 prispevkov je brez 

slikovnega materiala. Prispevki, ki imajo fotografije, se razlikujejo glede na njihovo število, 

nekaj jih ima zgolj eno, nekaj dve, precej je tudi takšnih, ki so opremljeni s fotogalerijo (tri in 

več fotografij). Posamezni, sicer redki, prispevki vsebujejo tudi infografike ali tabele s 

statistiko, večinoma gre za prispevke, ki obravnavajo spol v izobraževanju v kontekstu razlik 

dosežkov. Avtorskih fotografij je v vzorcu razmeroma malo, večinoma so v prispevke 

vključene t. i. »stock« fotografije, to so fotografije iz spletnih baz, ki so namenjene opremi 

vsebin s slikovnim gradivom, dosegljivim z iskanjem po ključnih besedah. Nekaj je tudi 

fotografij z dogodkov, ki so omenjeni v prispevkih, ali fotografij portretirane/intervjuvane 

osebe oziroma avtorjev_ic prispevkov (npr. pri komentarju, kolumni).  

Vsebinsko se večina fotografij tako ali drugače nanaša na šolsko okolje. V prispevkih, ki 

obravnavajo nasilje, je izbira slikovnega materiala drugačna (npr. prazni hodniki, osamljene 

figure, silhuete fantov med pretepom, dekleta, ki se držijo za glavo ali povešajo poglede ...) kot 

v prispevkih, ki tematizirajo dosežke (npr. dekle s težkimi knjigami v rokah, različni prizori iz 

učilnic, fotografije spričeval in testov/izpitov ...), ali v prispevkih, ki se ukvarjajo s spolno 
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specifičnimi izbirami, spolnimi vlogami (npr. ženske noge z računalnikom v 

naročju, fotografije deklet v laboratorijih, visoko tehnoloških podjetjih ...).  

Analizirane so bile tudi reprezentacije spola v fotografskem gradivu, s katerim 

so opremljeni prispevki, pri čemer so bile izvzete fotografije intervjuvancev_k, 

avtorjev_ic prispevkov, oseb, ki sodelujejo v prispevku (npr. z mnenjem o določeni 

problematiki). Ženske oziroma dekleta se na fotografijah pojavljajo pogosteje kot moški 

oziroma fantje. Tudi med fotografijami, ki prikazujejo oba spola, je več takšnih, ki v ospredje 

postavljajo dekleta, fantje so v teh primerih v ozadju. 

   

Grafikon 13: Fotografije v medijih glede na pojavnost spolov 

 

  

  

Fotografije, spol

M Ž Mešano
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Nekaj je tudi fotografij, ki ne prikazujejo oseb, ali pa gre zgolj za podrobnosti, izseke132 – npr. 

roke na tipkovnici računalnika, ki se pojavijo v dveh primerih, v enem je razvidno, da gre za 

moške roke, v drugem pa spola ni mogoče jasno določiti, saj fotografija ne vsebuje spolno 

stereotipnih markerjev ali lastnosti. Takšna praksa je precej redka, se pa ponovi še v enem 

primeru, ki prikazuje otroka z daljšimi lasmi v rdeči majici, ki polni šolsko torbo, za 

katerega zaradi pomanjkanja spolno specifičnih karakteristik težko v trenutku določimo 

spol (E. B., 2012). Precej pogosta je raba fotografij, ki prikazujejo šolarje_ke od pasu navzdol. 

Pri teh fotografijah v večini primerov poudarek ni na spolu. Izjema sta dva primera (Petkovšek 

Štakul, 2013; STA, 2014), ki opremljata prispevka o spolno netradicionalnih izbirah študija in 

s spolom povezanih razlikah v šolah in na delovnih mestih, ki prikazujeta ženske noge v krilu 

in visokih petah ter s takšno spolno stereotipno podobo jasno poudarjata središčni pomen spola. 

Spolni stereotipi so prisotni tudi na fotografijah, ki ne prikazujejo oseb, takšen primer je 

fotografija obešalnikov iz šolske oziroma vrtčevske garderobe, kjer so ob imenih 

otrok nalepljene različne podobe. Dekliški imeni spremljata mačka v roza princeskini obleki in 

Sneguljčica, ob imenu fanta je prilepljen avto (Ivelja, 2017č). 

Razlike so tudi pri upodobitvah dejavnosti in situacij, v katerih sodelujejo fantje in dekleta. 

Dekleta so na fotografijah v drugačnih vlogah, med drugimi opravili in z drugačnimi 

pripomočki kot fantje. Tako imajo dekleta v rokah knjige, mobitele, zvezke, zapiske, pišejo 

po tabli, rešujejo teste ali se smehljajo ob Barbie lutki. Oblečene so v uniforme, oblačila v roza 

odtenkih. Tudi če sta na sliki zgolj dve od sedmih deklet oblečeni v stereotipno 

dekliške barve, je spremni tekst tisti, ki opozarja, da je že na prvi pogled »jasno, da so najbolj 

moderni barvni odtenki vsi, ki so med rožnatim in vijoličastim: ob mizah so ležale rožnate torbe, 

tako je bila oblečenih večina deklet, takšna so bila pisala v njihovih rokah in podobno dekliški 

njihovi zvezki« (Bandur, 2013). Fantje imajo na fotografijah manj rekvizitov kot 

dekleta, upodobljeni so s šolskimi torbami, roboti, igračami, računalniki in s popisano tablo. A 

so zato fantje na fotografijah dejavnejši in ujeti v dogajanju. Vozijo se na kolesu in se družijo 

z očetom, tekajo in hitijo (stran od šole), se družijo na ulici, pri čemer je njihova 

razposajenost v opaznem nasprotju s togostjo in olesenelostjo statičnih lutk v poročnih oblekah, 

razstavljenih v izložbenem oknu v ozadju. Fantje se na fotografijah tudi pretepajo in igrajo.   

                                                
132 Pogostost uporabe fotografij, ki ne prikazujejo (obrazov) oseb (oziroma fotografij iz spletnih baz), je povezana 

tudi z varstvom osebnih podatkov. Vendar so lahko, kljub temu da ne prikazujejo dejanskih oseb, fotografije spolno 

obeležene – ali pa ne. Za ponazoritev obeh možnosti v nadaljevanju izpostavljamo nekaj primerov iz vzorca. 
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Fotografije skoraj ne prikazujejo fantov v razredu, pri pouku ali med šolskimi opravili; če so 

fantje v šolskem okolju prisotni, so navadno nekje v ozadju. Nekaj je sicer izjem. 

Prva izjema prikazuje fanta, ki piše test iz matematike, pri čemer se zaradi napetosti drži za 

glavo. V ozadju sproščeno, z nasmeški in rokami na mizah sedijo dekleta, ki se svojih pol 

sploh še niso lotila (Žišt, 2017c). Takšno fotografijo se da razumeti v 

kontekstu perpetuiranja podobe, da so fantje poraženci šolskega sistema, ki morajo vložiti več 

truda, da bi izenačili svoj položaj z dekleti, saj so šole že v izhodišču bolj prilagojene 

dekliškemu načinu dela. V osnovi gre pri tem vprašanju za razpravo o pravičnosti v 

izobraževanju, ki je okrepljena s pomočjo redukcije kompleksnosti in poenostavljanja z 

uporabo binarnih opozicij o zmagovalkah in poražencih.133 Še dve izjemi, ki postavljata v 

ospredje fante v šolskem okolju, sta fotografiji, ki prikazujeta fanta, ki učeno stojita pred tablo 

in dvigujeta roko v zrak, kot da se jima je ravno utrnila odlična ideja (v enem primeru je na tabli 

v ozadju celo narisana žarnica) (E. B., 2012; Merljak, 2017). Fanta sta na slikah oblečena v 

skladu s podobo t. i. »piflarja«, eden v karirasti srajci in brezrokavniku, drugi v pletenem 

jopiču in s prevelikimi očali. Ti fotografiji izstopata, ker prikazujeta drugačno, 

nehegemono različico moškosti. Portretirata moškost, ki jo zaznamujejo delavnost, pridnost, 

skrb in ki se razvija v pozitivnem odnosu do šolskega dela, kar so lastnosti, ki so v 

neoliberalnem okolju zaželene, a se tipično povezujejo z definicijami ženskosti. S tega vidika 

je zanimiva tudi fotografija v prispevku o nezadovoljstvu učencev_k s šolo, ki prikazuje dekle, 

ki sedi na pločniku z mobitelom v rokah, v ozadju pa je šola in pred 

njo barikada z izobešenim napisom: »Ne grem v šolo!« (Ivelja, 2016a). Tudi ta fotografija ne 

prikazuje trenutne družbeno zaželene ženskosti, ki se jo povezuje s pridnostjo, ubogljivostjo in 

skrbnostjo.134 

Dekleta so na fotografijah upodobljena bolj pasivno kot fantje. Pogosto sedijo v šolskih klopeh, 

se ob tem smehljajo ali poslušajo razlago. Nad njimi se sklanjajo učiteljice in jim pomagajo pri 

šolskem delu. Dekleta pišejo na tablo ali nanjo smeje rešujejo matematične probleme,135 berejo 

knjige in šolska gradiva, učbenike, zapiske, se udejstvujejo pri ročnih spretnostih in 

ustvarjalnem delu, poslušajo predavateljico in rešujejo test. V prispevku o vzgojnem projektu 

Dom, pri katerem osnovnošolci_ke postavijo hiško in se pri tem učijo sodelovanja, je v 

                                                
133 Kritična refleksija takšnih predpostavk sledi v sklopu diskurzivne in družbene analize. 

134 Prispevki, ki jih opremljajo omenjene fotografije, sicer ne problematizirajo alternativnih moškosti in ženskosti 

v izobraževanju, ampak se ukvarjajo z drugimi tematikami. 

135 S podpisom k sliki: »Tudi dekleta znajo s številkami!« (M. F., 2011). 
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celotni galeriji fotografij samo ena, na kateri je dekle z desko v roki, na vseh ostalih so v aktivni 

vlogi zgolj fantje, ki gradijo, sestavljajo, vijačijo. Dekleta skoraj niso prisotna, a kadar so, zgolj 

opazujejo dogajanje (Zore, 2015). Tudi v prispevkih, ki npr. pozivajo k preseganju spolno 

specifičnih študijskih izbir, so dekleta fotografirana med stroji v visokotehnološkem podjetju, 

a si jih zgolj od daleč ogledujejo. Fantje so na fotografijah pogosteje upodobljeni med aktivno 

uporabo naprav, robotov ali med izvajanjem eksperimentov. Redkeje so tudi dekleta 

predstavljena v aktivnejši vlogi, npr. med uro telovadbe (Žišt, 2017b),136 pri igri z žogo s 

sošolcem in med plezanjem (Žolnir, 2013), na vaji muzikala (Merljak, 2014b) ali kot mlade 

znanstvenice med eksperimentom (Klemen, 2017). Fotografija, ki izstopa, saj je na njej ženska 

v vlogi družbene akterke, ki poziva k spremembam, prikazuje dekle, ki protestira z dvignjeno 

pestjo in transparentom, na katerem je zapisano: »Kdaj bomo dokapitalizirali mlade?« 

(Trampuš, 2015).137   

Dekleta in fantje, moški in ženske so na fotografijah tudi v različnih vlogah in 

odnosih. Nekatere fotografije prikazujejo odnose nadrejenosti in podrejenosti, neenakosti v 

razmerjih družbene moči. Takšna je fotografija moškega, ki z namrščenim 

osredotočenim pogledom stoji nad sedečo žensko z nasmehom in zasanjanim izrazom ter ji s 

prstom kaže nekaj na papirju, ki ga ženska drži v roki (Đokić, 2012). Prispevek se sicer v 

osnovi ukvarja z neenakostjo položaja spolov na trgu dela, tudi podpis k sliki ne ustreza njeni 

podobi (»Rezultati podjetij, v katerih so v upravi tako moški kot ženske, so bistveno boljši od 

rezultatov podjetij, kjer žensk v vodstvu ni, sporoča raziskava svetovalne hiše McKinsey« 

(ibid)). Zato je še toliko bolj zanimivo, da je avtorica za slikovno opremo prispevka izbrala prav 

to fotografijo. Prav tako so zanimive fotografije, ki opremljajo prispevke o nasilju v šolah, saj 

so na njih tako fantje kot dekleta, a v drugačnih situacijah in vlogah. Fantje se večinoma 

pretepajo, dekleta pa zaskrbljeno zrejo v mobilne telefone in hodijo po praznih 

hodnikih. Fotografije, na katerih se pretepajo fantje, prikazujejo skupinske pretepe, na katerih 

ni očitnega neravnovesja v razmerjih moči, ni jasno, kdo so nasilneži in kdo žrtve. Dekleta 

se na fotografijah pogosteje postavlja v vlogo žrtev, bodisi se v grozi držijo za glavo ob 

                                                
136 Čeprav bi tudi v tem primeru lahko prepoznali še kakšen drug pomen fotografije. Dekleta namreč niso »ujeta v 

akciji«, sredi igre z žogo ali katere druge dinamične športne dejavnosti, ampak postavljena v vrsti druga za drugo 

med poslušnim izvajanjem statičnega gimnastičnega elementa (t. i. figure »most«). Nad njimi se dviguje učitelj 

telovadbe, ki budno spremlja pravilno izvedbo. 

137 Fotografija, ki na prvi pogled ne sodi povsem v vzgojno-izobraževalno polje, opremlja intervju z dr. Robijem 

Krofličem o ideologiji neoliberalizma v visokem šolstvu. 
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prebiranju sporočil na telefonu (Rakovec, 2016) ali se s široko odprtimi usti prestrašeno 

stiskajo v kot ter si z rokami prekrivajo oči, medtem ko se pred njimi grozeče dviguje roka z 

nožem (STA, 2012b).  

Ženske so tudi pogosteje upodobljene v vlogah učiteljic, ki pomagajo pri šolskem 

delu (Merljak, 2016a), stojijo pred polno predavalnico (Pirc, 2009), brišejo tablo (STA, 2012a) 

ali izvajajo poskuse (Galun in Petančič, 2015). Ko so učiteljice v vlogi pomočnic, razlagalk, 

predavateljic, so na fotografijah ob njih upodobljena dekleta. Ko učiteljice v laboratorijskih 

plaščih izvajajo eksperimente, počnejo torej nekaj bolj dinamičnega in oprijemljivega, jim pri 

tem pomagajo in jih opazujejo fantje. Samo ena fotografija prikazuje moškega, 

učitelja matematike, ki z učenko stoji pred tablo in rešuje enačbo, medtem ko v klopeh sedijo 

same učenke (Melanšek, 2013).  

 

9.2.6 Primerjava oblike medijev in pedagoških revij 

  

Vzorec prispevkov iz medijev je oblikovno precej bolj heterogen kot vzorec prispevkov iz 

pedagoških revij. Gre namreč za prispevke, ki so objavljeni v strokovnih revijah, zato so skoraj 

brez izjeme daljši, bolj poglobljeni. Pogosto gre za predstavitev rezultatov (avtorske) raziskave 

ali bolj teoretično naravnano obravnavo določene teme. Zgolj v primeru Šolskih razgledov, ki 

so do zadnje številke v juliju 2018 izhajali v obliki časnika, gre za bolj razgibano strukturo 

prispevkov z daljšimi intervjuji ter krajšimi pogovori, anketami (npr. rubrika »Minianketa«, 

kjer na vsakokratno vprašanje odgovarjajo po trije pedagoški delavci_ke), mnenji in komentarji 

v obliki kolumn (npr. rubriki »Rutarjeva lekcija« in »Fantki v šoli«), uvodniki ter prispevki, ki 

so zapisani kot odgovori na vprašanja. Avtorji_ice prispevkov so novinarji_ke in 

zunanji_e strokovnjaki_nje, zaposleni_e v šolstvu ter raziskovalci_ke edukacije. V Šolskih 

razgledih je bila vsako leto vsaj ena številka, po navadi tista, ki izide v začetku 

marca, posvečena ženskam in je obravnavala tematike, povezane s spolom (najpogosteje 

feminizacijo učiteljskega poklica, položaj žensk v izobraževanju, s spolom povezane razlike in 

razmerja v izobraževanju ...). V letu 2010 je bila spolu v izobraževanju posvečena tudi 

priloga Žlahtni razgledi, ki tematizira feminizacijo. 
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Izpostavljeni deli teksta in fotografije, ki spremljajo prispevke, so v prvi vrsti informativnega 

značaja, njihov namen je oris obravnavane tematike. Prispevki so pogosto povsem brez 

fotografij ali so opremljeni z grafi in tabelami. V Vzgoji in izobraževanju fotografij sploh 

ni. Slikovno gradivo večinoma prikazuje dogajanje, ki ga opisuje prispevek – npr. naravoslovni 

dan, izvedbo določene metode pri pouku, kulturni dan, dogajanje v razredu. Na fotografijah so 

upodobljene tudi osebe, ki komentirajo določeno tematiko oziroma sodelujejo v intervjuju, ali 

pa so fotografije abstraktne in nespecifične za obravnavano tematiko, denimo oblačno 

nebo, narava, živali, umetniška dela. Nekaj fotografij je tudi iz baz, 

te se večinoma nanašajo na prizore iz predšolskega in šolskega okolja. 

Kljub temu je tudi v pedagoških revijah nekaj prispevkov opremljenih s fotografijami, ki so 

zanimive z vidika analize spola v izobraževalnem kontekstu. Med njimi je nekaj takšnih, 

ki potrjujejo tezo o fantih, ki se ne znajdejo v šolskem sistemu (npr. fotografija fanta, ki beži 

pred različnimi šolskimi pripomočki (Kampjut, 2015)), sledijo tradicionalnim spolnim 

stereotipom (fotografija aktivnosti, pri kateri se fantom razdeli modre in dekletom rdeče kocke 

(Stevanović, 2015)) ali pa jih prevprašujejo (dekleta sestavljajo lego kocke (Hiti, 2014), 

opazujejo skozi lupo (Bregant, 2016)). V tem kontekstu je zanimiv tudi izbor fotografij, ki 

opremljajo predstavitev ene od slovenskih osnovnih šol. Prispevek neposredno ne tematizira 

spola v izobraževanju, a je v analizo vključen prav na podlagi slikovnega gradiva, ki prikazuje 

šolski vsakdan, v katerem sodelujejo fantje in dekleta v netipičnih spolnih vlogah. Dekleta 

igrajo košarko, skupina fantov se igra z lutko, tudi v razredih poučujejo skoraj izključno učitelji 

moškega spola (Olup, 2009).   

V pedagoških revijah so mednaslovi in naslovi večinoma nevtralno zasnovani, povedni, opisni 

in uvajajo v temo prispevka. Provokativnejši naslovi so redki, npr. »Komu vzeti trajni mandat?« 

(Merc, 2009), »Šola v primežu predpisov, pričakovanj staršev in pravic otrok« 

(Kampjut, 2015), »Znanstveniki o teoriji spola« (Ašič, 2015) in 

»Razblinjamo nevromite« (OECD, 2013). Nekaj je tudi takšnih, ki uporabljajo 

prispodobe, znane ali stilsko zaznamovane fraze, npr. »Kdaj lahko govorimo o razvajanju, 

kakšne posledice ima to na otroka in kaj lahko storimo, če se ujamemo v past razvajanja?« 

(Gorenjak, 2009), »Obleka naredi človeka« (Martinec Selan, 2012) in »Opremljeni, da gremo 

po kostanj v žerjavico: Razumeti in obvladovati nasilje v šoli« (Mrgole, 2016). V časniku Šolski 

razgledi so naslovi prispevkov redkeje nevtralni in večinoma zastavljeni tako, da čim bolj 

pritegnejo pozornost: »Neka mama je bila presneto tečna!: Kletvica uide tudi v predavalnici« 
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(M. Z., 2011), »Zakaj ima ženska glavo« (Žuraj Balog, 2011) in »Erotika v šoli: Zapeljivo?« 

(Belak, 2007). Mnogokrat uporabljajo krizno retoriko: »Vrednote se sesuvajo« 

(Novak, 2016), »Fantki v šoli: Ujetniki ljubezni« (Sobočan, 2011a) in »Fantki v šoli: Kot divje 

zveri« (Sobočan, 2011b). Uporabljajo tudi prispodobe, s katerimi reducirajo družbeno 

kompleksnost: »Le pridne mravljice ali tudi bistri črički« (Kontler Salamon, 2011). Lahko so 

zastavljeni na izzivalen način: »Razlike med spoloma: Punce pridne, fantje iskrivi – mar 

res?« (Zupan, 2012a), »Nepravičnost v slovenski šolski vertikali: Naj razume, kdor more ...« 

(Zupanc, 2016).  

 

9.3 Navajanje virov 

 

Med 109 prispevki iz vzorca medijev zgolj dva ne navajata nobenega vira. A uporaba virov se 

med prispevki precej razlikuje. Približno tretjina je takšnih, ki vključujejo vire, ki zastopajo 

različne strani. To pomeni, da prihajajo iz različnih ozadij (npr. stroka, politika, uporabniki_ce 

– učitelji_ce, učenci_ke ...) ali se, ko so vključeni viri iz istega ozadja 

(npr. različni strokovnjaki, znanstveniki), njihova mnenja očitno razlikujejo in si 

nasprotujejo. Preostanek prispevkov bodisi vključuje zgolj en vir bodisi več virov, ki zastopajo 

isto stran in se strinjajo z mnenji drug drugega. Kateri viri so najpogosteje vključeni? Pogosto 

gre za navajanje formalnih, institucionalnih, strokovnih in političnih virov ter predvsem za 

povzemanje ali navajanje različnih akterjev_k – npr. ravnateljev_ic ali 

različnih strokovnjakov_inj s področja šolstva. V redkih primerih se kot vir navaja druge 

časnike, v vzorec je vključen tudi prispevek brez avtorstva, saj gre za prevod oziroma povzetek 

prispevka iz nemškega Spiegla. Pogosto so navedeni statistični podatki in rezultati študij v 

različnih oblikah (pri čemer je njihov izvor lahko jasen ali pa ne) in 

rezultati raziskav mednarodnih primerjav znanja (PISA, TIMSS, PIRLS).  

V intervjujih, portretih, so glavni vir osebe, ki jih teksti predstavljajo, večinoma gre za njihova 

mnenja, poglede, interpretacije. Redko se zgodi, da osebe, ki so 

intervjuvane, navajajo še zunanje vire. Tako je v tem kontekstu zanimivo analizirati predvsem 

izbor oseb in se vprašati, katerim družbenim akterjem_kam mediji dajejo prostor in 

možnost izraziti svoje mnenje, s tem pa oblikovati ali vplivati na javno mnenje. Povedano 

drugače: čigav glas se torej sliši?   
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V vzorcu sta dva portreta, prvi predstavlja tajnika SVIZ Branimirja Štruklja (Ivelja, 2012), 

drugi mladega »matematičnega genija« Reneja Žižka (Bojc, 2013). V dvanajstih intervjujih 

sodelujejo štiri ženske in osem moških. En intervju (s kanadsko razvojno psihologinjo) je 

povzet po Spieglu, ostali so bili opravljeni v živo. Med 

intervjuvanci_kami so učitelj, dva profesorja, ravnatelj, ravnateljica, minister za šolstvo in 

šport, predsednik Državne komisije za splošno maturo, raziskovalka, ustanovitelj naravoslovne 

olimpijade EU, razvojna psihologinja, doktorica znanosti, ki se ukvarja z inkluzivno 

pedagogiko, in pedagog oziroma teoretik vzgoje. Večinoma gre torej za 

strokovnjake_inje, doktorje_ice znanosti, osebe, ki se raziskovalno ukvarjajo s pedagoškim 

področjem ali na njem delujejo. Pet jih prihaja iz tujine (ZDA, Irska, Škotska, Kanada), sedem 

iz Slovenije. Njihove predstavitve vključujejo podatke o izobrazbi, 

nazivu, kariernih izkušnjah in opisu področja, s katerim se ukvarjajo. Zgolj v enem primeru 

avtorica intervjuja presoja, da gre za vsesplošno prepoznavno osebo, ki posebne predstavitve 

ne potrebuje (Ivelja, 2011c). Teme, ki jih intervjuji obravnavajo, segajo na različna področja, 

med njimi so npr. vključevanje spoznanj nevrologov v šolsko prakso (Ivelja, 

2011b), moškosti (Hrastar, 2016), plitkost premislekov v politiki in šolstvu v času, ko se 

spreminjajo paradigme (Ivelja, 2011c), rezultati mednarodnih primerjav znanja (Ivelja, 

2016c), matura in razlike pri dosežkih med spoli na maturi (Ivelja 2007; Ivelja 2010), pritiski, 

ki jih čutijo vsi vpleteni v šolski sistem (Mlakar, 2017), zmote feminističnega gibanja, »resnične 

razlike med spoloma« in »ženska pot do sreče« (n. a., 2008), odkrivanje talentov in šolska 

pomoč pri napredku (Merljak, 2014b) ter ideologija neoliberalizma v visokem šolstvu 

(Trampuš, 2015). Razpravlja se torej o »bioloških razlikah med spoloma«, ki naj bi vplivale 

na različne interese in dosežke fantov in deklet, moških in žensk (Ivelja, 2011b; n. a., 2008), 

nekaj prispevkov se loteva tudi s spolom povezanih razlik v izobraževalnih dosežkih iz 

specifičnega zornega kota (»Zakaj sta matura in maturitetna odličnost ženskega spola?« 

sprašuje novinarka (Ivelja, 2010, glej tudi Ivelja, 2007)). Tudi v intervjuju z dr. Slavkom 

Gabrom novinarka izhaja iz iste predpostavke, zanima jo, ali je »šolski sistem bolj pisan na 

kožo dekletom«, vendar odgovor intervjuvanca ponudi drugačne razmisleke in kritično 

refleksijo tez o manj bistrih, a bolj pridnih dekletih (Ivelja, 2011c). V intervjuje so torej 

vključeni različni pogledi, kot ključne so prepoznane različne problematike. Tako se na 

primer razpravlja tudi o kompleksnosti in večplastnosti problematike moškosti (Hrastar, 

2016) in kritično pogleda na neoliberalno ideologijo v šolstvu (Trampuš, 2015). Izbor tem je 

raznolik in zastopa različne strani; v navezavi na problematiko spola v vzgoji in izobraževanju 

ponuja različna, tudi nasprotujoča mnenja in argumente. Popolne uravnoteženosti mnenj ni, a 



 252 

kljub temu v izboru tem, ki jih obravnavajo v vzorec zajeti intervjuji iz medijev, ni mogoče 

opaziti očitne pristranskosti oziroma naklonjenosti določeni tematiki ali zornemu kotu 

obravnave.   

V vzorec je vključen tudi prispevek, objavljen ob mednarodnem dnevu žena, ki obravnava 

tematiko položaja žensk v družbi. Z vidika uporabe virov je zanimiv, ker daje glas ženskam, ki 

opravljajo različne poklice, spisan je namreč v obliki ankete in vključuje mnenja osmih javnosti 

sicer neznanih žensk (ur. Dela, 2014).  

Analiza je potrdila, da tako mediji kot pedagoške revije večinoma uporabljajo vire. A so kljub 

temu, predvsem v medijih, precej pogosti primeri, ko posamezne trditve v prispevku niso 

podkrepljene z virom oziroma tekst vključuje informacije, podane v obliki trditev, pri čemer iz 

spremljajočega besedila ni jasno, kakšen je izvor podatkov. Tipična primera takšnih trditev sta:  

 

Delež diplomantk doktorskega študija se je sicer v zadnjem desetletju skoraj izenačil s številom 

novih moških doktorjev znanosti (Klemen, 2017).  

 

In še to: zadnji trendi kažejo, da so zaposlitve s tehnično izobrazbo bistveno bolj dosegljive kot 

ostale (Postružnik, 2017).  

 

V medijih izstopajo tudi mesta, kjer ne gre zgolj za navajanje dejstev brez uporabe 

virov, ampak avtorji_ice prispevkov ob odsotnosti virov vključujejo različne teze, 

predpostavke, mnenja, sodbe ali ugibanja. Gre torej za mesta, ki so zanimiva z vidika 

diskurzivne analize, saj ne gre zgolj za navajanje (takšnih ali drugačnih bolj ali manj 

vprašljivih) dejstev, ampak tudi (vsaj deloma) za interpretacijo in umeščanje trditev v širši 

družbeni kontekst. Primeri neuporabe virov v takšnih primerih so:  
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Tudi v slovenskih šolah so učitelji osredotočeni na poučevanje slovenščine, matematike in 

naravoslovja in otrokom, ki jim leži kakšno drugo področje, skoraj ne omogočajo, da bi se 

razvijali v tisti smeri (Merljak, 2016b).  

 

Celo v naravoslovju se visoko nadarjene ženske, ki bi bile nedvomno uspešne v matematiki, raje 

odločijo za področja, na katerih imajo opraviti z organskim, živim materialom: 70 odstotkov 

vseh diplomskih del v psihologiji v ZDA predložijo ženske. Tudi med študenti biologije, 

medicine, veterine in farmacije je v ZDA, Kanadi in velika Britaniji večina žensk (Pinker v n. 

a., 2008). 

 

Interne šolske ocene so v Sloveniji premočno povezane s socialno-ekonomskim statusom družin, 

iz katerih prihajajo učenci, s spolom, tudi ponavljanje razredov je pod vplivom tega 

statusa (Zupanc, 2015).  

 

Analiza je pokazala tudi, da so zelo pogosto uporabljeni viri vprašljive narave. V prvi vrsti gre 

predvsem za problem nepreverljivosti, saj v teh primerih ni jasno zapisano, za 

kakšne vire gre (npr. »nekateri menijo ...«, »mi pripovedujejo ...«), oziroma ni jasno, kakšen 

je njihov izvor (npr. uporaba splošne besedne zveze »raziskave kažejo ...«, pri čemer je seveda 

pomemben podatek, o katerih raziskavah govorimo). Tipični primeri takšne rabe virov:  

 

Slišati je bilo še domneve, da naj bi bil odpor pri dečkih bolj pogosto prisoten kot pri 

deklicah (Franz Lu, 2010).  

 

Nekdo je k temu pripomnil, da je težava tudi v tem, da se učiteljice in vzgojiteljice raje ukvarjajo 

z deklicami, saj so bolj vodljive (Ivelja, 2014a).  
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Ker so fantje pogosteje tisti, ki jih je treba »ostro prijeti«, nekateri menijo, da so njihove ocene 

ob enakih dosežkih nižje od ocen deklet, kar ima lahko tudi usodne posledice (Ivelja, 2009).  

 

Raziskave so pokazale, da so eksterci veliko boljši napovedniki uspeha v srednji šoli kot 

(napihnjene, izsiljene in nerealne) šolske ocene, a kljub temu o vpisu na srednjo šolo odločajo 

samo te (Ivelja, 2016b).  

 

Raziskave kažejo, da učitelji pri internem ocenjevanju običajno dajejo boljše ocene socialno-

ekonomsko privilegiranim učencem in dekletom, tudi če zunanje preverjanje znanja pri njih ne 

izkazuje boljših dosežkov kot pri socialno-ekonomsko prikrajšanih učencih in fantih (Zupanc, 

2015).  

 

Vse več je kazalcev in vse več strokovnih glasov, da so dečki s takšno sovzgojo izgubili. Vzgojne 

sredine so vse bolj feminizirane (P. Branko, 2010).  

 

In tudi vrsta drugih uglednih raziskovalcev je prišla do spoznanj, ki vodijo do enega sklepa: 

ker imajo moški drugačne možgane kot ženske, razmišljajo in delajo drugače; narava je moške 

in ženske obdarila z različnimi talenti in nagnjenji (Pinker v n. a., 2008).  

 

Iz študij vemo, da gre podjetjem z višjim deležem žensk bolje. Vzroki za to se še malo raziskani, 

a lahko si je zamisliti, da ženski vpliv dviga moralo v podjetju, tako da so zaposleni bolj lojalni 

in bolj produktivni (Pinker v n. a., 2008).  

 

Zanimiv je tudi spodnji primer. Gre za intervju s kanadsko razvojno psihologinjo Susan Pinker, 

ki navaja nepreverljiv vir – »druge raziskovalce«. Pri tem njen cilj 

ni neposredna podkrepitev lastne teze, temveč navedba primera domnevno napačnega 
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argumentiranja in sklepanja »drugih« raziskovalcev, od katerih se intervjuvanka želi jasno 

ločiti, razmejiti. Ta primer ji služi kot osnova za diskreditacijo njihovih ugotovitev na temelju 

očitane (družboslovne) neobjektivnosti:  

 

Drugi raziskovalci so prišli do sklepa, da so te razlike [vezane na spol, op. a.] zanemarljive. Ti 

raziskovalci praviloma niso naravoslovci, temveč družboslovci. Na resničnost gledajo z 

vnaprejšnjim predsodkom in zato zadeve napačno tolmačijo (Pinker v n. a., 2008).  

 

Prav tako je z vidika uporabe virov za analizo zanimiv še en primer, ki poskuša podeliti 

navedenim trditvam znanstveno veljavo z uporabo splošne kategorije »nekateri raziskovalci«, 

hkrati želi relevantnost teme upravičiti z navajanjem konkretnega preverljivega vira, pri čemer 

iz besedila ni jasno razvidno, na kakšen način navedeni vir (tednik Mladina) obravnava 

omenjeno tematiko (zavzema kritično perspektivo, zadržano držo, jo obravnava nevtralno ali 

izraža naklonjenost tezam?).  

 

V zadnjem času je postala razprava o ogroženi moškosti moških še posebej zanimiva, saj 

nekateri raziskovalci trdijo, da smog in splošno kemijsko zastrupljanje okolja moškega tudi 

biološko spreminjata v mehkužca, začenši pri njegovi spolni moči. O tem se je razpisal tudi 

slovenski tisk, pred kratkim Mladina (P. Branko, 2010).  

 

Viri so lahko uporabljeni tudi za upravičevanje pomembnosti napisanega, še zlasti je to očitno v 

primerih, ko gre za nekoliko bolj kontroverzne predpostavke. Pri tem je pogosto tudi 

izpostavljanje njihove strokovnosti in mnogih referenc, ki pripomorejo k še večjemu vtisu 

relevantnosti in vzpostavitvi znanstvenega konteksta.138 Avtor_ica prispevka 

se tako izogne odgovornosti za povedano in ne prekrši pravila ločevanja dejstev od mnenj (van 

                                                
138 V smislu izjava ima težo, ker gre za znanstveno ugotovitev priznane_ga strokovnjaka_inje in ne za vprašljivo 

teorijo neke_ga obskurne_ga posameznika_ce. 



 256 

Dijk, 1991) ter s tem navkljub vključitvi morda spornih vsebin zagotovi 

kredibilnost prispevka.  

 

Ženske in tehnika gredo slabo skupaj. Status in denar za ženske nista zelo pomembna. Ženske 

so manj pripravljene na tveganje. In vse to ne (samo) zaradi spolne diskriminacije, ampak (tudi) 

zaradi značilno ženske narave. To med drugim trdi Susan Pinker, avtorica knjige Paradoks 

spola: o nadarjenih deklicah, težavnih fantih in resnični razliki med moškimi in ženskami. Ne 

gre za še eno reakcionarno delo, ki bi žensko najraje postavilo nazaj za štedilnik in ji v desnico 

potisnilo kuhalnico, v levico otroka, ampak za delo razvojne psihologinje in univerzitetne 

docentke iz Montreala, ki temelji na letih izkušenj iz avtoričine klinične prakse, osebnih 

izkušnjah in analizi poklicnih biografij številnih žensk (n. a., 2008). 

 

Viri, ki jih uporabljajo avtorji_ice prispevkov v pedagoških revijah, so pogosteje kot v 

medijih teoretični in raziskovalni, pogosto je uporabljena znanstvena literatura. Manj 

je primerov, ki se sklicujejo na neznani vir, ki mu ni mogoče 

določiti izvora, a vendar so prisotni tudi v pedagoških revijah:  

 

Strokovnjaki ugotavljajo tudi, da deklice berejo boljše od fantov /.../ (Kašman, 2014).   

 

To stanje po mnenju mnogih strokovnjakov ni dobro za razvoj predvsem fantov, saj so moški 

od rojstva pa do tridesetega leta pod prevelikim vzgojnim okriljem in vplivom žensk, številni pa 

kar do Abrahama in upokojitve, če jo dočakajo (Čufer, 2016).  

 

Redkeje kot v medijih se v pedagoških revijah pojavljajo trditve, ki so zapisane kot dejstva, pri 

čemer niso ustrezno podkrepljene z ustreznim virom. Tipičen primer trditve brez sklicevanja 

na vir:  
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Pravzaprav se možgani pri ženskah do konca razvijejo šele približno pri triindvajsetih letih, pri 

moških pa pri petindvajsetih (ja, to je dejstvo – moški dozorijo pozneje) (Kang, 2016).  

 

V spodnjem primeru je trditev brez navedbe vira pospremljena še z razmišljanjem, 

predvidevanjem oziroma komentarjem avtorice prispevka, ki uokvirja obravnavano tematiko:  

 

V naravoslovnih študijih kar mrgoli deklet in zelo verjetno je med njimi veliko takih, ki bi lahko 

bila uspešna tudi na omenjenih 'moških' študijih (Kontler Salamon, 2015).  

 

Na tem mestu je namen analize opozoriti na različne načine uporabe virov v prispevkih, ki 

določene trditve podkrepijo z navajanjem ali povzemanjem virov (ali pa jih ne). Prav tako se 

avtorji_ice prispevkov odločajo, katere vire bodo uporabili, koga bodo povprašali za mnenje in 

koga ne. Zgoraj navedeni primeri različne (ne)uporabe virov so namenjeni zgolj ponazoritvi 

stanja na tem področju in ne presojanju o veljavnosti in resničnosti, škodljivosti ali koristnosti 

oziroma pozitivnem ali negativnem vplivu posameznih trditev. Kritična refleksija in razmislek 

o pomenu vključevanja (nepodkrepljenih ali slabo podkrepljenih) predpostavk, mnenj, sodb, 

komentarjev sledita v poglavju z interpretacijo in razlago rezultatov, ki zajema diskurzivno in 

družbeno analizo.  

  

9.4 Besedišče 

 

Analiza besedišča pokaže, da mediji, v manjši meri pa tudi pedagoške revije, 

uporabljajo slogovno zaznamovane besede in ideološko pomembne pomenske relacije besed, 

metafore, dualizme in kolokacije. Ob navajanju tipičnih primerov v citatih s krepkim tiskom 

poudarjamo besede, ki so pomembne z vidika analize besedišča.   
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Večina prispevkov pri splošnem pisanju uporablja moško obliko besed (učenci, učitelji, 

profesorji, dijaki ...) kot nevtralno za oba spola. Zgolj izjemoma se uporabljata obe obliki ali 

avtorji_ice (zlasti v pedagoških revijah) vključijo opombo s pojasnilom, 

da je moška oblika uporabljena zaradi enostavnosti in se nanaša na oba spola.139 Ko 

se omenja specifične primere, se večinoma piše o učiteljicah, kar glede na statistiko zaposlenih 

glede na spol v šolstvu niti ni tako presenetljivo.140 Zanimivo je, da je ženska oblika uporabljena 

tudi kot splošna, če se prispevek nanaša na področje predšolskega izobraževanja. Ko so v tekstu 

omenjeni vrtci – in ne zgolj specifični primeri prakse iz vrtcev – prispevki skoraj brez izjem 

govorijo zgolj o vzgojiteljicah in pomočnicah. Zaradi feminizacije predšolskega 

izobraževanja se torej zdi, da je ženska oblika besede prevzela nevtralno vlogo. V tem 

kontekstu sta zgovorna primera:  

 

Poudaril je, da so o tem povprašali tudi učitelje, ravnatelje, vzgojiteljice in starše (Mlakar, 

2011).  

 

Po njenem mnenju bi morali v vrtcih imeti dovolj vzgojiteljic, če hočemo, da bi se te lahko 

kakovostno ukvarjale z govornim razvojem malčkov in tako pomagale izenačevati 

razlike (Ivelja, 2014a).  

 

Nekaj prispevkov se tudi igra z moško in žensko obliko besed, ki služi kot orodje za 

poudarjanje sporočila. Zlasti je to očitno pri prispevkih, ki omenjajo spol v kontekstu poklicev:  

 

                                                
139 V vzorec vključeni teksti govorijo izključno o fantih in dekletih, moških in ženskah, učiteljih in učiteljicah, 

učencih in učenkah ..., pri čemer je predpostavljeno, da njihov biološki spol sovpada z družbenim spolom. Spol je 

torej v medijih in pedagoških revijah razumljen ter umeščen v diskurzivno ustvarjen binarni okvir.  

140 Še zlasti je raba spola očitna v primerih, ki se lotevajo problematike discipliniranja ali nasilja v šolah, ko se 

razpravlja o odnosu med (ženskimi) učiteljicami in problematičnimi učenci (fanti). 
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Vzgojitelj in učitelj razrednega pouka, zdravstveni negovalec in socialni delavec, babičar … 

To je le nekaj poklicev, ki smo jih ne le bolj navajeni v ženski samostalniški obliki, temveč to 

potrjuje tudi statistika (Burger, 2017).   

 

Čistilka ali upravljavec čistilnega stroja, tajnica ali poslovni sekretar (Finc, 2011)?  

 

Za dekleta so pripravili ustvarjalne delavnice, s katerimi so jih seznanili z naravoslovno-

tehniškimi poklici, tudi tipično moškimi, kot so varilka, operaterka stroja CNC, orodjarka, 

programerka, inženirka fizike, elektrotehnike in mutimedije (Žolnir, 2014).   

 

Analiza uporabe besed v medijih razkriva tematizacijo različnih moškosti in ženskosti v 

navezavi na polje vzgoje in izobraževanja. Prevladujeta tradicionalni različici moškosti in 

ženskosti, ki dekleta povezujeta s pridnostjo in delavnostjo ter fante z 

neposlušnostjo, nedisciplino in uporništvom do vsega, povezanega s šolo. Besede in besedne 

zveze, uporabljene v kolokaciji s ključnimi besedami dekleta, deklice, punce, 

učenke, tako namigujejo, da so dekleta »pridne punce«, odličnjakinje (Vodeb, 2011), ki so v 

prednosti, saj jim je šolski sistem bolj »pisan na kožo«, ker lažje »prenašajo dril« (Ivelja, 

2011c), da imajo boljše možnosti in da zasedajo najbolj želena mesta.   

Besede in besedne zveze, ki so pogosteje uporabljene v povezavi s ključnimi besedami fantje, 

dečki, učenci, se osredotočajo na »večje probleme«, ki jih imajo fantje v šoli, na njihovo manjšo 

uspešnost, dejstvo, da jim šolski uspeh ni pomemben in da ne znajo »poslušno utihniti pred 

avtoriteto« (Ivelja, 2011c). O problematičnih učencih (»problematičnih mulcih« (Ivelja, 

2016b), ki jih je treba »ostro prijeti« (Ivelja, 2009)) se tako govori praviloma v moškem 

spolu. Da je v povezavi s fanti več govora o disciplinskih težavah, je očitno še zlasti v 

kombinaciji z razpravo o njihovih nižjih dosežkih, ki naj bi bili posledica razumevanja ocen 

kot »mehanizma za discipliniranje« (Bucik v Ivelja, 2007). Omenja se tudi prepozno zbujeno 

zanimanje za šolo, ki se odraža v njihovih nižjih ocenah in ima lahko za fante »usodne 

posledice« (Ivelja, 2009).   
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Predvsem v medijih, a tudi v pedagoških revijah141 je opazna še ena različica moškosti, ki jo 

prispevki postavljajo v binarno opozicijo hegemone moškosti. Gre za uporabo besedišča, ki 

problematizira pojav t. i. »ubogih« fantov in moških. To so »mudlji« (moški pudlji), »infantilni 

bebčki« (Kozmos, 2015), ki so osamljeni, potrti in brez prijateljev. Pogosto se v tem konktestu 

govori o »mehkužcih«, »pomehkuženju« in »poženščenih moških«, ki predstavljajo nasprotje 

»pravih dedcev« (P. Branko, 2010). Reprezentacije takšne različice moškosti temeljijo na 

zaskrbljenosti, da »moški rod izgublja« (Kozmos, 2015), moški so v teh 

reprezentacijah imenovani kot »krhki« (n. a., 2008) ali »zapostavljeni« spol (Rutar, 2010). 

Razloge za takšno moškost prispevki iščejo v »skritih poškodbah« dečkov, ki zaradi občutka 

neuspešnosti v zgodnjem šolanju razvijejo občutke sramu, žalost in jeze, s tem pa odklonilen 

odnos do izobraževanja, in v »helikopterskih materah«, ki iz njih delajo »ujetnike ljubezni« 

(Sobočan, 2011c; 2011č). Takšna moškost je uokvirjena izrazito negativno, s poudarkom na 

večjih težavah in krivicah, s katerimi se soočajo fantje v šolskem sistemu, ki ne spoštuje 

»majhnih dečkov v njihovi danosti« (Sobočan, 2011č) oziroma njihovega specifičnega 

»glaska« (Sobočan, 2011b).  

Če prispevki v fokus postavijo odnose med fanti in dekleti v izobraževanju, je najpogosteje 

uporabljeno besedišče tekmovalnosti, s katerim je izražena ali poudarjena razlika:   

 

Na primer, pri slovenščini vsako leto dekleta v dosežkih NPZ izrazito prekašajo fante (Zupanc, 

2015).   

 

Fantje v duševnem in čustvenem razvoju pogosto capljajo za dekleti /.../ (Juul, 2015).  

 

Prispevki za oris razlike med fanti in dekleti v izobraževalnem kontekstu uporabljajo tudi 

prispodobe. Tako na primer govorijo o fantih, ki se šole izogibajo »kot hudič križa« (Franz Lu, 

                                                
141 Časnik Šolski razgledi je objavil serijo štirih prispevkov na temo »Fantki v šoli« (Sobočan, 2011a; 2011b; 

2011č; 2011d), a tudi v rubriki »Rutarjeva lekcija« avtor pogosto razpravlja o vplivu spola učiteljev na čustveni, 

telesni, spolni, osebnostni in duhovni razvoj fantov (Rutar, 2016; 2017). 
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2010) in imajo »alergijo na papir«, ki torej ne marajo branja in pisanja ter 

so nasprotje »knjižnih moljk« (Žolnir in Kramžar, 2010), ali pa o »pridnih mravljicah« in 

»bistrih čričkih« (Kontler Salamon, 2011; 2017). V povezavi s spolom se govori tudi 

o privilegiranih (dekleta) in neprivilegiranih učencih (fantje) (Zupanc, 2015), na razkorak med 

dosežki fantov in deklet pa opozarja besedna zveza, da je »matura ženskega spola« (Ivelja, 

2007).   

Karakterizacija fantov v prispevkih najpogosteje sledi poudarjanju njihove telesnosti, fizične 

aktivnosti. Veljalo naj bi, da so fantje »visoko energetsko opremljeni« in 

imajo »slabšo kontrolo impulzov«, njihova energija pa je »nalezljiva med drugimi 

dečki« (Sobočan, 2011c). Za »zdrav« razvoj naj bi potrebovali veliko gibanja, več kot 

dekleta. Če je dekletom na kožo pisan šolski sistem, je fantom pisan na kožo »športni agon« 

(Vodeb, 2011). Fantje so »fanatični« športniki, bojeviti v športnih ringih (ibid.), živahni, 

neposredni, njihova danost je prekipevajoča deškost (Sobočan, 2011č). Tipičen fant ima »dar 

impulzivnosti« (Sobočan, 2011c), je močan, pogumen, bojevit, nemiren, tekmovalen, ciljno 

naravnan, sodeluje v »fantovskih podvigih« (Rutar, 2010) in oddaja »fantovsko« fizično 

energijo (Sobočan, 2011c). Takšni fantje odraščajo v skladu s hegemonsko moškostjo 

v »prave« moške (Rutar, 2010), divje, zagnane, agresivne in odločne voditelje, t. i. »velike 

može« (Vidmar, 2016). Moška okolja so akcija, telesno gibanje, drznost in tehnična 

iznajdljivost (P. Branko, 2010). Besede, ki se pogosto pojavljajo v navezavi na besedo moški, 

so stališče, energija, svet, vidik, mišice.   

Mediji in pedagoške revije omenjajo tudi žensko energijo. Ženska energija, ženski vidik in 

ženski svet so besedne zveze, ki se jih uporablja v opoziciji do moške energije, vidika in sveta. 

Gre za rabo besed, ki nenehno opozarjajo na s spolom povezane razlike, s takšno rabo se te 

razlike vzpostavljajo in ohranjajo. V tem kontekstu so dekleta in ženske tiste, ki povezujejo, 

skrbijo za vzdušje, »vzpostavljajo povezave med ljudmi in idejami« (n. a., 2008) in blažijo 

konfliktne situacije. Imajo poseben žar, čut, šarm in čar, ki v okolje, v katerem delujejo, vnaša 

ravnovesje in harmonijo (Vidmar, 2016). Pri svojih odločitvah so zmernejše in tekmujejo na 

drugačen način kot moški (n. a., 2008; Vodeb, 2011). Ženska okolja so izražanje čustev, 

pogovor, skrb za varnost, mirnost in pridnost (P. Branko, 2010). Opisi žensk in deklet jih 

okaraketerizirajo kot na široko nasmejane ali zatopljene v »ženski čvek« (Bandur, 2013). Ko se 

ženskam dogodi krivica, naj bi bil njihov odziv (za razliko od moških, ki delujejo bolj 

proaktivno) pasivno »godrnjanje in negodovanje« (Vidmar, 2016). Pogosto se namesto besed 
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ženska oziroma dekle uporabi tudi ideološko nenevtralna sopomenka nežni (ali nežnejši) spol, 

ki se največkrat pojavi z namenom umestitve v pozitiven kontekst kot nekaj, kar slavi tipično 

ženske kvalitete in »naravne danosti žensk«, a v bistvu konotira neravnovesje 

družbenih položajev v navezavi na spol in spolne vloge.   

Če se fante in moške v glavnem povezuje z njihovo fizično energijo, se ženske in dekleta 

pogosteje povezuje z njihovo družbeno vlogo: učenk, učiteljic, tudi bodočih študentk in iskalk 

zaposlitve. Po drugi strani je mogoče zaslediti tudi besedišče, ki poudarja pomen narave in 

biologije v navezavi na ženskost, v tem smislu se govori predvsem o posebnem ženskem čutu in 

ženskem sočutju, edinstvenih lastnostih, ki izvirata iz posebne biologije žensk in sta tesno 

povezani z žensko materinsko vlogo. Ženske naj bi imele »močnejši senzor za občutke 

soljudi« (n. a., 2008). Za ponazoritev izpostavljamo besedišče prispevka, ki 

ponuja razmišljanja o uresničevanju ženske v današnjem času, v vlogah, ki so najbolj značilne 

zanjo (ženska, učiteljica, žena, mati). Besedišče je izbrano tako, da slavi posebno naravo 

žensk, te »lepše in nežnejše« oblike, ki ima materinstvo »v naravi«, ki zna biti »srčna in topla 

mama«, poklic učiteljice pa ji je »pisan na kožo« (Tomc Lamut v Starc, 2017).  

Še ena različica ženskosti, vezana na telesnost, se pojavi v pedagoških revijah in medijih. Gre 

za ženskost, ki poudarja estetiko, lepoto, skrb za videz in zapeljivost. Reprezentacije takšne 

ženskosti so najpogostejše v tekstih, ki se ukvarjajo s kodeksom oblačenja v vzgoji in 

izobraževanju in problematizirajo kulturo oblačenja šolarjev_k, učiteljev_ic, predvsem z 

moralističnega vidika. Dekleta in učiteljice so v središču pozornosti vedno, ko se razpravlja 

o (ne)primernosti določenih kosov oblačil, uporabe ličil. Fantje in učitelji so v teh prispevkih v 

stranskih vlogah, zanje je ključno le, da niso preveč neurejeni, da nosijo čista in nestrgana 

oblačila in obutev. Izzivalno oblačenje deklet je v reprezentacijah takšne 

ženskosti pospremljeno tudi z opisi izzivalnega obnašanja, ki spreminja ravnovesje moči v 

odnosu učenka-učitelj:  

 

Učitelj, tega ne razumem, se je oglasila debeluška iz tretje klopi /.../ Čeprav ga je učenka na 

videz vneto poslušala, medtem ko mu je tiščala pod nos z 'wonderbrajem' podprt dekolte, v 

resnici ni bilo videti, da ga je tudi slišala. Teličkasto ga je gledala naravnost v oči. Ni se 

zmedel, morda njenih bujnih prsi niti opazil ni. /.../ A ni vrgla puške v koruzo. Ker pa je učitelj 

z njo komuniciral vedno bolj od daleč, je ubrala novo taktiko, da bi opozorila nase: »Učitelj,« 
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se je oglasila z afektiranim glasom, ki ga je verjetno slišala v kakšni tretjerazredni televizijski 

nadaljevanki, »a lahko grem, hm, lulat?« Vstala je, si popravila jopico, da je še bolj razkrila 

bogate obline. Počasi se je odzibala proti vratom (Belak, 2007).   

 

Nisem pa še zasledila, da bi se kdo zamislil nad zapeljivim obnašanjem nekaterih deklet v višjih 

letnikih osnovne šole, v srednji šoli in na fakulteti. Ne vem, kako se počutijo učitelji, ki so 

skoraj primorani zreti v dekolteje in razgaljene popke najstniških učenk in dijakinj /.../ A kako 

naj učitelj ukrepa, če obleganje vroče najstnice traja več mesecev in postaja čedalje drznejše? 

Ali s tem ne prehajamo že na spolno nadlegovanje, ki ga izvaja mladoletnica, njena tarča pa je 

odrasel moški? Ta v svoji funkciji učitelja praktično ne more storiti ničesar, da bi jo ustavil, 

čeprav je lahko kot posameznik pri tem izredno prizadet (ibid.).   

 

Ob reprezentacijah ženskosti, ki jo karakterizirajo pridnost, poslušnost in pozitiven odnos do 

šolskega dela ter ženskosti, ki se ustvarja skozi fizičnost in estetiko, je v vzorcu mogoče 

zaslediti še eno različico ženskosti. Zanjo so značilni pasivnost, stagnacija, nevztrajnost, 

neodločnost in strah pred neznanim ali netipičnim. Opazna je predvsem v 

besedišču prispevkov, ki se ukvarjajo s tematiko netradicionalnih izbir študijskih smeri in 

poklicev deklet. Ti pogosto implicirajo, da se dekleta za tehnične poklice preprosto ne 

zanimajo, da je tehnika povsem izven njihove realnosti. Poročilo iz Dneva za 

punce, projekta, ki razbija stereotipne predstave o moških in ženskih poklicih ter spodbuja 

dekleta, naj se odločajo za naravoslovno-tehnične poklice, tako implicira nezanimanje deklet 

za te poklice in njihovo splošno apatičnost z besednimi zvezami: 

»je poskušala osnovnošolke pritegniti Dodičeva« in »[v]seh 35 punc, ki jih je včerajšnji 

naravoslovno-tehnični dan vsaj približno privabil, so popeljale skozi laboratorij /.../« (Bucik 

Ozebek, 2014). Prav tako je iz uporabe besedišča mogoče zaznati prisotnost stereotipa, da 

se dekleta na tehničnem področju znajdejo slabše od fantov (»tehnično zakrneli ženski 

primerki« (Ivelja, 2008),142 dekleta potrebujejo za izbiro netradicionalne študijske smeri 

»pogum«, dijakinji sta s sabo prinesli »konkreten dokaz«, da dekleta zmorejo prav toliko kot 

fantje (Žolnir, 2014)). Redka izjema so dekleta, ki si drznejo izbrati netradicionalno področje, 

                                                
142 Navedeni prispevek omenjeni stereotip sicer obravnava kritično. 
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pri čemer se jih opisuje kot radovedna, njihova posebnost pa je, da »ne vijejo rok ob vsaki 

prepreki« (Lokar, 2013). Od splošne populacije deklet se torej razlikujejo po tem, da so bolj 

vztrajna, proaktivna, samozavestna in ne obupajo tako hitro.   

 

V resnici namreč dekleta v osnovnih šolah tehnika zanima skoraj v enaki meri kot 

fante, samozavest izgubijo šele v srednji šoli in se potem raje odločajo za bolj »ženske« 

poklice (Lokar, 2017).  

 

Mediji torej kljub temu da objavljajo prispevke, ki pozivajo k preseganju tradicionalnih izbir, 

še vedno perpetuirajo stereotipe o pasivnih dekletih in predstavo, da so na tehničnem 

področju aktivni fantje, s katerimi se morajo primerjati – in se pred 

njimi dokazovati – dekleta (tista, ki si to drznejo).  

Analiza besedišča je pokazala še eno različico ženskosti, značilno predvsem za odrasle ženske 

(npr. učiteljice) in ne za dekleta. V tem kontekstu prispevki delijo podobe žensk, ki jih označijo 

za »možače«, »karieristke«, »janičarke« (Arko, 2015), govorijo o »ženskih 

avtoritetah« (Sobočan, 2011c). Gre za agresivnejšo podobo ženskosti, ki je še zlasti očitna, 

kadar je omenjen feminizem. Tako se v navezavi na feminizem pogosto uporablja besedišče, 

ki odseva bojno metaforiko:   

 

Zaradi tega bi me lahko ženski lobi dal na »gavge«, vendar tako mislim (Tomc Lamut v Starc, 

2017).  

 

Novinarja, dva mlada moška s smislom za humor, sta ministrico vprašala, kako je lahko 

ministrstvo pod njenim vodstvom odprlo »referat za žrtve feminizma«. Ministrica je v resnici 

odprla »pisarno za mlade fante«. »Kaj je pri tem smešnega?« je vprašala (Škerl Kramberger, 

2011).  
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Feminizem je v prispevkih redko uporabljena beseda, a kadar je, je praviloma v negativnem 

kontekstu in z uporabo pridevnikov, kot so tuje, odvratno, žolčno. Občasno se besedišče o 

ženskih avtoritetah vpenja tudi v tematizacije feminizacije učiteljskega poklica, 

ki postavljajo učiteljice v vlogo »hudobnih čarovnic« (Marshall, 2016):  

 

Ena od njih me je ves čas predstavitve [gre za opis dogodka, na katerem so se pred učiteljskim 

zborom predstavljali kandidati_ke za bodočega_o ravnatelja_ico, op. a.], z roko podprto pod 

brado, z očmi fiksirala in z govorico telesa kazala zaničevalen, ciničen in sovražen odnos, 

tako da sem dobesedno čutil sevanje njene negativistične, sovražne aure do katedra (Čufer, 

2016).  

 

Reprezentacije učiteljic so večplastne. Po eni strani so učiteljice predstavljene kot »stare in 

modre« (Sobočan, 2011d), po drugi strani kot izrazito čustveno nestabilne, kar je lahko 

posledica več dejavnikov, na primer neizkušenosti, a se njihova čustvena krhkost skoraj brez 

izjeme povezuje tudi s specifično »žensko naravo«, npr. vplivom hormonov: 

 

»Klima v zbornici je toliko boljša, kolikor manj je v njej klimakterijev,« je ugotovil eden od 

ravnateljev (Zabret, 2017).143 

 

Čustvena nestabilnost učiteljic lahko služi tudi kot »učni primer«. Na primer v prispevku, ki na 

primeru nezaželenega vedenja dijakov_inj oriše in primerja različna odziva –odziv mladega 

učitelja,144 ki je »ohranil vlogo odraslega in je ostal v stanju notranje integracije« ter se je iz 

                                                
143 Prim. tudi izsek iz odgovora ravnatelja na »Minianketo: 'O spolu v kolektivu'« v Šolskih razgledih: »na ozračje 

v zbornici, po domače klimo, vpliva tudi število klimakterijev« (Pastar v n. a., 2014). 

144 O učiteljih je sicer veliko manj razprav kot o učiteljicah. Mediji o njih skoraj ne pišejo, vzorec prispevkov iz 

pedagoških revij vključuje nekaj mnenj o pomembnosti moške vzgoje in »moške avtoritete« (n. a., 2014) ter še 

dva izseka, ki reprezentirata specifično podobo učiteljev. Prvi je na tem mestu omenjeni, ki kontrastira primeren 
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notranje uglašenosti odzval na »humoren in igriv način« in na drugi strani nekoliko drugačen 

odziv učiteljice:  

 

V razred vstopi učiteljica, ki postane ob pogledu na prizor zaripla v obraz. S svojim odzivom 

sporoči, da so dijaki naredili nekaj zelo narobe. S kaznovalnim pristopom nato učiteljica 

raziskuje, kdo je bil iniciator /.../ Učiteljica grozi s kaznimi, vendar dijaki vztrajno 

molčijo. /.../ Učiteljica izgublja avtoriteto, človeško in profesionalno integriteto. Po pomoč se 

zateče k ravnatelju šole, zahteva kazni za ves razred, sestanke s starši (Mrgole, 2015). 

  

Če prispodobe učiteljic nihajo od čustveno nestabilnih, avtoritativnih in ženstveno čutnih ter 

empatičnih in so torej razmeroma nehomogene, je besedišče, ki spremlja feminizacijo, precej 

bolj enotno. Večinoma gre za krizno retoriko, ki svari pred nezadržno feminizacijo učiteljskega 

poklica, neustavljivim trendom agresivne feminizacije (Kozmos, 2015), škodljivo prevlado 

žensk v učiteljskem poklicu (Kontler Salamon, 2015) in se sprašuje o škodljivosti feminizacije 

določenih študijev (Ivelja, 2009) ter opozarja na katastrofalen vpliv feminizacije vzgoje in 

izobraževanja na oblikovanje moške identitete (K. Š. K. in B. K., 2009). Pogoste kolokacije ob 

besedi feminizacija so torej prevlada, škodljivost, nezadržnost/neustavljivost, premočno, 

agresivno. Rešitev skoraj vsi prispevki iščejo v načinih, kako v pedagoške poklice privabiti 

oziroma »zvabiti« (Kontler Salamon, 2017) več fantov.  

Prispevki uporabljajo tudi ideološke besede, sopomenke, prispodobe in binarizme, s katerimi 

vzpostavljajo specifična ospoljena razmerja. Ravnatelj Dušan Merc je v intervjuju označen 

za »vrhovnega vodjo«, »lakaji« in »služabnice« pa so pretirano skrbne »mamice«, ki svoje 

otroke redno spremljajo do klopi (Vistoropski, 2012). Eden od prispevkov govori o ženskah kot 

o »podanicah«, ki želijo ustreči in ugajati moškim, v svetu »močnega spola« (Arko, 2015). Še 

en tipičen primer sopomenke, ki s svojo uporabo postavlja moške in ženske v 

neenako družbeno razmerje moči:  

                                                
odziv učitelja z neprimernim odzivom učiteljice, drugi posreduje podobo nemočnih učiteljev v kontekstu 

problematizacije neprimernega oblačenja in obnašanja dijakinj (Belak, 2007). 
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Znano je, da je Nietzsche v nekem trenutku samozavestno rekel, naj človek, moški torej, vzame 

bič, ko gre k ženski (Rutar, 2016). 

  

V portretu sindikalista Štruklja je mogoče zaznati kritično držo do vključene izjave nekdanjega 

ministra dr. Turka o skrajšanju delavnika, ki bi omogočil učiteljicam več časa za družino, ki po 

mnenju Štruklja »v predvojni maniri« naganja »ženske za štedilnik« (Ivelja, 2012). Prispevek, 

ki problematizira posledice skupne vzgoje za fante in dekleta (t. i. »sovzgoje«), označi enakost 

za »ideološki hit« (P. Branko, 2010). Razlike med spoli se v nekaterih prispevkih tematizirajo 

kot posledica »naravne delitve«, »naravnih danosti« (Šalomon, 2010) in »evolucijskega 

programiranja« (n. a., 2008). Študijske smeri in fakultete, ki veljajo za tipično moške, so tiste, 

»kjer dekleta res padejo v oči« (Bandur, 2016). Metaforo ogledala za NPZ uporabi prispevek, 

ki želi povedati, da bi z njihovo ukinitvijo »razbili ogledalo«, v katerem lahko šolniki 

prepoznajo tudi »neprijetne slike« (neenakosti v izobraževanju, med dejavniki neenakosti 

sta med drugim nepravično ocenjevanje in spol) (Zupanc, 2015). 

Metafore in binarizmi so prisotni tudi v prispevkih, ki tematizirajo težave, s katerimi se soočajo 

fantje v šolah. Fantje naj bi bili v šolskem okolju razumljeni kot »divje zveri«, nesposobne 

presoje, nadzora in odgovornega delovanja, ki jih je treba »ukrotiti« in »ukleščiti v 

klopi« (Sobočan, 2011c). Po drugi strani naj bi veljal tudi set prepričanj o fantih kot o 

»princih«, ki jim ni treba odgovarjati za svoje ravnanje, zaradi spola ali posebnih sposobnosti 

pa naj zanje ne bi veljali isti moralni standardi (ibid.; Sobočan 2011č).  

Izbrano besedišče pogosto temelji na krizni retoriki in bojnih prispodobah, ki služijo 

zaostritvi teksta in ustvarjajo senzacionalističen pristop k obravnavi tematik. Gre za uporabo 

besed in besednih zvez, kot so nepremostljiv prepad, kultura krutosti, usodne posledice, ostro 

prijeti, ubijajoč dril, okupacija, vojna med spoloma, strašne 

posledice, nevarno, katastrofalno, priboriti, borba, prevlada, frontne podpornice, elitna 

formacija sil, pogubno, strašno, nevzdržno itd. Bojne prispodobe so lahko uporabljene tudi kot 

orodje, ki omili žensko naravo določene situacije, v kateri sodelujejo fantje (npr. gospodinjsko 

delo). Če so se deklice »spretno lotile priprave rimskih jedi«, so fantje »na novo pridobljene 
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vojaške spretnosti nadgradili v šolski kuhinji /.../ in se »spopadli« s kuharskimi recepti 

rimskodobne hrane« (Likar et al., 2016).  

Prispevki uporabljajo tudi besede, ki služijo poudarjanju določenih neenakosti ali sodijo o tem, 

ali in koliko je določena razlika pomembna, velika, nova ali že splošno znano dejstvo. Gre za 

besede, ki delujejo diskurzivno, in sicer tako da konktekstualizirajo določen statistični podatek 

ali navedbo. Med njimi so najpogosteje uporabljene izrazito, samo, celo, že, preveč, 

premočno idr.:  

 

Fantje se zaradi manjšega corpusa callosuma počasneje naučijo brati in pisati. To je sicer 

znano že od nekdaj (Ivelja, 2011b).   

 

V mnogih drugih državah so fantje izrazito bolj uspešni (Ivelja, 2016č).  

 

Uporaba takšnih besed izraža tudi zaskrbljenost ali presenečenost nad določenim stanjem:  

 

Lani so ameriške ženske menda že dosegle večjo akademsko uspešnost, in to na tako rekoč vseh 

področjih izobraževanja, celo v strojništvu (Kozmos, 2015).   

 

Dekleta so v sklepanju celo nekoliko boljša (Ivelja, 2016č).  

 

»Fantje vendar ne pišejo dnevnikov!« protestira Zimbardo (Kozmos, 2015).  
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Presenečenost je mogoče zaznati tudi v spodnjih izjavah, ki z uporabo besedišča 

nakazujejo, da je biti feminist za moškega nekaj nenavadnega in neobičajnega, nekaj, kar samo 

po sebi terja komentar, utemeljitev, pojasnilo ali opravičilo:  

  

Ameriški sociolog James Messerschmidt se brez slabe vesti opredeli za feminista. Prav tako mu 

ni bilo nerodno biti eden izmed treh moških, ki so sodelovali na ljubljanski konferenci »Kultura, 

moškost in femicide [sic!] v Evropi«, ki se je ukvarjala z vprašanjem nasilne smrti 

žensk (Hrastar, 2016).  

 

Če pa bi mu kdo rekel, da je feminist, bi mu bilo v čast (Ivelja, 2012). 

 

Ko želijo avtorji_ice kaj poudariti, izraziti morebiten dvom ali nestrinjanje, je opazna tudi 

ironična uporaba navednic:  

 

Dr. Cukjati je pred časom glasno razmišljal celo o kvotah za fante na »preveč« feminizirani 

medicinski fakulteti (Ivelja, 2007).  

 

Z vidika ideološke rabe besedišča je analiza razkrila, da je izbira besed izjemno pomembna. 

Ista tema je lahko v različnih prispevkih obravnavana na povsem drugačen način, z uporabo 

drugačnega besedišča, ki vpliva tudi na različen izraz najbolj ključnih pomenov teksta. Tako ni 

presenetljivo, da se lahko pomembno razlikuje tudi glavno sporočilo, ki ga ob branju izluščijo 

ljudje. V vzorec vključeni prispevki uporabljajo besedišče, ki je obloženo z vrednotami in je 

nenevtralno ter vključuje prispodobe, dualizme in krizno retoriko, ta orodja pa lahko – in 

pogosto se izkaže, da je res tako – služijo tudi za vzpostavljanje in/ali ohranjanje ospoljenih 

razmerij družbene neenakosti. Kolokacije ob ključnih besedah dekleta, ženske in fantje, moški 

prikazujejo različne oblike moškosti in ženskosti, ki se na specifične načine umeščajo v 

izobraževalno okolje ali se v njem razvijajo. Pri tem gre pogosto za perpetuiranje 
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problematičnih in spolno stereotipnih reprezentacij. V nadaljevanju izpostavljamo še nekatere 

slovnične posebnosti v vzorec vključenih tekstov, iz katerih lahko razberemo način 

izražanja dejstev, stališč, komentarjev in sodb.  

  

9.5 Analiza slovničnih prvin 

 

V sklopu analize slovničnih prvin je pozornost namenjena uporabi glagolskega naklona in 

modalnosti. Pozornost je namenjena tudi načinom izražanja stališč, mnenj, sodb in 

(ospoljenim) načinom pozicioniranja družbenih akterjev. Najprej je analizirana 

uporaba glagolskega naklona v ključnih delih teksta, ki vpliva 

na izražanje stališč avtorja_ice do obravnavane teme ali do določene trditve oziroma mnenja v 

besedilu. Za diskurzivno analizo je namreč pomembno, ali je nekaj predstavljeno kot 

dejstvo, (retorično) vprašanje, navodilo oziroma zapoved ali je zapisano v pogojni obliki.   

V prispevkih je zelo pogosta uporaba povednega naklona, najpogosteje gre za trdilne 

povedi, zapisane kot dejstvo. To ne pomeni, da so v vseh primerih takšne povedi podprte z 

dodatno argumentacijo, navedbo vira, obrazložitvijo ali da so utemeljene na kateri drug način. 

Pravzaprav so primeri, ko trdilne povedi niso tako ali drugače podkrepljene, pogosti. 

Spodaj je navedenih nekaj tipičnih primerov trdilnih povedi, ki so zapisane kot dejstvo, brez 

utemeljitve:  

 

Več gibanja potrebujejo zlasti fantovski možgani (Burns v Ivelja, 2011b).  

 

Dejstvo je, da je biološka razlika v tem, da dečki zorijo počasneje, so bolj fizično aktivni in 

počasneje razvijajo kontrolo impulzov (Sobočan, 2011c).  
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V razredu z deklicami, ki so tipično bolj organizirane, sodelujoče in prilagojene pričakovanjem 

šolskega okolja, se ti darovi [»fantovske energije, impulzivnosti in telesnosti«, op. a.] lahko 

hitro obrnejo v problem (Sobočan, 2011c).  

 

Avtorji_ice lahko trdilne povedi zapišejo na bolj ali manj odločen oziroma previden način. Pri 

tem si pomagajo z uporabo kvalifikatorjev, kot so jasno je, zdi se, z 

gotovostjo, morebiti, mogoče, menda, morda, lahko. Samozavestnejši pristop je na primer 

opazen v naslednjih primerih:  

 

Jasno je, da so bile ženske stoletja onemogočene v svojem intelektualnem razvoju - zdaj s toliko 

večjo prodornostjo stopajo na zgodovinski vlak. Jasno je tudi, da je socializacija deklet še vedno 

drugačna kot socializacija fantov: pri dekletih so izpadi iz reda družinsko, družbeno pač manj 

tolerirani. Dejstvo je tudi, da so prej zrela (Bucik v Ivelja, 2007).   

 

Jasno je eno, je rekla: »Fantje so slabši v šoli, nihče pa mi ne bo rekel, da so tudi bolj neumni.« 

(Škerl Kramberger, 2011).  

 

Pogosteje je uporabljen nekoliko bolj previden pristop, ki dopušča možnost dvoma:  

 

Tako se zdi, da obstaja neposredna povezava med testosteronom, motnjami govora in 

avtizmom /.../ (n. a., 2008).  

 

In čeprav še vedno velja, da so ženske zapostavljeni spol, se danes že oglašajo mnogi, ki 

dokazujejo, da je moški še veliko bolj zapostavljen in nejasen v svoji moški identiteti (Rutar, 

2010).   
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Členek morda je v trdilnih povedih uporabljen na različne načine, lahko sporoča nepopolno 

prepričanost o nečem, izraža dvom ali kot v spodnjem primeru izraža predvidevanje, domnevo:  

 

Raziskovalci opažajo, da so dijaki zaskrbljeni, četudi so na test dobro pripravljeni, pri tem pa 

ponovno tako pri nas kot po svetu bolj izstopajo dekleta, morda tudi zato, ker je izražanje strahu 

pri dekletih bolj sprejemljivo (Žišt, 2017c).  

 

Še en način uporabe členka morda se povezuje z izražanjem zadržanega pritrjevanja:  

 

Morda je resnica bolj enostavna: takšno delo moškim ni zanimivo, ker je zato, ker je namenjeno 

ženskam, slabše plačano (Arko, 2015).    

 

Kljub temu, da je šolskemu sistemu mnogokrat očitano, da je bolj pisan na kožo deklicam kot 

dečkom, vidi naša sogovornica v tem potencialen predsodek: »Morda res, a še vedno deklice 

veliko raje označimo za pridne, marljive in vztrajne, ne upamo ali ne želimo pa reči, da so 

enako inteligentne kot dečki« (Šabec v Klemen, 2017).   

 

Čeprav gre v obeh primerih za izraz zadržanega pritrjevanja, se vseeno nekoliko razlikujeta. V 

prvem primeru želi avtorica s členkom morda zgolj nekoliko omiliti svojo trditev, za katero je 

iz konteksta očitno, da vanjo verjame, in s tem dopustiti prostor še za katero drugo razlago. 

Hkrati morda uvaja alternativno možnost in ustvarja kontrast, s katerim se glavno sporočilo 

odstavka jasneje razloči od predhodnega besedila. Če je v prvem primeru zadržanega 

pritrjevanja večji poudarek na pritrjevanju, je v drugem primeru – ravno nasprotno –

poudarek na zadržanosti. Iz uporabe spremljevalnih besed »morda res« in »a«, ki izražajo 
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nasprotovanje, ter protiargumentov, ki jih sogovornica navaja v nadaljevanju povedi, je 

namreč razvidno, da je trditev precej bolj zadržana kot v prvem primeru.  

V prispevkih je mogoče zaslediti tudi uporabo vprašalnih povedi. Z njimi se lahko posreduje 

različna namigovanja ali predpostavke o spolu v izobraževanju. To je pogosta praksa 

v intervjujih, ki omogočajo avtorjem_icam, da v vprašanja vključijo bolj 

kontroverzne, senzacionalistične ali sporne trditve, (za)misli in teze, saj je oblika takšna, da 

odgovornost za argumentacijo morebitnega strinjanja ali nasprotovanja prepušča osebi, ki v 

intervjuju sodeluje. Vprašanja v tem kontekstu praviloma poskušajo umestiti razlike med spoli 

v izobraževanju v nek specifičen diskurzivni okvir, ki pogosto temelji na spolnih stereotipih:  

 

Je šolski sistem bolj pisan na kožo dekletom, te lažje prenašajo dril? Ali gre za kaj 

drugega (Ivelja, 2011c)?  

 

Intervjujanec_ka je torej tisti_a, ki lahko sledi zastavljeni tezi in potrdi umestitev tematike v 

zastavljen diskurzivni okvir. Pogosto je res tako,145 a obstajajo izjeme, ko se oseba v odgovoru 

odloči za spremembo diskurzivnega toka, npr. tako da skuša s spolom povezane razlike umestiti 

v širši družbeni kontekst.146   

Vprašanja niso izključno v domeni intervjujev, ampak jih avtorji_ice vključujejo tudi v ostale 

prispevke, pri čemer gre najpogosteje za različne stereotipe, teze in predpostavke, ki so v tekste 

vključeni v vprašalni obliki:   

 

                                                
145 Škerl Kramberger (2011) v kolumni navaja nemško zvezno ministrico za družino, starejše, ženske in mladino 

Kristino Schröder, ki na vprašanje, kako pomagati fantom, odgovori z vprašanjem: »Ali v šoli pišemo dovolj 

narekov z zgodbami o fuzbalu?« S tem da veljavo tezi, da so fantje v deprivilegiranem položaju, ker šola ni 

prilagojena njihovim specifičnim (spolno stereotipnim) interesom. 

146 Takšen primer je intervju Ranke Ivelje z dr. Slavkom Gabrom, v katerem intervjuvanec v odgovoru na zgoraj 

citirano vprašanje ovrže tezo o manj bistrih, a bolj pridnih dekletih, kasneje pa neenakost spolov v izobraževanju 

umesti v aktualni družbeni kontekst, v katerem se »podira stara paradigma in vzpostavlja nova« (Ivelja, 2011c). 
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Zakaj so deklice povsod v ospredju (P. Branko, 2010)?   

 

Ali ni za porast medvrstniškega nasilja krivo to, da v naših vzgojnih sistemih dečke preprosto 

preveč nadziramo, popravljamo, dušimo, frustriramo s primerjanjem s »pridnimi« 

deklicami (P. Branko, 2010)? 

 

Vprašanja so lahko tudi retorična in ostajajo neodgovorjena ter služijo kot orodje, s 

katerim avtor_ica zgolj navrže nekaj možnih vzrokov oziroma razlag za določen 

fenomen, stanje oziroma obravnavano tematiko, ki je nato podrobneje ne 

analizira. Vprašanja so lahko kot v spodnjem primeru v funkciji izkaza nestrinjanja s 

povedanim, čemur sledi utemeljitev:  

 

Torej je poučevanje v osnovnih šolah vse bolj predpisano ženski. Le zakaj? Je ženska 

primernejša za poučevanje otrok? Je bolj razumevajoča in empatična? Se zna vživeti? Je morda 

skrbnejša, ker je tudi sama mati? Toda tudi moški je oče! Je oseba, ki v družini uči samozavesti, 

postavljati se zase, določati meje. In to so prav tako dragocene kakovosti, ki jih v šolstvu 

velikokrat primanjkuje (Grdina, 2009).  

 

Glavni cilj zgornjega navedka je poudariti, da ženske niso a priori primernejše za učiteljsko 

vlogo kot moški. Vprašanja so uporabljena na način, ki sicer na prvi pogled kaže, kot da 

bo služil razbijanju spolnih stereotipov, a iz nadaljnje utemeljitve sledi, da ne gre 

za zanikanje pripisovanja tipično »ženskih« lastnosti ženskam, ampak za ustvarjanje mnenja, 

da je za kakovostno šolanje otrok potrebna kombinacija žensk s tipično »ženskimi« in moških 

s tipično »moškimi« lastnostmi.   

Uporaba nikalnih povedi je pri diskurzivni konstrukciji pomena v vzorcu manj 

očitna. Razmeroma pogoste so v prispevkih, ki poročajo o rezultatih mednarodnih primerjav 

znanja in mature, ali v prispevkih, ki se kako drugače ukvarjajo z razliko med dosežki fantov 

in deklet. Redko so nikalne povedi uporabljene tudi kot izraz nasprotovanja 
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nekaterim predpostavkam, ki slonijo na spolnih stereotipih ali perpetuirajo neenaka razmerja 

med spoli v izobraževanju. Z diskurzivnega vidika so nikalne povedi nekoliko bolj opazne v 

razpravah o feminizaciji učiteljskega poklica in o moškosti v izobraževanju:  

 

Feminizirani poklici v šolstvu, zdravstvu, sodstvu, trgovini nam ne prinašajo realne slike zdrave 

družbe (Eri – Birk, 2014a).  

 

Ne gre za to, da so dečki dobri in šole slabe. Niti ni »drugačnost« dečkov sama po sebi slaba, 

pomeni pa izziv za starše, učitelje, šolsko kulturo in predvsem dečke same (Sobočan, 2011c).  

 

Tiste, ki se v svojem spolu počutijo dobro, ki imajo občutek, da so (bile) slišane in upoštevane, 

ki do moških v svojem življenju, privatnem in službenem, ne čutijo zamer, ne bodo izrabljale 

(pre)moči, ki jo imajo kot učiteljice nad (majhnimi) moškimi (Sobočan, 2011c).  

  

Pogojni naklon je uporabljen v primerih, ko gre za napovedi nečesa, za kar obstaja majhna 

možnost, da bi se tudi res uresničilo.   

  

Vem, da je ta predlog neuresničljiv, toda morda bi z opismenjevanjem fantov morali začeti 

kasneje (Burns v Ivelja, 2011b).  

  

Najbolj očitna je uporaba pogojnika, ko se razpravlja o različnih ukrepih, družbenih ali 

sistemskih spremembah, ki so (po mnenju avtorjev_ic prispevkov oziroma njihovih virov) pri 

vprašanju neenakosti spolov v izobraževanju ključnega pomena:  
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Zaradi spremenjenega načina produkcije oziroma življenja ljudi stopajo v ospredje prednosti 

žensk. Temu bi se moral prilagoditi tudi šolski sistem. /.../ Pri telesni vzgoji, na primer, 

upoštevamo razlike med spoloma: na dvovišinski bradlji telovadijo le dekleta. Morda bi 

morali podobno razmišljati tudi glede drugih razlik, ki so odvisne od spola - zato, da bi fantje 

dali od sebe vse, kar zmorejo. Če drži, da je sedanji šolski sistem bolj naravnan na dekleta in 

da one lažje pokažejo, kaj znajo in zmorejo, potem bi morali to upoštevati pri razvoju 

sistema (Lukšič v Ivelja, 2010).  

  

Poleg tega bi država lahko začela ozaveščati učiteljstvo o teh vprašanjih, z ukrepi pozitivne 

diskriminacije pa bi lahko poskrbela za fante (Gaber v Zupan, 2012b).  

  

Spodbujati moške, da se odločijo za ta poklic, bi moral biti prvi ukrep. /.../ Stvarnost je 

drugačna od prepričanj, zato bi bil čas, da jih začnemo spreminjati (Gaber v Zupan, 2012b).  

  

V vzorcu gradiva je prisotnih tudi razmeroma veliko domnev, ki so praviloma zapisane v 

pogojnem naklonu. V tem kontekstu je pogosta uporaba besedne zveze »naj bi bil/-o/-a«, s 

katero se izražajo domneve:   

  

Po pričakovanjih so fantje na prvo mesto postavili fizično nasilje, ki naj bi bilo v najstniških 

letih normalen pojav izkazovanja fizične moči (Rakovec, 2016).  

  

Slišati je bilo še domneve, da naj bi bil odpor pri dečkih bolj pogosto prisoten kot pri 

deklicah (Franz Lu, 2010).  
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Raba besedne zveze »naj bi« lahko izraža tudi avtorjevo_ičino zadržano držo do določenega 

mnenja, teze, ideje, razlage, argumentacije oziroma trditve. Tako je na primer v spodnjem 

primeru:  

  

Več moških vzgojiteljev v vrtcih in osnovnih šolah, je predlagala ministrica. Ti naj bi po njenem 

uravnotežili prevladujočo vlogo žensk kot vzgojiteljic in manjkajočo vlogo očetovskih figur 

(Škerl Kramberger, 2011).  

  

Pogojni naklon se, sicer redko, uporablja tudi za orise hipotetičnih situacij, ki 

vsebujejo predvidevanja:  

  

Si predstavljate, da bi pred petdesetimi leti moški izrazil željo, da postane vzgojitelj predšolskih 

otrok? Da bi uresničil svojo željo, bi moral imeti precej trdo kožo. Gotovo bi na svoj račun 

slišal, da je to ženski poklic, v katerem pravi moški v njem nima kaj iskati in podobno. Okolica 

bi mu z vseh strani sporočala, da krši nenapisano družbeno normo (Finc, 2011).  

  

Analiza modalnosti pokaže, da je najvišja stopnja nujnosti izražena na treh področjih. Zelo 

očitno nujnost vzpostavljajo deli teksta, ki se nanašajo na različne lastnosti, pripisane ženskam 

in moškim. Prispevki pogosto opisujejo, kakšne »morajo« biti ženske in dekleta in kakšni 

»morajo« biti moški oziroma fantje. 

 

A obrambne reakcije ravnateljev in strokovnih delavcev so se spet pojavile v smislu: /.../ »pa 

saj se fantje morajo malo zravsati« /.../ (Pušnik, 2016).  

 

A jim [dijakinjam, ki so se udeležile predstavitve poklicev v okviru dogodka Dan za punce, op. 

a.] obenem položila na srce, da z vstopom v »moško« področje ne smejo postati moški. »V 
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službo ali na sestanek morate priti kot ženske, k stvari prinesti svojo ženskost,« jim je svetovala, 

nato pa jih poslala med načrtovalce motorjev, programerje, modelarje in oblikovalce (Bucik 

Ozebek, 2014). 

  

Lastnosti, ki jih povezujejo z enim in drugim spolom, so v teh primerih spolno stereotipne, 

razlikujejo pa se načini razlage njihovega izvora, ki segajo od teorije o razlikah 

kot družbeno konstruiranih do esencialističnih, bioloških razlag:  

 

In občutek imam, da fante v tej točki še nekoliko bolj pomilujemo kot dekleta. Fantu se nekako 

bolj »spodobi«, če je razgrajač in pobalin, dekleta se morajo vesti »odgovorno« (Ivelja, 

2011c).  

 

Da postaneš vodilni, moraš biti zelo zagnan in agresiven. Verjetno pri tem igra vlogo 

testosteron (n. a., 2008).  

 

To je dokaz evolucijskega programiranja: ženske niso ustvarjene za to, da bi vso energijo 

vložile v en projekt in nato umrle. Narejene so daljše življenje, ker morajo vzgojiti otroke (n. 

a., 2008). 

 

Drugo opaznejše stališče nujnosti, ki ga izražajo izbrane modalne oblike, je povezano s 

spremembami šolskega sistema. Prispevki poudarjajo nujnost sprejetja določenih ukrepov, ki 

bi blagodejno vplivali na stanje neenakosti spolov v izobraževanju. V tem smislu prispevki 

opozarjajo, da »smo preveč usmerjeni v enakost žensk« (Lukšič v Škerl Kramberger, 2011), 

zato »bi morali« spremeniti in prilagoditi šolski sistem, da bi upošteval razlike med spoloma in 

pomagal fantom, da bi »dali od sebe vse, kar zmorejo« (Lukšič v Ivelja, 2010), sicer se »bomo 

morali« čez deset let ukvarjati z neenakostjo moških (Lukšič v Škerl Kramberger, 
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2011). Ker velja vsesplošno soglasje o problematičnosti feminizacije učiteljskega poklica, »bi 

moral biti prvi ukrep« povečanje števila moških učiteljev v šolah (Gaber v Zupan, 2012).  

Analiza modalnosti je pokazala tudi na stališče o nujnosti in neizbežnosti zmanjševanja s 

spolom povezanih razlik s pomočjo izbire ustreznih pristopov in rešitev, ki naslavljajo 

specifične potrebe fantov in deklet.  

 

Učitelji bi morali biti poučeni o temeljnih razlikah in pristopih za deklice in dečke /.../ (Mlakar, 

2011). 

 

Kljub temu pa bi morali učitelji več pozornosti posvečati spodbujanju interesa za branje, zlasti 

pri fantih, katerih dosežki so tudi tokrat slabši kot pri dekletih (pri čemer naša država ni 

izjema) (Žolnir in Kramžar, 2010).  

 

V vzorcu je tudi nekaj tekstov, ki izražajo absolutno prepričanost glede pomembnosti 

zagotovitve pravičnosti in enakosti spolov v vzgoji in izobraževanju ter temeljijo na stališču, 

da »morajo« imeti vsi enake možnosti za svoj uspeh, da »morajo« biti strokovni delavci v šolah 

pozorni na pojave neenakosti, in sicer z zagotavljanjem enakopravnosti za vsakega 

otroka (Svetlik, 2017), in da »mora« pravičen učitelj dekletom namenjati enako pozornost kot 

fantom (Kodelja v Lešnik, 2007). Prav tako je v vzorcu nekaj prispevkov, ki stališče nujnosti 

izražajo v kritičnih obravnavah spola in neenakosti v edukaciji. Ti na primer pozivajo k 

nujnosti razmisleka o vlogi šole pri posredovanju specifičnih podob moškosti in ženskosti ter 

izpostavljajo, da »moramo« razmisliti o pričakovanjih in predstavah učiteljev_ic, povezanih s 

spolom učencev_k (Zupan, 2012), problematizirajo dualizme, ki se vežejo na spol in obstoj t. i. 

»ženskega« in »moškega« sveta, in izpostavljajo, da znanja in zmožnosti »ne moremo in 

ne smemo« podkrepiti s spolom (Vavpotič, 2012).  

Razmerja neenakosti spolov se lahko vzpostavljajo tudi z uporabo glagolov, ki izražajo različne 

odnose moči, v katerih sodelujejo fantje in dekleta, moški in ženske. Tipičen primer je 

prispevek o dogodku Dan za punce, katerega namen je opolnomočenje deklet s spodbujanjem 
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k netradicionalni izbiri študijske smeri, a po drugi strani pri opisovanju odnosov in interakcij, 

v katere stopajo dekleta, uporablja glagole, ki jih je z vidika diskurzivne analize smiselno 

kritično ovrednotiti kot mehanizem, ki podobno kot uporaba zaimkov »mi-oni« služi ideološko 

določeni147 družbeni kategorizaciji različnih družbenih skupin (Erjavec in Poler Kovačič, 

2007). Dekletom tako soustanoviteljica podjetja, ki je sodelovalo pri predstavitvi, »odstre« 

delček sveta podjetništva, doktorica s Fakultete za elektrotehniko jih na nekaj »opozori«, mladi 

raziskovalec (eden od dveh moških, ki sodelujeta na dogodku) pa jih »vsaj nekoliko [vpelje] v 

za njih še precej abstraktni svet sodobnega podjetništva« (Žolnir, 2014). Dekleta so v prispevku, 

čeprav je dogodek namenjen njim, reprezentirana na izrazito podrejenem položaju, kot pasivne 

opazovalke, ki jim za en dan tisti z večjo družbeno močjo dovolijo vpogled v svoj svet.148 

Prispevki zelo pogosto vključujejo tudi komentarje, sodbe, ugibanja in mnenja o razlikah med 

spoli v izobraževanju, ki jih uvajajo s kvalifikatorji dobro, slabo, ni dobro, premočno, manjše, 

bolj, po mnenju/njenem/njegovem, mislim, morda, menda, gotovo idr. Nekaj tipičnih 

primerov:  

 

Mislim, da se več deklic vpiše v gimnazijo – in tu je največja razlika – tudi zato, ker je s fanti v 

osnovni šoli več problemov, ocene pa so vsaj deloma tudi mehanizem za discipliniranje (Bucik 

v Ivelja, 2007). 

  

                                                
147 Učinek te prakse je ideološki, ker je osnovan na odnosih nadrejenosti in podrejenosti oziroma perpetuira 

neravnovesje v odnosih družbene moči med posameznimi družbenimi akterji_kami.  

148 To drži, če se osredotočimo le na eno razsežnost strukturne neenakosti – reprezentiran je odnos med 

srednješolkami, ki so v podrejenem položaju v odnosu do ostalih sodelujočih v predstavitvi, ki jih naslavljajo s 

položaja avtoritete. Če v fokus postavimo katero od drugih osi neenakosti, postane slika kompleksnejša. Že če se 

osredotičimo na spol, situacija ni več tako enoznačna, saj imamo na eni strani dekleta, na drugi strani (na poziciji 

oblasti) pa dve ženski in enega moškega: soustanoviteljico podjetja, doktorico znanosti in mladega raziskovalca. 

Kakšna razmerja moči se rišejo v tej konstalaciji? Zagotovo ne moremo trditi, da je družbeni status tistih, ki 

govorijo s pozicije oblasti, primerljiv (npr. doktorica znanosti-mladi raziskovalec), pri čemer je najmanj 

privilegiran prav položaj moškega. Vse to je dokaz o pomembnosti intersekcionalne perspektive pri preučevanju 

odnosov družbene neenakosti. 
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Res je, da imamo vse manj moških učiteljev, prevladujejo učiteljice. Je to dobro ali 

slabo? Pravzaprav ne vem, v vsakem primeru bi raje videl, da mojega otroka ali vnuka poučuje 

dobra učiteljica kot slab učitelj (Cotter v Bandur, 2017).  

 

Feminizacija šolstva ima gotovo globlje posledice, kot jih ima ta proces v drugih 

poklicih (Zupan, 2008a).  

 

Ali so fantje pri ocenjevanju res diskriminirani, pa je za zdaj mogoče le ugibati; celovitih 

raziskav, ki bi zajele vse ravni izobraževanja, o tem vprašanju nimamo (Ivelja, 2009).   

 

V njih [fantih, op. a.] ni več možatosti, borbenosti (ker je menda vzgoja v celoti prepuščena 

ženskam), postajajo podobni dekletom /.../ (Virk, 2011).  

 

V sklopu analize slovničnih pravil pozornost namenjamo tudi načinom izražanja ključnih 

pomenov teksta oziroma uporabi orodij za oblikovanje pomena. Analiza je pokazala, da so med 

njimi ključni posploševanje, abstrahiranje in konkretizacija. Posploševanje in abstrahiranje sta 

opazna zlasti v primerih, ko prispevki uvajajo določene kategorije, ki jih vrednotijo, razvrščajo 

ali primerjajo. Pri tem brišejo posebnosti, izjeme in izvzemajo ter odmišljajo vse, kar ne sodi v 

vnaprej določen oziroma izbran kalup. V večini primerov se v navezavi na spol tako govori o 

skupini deklet in skupini fantov, ki sta povsem homogeni in se razlikujeta zgolj v odnosu druga 

do druge, ne pa tudi notranje. Prispevki razmeroma pogosto omenjajo tudi druge osi družbene 

kategorizacije, a ne z vidika intersekcionalne perspektive, ki pozornost namenja obravnavi 

presečnih neenakosti in različnih križišč, ki jih tvorijo kombinacije kompleksnih neenakosti, na 

katerih so učenci_ke. Posploševanje in abstrahiranje imata tehnično vlogo zagotavljanja 

jasnosti, kompaktnosti in strnjenosti besedila (in ju v določeni meri torej zahteva forma 

prispevka oziroma medija), na vsebinski ravni pa brišeta edinstvenost družbenih pozicij 

posameznikov_ic, ki jih oblikuje sovpliv različnih osi neenakosti. 
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Nasprotno funkcijo ima konkretizacija, ki splošne dele besedila nadgradi z novimi 

informacijami, ki jasneje opredelijo obravnavano problematiko. Tu lahko izpostavimo razlago 

določene tematike s pomočjo navedbe primera, ki se je teksti poslužujejo predvsem z namenom 

obogatitve besedila, ki razmeroma nezanimivo, neosebno temo preobrazi v zanimivo. Tako 

eden od prispevkov na primeru nepravično ocenjenega fanta razloži srž problema, ki ga želi 

izpostaviti, s čimer približa obravnavano tematiko bralcem_kam, saj s konkretizacijo, 

ponazoritvijo z dejanskim primerom, poskrbi za njihovo čustveno vpletenost (Zupanc, 2015). 

Tudi hipotetični primeri so lahko uporabljeni kot orodje, s katerim se vpliva na čustva, stališča 

in mnenje bralcev_k, hkrati pa zaradi svoje hipotetičnosti dopuščajo tudi nekoliko več 

senzacionalizma. Takšen je na primer naslednji hipotetičen primer, ki problematizira težave 

fantov v šolah in hitro ter precej nesorazmerno preraste od težav z branjem do zasvojenosti z 

drogo:   

 

V prvem razredu ima težave z branjem, učiteljica ne zna prisluhniti, ga pogosto bolj ali manj 

jasno izpostavi ali stigmatizira, deček začne sovražiti šolo, njegovo samospoštovanje se niža ... 

Ko postane najstnik, je odklonilen, problematičen, pogosteje kot zadovoljni vrstniki 

eksperimentira ali se samozdravi z alkoholom, travo, drogo, nevarnostmi (Sobočan, 2011c).  

 

Prav tako pritegne pozornost primer, ki ga predstavljamo v nadaljevanju in ki s podrobnim 

opisom odzivov vpletenih poskrbi za zanimivost napisanega ter hkrati s 

pripisovanjem predznakov, ki razločujejo obe skupini avtorjev, vzpostavlja jasno 

perspektivo obravnave tematike. Gre za opis scene iz dokumentarnega filma »Teorija spola – 

pranje možganov«, v katerem so znanstveniki soočeni z mnenji druge strani. Znanstvenika, ki 

zagovarjata vpliv biologije na s spolom povezane razlike, se na protiargumente 

odzoveta s »presenečenim nasmehom in navajanjem dejstev iz svojih in drugih raziskav«. Njun 

suveren, hladnokrven in profesionalen odziv je kontrastiran z odzivom raziskovalcev t. i. 

»teorije spola«, ki ob soočenju z nasprotnim mnenjem »z zamaknjenim pogledom vidno 

obstaneta in se (malce jezno) čudita, kako to, da ljudje vložijo toliko energije in so tako 

zainteresirani za raziskovanje razlik med spoloma« (Ašič, 2015). Odziv, ki ga zaznamuje 

neznanstvena čustvenost, služi za diskreditacijo strokovnosti znanstvenikov, ki s spolom 

povezane razlike umeščata v družbeni kontekst. Interpretacija njunega odziva namreč sugerira, 
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da so jima dejstva nasprotne strani odvzela sposobnost argumentacije, s tem pa postavila temelj 

za čustveno buren odziv, ki v znanosti ni zaželen. Titus (2004, str. 155) v tem kontekstu govori 

o retoriki histerije oziroma o obtožbah, s katerimi se soočajo feministični_e raziskovalci_ke, o 

domnevno histeričnem iskanju dokazov neenakosti, ki so bile izkoreninjene že v prejšnjih 

generacijah. Namen takšnih očitkov je implicitno namigovanje, da je njihova moralna presoja 

pod vplivom iracionalnih in emocionalnih dejavnikov, ne pa utemeljena z racionalno oceno 

stanja. 

Še en način posredovanja diskurzov o spolu v izobraževanju temelji na retoričnem uokvirjanju 

razlik med spoli v izobraževalnem kontekstu kot znanstvenem dejstvu, utemeljenem v biologiji. 

Gre za uporabo (kvazi)znanstvene argumentacije, ki prav tako uporablja mehanizme 

posploševanja, abstrahiranja in konkretizacije, spogleduje pa se s popularnimi 

nevroznanstvenimi ugotovitvami o razlikah strukture in funkcij med ženskimi ter moškimi 

možgani. Funkcionalne in morfološke razlike med ženskimi in moškimi možgani so 

reprezentirane kot nesporen dokaz, s katerim se pojasnjuje obstoj vseh ostalih razlik glede na 

spol, kljub temu da je dejanski učinek in pomen omenjenih razlik izjemno težko določiti ter 

nedvoumno dokazati vpliv spola na možganske funkcije in aktivnost, povezano z delovanjem 

možganov. Proces formulacije dejstev je pomemben, ker ima dva učinka: ko določena trditev 

postane razumljena kot dejstvo, pridobi avtoriteto »resnice«, ostale, »konkurenčne« trditve pa 

postanejo propaganda, kot pojasnjuje Titus (ibid.). Foucault v tem smislu govori o diskurzivni 

formaciji, ki podpira določen režim resnice – sistem, v katerem se vzpostavlja resnica v 

diskurzu; ki torej določa, kaj je sprejeto kot resnica (in kaj ne), a tudi, kaj je sploh mogoče reči 

in kdo lahko govori. 

Analiza glagolskega naklona, modalnosti in orodij za oblikovanje pomena pokaže, da prispevki 

o spolu v izobraževalnem kontekstu poročajo na specifične načine, ki izražajo določeno 

gledišče, iz katerega izhajajo. Analiza slovnice torej kaže na diskurzivno konstrukcijo pomena 

v prispevkih, pri čemer imajo glavno vlogo predpostavke, ki jih prispevki vpeljejo kot 

samoumevne, ne da bi jih zatrdili. Če se je analiza do tega trenutka ukvarjala z načini 

posredovanja predpostavk, so v naslednjem poglavju predpostavke analizirane z vsebinskega 

vidika. 
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9.6 Predpostavljanje in makropropozicije  

  

Analiza makropropozicij razkriva nekatere ključne ideje oziroma splošna prepričanja o 

obravnavanih tematikah, ki slonijo na določenih predpostavkah. Analiza predpostavk in 

stereotipov, ki so prisotni v prispevkih, pokaže na vrsto implicitnih, a tudi 

eksplicitnih predpostavk o spolu v izobraževanju, ki se združujejo v različne diskurzivne 

okvirje. Podrobnejša analiza in kontekstualizacija predpostavk, ki tvorijo različne diskurze, sta 

opravljeni v okviru diskurzivne in družbene analize in sta umeščeni v naslednje poglavje, na 

tem mestu pa so predstavljeni splošnejši vsebinski rezultati analize predpostavljanja, ki je 

zajeto v ključnih sporočilih tekstov oziroma v makropropozicijah. 

Analiza pokaže nekaj najpogostejših ključnih idej o spolu in s spolom povezanih razlik v 

izobraževalnem kontekstu:   

- obstajajo razlike med fanti in dekleti glede na njihove interese, lastnosti, delovanje;   

- te razlike so biološkega izvora;   

- te razlike so družbenega izvora;   

- smiselno je prilagoditi pedagoški pristop razlikam, povezanim s spolom;   

- fante in dekleta je treba spodbujati k netradicionalnim izbiram študijske in poklicne 

poti;   

- razlike med fanti in dekleti vplivajo na uspešnost v šoli;   

- fantje so v krizi; 

- za kakovosten razvoj in vzgojo otrok sta nujna tako moški kot ženski princip oziroma 

pristop;  

- feminizacija učiteljskega poklica je problematična.    

Prvi in najopaznejši niz predpostavk se nanaša na spolno stereotipne lastnosti, zanimanja, 

značilnosti fantov in deklet. Prispevki so polni predpostavk, kakšni so fantje in kakšna so 

dekleta, o tem, kaj jih zanima, pritegne, s čim se želijo ukvarjati, kakšni so njihovi odzivi in 

načini delovanja v različnih situacijah. Skupno vsem tem predpostavkam je, da temeljijo na 

reprezentacijah razlik. Poudarjajo torej mesta, situacije, trenutke, v katerih so fantje drugačni 

kot dekleta. Praviloma takšne predpostavke temeljijo na binarizmih, ki ustvarjajo še očitnejšo 
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ločnico med »moškim« in »ženskim svetom«. Tipične predpostavke v sklopu splošnega 

prepričanja o obstoju pomembnih razlik med moškimi in ženskami so npr.:   

- moški/fantje se vedejo drugače kot ženske/dekleta (moški so bolj drzni, nagnjeni k 

sprejemanju tveganja, k tekmovanju, so bolj zagnani, zahtevni, racionalni, strogi, polni 

elana, robati, telesni in enostranski, ženske so bolj nežne, poslušne, 

empatične, duševne, počasne, pasivne, prilagodljive, marljive, so manj pripravljene 

tvegati, manj samozavestne, drugače izražajo stisko, stres in strah ...);  

- moški/fantje in ženske/dekleta blestijo na različnih področjih (fantje so bolj 

praktični, metodični, dekleta uspešnejša v šoli, pri komunikaciji, branju ...);  

- moške/fante zanimajo druge stvari kot ženske/dekleta (fante bolj zanimata tehnika 

in šport, dekleta družboslovje in odnosi, fante bolj zanimajo avtomobilske tekme, 

nogomet, vijaki, varovalke, dekleta razprodaje oblačil, kupovanje hrane, 

hujšanje, fantje in dekleta imajo različne bralne interese, fantje se ne ukvarjajo s 

šivanjem in z ročnimi deli, ženske niso vešče dela z računalnikom ...);  

- moški/fantje in ženske/dekleta imajo drugačen odnos do pomembnih vprašanj ter se 

drugače odzivajo v enakih situacijah (dekleta so bolj osredotočena na uspeh,149 fantje 

so bolj fokusirani na en problem, dekleta so zmernejša in bolj razdelijo pozornost, 

moškim sta bolj pomembna status in denar, ženske niso karieristke, fantje izražajo 

stisko bolj ekspresivno, dekleta se bolj zaprejo vase, fantje so samozavestnejši od 

                                                
149 Gre za predpostavko, da so boljši dosežki deklet posledica večje ciljne orientiranosti, da so dekleta torej bolj 

osredotočena na uspeh in si zastavljajo jasnejše cilje, ki jim tudi uspešneje sledijo. Tezo o odločnosti in 

osredotočenosti deklet lahko interpretiramo kot posledico zaupanja v meritokracijo, ki je, kot pravita Kumra in 

Simpson (2018), še zlasti očitno med dekleti, tj. družbeno kategorijo, ki jo najglasneje nagovarjajo postfeministični 

diskurzi o ženskem uspehu. Zaupanje v meritokracijo, v idejo, da so dosežki in izobrazba ključni kriteriji za 

napredovanje, je namreč osnovano na prepričanju, da smo vsi zmožni premagati ovire na poti do cilja, če le 

vložimo dovolj truda. Teza o ciljno usmerjenih in odločnih dekletih je torej posledica postfeministične družbene 

klime, pri čemer diskurzi v vzorcu spregledajo ključne razsežnosti problematike, ki jo lahko začrtamo z 

vprašanjem: »Zakaj so ravno dekleta tista, ki menijo, da se morajo bolje izkazati in (bolj) trdo delati za dosego 

začrtanega cilja?« Če poskusimo odgovoriti na to vprašanje, je treba prevprašati zdravorazumsko naravo 

predpostavke o odločnih dekletih in za začetek analizirati povezavo med spolom posameznika_ce in različnimi 

(sistemskimi, strukturnimi ...) ovirami, s katerimi se sooča na svoji izobraževalni (in v nadaljevanju tudi karierni) 

poti. 
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deklet, odziv pri ženskah je pogosteje posledica čustvenega impulza, pogosteje ravnajo 

po intuiciji, moški pa po razumu, moški jasneje postavi meje kot ženska ...).150 

Pri tem se je smiselno zavedati, da so predpostavke, ki tvorijo splošne ideje o spolu v 

izobraževanju, povezane oziroma se prepletajo. Zgoraj navedene predpostavke o razlikah med 

fanti in dekleti tako temeljijo na določenih drugih predpostavkah, prav tako iz njih izvirajo 

nove. Tako je na primer splošna predpostavka o temeljnih razlikah med moškimi in 

ženskami osnovana na predpostavki o biološkem oziroma družbenem izvoru teh razlik. Tako 

lahko prispevki poudarjajo, da se moški in ženske razlikujejo, ker tako narekuje narava, zaradi 

njihove specifične zgradbe možganov, hormonskega delovanja, razlik pri fizični moči in 

drugačnega poteka zgodnjega razvoja. Lahko pa razlike ovrednotijo kot družbene, s čimer 

spolne stereotipe reflektirajo na kritičen način, na primer kot posledico socializacije v ospoljene 

vloge in družbenih ter kulturnih predstav o spolu ter z njimi povezanih pričakovanj. Iz 

predpostavke o spolno specifičnih interesih izvira predpostavka, da je za kakovostno in 

pravično obravnavo fantov ter deklet pri delu z njimi smiselno prilagoditi pedagoški 

pristop njihovemu spolu in jih vključevati v različne dejavnosti glede na spolno specifične 

interese. V tem kontekstu so prisotne predpostavke o nujnosti zavedanja različnosti spolov pri 

poučevanju in ubiranju drugačnega poučevanja glede na spol učencev_k, kar pomeni, da naj bi 

učitelji pazili pri sestavljanju nalog, izbiri poučevanja, tipih nalog, vsebinski navezavi pouka 

na vsakdanje življenje, da vse to »enakovredno [ustreza] obema spoloma« (Pajić, 

2013). Dekleta naj bi potrebovala »drugačen prijem – motivacijo, da bodo ugotovila, kje je 

naravoslovje tudi dekliške narave« (ibid.), zanje naj bi bile primernejše bolj umirjene 

dejavnosti, pri katerih lahko med ustvarjanjem izražajo sebe, fantje pa naj bi bolj uživali 

v živahnih igrah in dejavnostih z veliko akcije, gibanja in izzivov (Turk, 2014). Prav tako je v 

                                                
150 Pripisovanje različnih lastnosti, načinov delovanja, razmišljanja, interesov fantov in deklet je diskurzivno precej 

poenoteno – fantje so konsistentno reprezentirani na enak način, ki se razlikuje od reprezentacij deklet, a je notranje 

homogen. Le en tekst, ki analizira razliko med športnimi dosežki glede na spol (Slana, 2011), obrne ustaljene 

reprezentacije stoičnih moških in čustvenih žensk na glavo, ko boljše športne dosežke deklet poveže z njihovo 

čustveno hladnostjo in pragmatičnostjo, slabše dosežke fantov pa s pretirano emocionalnostjo oziroma slabšo 

sposobnostjo regulacije čustev. Kljub temu da gre za protiprimer ustaljenega diskurza, je tudi ta v bistvu osnovan 

na isti dihotomizaciji. Ne gre torej za kritično refleksijo načinov reprezentacije, ampak le za drugačno 

interpretacijo, zastavljeno na enakem temelju; ki pa nam vendarle lahko daje osnovo, da ustaljeno dihotomijo 

postavimo pod vprašaj: razkrije nam namreč, kako so razmerja med spoli stvar interpretacije. 



 287 

več tekstih prisotna teza, da fantje ne berejo radi, ker so prisiljeni brati literaturo, ki jih ne 

zanima in ne ustreza njihovim zanimanjem. 

Čeprav prevladujoče reprezentacije moških in žensk perpetuirajo spolne stereotipe in sledijo 

tradicionalnim koncepcijam spolnih vlog, je ena splošnih ključnih idej v vzorcu po drugi strani 

tudi spodbujanje k preseganju tradicionalnih študijskih in poklicnih poti. Ta ideja temelji na 

predpostavki, da bi bila družba bolj enakopravna, če bi se več deklet odločalo za tipično moške, 

tehnične smeri, več fantov pa za pedagoški študij. Prispevki nizko udeležbo žensk na t. i. 

STEM-smereh151 razlagajo s predpostavkami o:   

- različnih ovirah, s katerimi se srečujejo dekleta pri izbiri netradicionalnega študijskega 

in poklicnega področja;  

- usmerjanju deklet na druga področja v procesu šolanja;  

- nezadostni samozavesti in pogumu deklet, ki se raje odločajo za bolj »varne« izbire.  

Majhno število moških v pedagoških poklicih naj bi bilo med drugim posledica:  

- prevelikega števila žensk v učiteljskem poklicu, ki odvrne moške;  

- prenizkih plač;  

- degradacije oziroma razvrednotenosti učiteljskega poklica;  

- odsotnosti spodbud fantom za pedagoške študije;  

- teze, da moški ne znajo vzgajati otrok in da so ženske po naravi vzgojiteljice, da jim je 

učiteljski poklic bolj pisan na kožo:  

 

Res je, da je moških v vrtcih malo, a tega ne moremo spremeniti. Mislim, da je ženska bolj 

rojena za vzgajanje in delo z otroki, zato bo moških vzgojiteljev vedno malo. Tako se mi pač 

zdi (Pšunder v n. a., 2013).  

 

                                                
151 STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Mathematics) je uveljavljen akronim za področja naravoslovja, 

tehnologije, inženirstva in matematike. 
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Celo malo postrani gledam moške kot učitelje nižjih razredov ... Ne, ne, to [ne, op. a.] gre (Merc 

v Vistoropski, 2012).  

 

Ideja o škodljivosti feminizacije učiteljskega poklica je vsesplošna in temelji na predpostavkah, 

da je za zdrav razvoj otrok, še zlasti fantov, nujna prisotnost obeh spolov oziroma 

uravnoteženost moške in ženske vloge. Moški učitelji naj bi se od ženskih učiteljic bistveno 

razlikovali po načinu in metodah dela, vzpostavljanju in zagotavljanju discipline v razredu, 

dejavnostih, ki jih pripravljajo za otroke. Fantom naj bi primanjkovalo pozitivnih moških 

vzornikov, saj se v obdobju odraščanja ves čas srečujejo z ženskimi liki in so pod 

prevelikim vzgojnim okriljem žensk. V tem kontekstu je problematizirano ideološko visoko 

vrednotenje ženskih okolij, saj naj bi popolna feminizacija vzgojnih sredin negativno vplivala 

na čustveni, duhovni, fizični, socialni razvoj fantov, ki so se znašli v krizi in ob odsotnosti 

moških vzornikov postajajo pomehkuženi.  

Na to splošno prepričanje se veže še en niz predpostavk o posledicah feminizacije, ki naj bi šole 

povsem prilagodila ženskemu oziroma dekliškemu načinu dela. V tem smislu so prisotne teze, 

da šole manj zadovoljivo izpolnjujejo pričakovanja učencev moškega spola, da nagrajujejo 

tipično ženske lastnosti – pridnost, poslušnost, ubogljivost, marljivost – in kaznujejo tipično 

moške lastnosti – živahnost, spontanost, energičnost. S tem je tesno povezana 

tudi predpostavka o nepravičnosti internega ocenjevanja, ki izpostavlja, da so ocene tudi v 

funkciji discipliniranja, kar še posebej škoduje fantom. Fante in dekleta 

se praviloma vedno obravnava v medsebojnem odnosu, se jih primerja ter razvršča. Gre za 

reprezentacije tekmovalnosti v izobraževanju, ki slonijo na predpostavkah o dekletih v 

prednosti in fantih, ki za njimi zaostajajo. 

V tem poglavju so zbrana najpogostejša splošna prepričanja iz vzorca. Kako se diskurzivno 

konstruirajo na podlagi različnih predpostavk in v kakšne diskurzivne okvirje se sestavljajo in 

umeščajo, pa podrobneje analiziramo v naslednjem poglavju, v katerem sledijo interpretacija 

in razlaga ter kritična refleksija rezultatov analize.  
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10. Interpretacija in razlaga 

 

Diskusija, ki sledi, temelji na interpretaciji in razlagi rezultatov tekstovne analize, 

predstavljenih v prejšnjem poglavju, in zajema koraka družbene in diskurzivne analize. Z njo 

so izpolnjeni preostali štirje raziskovalni cilji; z novimi uvidi o reprezentacijah spola v vzgoji 

in izobraževanju v slovenskih medijih in pedagoških revijah pa disertacija prispeva k razvoju 

znanosti na področju razumevanja konstrukcij spola v vzgoji in izobraževanju. 

 

10.1 Diskurzivna analiza 

 

V naslednjih podpoglavjih analiziramo diskurze o spolu v izobraževalnem kontekstu iz vzorca 

gradiva. Oblikujemo ključne diskurzivne okvirje, ki združujejo posamezne diskurze, 

predpostavke, argumentacije in interpretacije s skupnimi značilnostmi, pri čemer pozornost 

namenjamo tako vsebini kot načinom interpretacij ter kontekstualizacij v posameznem 

diskurzivnem okvirju. Diskurzivni okvirji so praviloma v odnosih interakcije, saj sodelujejo pri 

formulaciji ideologij. Gre torej za kompleksen preplet diskurzov, ki jih za potrebe analize lahko 

razdelimo v posamezne okvirje, a se je treba pri tem zavedati, da v tekstih nastopajo povezano, 

in sicer v različnih kombinacijah. Z oblikovanjem in refleksijo posameznih diskurzivnih 

okvirjev izpolnimo dva raziskovalna cilja: 

 

RC5: Identificirati in analizirati diskurze o spolu v izobraževalnem kontekstu v identificiranih 

temah v izbranem analiziranem gradivu. 

 

RC7: Identificirati morebitne razlike med diskurzi o spolu v izobraževalnem kontekstu v 

analiziranih gradivih, namenjenih splošni javnosti, ter v tistih, ki so namenjeni zaposlenim na 

pedagoškem področju.   
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Namen poglavij, ki sledijo, ni kritika ideologij s ciljem odkrivanja »resnične resnice«. Izhajajoč 

s poststrukturalistične perspektive, disertacija na tej točki sledi Foucaultu, ki resnico, subjekte 

in odnose med njimi razume kot ustvarjene v diskurzu, za katerim ne obstaja nobena »prava«, 

»resničnejša resnica«. Namesto razmislekom, na kakšen način se medijske reprezentacije spola 

in neenakosti spolov povezujejo z realnostjo, pozornost namenjamo načinom transformacije 

določenih152 prepričanj, idej in predpostavk v dejstva. V disertaciji ne želimo iskati odgovorov 

na vprašanja, ali so fantje in dekleta resnično tako zelo pomembno drugačni, kot se to prikazuje 

v diskurzih, in ali imajo fantje res slabše dosežke od deklet. Cilj ni dokazovati, ali je oziroma 

ni tako, ampak pokazati, kako se neka tema (npr. razlike med dosežki fantov in deklet) 

diskurzivno konstruira kot težava (ali ne). Če nekaj, kar je v diskurzu ustvarjeno kot težava, kot 

takšno prepozna tudi oblast, s tem pridobi avtoriteto resnice, na podlagi katere se lahko 

spreminjajo tudi obstoječe politike in prakse, ali vsaj status prioritete oziroma problema, glede 

katerega je treba nekaj storiti. 

V interpretaciji in razlagi rezultatov diskurzivne analize gre torej za izpostavljanje tistih mest, 

kjer je bilo zaznano diskurzivno delovanje, in načinov, na katere diskurzi sodelujejo pri 

produkciji vednosti, kot bi rekel Foucault. Gre torej za interpretacijo načinov ustvarjanja 

vednosti o spolu, razmerij med spoli, izhodiščnih perspektiv in kontekstov, v katere se umeščajo 

spol in odnosi med spoli. Ključno je sodelovanje medijev in pedagoških revij pri konstruiranju 

in perpetuiranju specifičnih razmerij moči. Ko določen diskurz s pomočjo mehanizmov 

repeticije, konstantne prisotnosti in vzdrževanja pozicije neprevprašljivosti do takšne mere 

oblikuje javno mnenje, da prevzame status splošnega znanja, da torej postane vednost in 

prevzame avtoriteto »resnice«, je samo vprašanje časa, kdaj mu bodo sledile politike, ki 

narekujejo prakse v družbenih institucijah. Foucault se osredotoča na zgodovinsko konstrukcijo 

resnice, ki se ustvarja v diskurzu, pri čemer se posveti odnosu med vednostjo in oblastjo 

oziroma učinkom oblasti. Na tej točki se interpretaciji, temelječi na Foucaultovi teoriji, pridruži 

razlaga, osnovana na Purvisovih in Huntovih razmislekih (1993), ki pozornost usmerita k 

potencialnim ideološkim učinkom diskurzivnega procesa. Glavni cilj sledečega poglavja je 

namreč izpostaviti vlogo diskurzov pri formulaciji ideologije na družbeni ravni. 

 

                                                
152 Pri tem je pozornost namenjena izboru – za katere ideje, predpostavke torej gre in zakaj ravno za te. 
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10.2 Diskurzivni okvirji 

 

10.2.1 Odsoten oče 

 

Diskurzivni okvir o odsotnih očetih temelji na predpostavki o pomembnosti vpliva obeh 

staršev153 na razvoj otrok, zlasti fantov. Vloga očeta in matere naj bi bila pomembna predvsem 

z vidika razvoja spolnih vlog, ki naj bi se izoblikovale v družini z imitiranjem obeh staršev 

(Smajla in Vodopivec Lepičnik, 2014). V tem kontekstu sta izpostavljena razlika med vlogo 

matere in očeta ter dejstvo, da sta ravno zaradi tega, ker pokrivata vsaka svoje področje, obe 

nujno potrebni za zdrav socialni in čustveni razvoj otrok. Kombinacija ženskega in moškega 

vzgojnega pristopa naj bi zagotovila optimalne pogoje za odraščanje otrok. Matere naj bi znale 

poskrbeti za čustvene potrebe, očetje naj bi bili boljši pri postavljanju meja in zagotavljanju 

discipline. Odsotnost enega ali drugega vzgojnega principa naj bi imela negativen vpliv na 

razvoj otrok s posledicami še v odraslem življenju.154 Le odraščanje v »mešani« skupnosti lahko 

zagotovi možnost »oblikovanja osebnosti iz moškega in ženskega pogleda«, kar naj bi bila za 

odraščanje »bolj pozitivna in sprejemljiva« izkušnja (Kolenko, 2015). Velja torej teza, da vsak 

otrok nujno potrebuje tako mater kot očeta, ker je od njiju deležen različnih oblik ljubezni; od 

matere naj bi jo prejel brezpogojno, ljubezen očeta pa naj bi bila drugačna – pogojena in 

začasna. V kombinaciji z očetovo »tršo« vzgojo naj bi bila pogojenost njegove ljubezni ključni 

vir zunanje motivacije za trud in uspeh fantov (Zimbardo v Kozmos, 2015). V tem kontekstu je 

problematizirana zlasti odsotnost očetov, ki naj bi bila značilna za slovensko družbo. Odsotnost 

očetov je deloma posledica pluralizacije družinskih oblik, a naj bi bila njihova vloga tudi v 

tradicionalnih jedrnih družinah, kjer so očetje fizično prisotni, zanemarljiva, saj naj bi bili 

čustveno odsotni in naj ne bi sodelovali kot bistveni akterji pri vzgoji otrok (Rutar, 2017). V 

tem okvirju je bila prepoznana očitna polarizacija na področju prisotnosti in vpletenosti matere 

in očeta. Matere so še posebej v interakcijah s sinovi praviloma reprezentirane kot »helikopter 

mame« (Sobočan, 2011č), ki jih je strah, da bodo izgubile stik s sinovi, s čimer posledično 

                                                
153 Pri čemer velja predpostavka, da sta starša mati in oče, torej dve odrasli osebi, in sicer ena ženskega in druga 

moškega spola. 

154 Zaradi odsotnosti očeta in prevelike navezanosti mame na otroka, s katerim izoblikuje »neko neobičajno in 

nenormalno partnersko zvezo«, naj bi fantje odrasli v »mehkužne«, »neodločene« moške, dekleta pa v 

»nasprotnice nasprotnega spola«, »feministke v negativnem pomenu besede« (Eri – Birk, 2014b). 
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razvijajo odnos odvisnosti in ovirajo njihovo samostojnost, samozaupanje in uravnoteženo 

čustvovanje. So čustveno vpletene v življenje sinov, hiperprotektivne in vedno v vlogi 

nadzornic, ki čezmerno varujejo in strežejo. Na izobraževalnem področju to pomeni, da se 

matere s sinovi učijo ter z učiteljicami borijo za njihov uspeh (ibid.). Očetje svojih otrok naj ne 

bi ljubili brezpogojno, ampak v zameno za svojo ljubezen zahtevajo uspeh. Posledici odsotnosti 

očetov pri vzgoji sta tako občutno zmanjšanje motivacije pri fantih in upad truda, stremenja k 

uspehu (Zimbardo v Kozmos, 2015). Diskurz o odsotnih očetih poudarja, da je oče tisti, od 

katerega sin pričakuje največ in pogosto najmanj dobi. Oče naj bi bil najprimernejši mentor in 

vzornik svojemu sinu, ki se od njega uči, kako biti moški in domnevno edini, ki je lahko v 

pomoč v obdobju odraščanja, ko interakcije med vrstniki postajajo vedno bolj kompleksne, 

fantje pa vedno bolj čustveno zavrti. 

Posledice odraščanja brez moškega vzora, ki naj bi ga fantje prepoznali v očetu, so v 

diskurzivnem okvirju reprezentirane kot potencialno izjemno nevarne. To, da fantje ob 

odsotnosti moške vzgoje odrastejo v »mehkužce«, je zgolj začetek, diskurzi svarijo tudi pred 

»hujšimi« posledicami, na primer pred odvisnostjo ali homoseksualnostjo: 

 

Tudi v Sloveniji smo zadnje [sic!] dve leti neprestano poslušali trditve, da je istospolna 

usmerjenost prirojena in tako rekoč zapisana v genih. Di Tolva pa iskreno izpoveduje, da je 

zaradi pomanjkanja očetovstva in pretirano feministične vzgoje kot nedozorela oseba padel v 

svet gejevstva, iz katerega se je le s težavo izkopal (Cukjati, 2012). 

 

Otroci, ki odraščajo v tradicionalni družini, kjer ima oče pravo vlogo očeta, mati pa je zato 

lahko nežnejša in ohranja svojo ženstveno bit, ki jo nujno potrebuje kot ženska, kot mati in kot 

žena, v največji meri razvijejo prave vrednote in vrline ter svoje najvišje potenciale in se 

samodejno izognejo zasvojenostim in omamam (Hram, 2011). 

 

Predpostavke o nujnosti očetovske figure za »zdrav«, »naraven« in »normalen« razvoj fantov, 

tega umeščajo v specifično konstrukcijo hegemone moškosti, ki jo zaznamuje ideologija 

heteronormativnosti. Posledica reprezentacij, ki uokvirjajo moškost v heteronormativnost, je 
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diskurzivna konstrukcija spolov, ki temelji na poenostavljanju kompleksnosti razlik tako med 

kategorijami spola kot tudi znotraj posamezne kategorije. Z brisanjem posebnosti in izjem so 

razlike zvedene na temeljno dihotomizacijo moški-ženska, ki sta s pomočjo reprezentacij, 

temelječih na esencialističnih predpostavkah in naturalizacijah, trdno vsidrani vsaka v svojo 

definicijo »prave« spolne identitete, ki je diskurzivno določena kot normalna. Reprezentacije 

»prave« moškosti tako temeljijo na jasnem razločevanju od vsega, kar je družbeno konstruirano 

kot žensko. Če diskurz o odsotnih očetih, ki ustvarjajo novo generacijo »pomehkužencev«, 

kritično reflektiramo, se nam razkrijejo načini delovanja binarnega spolnega sistema v 

vsakdanjem življenju, ki reproducirajo ideologijo heteronormativnosti. Zahteve po večji 

vpletenosti očetov v vzgojo sinov155 niso problematične same po sebi, vendar so problematične 

predpostavke, ki temeljijo na reprezentacijah, da »zdrav« in »naraven« razvoj fantov ni mogoč 

brez moškega vzora, pri čemer je moški vzor narejen po zelo specifičnem pojmovanju moškosti 

in po zelo specifičnem pojmovanju, kaj sploh pomeni vzor. Problematične so torej tiste teze, ki 

razvoj spolne identitete v obdobju odraščanja umeščajo v sfero biološkega156 esencializma. 

 

10.2.2 Vloga vzornika in poziv k več moškim učiteljem 

 

V diskurzu o fantih v krizi je vloga vzornikov torej ključnega pomena za razvoj in odraščanje 

fantov, tj. za soočanje z razvijanjem spolne vloge, s krizo identitete oziroma razvojno krizo 

odraščanja (Sorko, 2014). Teza o pomembnosti vzornikove vloge je v vzorcu med najočitneje 

prisotnimi, temelji pa na pripisovanju izjemnega pomena »dobremu zgledu«, ki ga otroku 

zagotavlja kompetentna odrasla oseba. 

 

Ni bil le učitelj slovenščine, bil je UČITELJ v vseh pomenih besede: prenašalec in hkrati 

občudovanja vredna zakladnica znanja, na razredne ure je nosil Dalmatinovo Biblijo ali 

                                                
155 Če bi želeli posnemati značilno diskurzivno konstrukcijo fantov v krizi, bi se na tem mestu lahko vprašali tudi: 

»Kaj pa dekleta, kako je z vzgojo hčera?« Razprav o vzgoji deklet v vzorcu praktično ni.  

156 Lahko tudi kulturnega: pri tem gre za pristajanje na trditev, da moškega ne določa zgolj biologija, ampak 

postane moški s socializacijo v določeno kulturo, vendar je pri tem kot pravi model moškosti mišljen točno določen 

tip moškosti. 
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fizikalni priročnik, ko nam je zaškripalo; po potrebi inštruktor, saj je celo stavčne člene, 

besedne analize in odvisnike znal do neke mere narediti zanimive; bil je tolažnik, zaupnik, 

zaveznik in poslušalec številnih dilem v občutljivih najstniških letih deklet in neumoren igralec 

nogometa v ekipi »svojih« fantov. /.../ Zapustil je globoko sled v nas vseh. Nekaj let pozneje sem 

se vpisovala na Pedagoško akademijo z mislijo, da si želim postati takšna učiteljica, z mislijo, 

da želim imeti tak odnos, kakršnega sem bila sama deležna, v otrocih želim pustiti sled, če že 

ne pečata, kakršnega je v meni pustil moj vzornik (Frigelj, 2017). 

 

Zagotavljanje dobrega zgleda ni pomembno samo po sebi, temveč predvsem zato, ker naj bi 

služilo kot izhodišče za izkustveno učenje in učenje po modelu, ki si ga otroci običajno izberejo 

v svoji primarni družini, saj želijo biti čim bolj podobni svoji mami, očetu ali mentorju (Sorko, 

2014). Diskurz o odsotnih očetih je tako zgolj en vidik širše problematike težav fantov, ki z 

reprezentacijami škodljivega vpliva netradicionalnih družinskih oblik na odraščanje fantov 

krepi zahteve po več moških učiteljih v šolah. Negativen vpliv odsotnih očetov naj bi namreč 

še dodatno potenciralo nizko število moških vzgojiteljev in učiteljev v osnovnih šolah, kjer 

fantje preživijo velik del svoje mladosti. Šole so v tem diskurzu torej v funkciji korektiva 

nezadostne družinske vzgoje, v kateri imajo otroci dostop do le enega vzorca obnašanja, kar je 

reprezentirano kot nezaželeno in »ni ugodno« (Smajla in Vodopivec Lepičnik, 2014). Šole tako 

predstavljajo potencialno možnost okolja, v katerem bi lahko odpravili posledice, ki jih ima 

odsotnost očetove vzgoje za fante, saj so učitelji lahko nadomestek za moški lik, ki manjka v 

nepopolnih družinah (Žerdin, 2010). Zato je seveda razumljivo, da so diskurzi v tolikšni meri 

nenaklonjeni slovenskemu šolstvu, ki je še posebej na primarni stopnji »vedno bolj 

feminizirano« (P. Branko, 2010). Eden glavnih problemov, s katerim se soočajo otroci 

(predvsem fantje)157 v slovenskih šolah, je namreč prav odsotnost moških vzornikov. 

V tem kontekstu so argumenti za več moških učiteljev v šolah zgrajeni na rušenju predpostavke, 

da moški ne znajo vzgajati otrok. Ta teza naj bi bila vsesplošno sprejeta, naj bi torej obstajalo 

vnaprejšnje družbeno soglasje o njeni veljavnosti. Diskurzi o vlogi moških vzornikov v šolstvu 

                                                
157 O pomenu vzornikov za dekleta se v diskurzih v vzorcu skoraj ne govori. Izpostavljen je pomen vzornic, ki 

dekleta spodbujajo k izbiri netradicionalne (»moške«) študijske poti, »jim širijo poklicno obzorje in vlijejo 

samozavest v trenutkih, ko se /.../ v neprijaznem okolju [počutijo] manjvredne, nesposobne ali celo neumne« 

(Kučić, 2014). 
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tako izhajajo iz demantiranja te predpostavke. Kritično obravnavajo tezo o materinstvu, ki je v 

družbi percipirano kot naravno in instiktivno, iz katere naj bi izhajalo tudi prav tako vsesplošno 

sprejeto prepričanje, da so ženske boljše učiteljice in vzgojiteljice kot moški, saj jim je prirojeno 

nagnjenje k skrbi, negi in vzgoji otrok.158 Svojo argumentacijo diskurzivno konstruirajo v dveh 

smereh, ki ne nastopata ločeno, ampak se prepletata. Prva linija argumentov je zastavljena na 

podlagi poudarjanja enakovredne vloge ženskega in moškega spola pri vzgoji otrok, druga z 

izpostavljanjem posebnih, ekskluzivnih značilnosti moških učiteljev, ki so vezane na njihov 

spol in ki naj bi bile prav tako ključnega pomena za kakovostno šolanje otrok, kot značilnosti, 

ki jih povezujejo z ženskimi učiteljicami. Takšna naracija zavzema esencialistično perspektivo 

in ponovno sledi dualizmom o tipičnih lastnostih in tradicionalnih vlogah moških in žensk, ki 

jim podeljuje družbeno veljavo.  

Gre torej za perpetuiranje specifičnih podob moškosti in ženskosti, na podlagi katerih naj bi se 

ustvarjali ospoljeni načini poučevanja. A zakaj ima v diskurzivnem okvirju o učiteljih kot 

vzornikih njihova vloga tako ključen pomen? Ti diskurzi temeljijo na implicitni predpostavki, 

da več učiteljev samodejno pomeni tudi boljšo izobraževalno izkušnjo in višje dosežke za 

fante.159 Več učiteljev naj bi samo po sebi prineslo tudi višjo stopnjo prilagajanja šolskega 

sistema potrebam in interesom fantov po načelu »fant postane moški, če se tega nauči od 

odraslega moškega« (Rutar, 2010), ki izključuje možnost kakovostne vzgoje, ki jo fantom 

zagotavljajo učiteljice oziroma ženske. Učitelji naj bi blagodejno vplivali na telesni, spolni, 

osebnostni, duhovni razvoj fantov (Rutar, 2016).160 Imeli naj bi večjo avtoriteto kot učiteljice 

(Dekleva v n. a., 2013) in bili razumnejši, jasnejši, odločnejši ter trši pri postavljanju mej in 

pravil ter pri vztrajanju pri njih. Poskrbeli naj bi za boljše vzdrževanje discipline in s tem za 

lažjo vzgojo v šolah (Majhenič v Zupan, 2008b). Če se po eni strani poudarja, da imajo moški 

»večjo sposobnost obvladovanja nemirnežev« (Žerdin, 2010) in da so bolj učinkoviti pri 

zagotavljanju discipline v razredu, saj lažje vztrajajo pri postavljanju jasnih meja, se po drugi 

strani izpostavlja tudi njihovo bolj igrivo plat. Učitelji naj bi bili manj togi od učiteljic, bolj 

                                                
158 Čeprav se na tej točki zdi, da diskurzi za dosego svojega cilja izstopijo iz tradicionalnega, konservativnega 

okvira, v samem bistvu njihova argumentacija še vedno sloni na esencialističnih predpostavkah o spolnih vlogah. 

159 Kar ni nujno res, kot kažejo raziskave (Carrington et al., 2008; Driessen, 2007; Holmlund in Sund, 2008; 

Watson, 2017). 

160 Tu sta prisotni še dve (precej vprašljivi) postavki, osnovani na veri o močnem vplivu učiteljev na razvoj učencev 

in o moči šole pri kompenziranju družbenih primanjkljajev. 
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humorni, »večji zabavljači« (Glavan v Zupan, 2008c) torej, ki znajo popestriti dolgočasen pouk 

in pritegniti učence_ke k skupni dejavnosti, športu ali igri (Žerdin, 2010). Učencem naj bi 

drugačen način dela učiteljev moškega spola odgovarjal, zato naj bi jih imeli še posebej radi 

(ibid.), jih cenili in spoštovali ter se po njih zgledovali. 

Ključna je torej že nakazana teza, da učitelji v razredih (in zbornicah)161 delujejo na drugačen 

način kot učiteljice, saj doprinesejo »svoj del«, »moški svet« k pedagoškemu delu, pri katerem 

morata biti zastopana oba spola (Ogorevc v n. a., 2014), saj naj bi bile »ženske bolj ustvarjalne, 

marljive, prilagodljive in dobre organizatorke, moški pa zmorejo dodati racionalno noto« 

(Rožman v n. a., 2016). To »uravnoteženje vzgojnega vpliva« (Majhenič v Zupan, 2008b), ki 

ga z očetovskim likom (Glavan v Zupan, 2008c), likom moškega, v šolo doprinesejo učitelji, je 

diskurzivno konstruirano kot njihova največja prednost in hkrati tudi prednost za šole, v katerih 

se z večjo prisotnostjo moških ponovno vzpostavi »ravnovesje« (Nik v n. a., 2007).  

Še zlasti v pedagoških revijah je zato prisotna tudi razprava o moških kvotah v šolstvu, ki je 

ugnezdena v pozitiven narativni kontekst. Naklonjenost kvotam v prispevkih utemeljujejo z 

»resnično potrebo mladih« po vzgojiteljih in učiteljih obeh spolov (Kontler Salamon, 2014) 

oziroma z »občutljivostjo otrok«, ki v fazi identifikacije potrebujejo »dostop do moškega in 

ženskega lika«, ne pa feminiziranih šol, ki ne prinašajo »realne slike zdrave družbe« (Eri – Birk, 

2014a). Feminizacija šol je diskurzivno konstruirana kot problem, ki ima še zlasti za fante 

škodljive posledice oziroma je »za oblikovanje moške identitete /.../ katastrofalna« (K. Š. K. in 

B. K., 2009). Zgolj v enem primeru, intervjuju z ravnateljem osnovne šole, feminizacija ni 

reprezentirana kot problematična, a se intervjuvančeva interpretacija kljub temu naslanja na 

esencialistične predpostavke o »pridnih, delavnih« ženskah, ki »lažje vzpostavijo čustveni stik 

z otrokom«, v nadaljevanju odgovora pa je izpostavljena tudi nujnost prisotnosti »moškega 

lika« v družini (Merc v Vistoropski, 2012).  

                                                
161 Moški učitelji naj bi dobro vplivali tudi na odnose v kolektivu, saj naj bi bili manj zamerljivi in bolj odkriti 

(Glavan v Zupan, 2008c) ter strokovni, talentirani in humorni (Šebjanič v n. a., 2016). Moška družba naj bi tudi 

»malo razbila« »moraliziranje, kompliciranje in filozofiranje«, ki nastane, če je »na kupu« preveč žensk (Nik v n. 

a., 2007). Velja torej prepričanje, da moški bistveno vplivajo na delovno ozračje in blažijo posamezne situacije, ki 

jih znajo ženske včasih »zelo zaplesti« (Šebjanič v n. a., 2016). Težava je namreč v odzivih žensk, ki so domnevno, 

»kljub temu da smo vsi razumska in čustvena bitja«, velikokrat posledica »čustvenega impulza«, ki lahko privede 

do »stereotipnih oznak pretežno ženskih kolektivov, kot so nevoščljivost, pretirana tekmovalnost, prekomerna 

vzkipljivost« (Kukovec v n. a., 2016). 
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V vzorcu gradiva ni mogoče jasno razločiti prevladujoče razlage dejstva, da se moški za 

učiteljski poklic ne odločajo pogosteje. Prisotna so razdrobljena predvidevanja, ki se največkrat 

ustavijo pri razpravah o nezadostnih spodbudah fantov za izbiro pedagoškega poklica, prenizkih 

plačah v šolstvu in degradaciji učiteljskega poklica. Na splošno lahko prepoznamo dve skupini 

argumentov. Prva se naslanja na predpostavko o vplivu družbenih predstav o moškosti na 

(ne)izbiro poklica, a nanje gleda z zelo zoženim fokusom. Tako je problematizirano predvsem 

pomanjkljivo usmerjanje moških v pedagoške poklice, kar vsekakor je relevanten in 

kompleksen družbeni problem, a ostane nezadostno tematiziran ali pa ga diskurzi zreducirajo 

na strah in predsodke, vezane na vprašanja seksualnosti. Neodločanje fantov za izbiro 

pedagoških poklicev se v diskurzih tako pojasnjuje kot posledica družbenih predsodkov o 

pedofiliji, do česar prispevki sicer zavzemajo kritično držo, a paradoksalno prav ti isti diskurzi, 

temelječi na ideologiji heteronormativnosti, perpetuirajo tradicionalne koncepcije spolnih vlog 

in ozke definicije »pravih« oziroma »zdravih« spolnih identitet, namesto da bi razpravo umestili 

v prevpraševanje družbenih in kulturnih pričakovanj, povezanih z vplivom hegemonske 

moškosti, ki konstruira moško željo po delu z otroki, torej po nečem, kar se tradicionalno 

povezuje z ženskostjo in z ženskim delom, kot sumljivo, iz bodočih vzgojiteljev in učiteljev pa 

posledično ustvarja potencialne pedofile, homoseksualce ali pa vsaj mehkužce.  

Druga skupina argumentov primanjkljaj učiteljev v šolah povezuje z razvrednotenjem 

učiteljskega poklica. V tem sklopu je mogoče razločiti dve liniji utemeljevanja, ki problematiko 

umeščata vsaka v svoj kontekst. Prva linija nudi kritično-refleksivno interpretacijo feminizacije 

vzgoje in izobraževanja z umestitvijo v širši družbeni, ekonomski, kulturni in zgodovinski 

kontekst: 

 

O feminizaciji govorimo takrat, ko so v nekem poklicu sprva prevladovali moški, nato pa se 

razmerje spremeni in začno prevladovati ženske. »Za takšne poklice je poleg znižanja plač in 

družbenega statusa značilno tudi to, da so manj prestižni in ženskam posledično lažje 

dosegljivi,« pojasnjuje sogovornica (Antić Gaber v Zupan, 2008a). 

 

Takšna argumentacija manjše število vzgojiteljev v predšolski vzgoji in učiteljev na razredni 

stopnji tematizira kot težavo, ki jo je treba razumeti v širšem kontekstu razmerij spolov in 
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kulturnih pričakovanj o moškosti in ženskosti. Druga linija utemeljevanja zamenja vzrok in 

posledico ter krivca za razvrednotenje poklica išče prav v množičnem zaposlovanju žensk. 

Učiteljstvo naj ne bi bilo zanimivo za moške prav zaradi prevelike prisotnosti žensk, nizkih plač 

in družbenega statusa. S tem je problem torej ponovno umeščen v tradicionalne reprezentacije 

ospoljenih vlog, z diskurzom o moških »lovcih«, ki naj bi preživljali družino (Eri – Birk, 

2014a): 

 

Razmerje med moškimi in ženskami povezujem tudi z razvrednotenjem učiteljskega poklica. 

Moški si po navadi postavi višje cilje in želi v življenju uspeti. Zato je po svoje razumljivo, da 

se mnogi ne podajo v ta poklic, saj je preveč razvrednoten (Dekleva v n. a., 2013). 

 

Zagotovo je smiselno in pomembno, da se družba zavzema za večjo prisotnost moških v 

pedagoških poklicih, še zlasti na področju predšolske vzgoje in razrednega pouka,162 je pa 

vprašljiva interpretacija, ki problematiko umešča v kontekst, v katerem so tako fantje kot 

učitelji diskurzivno konstruirani kot žrtve feminizacije šolstva. Problematika zaposlovanja 

moških učiteljev, ki je diskurzivno povezana z izobraževalnimi potrebami fantov, bi bila bolj 

celostno kontekstualizirana na način, ki vloge moških vzornikov ne tematizira poenostavljeno 

z redukcionističnimi reprezentacijami spola in spolne identitete. Diskurzi o moških vzornikih v 

šolah namreč tudi v slovenskih medijih in pedagoških revijah sledijo esencialistični perspektivi, 

ki jo kritično reflektira Skelton (2012) in ki smo jo podrobneje osvetlili v poglavju o 

feminizaciji v teoretičnem delu disertacije. Ti diskurzi ne posvečajo pozornosti kompleksnim 

                                                
162 Vključevanje moških v vzgojno-izobraževalno in skrbstveno delo (na nižjih stopnjah je večji poudarek na 

vzgojnem elementu, kar nekaj je tudi dela, ki ga lahko kategoriziramo kot skrbstveno) je pomembno za doseganje 

enakosti spolov na tem področju (ki je hkrati ključno za reprodukcijo, a tudi preseganje spolnih stereotipov). 

Takšno delo je trenutno žensko obeleženo oziroma velja družbena percepcija, da gre za žensko delo. Pogoj za 

doseženo enakost spolov pri udeležbi na vzgojno-izobraževalnih in skrbstvenih področjih dela so spremembe 

obstoječih spolnih vlog in nanje vezanih družbenih pričakovanj, norm in vrednot tako za ženske kot moške. 

Vključevanje moških v področja, kjer so (tudi zaradi ukoreninjenih družbenih stereotipov, tradicionalnih spolnih 

vlog in razumevanj moškosti ter ženskosti) podreprezentirani, je tako še zlasti pomembno za spremembo družbene 

percepcije vzgojno-izobraževalnega dela iz ženskega v spolno nevtralno delo. V Sloveniji to problematiko trenutno 

naslavljajo na Mirovnem inštitutu v okviru projekta Predšolska vzgoja in vloga moškosti (Predšolska vzgoja in 

vloga moškosti (ECAROM), n. d.). 
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neenakostim in večplastnim identitetam posameznikov, ampak perpetuirajo idejo o »moških« 

in »fantih« kot pripadnikih notranje homogene skupine s skupnimi izkušnjami, prepričanji, 

vrednotami in enotnim tipično »moškim« izrazom oziroma vedenjem. V tem smislu bi bilo 

treba nasloviti kompleksno problematiko konstrukcij moškosti v izobraževanju, ki se odpira z 

vprašanjem, kaj vse pomeni biti moški v šolah, na kar opozarjajo pripadniki_ce feministične 

perspektive (glej npr. Martino in Kehler, 2006). Diskurz o pomanjkanju moških vzornikov v 

šolah s pozivi k defeminizaciji šol v slovenskih medijih in pedagoških revijah temelji na 

esencialističnih predpostavkah o spolnih vlogah in na tradicionalnih reprezentacijah moškosti 

in ženskosti, ki konstruirajo (težavno) vedenje fantov v šolah kot dokaz naravnega izraza 

njihove notranje, pristne moškosti, ki v feminiziranem okolju naleti na neodobravanje in odpor. 

V medijskih diskurzih, ki perpetuirajo takšne reprezentacije spola in ospoljenih odnosov, se 

ustvarja vednost, ki temelji na enodimenzionalnosti subjektov, vključenih v diskurze, in na 

predpostavljeni univerzalnosti razlik med dvema notranje homogenima skupinama (fantje in 

dekleta oziroma moški in ženske), pri čemer zmanjka vpogled v mehanizme konstrukcije 

ospoljenih identitet v šolah in pozornost do večplastnosti različnih moškosti in ženskosti ter 

širših družbenih in kulturnih procesov, ki sodelujejo pri tem.  

 

10.2.3 Ubogi in težavni fantje 

 

Naslednji diskurzivni okvir je okvir »ubogih fantov«, ki jih okarakterizira kot zapostavljene, 

kar je posledica kombinacije nezmožnosti družin in šol, ki naj ne bi bile več sposobne 

»iniciacije fantov v moškost« (Rutar, 2010). Diskurz o ubogih fantih se torej tesno povezuje z 

diskurzivnima okvirjema o odsotnih očetih in pomanjkanju moških vzornikov. Izhaja iz 

predpostavke, da moškost v sodobni družbi ni več izraz tradicionalnih spolnih vlog, kar naj bi 

v kombinaciji s pomanjkanjem pravih moških vzornikov vplivalo na to, da se fantje ne znajdejo 

več in izgubljajo občutek, »kaj pomeni biti moški« (ibid.). »Prava moškost« je v tem kontekstu 

razumljena kot ustvarjena v opoziciji do vsega, kar je razumljeno kot »žensko«, kar naj bi bilo 

v obdobju odraščanja, ko so fantje povsem prepuščeni »feminiziranim vzgojnim sredinam« (P. 

Branko, 2010), še posebej težko doseči. Rezultat tega, da fantje ne odraščajo več na »zdrav« 

način, »kamor sodijo tudi fantovski podvigi, borbenost, odgovornost, vztrajnost in ciljna 
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naravnanost«, naj bi bil, da fantje postajajo vedno bolj podobni dekletom (Virk, 2011), moški 

pa še veliko bolj zapostavljeni kot ženske in nejasni v svoji moški identiteti (Rutar, 2010). 

Reprezentacije ubogih fantov temeljijo na diskurzivnem pozicioniranju fantov kot žrtev 

izobraževalnega sistema in nefunkcionalnih družin, na eni strani prepuščenih pretirano 

vpletenim materam, ki jim ne znajo zagotoviti nujno potrebne očetovske, »trše« vzgoje 

(Kozmos, 2015), na drugi strani pa paradoksalno nadzorovanju in kaznovanju pretrde ženske 

vzgoje brez posluha za fantovske interese, ki so je fantje deleženi v feminiziranih vzgojno-

izobraževalnih institucijah. Gre za diskurzivno uokvirjanje problematike fantov v šolah, ki 

zvrača krivdo za njihove težave na ramena žensk: deklet, ki so na internih preverjanjih znanja 

ocenjene višje (Zupanc, 2015; 2016);163 mater, ki iz fantov ustvarjajo »ujetnike ljubezni« 

(Sobočan, 2011a), in učiteljic, ki ne prenašajo »fantovskih podvigov« (Rutar, 2010). Titus 

(2004) v tem kontekstu govori o diskurzivnem okvirju »feministk kot ljudskih hudičevk«, a se 

diskurzi v slovenskem okolju nekoliko razlikujejo, saj kljub temu da vlečejo enake zaključke, 

učiteljic v šolah praviloma ne povezujejo neposredno s feminizmom. Feminizem je sicer tudi v 

slovenski družbi, kot je mogoče razbrati iz vzorca, reprezentiran kot nekaj slabega, kot 

prepovedana beseda, ki ob omembi zahteva še dodatni kvalifikator, ki opravičuje nujnost njene 

                                                
163 To, da so dekleta na internih preverjanih znanja ocenjena višje od fantov, je ugotovitev, ki temelji na empiričnih 

raziskavah, tako da je ne moremo razumeti preprosto kot ideološki konstrukt. Gre torej za pomembno ugotovitev, 

podprto z raziskavami, in v tem kontekstu je smiselno, da ne ostane prezrta, da se torej o njej govori. A pri tem je 

pomembno, kaj na podlagi te resnice ugotavljamo v nadaljevanju – čemu torej služi in kaj (če kaj) se z njo poskuša 

upravičevati. To je tisto, na kar smo pozorni v okviru diskurzivne analize – tudi če so v izhodišču ugotovitve, ki 

so utemeljene v empiričnih raziskavah ali statistično podprte (npr. o dosežkih fantov in deklet, neenakem razmerju 

med zaposlenimi v izobraževanju glede na spol ...), je ključno, da se osredotočimo na to, kakšna je njihova vloga 

v diskurzih, katerim ciljem je namenjena njihova uporaba in kakšne učinke imajo. Če so v prispevku izpostavljeni 

višji dosežki deklet na internih preverjanih znanja v primerjavi z dosežki fantov, je ta prispevek povsem drugače, 

bolj nevtralno zasnovan in sporoča druge poudarke kot prispevek, v katerem je omenjena problematika umeščena 

v specifičen kontekst (npr. upravičuje nižje dosežke fantov z njihovo bolj sproščeno naravo in pojasnjuje višje 

dosežke deklet z večjo vnemo za šolo ter navdušenostjo do učenja na pamet ali krivi učitelje_ice, ki so pri 

ocenjevanju bolj naklonjeni dekletom ...). 
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uporabe ali pojasni, da je uporabljena v »dobrem« pomenu besede, kar ustvarja stanje, v 

katerem izhodiščna pozicija feminizma ni nevtralna ali pozitivna, ampak negativna.164 

Na tej točki je vredno ponovno izpostaviti, da cilj pričujoče interpretacije ni zanikanje (ali 

potrjevanje) teze, da se fantje v šolah soočajo s težavami. Zagotovo obstajajo tudi skupine 

fantov – in deklet165 – katerih del potreb v izobraževalnem okolju ostaja nezadovoljivo 

naslovljen. Na tem mestu je namen opozoriti predvsem na načine, kako so te potrebe 

diskurzivno ustvarjene v edukacijski in družben problem, kakšne razsežnosti se temu 

pripisujejo in s katerimi družbenimi skupinami oziroma skupinami učencev_k se ga (ali ne) 

povezuje. Kot je že bilo nakazano, obstaja očitno nagnjenje k posploševanju in homogenizaciji 

skupin fantov in deklet, ki prezre vpliv presečnih neenakosti na kompleksnost izobraževalnih 

izkušenj in izidov posameznikov_c. Abstrahiranje in redukcijo kompleksnosti dopolnjuje še 

dihotomizacija, ki fante in dekleta diskurzivno postavlja na različna bregova uspeha.  

Raziskave medijskega diskurza o spolu v izobraževanju iz tujine (Epstein et al., 1998; Raphael 

Reed, 2006) ugotavljajo, da okvir »ubogih fantov« pogosto sovpada z okvirjem »težavnih 

fantov«, ki gradijo svojo moškost v nasprotju do šolskega dela. Titus (2004) tako prepoznava 

kar vzajemni okvir »težavnih fantov in fantov v težavah«, ki združuje diskurze o ubogih in 

težavnih fantih. Martino, Kehler in Weaver-Hightower (2009) izpostavijo dve različici 

diskurzivnega ukovirjanja težavnih in ubogih fantov, ki se razlikujeta glede na to, kakšno vlogo 

(aktivno ali pasivno) pripisujeta fantom. Razliko med obema diskurzoma lahko prikažemo s 

primeri diskurzov iz Avstralije, kjer mediji perpetuirajo predpostavko, da so disciplinske težave 

nekaj, kar se fantom pripeti, in iz Združenega kraljestva, kjer se fantom pripisuje odgovornost 

za težavno vedenje. Avstralski diskurz je torej bližje diskurzu o ubogih fantih, ki niso sami krivi 

za svoje vedenje, v britanskem kontekstu pa se moškost v izobraževanju diskurzivno konstruira 

bolj po modelu težavnih fantov. 

                                                
164 »V tistih slavnih, osvobodilnih časih (devetdesetih letih – da ne bo pomote) sem poslušala eno izmed 

pomembnih, feministično zavednih (pa ne v slabem smislu) jugoslovanskih deklet, ki je pripovedovala o svojih 

stikih s prijateljicami v tujini« (Dolenšek, 2017). 

165 In seveda drugih kategorij učencev_k.  
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V izbranem vzorcu, ki se nanaša na slovenski kontekst, diskurza nista jasno ločena166 oziroma 

delujeta vzajemno. Tako se po eni strani izpostavlja negotovost ubogih fantov, ki se ne znajdejo 

več in izgubljajo občutek za oblikovanje svoje moškosti, po drugi strani pa so prisotne tudi 

reprezentacije težavnih, energičnih in težje obvladljivih fantov, ki so manj vodljivi od deklet. 

Reprezentacije težavnih fantov jim podeljujejo relativno aktivno vlogo, vlogo akterjev.167 

Njihovo težavno vedenje, neposlušnost in nedisciplina so diskurzivno konstruirani kot 

posledica nečesa, na kar sami nimajo vpliva in jih torej odvezuje prevzemanja odgovornosti za 

lastno vedenje. Za vedenjske težave fantov so tako krivi skoraj vsi, le fantje ne. Kriva je lahko 

njihova biologija, saj na nekaterih področjih v možganskem razvoju zaostajajo za dekleti (Burns 

v Ivelja, 2011b), oziroma so lahko krive (feminizirane) šole, ki te razlike ne spoštujejo in se 

prilagajajo značilnostim ter sposobnostim deklet. V tem smislu je kršenje pravil predstavljeno 

kot izraz notranje stiske fantov (Hiti, 2014), kot posledica neprijetnih občutkov sramu, jeze in 

žalosti ob neuspehih v šoli, ki jim zastavlja kognitivne zahteve, ki presegajo njihove razvojne 

zmožnosti (Sobočan, 2011c): 

 

V šolskem okolju, ki ni prav čustveno varno, ravno ta neprijetna čustva vnesejo močan dodatni 

naboj k nemiru majhnih dečkov. Raje kot da bi pokazali solze, izberejo nepremišljeno, 

neugodno, nevarno … akcijo. Dečkova potreba po tolažbi je tako spregledana, razumljena je 

kot pobalinščina (ibid.). 

 

Krivdo za vedenjske težave fantov se lahko pripisuje tudi socializaciji in družbenim ter 

kulturnim konstrukcijam moškosti, ki fante sistematično oddaljujejo od njihovega notranjega 

čustvenega sveta ter jih potiskajo v predpisano podobo moškosti (ibid.). Problematizacija 

                                                
166 Ta diskurza sta postavljena v kontekst razprav o trojici fantje/disciplinske težave/odgovornost. Fantje so v njih 

enkrat predstavljeni kot žrtve, drugič kot samosvoji. Sicer pa to nista edina možna diskurza o fantih v 

izobraževanju, še ena pomembnejših trojic, okoli katere se ponovno oblikuje več različic diskurzov, je tako npr. 

fantje/šolski (ne)uspeh/zasluga.  

167 Na disciplinske težave se večinoma gleda z zunanjega vidika (kakšen vpliv ima težavno vedenje fantov na 

okolico) in ne z vidika fantov (disciplinske težave kot nekaj, kar se fantom dogaja). Tako npr. fantje zahtevajo več 

discipliniranja, z njimi je več težav, izberejo akcijo ... in se ne soočajo z disciplinskimi težavami.  
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pritiskov patriarhalnega okolja in družbenih konstrukcij moškosti ter ženskosti je opazna v 

izhodišču prispevkov avtorice Brede Sobočan, objavljenih v Šolskih razgledih (2011a; 2011b; 

2011č; 2011d) in Dnevniku (2011c), ki sicer v nadaljevanju problematiko argumentirajo na 

osnovi esencialistične perspektive. Prav ta razkorak med kritično zastavljeno osvetlitvijo 

problematike in njeno argumentacijo, ki temelji na tezi o specifičnih potrebah fantov, ki naj bi 

jih zgolj zato, ker pripadajo določenemu (tj. moškemu) spolu, obravnavali drugače, je v 

diskurzu še posebej opazen.168 Tudi sicer so razprave o moškosti in umestitve moškosti v 

družbeni in kulturni kontekst v diskurzih o težavnih in ubogih fantih notranje precej 

nehomogene. Na splošno bi jih lahko razdelili na dva dela: prvi se diskurzivno konstruira na 

podlagi izpostavljanja trpljenja ubogih fantov, ki so postavljeni pred nemogoče zahteve 

moškosti (glej npr. Sobočan, 2011c; Šinkovec, 2011). Njihova vloga je v tem smislu pasivna, 

saj so diskurzivno konstruirani kot nemočni v boju z družbenimi in kulturnimi zahtevami. 

Druga interpretacija, ki fante postavlja v aktivnejšo vlogo, je kritična do objokovanja situacije, 

v kateri naj bi se »znašli« – in je v tem smislu torej lahko razumljena tudi kot odziv na prvo 

linijo argumentacije – saj jo vidi kot zgolj še eno od potuh, ki so je fantje deležni v procesu 

»pomehkuženja«, ki jih oddaljuje od »prave« moškosti (glej npr. P. Branko, 2010; Rutar, 2010). 

V tem primeru gre za poveličevanje točno določene različice moškosti z zavračanjem drugih 

različic moškosti, kar lahko razumemo tudi kot odziv na spremembe v spolnih vlogah in na 

področju identitetnega dela. Moškost, ki ima v tem kontekstu primat, lahko imenujemo tudi 

»new lad« moškost, gre pa za različico moškosti, ki je značilna za postfeminizem in 

zaznamovana s težnjami po ponovnem oživljanju patriarhalnih razmerij (glej Whelehan, 2000, 

ki v tem smislu govori o obdobju retroseksizma). 

 

10.2.4 Nepravičnost ocenjevanja 

 

V slovenskem kontekstu je najbolj značilno oziroma najočitneje prisotno diskurzivno 

umeščanje disciplinskih težav fantov v razprave o (ne)pravičnosti (internega) ocenjevanja, ki 

temeljijo na splošnih tezah, da spol pomembno (so)oblikuje oceno učencev_k (Ivelja, 2009) in 

da šole dajejo prednost dekletom ter so krivične do fantov (Sobočan, 2011c). Ta pristranskost 

                                                
168 Lahko bi rekli, da to v nekem smislu sledi diskurzu o posebnih potrebah: posebne potrebe različnih otrok terjajo, 

da jih šola obravnava v skladu s tem – in zdi se, da se po takšnem modelu konstruira še posebne potrebe fantov.  
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naj bi prišla do izraza predvsem pri postopkih ocenjevanja, saj naj bi veljalo, da učitelji_ce 

uporabljajo ocene kot orodje za nagrajevanje ali kaznovanje primernega in neprimernega 

vedenja. Kot ugotavljata Tašner in Mencin Čeplak (2011), naj bi v povprečju višji dosežki 

deklet že sami po sebi dokazovali, da šole nagrajujejo pridnost (deklet). V diskurzivnem okvirju 

o nepravičnosti ocenjevanja je slabše ocenjevanje enakovredno izkazanega znanja fantov v 

primerjavi z dekleti torej logična posledica predpostavke o disciplinskih težavah fantov.  

Spol pri problematiki ocenjevanja deluje dvojno, saj naj bi bil poleg spola učencev_k 

pomemben tudi spol njihovih učiteljev_ic. Diskurzi o nepravičnem ocenjevanju se namreč 

pogosto implicitno povezujejo s splošno idejo o škodljivosti feminizacije učiteljskega poklica:  

 

Varuhinja [človekovih pravic, op. a.] razmišlja: »Ko gre v našem primeru za več šol ali celo za 

vse šole na nekem območju, bi bila država dolžna skrbno nadzirati razloge in vse vidike, ki 

lahko vplivajo na uspeh učencev. Od tega, ali razpolagajo s sodobnimi učnimi sredstvi, učili in 

didaktičnimi materiali, do tega, kakšna je vrsta in stopnja izobrazbe učiteljev, starostna 

struktura in struktura zaposlenih po spolu« (Dora, 2009). 

 

Spolna struktura zaposlenih je tako reprezentirana kot eden od dejavnikov (ne)uspeha 

učencev_k. Okvir o nepravičnosti ocenjevanja je osnovan na implicitni predpostavki, da učitelji 

fante ocenjujejo pravičneje kot učiteljice, ki naj bi od fantov pričakovale slabše dosežke, 

ocenjevanje pa razumele v vlogi mehanizma discipliniranja. Učiteljice naj bi bile manj 

sposobne od učiteljev zavzeti položaj avtoritete ter v razredu ustvariti in vzdrževati disciplino 

in red. Naj bi imele tudi več težav z jasnim postavljanjem mej, kot jih imajo učitelji, težavni 

učenci pa naj bi bolj spoštovali učitelje ter jim zato »nagajali« manj kot učiteljicam (Sobočan, 

2011č). Ponovno gre za esencialistične predpostavke, ki so bile omenjene že v prejšnjih 

diskurzivnih okvirjih (npr. o vlogi vzornikov in o pozivih k več moškim učiteljem), o t. i. moški 

in ženski naravi, ki domnevno vplivata na oblikovanje spolno specifičnih vlog, načinov vedenja 

in medosebnih interakcij v šolah. Ker naj bi bile ženske po naravi bolj nagnjene k skrbi kot k 

disciplini, imajo več težav z obvladovanjem vedenja fantov oziroma »divjih zveri«, ki jih je 

treba ukrotiti (Sobočan, 2011b). Poleg tega naj bi bile učiteljice tudi nenaklonjene fantovskim 
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načinom delovanja (npr. izražanju fizične moči, dirjanju naokoli) in naj bi dajale prednost 

področjem, ki ustrezajo dekletom (Zimbardo v Kozmos, 2015).  

 

Osnovna šola, predvsem razredna stopnja, je večinoma žensko socialno okolje. Ženske 

avtoritete so pogosto odklonilno naravnane do visoke energetske opremljenosti in slabše 

kontrole impulzov. Taka pričakovanja zgodnjega šolskega okolja lahko privilegirajo 

sposobnosti in občutljivosti deklic (Sobočan, 2011b). 

 

V diskurzih je implicitno nakazano, da je posledica vsega tega večja verjetnost, da se bodo 

učiteljice za zagotavljanje reda v razredu poslužile ocenjevanja kot »mehanizma za 

discipliniranje« (Bucik v Ivelja, 2007).169 Odgovor za razrešitev te nepravičnosti na ravni 

internega ocenjevanja, ki je povezana s pomembnim vplivom spola na (so)oblikovanje ocene, 

je poudarjanje pomena eksternega ocenjevanja znanja, ki na temelju objektivnosti služi kot 

zunanji korektiv pristranskosti oziroma razlik, ki se ustvarjajo v razredih (Ivelja, 2009; Zupanc, 

2015; Zupanc, 2016). Pomembne vloge eksternih preverjanj znanja pri zagotavljanju 

pravičnosti v izobraževanju ni smiselno zanikati,170 a je na tej točki opazna tudi notranja 

shizofrenost diskurza. Ta po eni strani poziva k ohranjanju pomembnosti in teže zunanjih 

preverjanj znanja (npr. NPZ, mature), ki zagotavljajo pravičnejše ocenjevanje za 

deprivilegirane skupine, med katerimi so tudi fantje. Po drugi strani se, namesto da bi se 

prispevki osredotočili na poročanje o pozitivnih vplivih zunanjih preverjanj znanja na dosežke 

fantov, pogosto ponovno ujamejo v znan diskurz izpostavljanja visokih dosežkov 

                                                
169 To, da so dekleta na notranjem preverjanju znanja bolje ocenjena kot na zunanjem, je ugotovitev, podprta z 

empiričnimi raziskavami (glej npr. Marjanovič Umek, 2007), v omenjenih diskurzih pa služi kot (največkrat 

implicitno) pojasnilo, ki višje dosežke deklet na internem preverjanju znanja pripiše njihovi večji ubogljivosti, 

poslušnosti in discipliniranosti. 

170 Raziskave (tudi npr. PISA, TIMSS) kažejo, da dosegajo (nekateri) fantje na zunanjih preverjanih znanja boljše 

ocene kot na notranjih, da torej zunanje ocenjevanje izmeri manjši razkorak med ocenami deklet in fantov kot 

notranje in da se na primer dekleta, ki pričakujejo, da bodo na preizkusu dosegla odlično oceno, odrežejo slabše 

od fantov, ki pričakujejo, da bodo dosegli odlično oceno. Ljubica Marjanovič Umek (2007, str. 108) npr. ugotavlja, 

da dosegajo (mlajša in starejša) dekleta pomembno višje ocene od fantov pri skoraj vseh predmetih v šoli, ko 

njihovo znanje ocenjujejo učitelji_ce, pri zunanjem preverjanju znanja, pa so pri starejših mladostnikih razlike 

med dekleti in fanti pomembne le še pri slovenščini. 
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»tradicionalno uspešnejših« deklet (Ivelja, 2017b) tudi na eksternih ocenjevanjih znanja (na 

primer s spraševanjem, kako to, da so vsa leta maturantke uspešnejše od maturantov (Ivelja, 

2010), in z iskanjem razlogov, zakaj je matura »ženskega spola« (Ivelja, 2007)). Prav tako je 

za diskurz o nepravičnosti ocenjevanja značilno nekonsistentno uokvirjanje oziroma razkorak 

med splošno idejo oziroma makropropozicijo prispevka in njegovimi posameznimi sporočili. 

Prispevek z naslovom »Šola in pravičnost: ob enakem znanju dekletom višja ocena« (Ivelja, 

2009), ki se osredotoča na tezo o vplivu spola učencev_k na oceno, po kateri so fantje manj 

uspešni od deklet, ker jih je treba bolj disciplinirati, kar se počne tudi z ocenami, tako vsebuje 

tudi dvom do predpostavke o diskriminaciji dijakov oziroma privilegijih dijakinj zaradi 

pristranskosti šolskega ocenjevanja (Šebart v Ivelja, 2009). Gre torej za očiten razkorak med 

makropropozicijo prispevka, ki je razvidna že iz njegovega naslova ter splošnega sporočila, in 

osamljenim drugim oziroma alternativnim pogledom, ki je najverjetneje namenjen 

uravnoteženju celotnega prispevka. 

Problematiki pristranskosti pri ocenjevanju je seveda smiselno namenjati širšo družbeno 

pozornost, saj rezultati učencev_k vplivajo na njihovo nadaljnjo izobraževalno pot. Nekateri 

pomisleki in različni pogledi na vprašanje vpliva spola na pravičnost ocenjevanja so  

predstavljeni že v teoretičnih izhodiščih, in sicer v poglavju o feminizaciji šolstva. Na tem 

mestu je tako kot pri vsaki analizirani tematiki namen predvsem izpostaviti diskurzivno 

uokvirjanje problematike spola in nepravičnega ocenjevanja ter v tem smislu opozoriti na 

nekatere notranje nekonsistentnosti diskurzov in načine produciranja vednosti o spolu in 

ocenjevanju, ki v temelje diskurza implicitno vgrajujejo predpostavke o krivičnosti 

feminiziranih šol, ki nagrajujejo pridnost, ne pa znanje. Tako je za nas pomembno predvsem, 

kako se ugotovitev o nepravičnem ocenjevanju v povezavi s spolom interpretira, kakšne so torej 

prevladujoče razlage te trditve. Če ugotovitev služi opozarjanju na družbeno nepravičnost in 

izpostavlja npr. posledice, ki jih ima razkorak med ocenami pri zunanjem in notranjem 

preverjanju znanja za deprivilegirane skupine šolajočih (Zupanc, 2015, 2016; Ivelja, 2016b), 

gre pri tem za povsem drugačen diskurz kot tedaj, ko se poskuša nekomu ali neki družbeni 

skupini pripisati krivdo za nepravično ocenjevanje. V prvem primeru je problematika 

nepravičnega ocenjevanja umeščena v razpravo o pravičnosti v izobraževanju za vse družbene 

skupine, v drugem primeru pa v razpravo o škodljivih vidikih feminizacije šole. Za nas je še 

zlasti zanimiv slednji diskurz, zato mu namenjamo malo več pozornosti. 
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Diskurz, ki nepravično ocenjevanje umešča v problematičen kontekst z vidika pričujoče KDA, 

sestavljajo prispevki, v katerih lahko zasledimo teze in prikrita ali celo odkrita namigovanja, da 

je nepravično ocenjevanje posledica tega, da je šolski sistem bolj pisan na kožo dekletom, da 

so dekleta bolje ocenjena, ker lažje prenašajo dril, in da so bolj pridna od fantov (Ivelja, 2011c), 

da je fante treba pogosteje disciplinirati, zato nekateri menijo, da so njihove ocene ob enakih 

dosežkih nižje od ocen deklet ter da so fantje pri ocenjevanju morda diskriminirani (Ivelja, 

2009). Analiza tako pokaže, da je v prispevkih o nepravičnem ocenjevanju pogosto prisotno 

perpetuiranje nekaterih spolnih stereotipov oziroma je iz njih mogoče razumeti, da na 

pričakovanja učiteljev_ic do učencev_k vplivajo njihove predstave o spolu. Pri tem gre za 

tradicionalne koncepcije spola in spolnih vlog, problematizira pa se zgolj njihove učinke 

(nepravično ocenjevanje disciplinsko problematičnih fantov), ne pa tega, da so te predstave 

spolno stereotipne, a niso nespremenljive. Če je v prispevku torej izpostavljena problemat ika 

ocenjevanja v vlogi disciplinskega mehanizma, se osredotoča na nemirne, težavne fante in 

mirna, ubogljiva dekleta, kot bi bila takšna razporeditev lastnosti, vezanih na spol, dano dejstvo 

in torej povsem samoumevna in univerzalna, ne pa takšna tudi zato, ker je prav takšna tudi 

družbeno pričakovana. Namreč če učitelji_ce določen tip vedenja povezujejo z moškostjo, ga 

bodo morda prej prepoznali pri učencih, kot če ga povezujejo z ženskostjo – in seveda obratno. 

Pričakovanja o tem, kakšno je primerno vedenje za posamezen spol, lahko igrajo tudi vlogo 

samoizpopolnjujoče se prerokbe, in sicer v smislu, da učenci_ke sami_e sprejmejo pričakovanja 

o tem, kaj je primerno zanje, in se v skladu s tem tudi vedejo.171 V vzorcu sicer ni prispevkov, 

ki bi se spraševali, ali so res vsi fantje težavni in vsa dekleta tako poslušna ali pa je morebiti 

spolno stereotipno vedenje fantov in deklet v razredu na kakršenkoli način povezano z 

družbenimi pričakovanji, pritiski in predstavami o spolu. V takšnih diskurzih so za nepravično 

ocenjevanje glede na spol krive nekompetentne učiteljice brez avtoritete, ne pa na primer 

družbene predstave o spolnih vlogah, ki nezavedno vodijo delovanje učiteljev_ic in učencev_k. 

S feministične perspektive je za analizo zanimiva tudi interpretacija, ki nepravičnost pri 

šolskem ocenjevanju poveže z nepravičnostjo pri izobrazbenih pričakovanjih, zaključkih 

šolanja, zaposlovanju, plačilu za delo ... Z izobrazbenimi izidi v kasnejšem življenju torej.172 S 

                                                
171 Samoizpopolnjujoča se prerokba oziroma napoved je koncept, ki se najpogosteje povezuje z Mertonom (1968). 

Razvil ga je na podlagi Thomasovega teorema, ki pravi, da so situacije, ki jih imajo ljudje za resnične, resnične 

pri njihovih posledicah. Na splošno se nanaša na napoved, ki se na podlagi tega, da verjamemo vanjo (in 

posledičnega prilagajanja delovanja) tudi res uresniči. 

172 Lazenby (2016) bi na tem mestu govoril o »enakosti skozi izobraževanje«.  



 308 

tem naj bi se ohranjale socialne razlike in zmanjševale možnosti neprivilegiranih za mobilnost 

po družbeni lestvici navzgor (Zupanc, 2015). Ta interpretacija je izražena kot skrb za družbeno 

pravičnost in zato relevantna. Temelji na predpostavki, da gre v šoli privilegiranim družbenim 

skupinam bolje tudi v kasnejšem življenju, da lažje dosegajo višje položaje pri zaposlovanju na 

trgu dela in so uspešnejše v borbi za boljše plačilo. Kljub pomembnemu sporočilu to ni vedno 

veljavno, zlasti če na to tezo pogledamo skozi prizmo spola: višje ocene deklet ne vodijo nujno 

tudi k boljšemu položaju na trgu dela. 

 

10.2.5 Šole niso prilagojene fantom 

 

Z zgornjim diskurzivnim okvirjem se tako povezuje še okvir šol, ki niso prilagojene fantom. 

Kot je že bilo nakazano, je v slovenskih medijih in pedagoških revijah očitno diskurzivno 

uokvirjanje fantov in deklet kot dveh skupin z drugačnimi (nasprotnimi) interesi, navadami, 

vedenjskimi vzorci in načini delovanja ter motivacije. Iz te splošne predpostavke izhajata tudi 

tezi, da se je pri pedagoškem delu treba prilagoditi s spolom povezanim razlikam in da se naj 

učitelji_ce pri svojem delu v razredu prilagajajo spolu učencev_k (Pajić, 2013). 

 

Učitelji bi morali biti poučeni o temeljnih razlikah in pristopih za deklice in dečke, je 

poudaril Samo Repolusk. Enakost namreč pomeni enake možnosti, ne pa brisanje razlik med 

spoloma (Mlakar, 2011).  

 

Gre torej za implicitno predpostavko, da naj bi enoten pristop k poučevanju pripomogel k 

brisanju s spolom povezanih razlik, kar je reprezentirano kot nezaželeno. Obstoj razlik glede 

na spol naj bi že sam po sebi pogojeval uporabo specifičnih pristopov k poučevanju, in sicer po 

principu, da je fante treba poučevati drugače kot dekleta, saj je le na ta način lahko zagotovljena 

enakost možnosti. To predpostavlja obravnavo v skladu s pravilom pravičnosti, ki pravi, da je 

enake treba obravnavati enako in neenake skladno z njihovo različnostjo, pri čemer je kot 

kriterij, po katerem se določata enakost in različnost, določen spol. Gre torej za predpostavko, 

da si je na podlagi spola učencev_k, na katerega ne morejo vplivati, treba prizadevati za 
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drugačno obravnavo fantov in deklet v šolah, saj enaka obravnava fantov in deklet zaradi 

njihove različnosti ni pravična. Pri tem je spol diskurzivno konstruiran kot edini oziroma ključni 

dejavnik neenakosti, iz katerega nujno izvirajo vse ostale razlike (interesov, načinov delovanja, 

sposobnosti ...). Ta predpostavka torej nujno temelji na esencialističnem razumevanju spola in 

njegovega vpliva na razvoj, zanimanja, sposobnosti ... otrok. 

Zanimivo je, da po eni strani diskurzi temeljijo na obsojanju drugačne obravnave fantov in 

deklet v šolah ter so kritični do domnevne prilagojenosti šole dekletom in dekliškim načinom 

delovanja, po drugi strani pa isti diskurzi zahtevajo spremembo, ki sledi povsem enaki, le 

obrnjeni logiki – torej zahtevajo odpravo domnevno obstoječe pristranosti šole na način, da bi 

se več pozornosti namenjalo fantom in da bi se šole bolj prilagodile njihovim potrebam. Pri tem 

se poudarja, da uvajanje sprememb zgolj pri delu v učilnicah ne zadostuje; razlikam glede na 

spol bi se morali prilagoditi na ravni šolskega sistema, in sicer na način, ki bi omogočil, »da bi 

fantje dali od sebe vse, kar zmorejo« (Lukšič v Ivelja, 2010). Sedanji šolski sistem naj bi bil 

namreč »bolj naravnan na dekleta«, ki »lažje pokažejo, kaj znajo in zmorejo« (ibid.). Eden 

glavnih problemov slovenskega šolskega sistema naj bi tako bil, da preveč poudarja marljivost, 

prilagodljivost in neproblematičnost, preveč teži k disciplini, delu in predvidljivosti, ne ceni pa 

igrivosti, prodornosti, ustvarjalnosti (ibid.). V ozadju sta implicitni predpostavki, ki trenutno 

zaželene lastnosti povezujeta z dekleti, tiste, h katerim naj bi se šolski sistem obrnil, pa s fanti.173 

V tem kontekstu Titus (2004) govori tudi o »fantom prijaznem okvirju« oziroma okvirju, ki 

poziva nazaj k osnovam. Ta krivca za težave fantov v šolah išče med progresivnimi 

spremembami v metodah učenja in vsebinskimi reformami učnih načrtov, ki naj bi s poudarkom 

na učenju in pomnjenju podatkov šolanje približale dekletom. Na tem temelju se zato 

diskurzivno formirajo pozivi k vrnitvi tradicionalnih metod učenja, ki naj bi bile bližje fantom, 

                                                
173 Domnevna trenutna pozornost namenjena zagotavljanju discipline v šolah je diskurzivno konstruirana kot 

problematična, sploh v odnosu do igrivih, razposajenih fantov, katerih živahnost je v takšnem okolju napačno 

razumljena kot težavnost. V tem smislu naj bi se pogosto vzpostavljali odnosi, ki temeljijo na izrabi neenake 

družbene moči učiteljic nad učenci. Gre za reprezentacije podob učiteljic kot »hudobnih čarovnic« (Marshall, 

2016); žensk, ki celo otroštvo »maltretirajo« majhne fante (Sobočan, 2011č). Kot pravi Sobočan (ibid.): »Če 

učiteljica ne zna, ne more ali zaradi kurikuluma ne sme prisluhniti drugačnosti dečkov, se vse prevečkrat zelo 

zgodaj pojavi nepremostljiv prepad med učiteljsko avtoriteto in dečkom, ki je v obrambni odcepljenosti od šolskih 

vsebin. Opazovali so, da učiteljice (in starši) dečke občutneje pogosteje kot deklice disciplinirajo s kričanjem. 

Odrasli pogosto menijo, da so upravičeni do kričanja, ker so fantki tako ali tako ves čas poredni.« 
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pri čemer se po navadi ponujajo manj sofisticirane in bolj praktično usmerjene metode učenja 

in poučevanja, ki zahtevajo aktivno udeležbo učencev_k. 

Poleg praktičnih dejavnosti naj bi fantom ustrezala še jasna, natančna in predvidljiva navodila 

ter usmeritve, kar naj bi še zlasti obvladali učitelji moškega spola. Interpretacija diskurzivnega 

konstruiranja pomembnosti vloge moških učiteljev, še posebej za fante, je bila že podana, a se 

na tem mestu predpostavke o blagodejnosti drugačnega stila poučevanja, ki ga zagotavljajo 

moški učitelji, ponovno vtkejo v diskurzivni okvir o neprilagojenosti šol fantom. Preveliko 

število učiteljic naj bi namreč negativno vplivalo na fante tudi zaradi nekompatibilnosti med 

njihovimi načini učenja in poučevanja. Za moški način poučevanja, ki naj bi ga zaznamovala 

višja stopnja strukturiranosti in metodičnosti, naj bi veljalo, da je za fante še posebej optimalen, 

saj temelji na prilagajanju njihovemu (biološko počasnejšemu) razvoju, ki se razlikuje od 

razvoja deklet (Burns v Ivelja, 2011b; Sobočan, 2011c).174 

 

Pomembno bi bilo, da bi od dečkov na začetku šolanja pričakovali, kar realno zmorejo: manj 

kognitivnega in verbalnega, obenem pa več odgovornosti za spoštovanje in upoštevanje 

sočloveka, kar pa brez dvoma zmorejo. Šola, ki bo lahko spoštovala majhne dečke v njihovi 

danosti, poskrbela za njih in jim bo naklonjena, lahko pričakuje, da bodo dečki to isto vračali. 

Šola, ki bo delala za dečke v smislu čustvene varnosti, bo pripravila dečke, da bodo delali za 

šolo. Deček, ki lahko ohrani darilo svoje energije, telesnosti in neposrednosti, ki je zadržal 

svojo živahno, prekipevajočo deškost, ki jo lahko poveže s svojim čustvenim življenjem in 

veseljem do sprejemanja novega znanja, je potencial za razvoj pravega, zrelega, odgovornega 

moškega (Sobočan, 2011č). 

                                                
174 Martino in Kehler (2006, str. 123) izpostavljata, da takšen pristop ne predstavlja produktivnega pedagoškega 

modela, saj ne zagotavlja boljših izobraževalnih in družbenih rezultatov ter ne omogoča razvijanja kompetenc za 

aktivno participacijo v družbi in na trgu dela, ki zahtevata visoko stopnjo medosebne in čustvene pismenosti. Tudi 

trditve, da moški učitelji spodbujajo bolj praktičen pristop k poučevanju, pravita, niso podkrepljene z dokazi, da 

takšen pristop res ustvarja boljše izobraževalne izide za fante. Pedagoški pristopi, ki so v diskurzih konstruirani 

kot »fantom prijazni«, lahko vključujejo celo pretirano poenostavljanje kurikula, namesto da bi se osredotočali na 

zagotavljanje kakovostnega učenja in poučevanja. Pri takšnih pristopih gre pogosto za opustitev pedagoškega 

ideala o tem, kako je treba otroke vsestransko razviti, in za prilagajanje fantom v celoti, ne da bi poskušali razviti 

tiste njihove sposobnosti, ki jim morda manjkajo ali potrebujejo več pozornosti. 
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Vse te predpostavljene razlike glede na spol, ki služijo kot podlaga diskurzivnemu uokvirjanju 

reprezentacij spola v izobraževanju, imajo v diskurzih dve različni mesti izvora. Razlike so 

lahko razumljene kot biološke ali družbene. V nadaljevanju zato sledita še dva okvirja, ki se 

nanašata na reprezentacije izvora razlik v diskurzih o spolu v izobraževanju.  
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10.2.6 Biološka podlaga za razlike, povezane s spolom (pri dosežkih, interesih)   

 

Prva linija argumentacije razlik glede na spol je esencialistične narave in temelji na tezah o 

vplivu bioloških razlik. Gre za tezo, da resnične razlike med fanti in dekleti izvirajo iz bioloških 

razlik, da so torej fantje po naravi175 bistveno drugačni od deklet, da razmišljajo drugače, delajo 

drugače, imajo drugačne talente in nagnjenja. Te razlike pridejo do izraza v šolskem sistemu, 

kjer imajo lahko ključno vlogo na različnih področjih in vplivajo na neenake izobraževalne 

izkušnje, rezultate, cilje, motivacijo ... fantov in deklet. V tem kontekstu prevladuje uporaba 

znanstvenega in kvaziznanstvenega jezika, ki razlike v vedenjskih vzorcih, načinih in stilih 

učenja ter zanimanjih fantov in deklet pojasnjuje z razlikami v genomu, spolnih hormonih in 

strukturi možganov. 

Biološki determinizem v vzorcu gradiva temelji na predpostavkah, ki segajo od zelo splošnih 

do precej specifičnih. Med njimi so teze o spolu kot naravni (biološki) danosti, o tem, da se 

fantje biološko in psihološko bistveno razlikujejo od deklet, da fantje dozorevajo kasneje, da so 

bolj fizično aktivni in se pri njih počasneje razvija nadzor impulzov, da se njihovi možgani 

razvijajo po drugačnem vzorcu kot možgani deklet, da se določene kognitivne funkcije pri 

fantih razvijajo počasneje kot pri dekletih, da fantovski možgani potrebujejo več gibanja, da 

obstajajo razlike glede na spol pri možganskih dogajanjih v povezavi z doživljanjem ugodja ob 

aktiviranju moči in da so ženske bolj pod vplivom specifičnih bioloških posebnosti, povezanih 

s hormonskim neravnovesjem. Posledice teh naravnih razlik so predvidoma izražene tako, da 

je za fante zgodnje šolanje razvojno-nevrološko zahtevnejše (Sobočan, 2011d), da fantje v 

primerjavi z dekleti težje sedijo pri miru in sledijo pouku dlje časa (Geršak, 2013), omejevanje 

izražanja njihove fizične aktivnosti in moči (kar na primer od njih zahtevajo šole) pa jih 

»poškoduje v jedru« (P. Branko, 2010). Rešitve se ustvarjajo, kot je že bilo izpostavljeno, v 

izpostavljanju nujnosti prilagoditve pouka in šolskega sistema spolu in v pozivih k večjemu 

vključevanju spoznanj nevrologov v šolsko prakso za večjo učinkovitost (Ivelja, 2011b). 

                                                
175 Gre za dvoumen izraz. »Po naravi« pomeni po svoji biologiji, a ker smo ljudje družbena bitja, je naša narava 

tudi družbena – se pravi, da lahko produktu biologije in družbe tudi rečemo narava, če ta produkt rezultira v nečem 

relativno fiksnem, česar posamezniki_ce ne morejo zlahka spremeniti. 
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Na ta način se diskurzivno ustvarja vednost, ki je izrazito enostranska in ne dopušča možnosti 

vpliva drugih dejavnikov. Biološki determinizem, ki je značilen za diskurz v tujih medijih, kot 

izpostavljajo različne raziskave (Eate et al., 2017; Martino in Kehler, 2006; Titus, 2004), je tudi 

v slovenskem vzorcu prevladujoč176 način argumentacije s spolom povezanih razlik. Razprave 

o razlikah med fanti in dekleti v medijih in pedagoških revijah so torej le redko utemeljene na 

podlagi sociološke perspektive o spolu kot družbenem konstruktu, saj prevladujejo 

esencialistične predpostavke o razlikah, povezanih s spolom, s psihološkega vidika in vidika 

nevroznanosti, s katerima je podprt diskurz, ki na podlagi umeščanja spola v fiziološke in 

kognitivne okvirje ustvarja vednost o dveh različnih, a notranje povsem homogenih skupinah – 

fantov in deklet.  

Ti skupini sta reprezentirani v konstantnem odnosu, vedno opredeljeni zgolj v razmerju druga 

do druge s poudarjanjem medsebojnih razlik in ujeti v primerjave, ki temeljijo na odnosih 

tekmovanja. Dihotomija, ki se diskurzivno konstruira med fanti in dekleti na podlagi biološkega 

determinizma, ustvarja delitve na bolj in manj sposobne, bolj in manj uspešne, bolj in manj 

motivirane itd. in je tako v vlogi opravičila za družbene neenakosti in marginalizacijo. Če je v 

preteklosti legitimacija obrobnega položaja žensk temeljila na njihovi domnevni biološko 

pogojeni intelektualni manjvrednosti, se danes, ko so se na izobraževalnem področju razmerja 

spolov »obrnila«, biološki determinizem uporablja za reprezentiranje domnevne biološke 

prednosti žensk, utemeljene v skritih posebnostih anatomije ženskih možganov, kot aduta, ki 

jim omogoča lažje napredovanje v (pristranskem) šolskem sistemu (Tašner in Mencin Čeplak, 

2011, str. 184). Krivec za slabše dosežke fantov je v tem primeru superiorna anatomija ženskih 

možganov oziroma šolski sistem, ki je prilagojen točno tem, za ženske značilnim, posebnostim 

(in ne katerim drugim). Krivda je torej ponovno eksternalizirana in položena izven dosega 

fantov, ki so tako diskurzivno odrešeni prevzemanja odgovornosti za svoje (potencialno in 

relativno slabše) dosežke. Opazen je torej – in to je očitno tudi v slovenskem vzorcu – premik 

od diskurza o naravno pametnih, nadarjenih moških kot pronicljivih genijih, ki imajo potencial 

za doseganje izjemnih rezultatov, le volje jim včasih primanjkuje,177 do diskurza o biološki 

                                                
176 Približno 60 % prispevkov, ki se ukvarjajo z izvorom razlik glede na spol, temelji na biološkem determinizmu. 

Približno četrtina s spolom povezane razlike razlaga kot posledico kombinacije razlik pri vzgoji, socializaciji in 

biologiji, družbenih razlag pa je v vzorcu približno petina.  

177 Za njihovo nemotiviranost na izobraževalnem področju je ponovno krivo okolje, ki naj bi bilo za fante 

nestimulativno in neprilagojeno njihovim zanimanjem. 
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deprivilegiranosti fantov, ki jim na podlagi specifičnih (za fante neugodnih) bioloških razlik 

onemogoča enako optimalen položaj v izobraževalnem okolju, kot ga uživajo dekleta, ki so 

razvojno domnevno naprednejša od fantov, saj jim možganske strukture omogočajo večjo 

uspešnost v šoli.178 

 

10.2.7 Alternativni okvir 

 

Slovenski vzorec se od tistih, o katerih poročajo mednarodne raziskave, bistveno razlikuje v eni 

točki. Če v angleškem, ameriškem in avstralskem okolju medijski diskurz konstruira in 

perpetuira zgolj eno različico »resnice« oziroma ustvarja enotno vednost, ki temelji na 

esencialističnemu razumevanju spola in spolne razlike,179 za slovenski vzorec velja nekoliko 

večja heterogenost. Ne moremo namreč trditi, da povsem spregleda alternativne razlage, ki 

temeljijo na razumevanju spola in z njim povezanih razlik kot družbeno konstruiranih. Gre sicer 

za posamezne tekste, ki obravnavajo različne teme in uvajajo alternativne poglede na 

reprezentacije, ki se ustvarjajo v različnih že omenjenih diskurzivnih okvirjih. Ker gre za 

razmeroma redke, sporadične tekste, tudi v pričujoči raziskavi ne prepoznavamo specifičnih 

diskurzivnih okvirjev, ki bi ponujali drugačne razlage in interpretacije posameznih tem. Vseeno 

je pomembno, da ti posamični alternativni glasovi ne ostanejo spregledani, zato so v 

interpretaciji združeni v en krovni diskurzivni okvir (t. i. alternativni okvir), ki povezuje vse 

tematizacije, ki izhajajo iz teze o družbeni konstruiranosti spola. 

Ključna antiteza esencialističnim perspektivam postane jasna s poudarjanjem družbenih in 

kulturnih temeljev moškosti in ženskosti. Alternativni pogled poziva k širši družbeni razpravi 

o tem, kakšne moškosti in ženskosti posreduje šola, in opozarja na vlogo, ki jo imajo pri 

                                                
178 Ponovno gre za diskurz o tem, da je izobraževalni sistem bolj prilagojen dekletom. Ne zgolj zato, ker naj bi bila 

dekleta bolj pridna, ubogljiva, poslušna, sodelovalna, nekonfliktna, prijazna, prijetna, potrpežljiva, vodljiva, 

pripravljena slediti pravilom in se prilagajati zahtevam ... in šolski sistem ceni te lastnosti bolj kot druge; ampak 

tudi zato, ker naj bi od učencev_k zahteval doseganje določenih mejnikov (zlasti na bralnem področju in področju 

sporazumevanja oziroma komunikacije), ki so jih dekliški možgani že sposobni doseči, fantovski pa jih v istem 

obdobju še ne zmorejo. 

179 To ne pomeni, da alternativni diskurz v tujini ne obstaja, le raziskave medijskega diskurza iz tujine ne poročajo 

o njem. 
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oblikovanju spolne identitete različni spolni stereotipi. S spolom povezane razlike v 

izobraževanju pojasnjuje tudi kot posledico različnih predstav o fantih in dekletih ter različnih 

družbenih pričakovanj do fantov in deklet oziroma različnih pričakovanj, ki jih na dekleta in 

fante naslavljajo učitelji_ce in starši, a tudi vrstniki_ce in mediji. Odgovornosti za razlike pri 

dosežkih glede na spol ne išče v biologiji, ampak v družbenih razumevanjih spola, ki vplivajo 

na način dela v šoli, na organizacijo in izvedbo pouka, učenja, ocenjevanja, motiviranja, načine 

discipliniranja, izbora vsebin, zastavitve vprašanj pri pisnih preizkusih ... Prav tako alternativni 

okvir izpostavlja vpliv družbenih in kulturnih reprezentacij spola in spolnih vlog, ki se jih 

posamezniki_ce naučimo in ponotranjimo v procesu socializacije, na samopercepcijo 

posameznikov_ic, na razlike v interesih in lastnostih, ki v tem okvirju tako niso razumljeni kot 

posledica različne biologije, ampak družbenih pričakovanj. 

Ta družbena pričakovanja in predstave prepredajo izobraževalno področje in sodelujejo pri 

oblikovanju percepcij o specifični naravi fantov in deklet, odnosov v šoli, šolskih predmetov, 

pedagoškega dela itd. V tem kontekstu alternativni okvir npr. omenja: 

- prikriti kurikul, ki s svojimi nehotenimi dejavniki fante spodbuja k samostojnosti, 

samozavesti, agresivnosti, dekleta pa bolj k ubogljivosti in poslušnosti (Praprotnik, 

2017); 

- razlike pri prepoznavanju nadarjenih učencev_k glede na spol, ki so razložene kot 

posledica stereotipnih pričakovanj in predsodkov ter pojmovanj o dekletih (ki se 

naučijo) in fantih (ki razumejo) (Peček Čuk v Zupan, 2012c); 

- specifične načine definiranja neke tematike (npr. kako je določena nadarjenost), kar je 

lahko nepravično in izključujoče do določenih (ranljivih) skupin otrok – npr. otrok iz 

revnejšega okolja, etničnih manjšin, telesno oviranih, manj uspešnih, deklet (Praprotnik, 

2017); 

- razlike pri reprezentacijah določenih šolskih predmetov, ki veljajo za fantovske 

(zahtevajo razumevanje in so konstruirani kot pomembni) ali dekliške (zahtevajo veliko 

učenja na pamet, imajo nizek status, niso vredni truda fantov) (Jazbec, Pižorn in Košak 

Babuder, 2015); 

- problematiko kulturne pogojenosti učne neuspešnosti deklet (Praprotnik, 2017); 

- problematiko razmerij med spoli pri zaposlitvah na različnih ravneh izobraževanja v 

kontekstu razumevanja vloge vzgoje in izobraževanja (več učiteljev je zaposlenih na 
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višjih ravneh izobraževanja, ker se tam pričakuje manj vzgoje in več izobraževanja) 

(Antić Gaber v Zupan, 2008); 

- brezpomenskost spola v kontekstu vloge vzornika, ki je razumljena kot vloga odrasle 

osebe, ki si jo otrok izbere in ji zaupa ne glede na njeno stopnjo izobrazbe, starost in 

spol (Miklič, 2016), oziroma pomanjkanje prepričljivih dokazov, da fantje res 

potrebujejo moške učitelje (Peček Čuk v Zupan, 2012c); 

- zadržano držo do teze o tem, da moški poučujejo drugače od žensk, in teze o tem, da 

prisotnost moških učiteljev pripomore k drugačni šoli, ki zmanjša razlike pri dosežkih 

glede na spol (ibid.); 

- notranjo nekonsistentnost diskurza, ki razlike pri dosežkih pripisuje biološkim 

dejavnikom, a hkrati podeljuje posameznikom_cam status družbenih akterjev_k, ki 

imajo potencial za spremembe. Tako naj bi razlike pri dosežkih učencev_k uspešneje 

blažili moški kot ženske, vendar že predpostavka, da so razlike posledica bioloških 

dejavnikov, zelo krni učiteljevo vlogo in možnost, da glede tega kaj ukrene (ibid.); 

- da v šolah ob predpostavki, da te res spodbujajo ubogljivost, pridnost in poslušnost, ne 

pa ustvarjalnosti ter iskrivosti, niso na slabšem le fantje, ampak tudi dekleta, saj se v 

takšnem okolju vsem zmanjšujejo možnosti za uspeh v poklicnem življenju (ibid.); 

- problematično strategijo načina vključevanja moških v poklic vzgojiteljev, ki 

reproducira spolne stereotipe, s čimer služi ohranjanju moškosti na delovnem mestu s 

komplementarnim dopolnjevanjem žensk, z večjo avtoriteto in fizično močjo, z boljšimi 

organizacijskimi in tehničnimi spretnostmi itd. (Hrženjak v Burger, 2017). 

Ti pogledi predstavljajo alternativo prevladujočim okvirjem o fantih poražencih in dekletih 

zmagovalkah, o neprilagojenosti šol fantom, o pomembnosti moških vzornikov v šolah. V 

vzorec je vključen tudi alternativni pogled na teze, zajete v okvirju biološkega izvora razlik, ki 

kritično reflektira različne »nevromite«, ki v zadnjem času predstavljajo vedno bolj priljubljen 

način pojasnjevanja razlik glede na spol in opozori na napačne oziroma neutemeljene povezave 

med nevroznanostjo in izobraževanjem (OECD, 2013). 

Ena ključnih tez alternativnega okvirja je poziv k preusmeritvi oziroma razširitvi fokusa. Če 

delujemo na podlagi diskurzov, ki ozko začrtajo problematiko in jo omejijo zgolj na specifično 

skupino šolajočih (npr. na fante), se tudi na področju iskanja in oblikovanja sprememb omejimo 

zgolj na tiste, ki ustrezajo točno takšnemu razumevanju problematike. Rešitve problema so 
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namreč vedno odvisne od tega, na kakšen način je ta sploh definiran. Alternativni okvir v zvezi 

s tem opozarja: 

 

/.../ da so spremembe nujne, a ne take, ki bi bile osredinjene na posamezni spol, saj dekleta niso 

enaka in fantje tudi ne (Peček Čuk v Zupan, 2012c). 

 

Ob tem je dobro zapisati, da so glede na študije večje razlike znotraj posameznega spola kot 

med spoloma in da je zelo težko govoriti o značilnih moških in ženskih lastnostih (Zupan, 

2012c).   

 

Bistveno je torej razviti smisel za prepoznavanje kompleksnih neenakosti in pozornost nameniti 

edinstvenosti družbenih položajev, križišč, v katerih se prepletajo različni dejavniki neenakosti 

in ki jih na različne načine zasedajo učenci_ke. Zgolj spol ne pojasni zadostno in ustrezno vseh 

razlik in neenakosti, ki se ustvarjajo na področju izobraževanja, še zlasti ne na podlagi svoje 

biološke utemeljenosti. Skupini fantov in deklet sta namreč precej bolj notranje heterogeni, kot 

je to reprezentirano v diskurzih o spolu v izobraževanju.  

 

*** 

 

V sklopu diskurzivne analize prepoznavamo nekatere ključne diskurzivne okvirje, s čimer 

izpolnimo peti raziskovalni cilj: 

 

RC5: Identificirati in analizirati diskurze o spolu v izobraževalnem kontekstu v identificiranih 

temah v izbranem analiziranem gradivu. 

 



 318 

Iz vzorca gradiva izluščimo diskurze o odsotnih očetih, vlogi učiteljev kot moških vzornikov, 

ubogih fantih in težavnih fantih, nepravičnosti ocenjevanja, neprilagojenosti šol fantom, 

biološki podlagi za razlike glede na spol in alternativni okvir, ki združuje posamične antiteze, 

ki temeljijo na razumevanju s spolom povezanih razlik kot družbeno konstruiranih. Prisotnost 

alternativnega okvirja v vzorcu je vsekakor pozitivno presenečenje, saj slovenski vzorec s 

takšno nekoliko večjo uravnoteženostjo poročanja odstopa od siceršnje prakse enostranskih 

vzorcev iz tujih raziskav. Morda bi lahko na prvi pogled razliko pripisali temu, da pričujoč 

vzorec poleg javnih medijev vključuje tudi vire iz pedagoških revij, ki naj bi na manj pristranski 

način obravnavali bolj strokovne vsebine, a se izkaže, da je tudi v vzorcu medijev nekaj tekstov, 

ki ponudijo kritičen pogled na popularne, esencialistične diskurze o spolu v izobraževanju, v 

vzorcu pedagoških revij pa nekaj takšnih, ki dominantne diskurze o spolu v izobraževanju zgolj 

perpetuirajo. Primerjava vzorca medijev in pedagoških revij je sicer tudi eden od raziskovalnih 

ciljev:  

 

RC7: Identificirati morebitne razlike med diskurzi o spolu v izobraževalnem kontekstu v 

analiziranih gradivih, namenjenih splošni javnosti, ter v tistih, ki so namenjeni zaposlenim na 

pedagoškem področju. 

 

Primerjava pokaže precej enotno diskurzivno konstrukcijo spola v izobraževalnem kontekstu 

za splošno in strokovno javnost. Večjih razlik med diskurzi o spolu v izobraževalnem kontekstu 

v vzorcu medijev in vzorcu pedagoških revij ni. Vsi prepoznani diskurzivni okvirji so prisotni 

v obeh delih vzorca in na podlagi enakih, esencialističnih predpostavk ustvarjajo enotno 

vednost o spolu v izobraževanju, temelječo na binarnih reprezentacijah spola in odnosov med 

spoli. Diskurzi v medijih in pedagoških revijah so vsebinsko torej enotni, razlikujejo se le glede 

na stopnjo pojavnosti. Tako so (v primerjavi z mediji) za pedagoške revije precej bolj značilni 

diskurzi o pomenu vloge moških učiteljev kot vzornikov, za medije pa (v primerjavi s 

pedagoškimi revijami) diskurzi o ubogih in težavnih fantih, ki posredujejo specifične podobe 

moškosti v izobraževanju. Za medije je nekoliko bolj značilno, da diskurze o spolu v 

izobraževanju umeščajo v kontekst primerjave izobraževalnih dosežkov, ko npr. poročajo o 

rezultatih mednarodnih primerjav znanja in mature, v pedagoških revijah pa se ji posvečajo v 

okviru širše izobraževalne izkušnje, in sicer z vidika metod, načinov učenja in poučevanja, 
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karakteristik in kompetenc udeležencev_k v izobraževalnem procesu, izobraževalnih dosežkov, 

rezultatov na posameznih področjih itd.  

Tudi način poročanja se splošno gledano med mediji in pedagoškimi revijami bistveno ne 

razlikuje. Res je, da je slog v nekaterih pedagoških revijah bolj strokoven, da so prispevki 

ponekod podkrepljeni s strokovnimi in znanstvenimi viri ali so oblikovani kot poročila o 

rezultatih raziskav, medtem ko so prispevki v medijih zasnovani na bolj poljuden način kot 

informativna predstavitev določene tematike za splošno javnost. A diskurzivna konstrukcija 

vednosti o spolu v izobraževanju temelji na enakih predpostavkah in uporablja podobne 

mehanizme ustvarjanja pomena tako v splošnih medijih kot v pedagoških revijah.  

Tudi ko je tema, ki jo obravnava posamezen prispevek, z vidika feministične perspektive 

razumljena kot pozitivna, lahko kritična refleksija teksta razkrije problematičnost diskurzivnih 

konstrukcij pomena. Lep primer so prispevki, ki spodbujajo k netradicionalnim izbiram 

študijske in poklicne poti, za katere analiza pokaže, da paradoksalno perpetuirajo iste spolne 

stereotipe in reprezentacije ospoljenih razmerij ter spolnih vlog, ki jih želijo preseči. Tako je 

npr. manjše število moških kandidatov za študije pedagoških smeri pojasnjeno kot posledica 

nepravičnega točkovnega sistema selekcije, ki preferira »pridne mravljice«, implicitno dekleta, 

ne pa mladih s širokimi zanimanji, ki ne premorejo preračunljivosti, s katero bi svoje talente 

usmerili le v zbiranje točk, implicitno torej fante (Kontler Salamon, 2017). Dekleta se npr. k 

izbiri netradicionalnega poklica spodbuja na podlagi predpostavke, da delodajalci še posebej 

cenijo natančnost, marljivost, zvestobo in empatičnost, ki so lastnosti, značilne predvsem za 

ženske (Žnidarčič v Žolnir, 2014). Tudi če je v prispevku poudarjeno, da izidi izobraževanja, 

ki so vidni kasneje, npr. na trgu dela, kjer so ženske še vedno v slabšem položaju, ne odražajo 

ustrezno visokih izobraževalnih dosežkov deklet,180 je krivda za ta razkorak v uspehu na 

izobraževalnem in kariernem področju pripisana dekletom, ki »svojo izobrazbo in diplome 

izkoristijo bistveno slabše od kolegov« (Kontler Salamon, 2011), ne pa na primer sistemskim 

omejitvam in oviram, ki jih ženskam postavljajo družbene in kulturne zahteve, povezane s 

koncepcijami ženskosti, moškosti in z urejanjem družinskega, intimnega življenja. 

Kaj pa dekleta? Diskurzivno gledano predstavljajo škrbino – o njih se skoraj ne govori oziroma 

niso v središču pozornosti. Edina izjema pri tem so teksti, ki obravnavajo poklicne tematike, 

                                                
180 Kar je s feministične perspektive pomemben dejavnik ospoljenih neenakosti v družbi, a je v vzorcu omenjen 

izjemno redko.  



 320 

npr. pravkar omenjeni prispevki, ki pozivajo k izbiri netradicionalnih študijskih in poklicnih 

smeri. Diskurzi se torej osredotočajo na fante, ki so diskurzivno konstruirani kot deprivilegirana 

skupina v izobraževalnem okolju, kot skupina torej, ki se sooča z večjimi in pomembnejšimi 

težavami ter posledično zahteva večjo pozornost javnosti. Vloga deklet v diskurzih služi zgolj 

primerjavi, dekleta so skupina, ki vzpostavlja razliko v odnosu do skupine fantov (oziroma v 

odnosu do katere se vzpostavlja razlika). Služijo kot pripomoček, s katerim se bolj nazorno 

prikažejo razlike v interesih, značilnostih, motivaciji, dosežkih ene in druge skupine, in so 

skupina, ki omogoča vzpostavitev odnosov konkurenčnosti in tekmovalnosti. Ni pa govora o 

dekletih kot notranje heterogeni skupini, ni diskurza, ki bi dekleta vzpostavljal kot dejavne, 

samostojne družbene akterke. Z izjemo splošne ideje o dekletih zmagovalkah, ki služi kot 

predpostavka za diskurze o fantih poražencih, diskurzi deklet ne naslavljajo. Primer, ki 

ponazarja odsotnost govora o dekletih, je npr. diskurz o vedenjskih težavah fantov, ki se 

osredotoča na vrsto različnih načinov, na katere fantovska »živahnost« škoduje njim samim: na 

primer zaradi nerazumevanja in neodobravanja učiteljic, ki niso naklonjene pretirani 

energičnosti fantov, ali nepravičnega ocenjevanja, ki služi kot mehanizem za discipliniranje 

težavnih fantov. Prav nič ob tem ni zapisanega o tem, kakšen vpliv ima težavno vedenje fantov 

v šolah na dekleta, nobene zaskrbljenosti torej ni glede tega, kako lahko takšno vzdušje v 

učilnicah negativno vpliva na izobraževalne izkušnje (tudi) deklet. 

V nadaljevanju na podlagi družbene analize, ki predstavlja zadnji korak KDA, diskurze 

umestimo v kontekst dominantnih družbenih ideologij. Pri tem pozornost namenjamo 

razmerjem moči, ki sodelujejo pri formulaciji diskurza, ideološkemu značaju v tekstih 

uporabljenih interpretacij ter diskurzivnim učinkom oblikovanja težav. Diskurzi, ki so 

prepoznani v vzorcu in ki so za potrebe interpretacije sistematično strukturirani v diskurzivne 

okvirje, namreč formulirajo diskurzivne prakse, na podlagi katerih se udejanja določena 

(dominantna) vednost z ideološkimi učinki. 

 

10.3 Družbena analiza 

 

Diskurzi, ki konstruirajo vednost o spolu v izobraževanju, torej sodelujejo tudi na širši družbeni 

ravni pri formulaciji diskurzivnih praks z ideološkimi učinki, specifično neoliberalizma in 

postfeminizma, deloma pa tudi neokonservativizma, ki jih je smiselno pojasniti v 
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zgodovinskem, kulturnem, političnem in ekonomskem kontekstu. Razlaga v nadaljevanju je 

tako usmerjena v morebitne krizne okoliščine, spremembe v diskurzu skozi čas in elemente 

presečne neenakosti.  

 

10.3.1 Krizne okoliščine: »backlash« in moralna panika 

 

V medijskih diskurzih, ki perpetuirajo reprezentacije spola in odnosov med spoli, ki temeljijo 

na problematiziranju domnevno slabšega položaja fantov v šolah, manjka vpogled v 

mehanizme konstrukcije in načine nadzorovanja ospoljenih identitet v šolah ter v širše družbene 

procese, ki sodelujejo pri tem. Namesto tega diskurzi o odsotnih očetih, pomanjkanju moških 

vzornikov v šolah, ubogih in težavnih fantih, nepravičnem ocenjevanju, šolah, ki fante »puščajo 

na cedilu«, in o vplivu bioloških posebnosti na razlike med spoli v izobraževanju sodelujejo pri 

udejanjanju moralne panike na družbeni ravni, ki jo zaznamujejo vseprisotna poročila o krizi 

moškosti. Načini, na katere se moškost in moški subjekt umeščata v razprave o fantih v 

izobraževanju, so odraz širšega družbeno-političnega in kulturnega konteksta. Nekateri_e 

avtorji_ice, med njimi Susan Faludi (2006), omenjajo »backlash«, ki ga zaznamuje obrambni 

odziv na »majhne zmage« feminizma181 oziroma težko pridobljene pravice žensk, ki so 

razumljene kot pretirane in kot da so šle že predaleč. Uspešnost deklet na izobraževalnem 

področju je uporabljena kot dokaz, da so ženske dosegle enakost, jo tudi presegle in prevesile 

ravnotežje moči v svoj prid, zato naj bi bil zdaj čas, da se posvetimo težavam, s katerimi se 

soočajo fantje. Faludi izpostavi dvojno naravo »backlasha«, ki je »hkrati sofisticirana in 

banalna, zavajajoče progresivna in ponosno nazadnjaška« (ibid., str. 10). Gre za kombiniranje 

moralistične drže iz preteklosti z novo »znanstveno« pozicijo in za prepletanje popularnih 

psiholoških tez o razlikah spolov z idejami in retoriko, značilno za desnico, ki uokvirja 

problematiko ženskih pravic v povsem svoj jezik, s katerim feminizem postane sinonim za vse, 

kar je z družbo lahko narobe. A ravno to, da ne gre za enotno organizirano gibanje, »backlashu« 

podeljuje še večjo učinkovitost, saj je zaradi odsotnosti jasnih in prepoznavnih gonilnih sil ter 

                                                
181 »Backlash« predstavlja odziv, za katerega so zadostovale že zgolj družbene spremembe, ki so šle v smeri večje 

možnosti za doseganje enakosti spolov, ne pa dejanski doseg enakosti. Gre torej, kot opozarja Faludi (ibid.), za 

preventivni ukrep, ki onemogoča ženske, še preden bi uspele doseči »ciljno črto«, tj. enakost. 
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agende toliko težje zaznaven. Neoprijemljivost »backlasha« je torej uspešna strategija, saj se z 

njo kaže kot nepolitičen, neproblematičen, kot nekaj, česar ni treba zares prevpraševati (ibid., 

str. 10, 13). 

Drugi vidik družbeno-političnega in kulturnega konteksta, v katerem se konstruirajo diskurzi o 

fantih v krizi, je moralna panika (Epstein et al. 1998; Smith, 2003; Titus, 2004). Tudi pri njenem 

ustvarjanju ne gre za organizirano gibanje, ampak za skupek različnih neokonservativnih in 

retradicionalističnih vzgibov s ciljem ustvarjanja splošnega družbenega ozračja zaskrbljenosti 

glede težav fantov v izobraževanju, ki so v različnih diskurzih konstruirane kot trenutno pereč 

problem. Tako kot »backlash« je tudi moralna panika osnovana na težnjah po remaskulinizaciji 

šolanja in retradicionalizaciji hegemonske moškosti (Martino in Berrill, 2003; Martino in 

Kehler, 2006), ki izhajajo iz vzgiba zaskrbljenosti glede domnevne ogroženosti tradicionalnih 

vrednot in obstoječega družbenega reda (Titus, 2004), v katerem so neenaka razmerja moči (v 

prid moškim) razumljena kot naravna. Iz analize medijskih reprezentacij spola v izobraževanju 

je razvidno, da je spol v izobraževanju razumljen v zelo zoženem kontekstu – v okviru razprave 

o težavah fantov, ki je zavezana vzdrževanju spolnega sistema, temelječega na esencialističnih 

predstavah moškosti in ženskosti. Pri tem je ključno, da mediji in pedagoške revije niso zgolj 

pasivni posredniki idej o pomanjkanju učiteljev, o težavah fantov v šolah, o naduspešnih 

dekletih, o šolah, ki niso prilagojene fantom ipd., ki bi jih bralci_ke nekritično sprejeli kot dane 

in ponotranjili, ampak kot eden od ideoloških aparatov države (Althusser, 2000) širijo diskurze, 

s katerimi se formulira vseobsegajoča ideja o »moškosti v krizi«, diskurzivna praksa z 

ideološkimi učinki, ki je uporabljena vsakič, ko je to v interesu določenim družbenim skupinam 

za doseganje specifičnih (neoliberalnih, neokonservativnih, postfeminističnih) ciljev. Z 

diskurzivnim ustvarjanjem moralne panike mediji vpokličejo fante na položaj poražencev (in 

dekleta na položaj zmagovalk) oziroma, če uporabimo Foucaultovo dikcijo, pozicionirajo 

subjekte v določene »igre resnice« (Foucault, 1997; glej tudi Martino in Kehler, 2006). Ko 

Foucault govori o igri, ima v mislih »niz pravil, s katerimi se producira resnica« (Foucault, 

1997, str. 297), načini produkcije in definiranja »resnice« ter njene integracije v določeno 

institucionalno polje pa so časovno in prostorsko odvisni. Prav tako kot norost, o kateri 

razpravlja Foucault, se tudi fantje kot žrtve izobraževalnega sistema in moški učitelji kot nujno 

potrebni vzorniki vzpostavljajo kot specifični subjekti, le da se to dogaja v družbeni klimi, ki 

jo zaznamujejo specifična razmerja med vednostjo in močjo, utemeljena v postfeminističnem 

»backlashu«, neoliberalni tekmovalnosti in neokonservativnem esencializmu. 
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Mehanizmi, s katerimi se ustvarjajo krizne okoliščine in vzdržuje stanje moralne panike, so 

različni. Med njimi sta npr. polariziranje in redukcija kompleksnosti, ki se ju med drugim 

doseže z uporabo dualizmov, bojne retorike in metafor. Še zlasti je zanimiva uporaba strategije 

retoričnega obrata, s katerim popularni diskurzi o spolu v izobraževanju prevzamejo in 

prestrukturirajo diskurze o enakosti spolov nasprotne (politične) skupine ter jih tako prilagojene 

uporabijo za doseganje lastnih ciljev. Trenutno popularni diskurzi o spolu v izobraževalnem 

kontekstu so odsev družbeno-političnih razmer in trendov, ki jih v Evropi v preučevanem 

obdobju zaznamuje krepitev moči desnih, neokonservativnih politik in družbenih gibanj, ki so 

deloma odgovor na obdobje ekonomske krize. V samem bistvu gre za pojmovanje odnosa do 

enakosti, ki je po mnenju Nikole Viskovića (1986) eden najtrdnejših kriterijev za razlikovanje 

desnice od levice. Desno stališče »v različnostih sveta in v ustreznih relativnih neenakostih vidi 

dobro, v postopni homogenizaciji sveta, ki jo spodbuja in uveljavlja dva tisoč let stari egalitarni 

diskurs, pa vidi zlo«, kot pravi avtoritarni ideolog in utemeljitelj nove desnice Alain de Benoist 

(v ibid., str. 657), ki kot desne označi doktrine, ki trdijo, da iz »relativnih neenakosti v eksistenci 

nastajajo razmerja moči, ki so temelj zgodovinskega dogajanja in po katerih bi se morala 

zgodovina uravnavati tudi v prihodnje« (ibid.). Gre torej za prepričanje, da je cilj egalitarizma 

brisanje »različnosti sveta« oziroma homogenizacija družbe. V tem smislu je enakost 

interpretirana kot »ideološki hit« (P. Branko, 2010) s ciljem diktature uniformnosti. 

Problematizira se »brisanje razlik med spoloma«, ki naj bi bila naravno dana in utemeljena v 

bistvenih bioloških in psiholoških razlikah.  

 

Ne gre za spoštovanje vsakega posameznika v tem, kar je, ampak za diktat – vsi smo enaki, vsi 

moramo razmišljati enako in delati enako (Ašič, 2015). 

 

S takšnimi utemeljitvami se egalitaristični pozivi k enakosti – v smislu enakopravnosti, 

enakovrednosti, uravnovešanja neenakih razmerij moči – diskurzivno pretolmačijo v ukaze in 

povelja k enotnosti, ki domnevno ogrožajo pestrost in raznolikost. Takšno prevajanje služi kot 

podlaga, na kateri se utemeljuje nujnost različnih pristopov k obravnavi fantov in deklet. Prav 

tako si po drugi strani esencialistični diskurzi prisvajajo retoriko egalitarističnih diskurzov o 

neenakosti (npr. žensk, družbenih manjšin ...), skozi katero na položaj deprivilegiranega 

pozicionirajo skupino fantov, s čimer obrnejo reprezentacije ospoljenih razmerij neenakosti. Pri 
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tem isti diskurzi, ki perspektivi zagovornikov družbene enakosti očitajo homogenizacijo sveta, 

paradoksalno na podlagi esencialističnih predpostavk sodelujejo pri homogenizaciji fantov in 

deklet po principu dihotomizacije na tipično moško in tipično žensko, s čimer pripomorejo tudi 

k polarizaciji družbe. 

Reprezentacije deprivilegiranih fantov, diskurzivno konstruiranih kot žrtev izobraževalnega 

sistema, so prisotne vzdolž celotne medijske krajine. Mediji, ki so bližje desni, konservativni 

politični izbiri, ki temeljijo na katoliškem nauku (v vzorcu je med splošnimi mediji to npr. 

Družina, med pedagoškimi revijami pa Vzgoja, ki jo izdaja Društvo katoliških pedagogov 

Slovenije), na splošno poudarjajo pomen tradicionalnih vrednot, bolj specifično pa 

problematizirajo škodljivo naravo feminiziranih šol, ki še zlasti negativno vpliva na razvoj 

fantov, vedno bolj negotovih v konstrukcijah svoje spolne identitete in vedno bolj oddaljenih 

od prave, hegemone moškosti. Takšne interpretacije so prisotne tudi v medijih, ki veljajo za 

bolj liberalne, pridružijo se jim še druge, ki s poudarjanjem neenakosti izobraževalnih dosežkov 

fantov in deklet ter reprezentacijo šolanja kot tekmovanja reproducirajo neoliberalno 

ideologijo, s katero se oblikujeta skupini deklet zmagovalk in fantov poražencev. Diskurzivno 

delo glede krize fantov v izobraževanju, ki problematiki podeljuje status družbene težave, ki ji 

je treba posvetiti posebno mero pozornosti, nas, kot pravi Griffin (2000), vabi, da obrnemo 

pogled k vseprisotni in vseobsegajoči moškosti, ki je v skladu z medijskimi reprezentacijami 

»v krizi«, medtem ko je nova, odločnejša različica ženskosti v vzponu. S tem, ko zremo v to 

smer, pogledamo stran od obstoječih in vedno bolj ostrih neenakosti, ki se spletajo na 

presečiščih preostalih kategorij neenakosti (spola, razreda, regije, etnične pripadnosti, 

seksualnosti idr.).  

 

10.3.2 Časovna perspektiva družbenih okoliščin: kriza kot priložnost 

 

V vzorec zajeto obdobje od januarja 2007 do konca decembra 2017 je najočitneje zaznamovala 

gospodarska kriza. Med letoma 2009 in 2012 se začnejo pojavljati prispevki, ki krizo bodisi 

neposredno tematizirajo bodisi jih lahko razumemo kot odgovor na družbeno-politične in 

ekonomske razmere, v katerih so nastali. Tako se med temami pojavijo podjetništvo in odnos 

dijakov_inj do podjetništva, vpliv krize na učiteljski poklic in poudarjanje pomena dobre 
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izobrazbe. Posebej priljubljena postane tematika razlik pri dosežkih glede na spol.182 Šolarje_ke 

se poziva, naj »sledijo svojim sanjam«, naj si upajo, drznejo stopiti iz okvirov, se podati na 

trnovo pot samouspeha, ki se jo postavlja v nasprotje z dolgočasnimi, enoličnimi službami v 

javnem sektorju, ki ne omogočajo napredka in ovirajo nadaljnji karierni razvoj. Poziva se k več 

podjetniške svobode, k zaposlovanju v specifičnih poklicih. Prispevki problematizirajo 

pripravo naših šolarjev_k na življenje, ki naj bi bila preveč teoretsko naravnava in premalo 

praktična, življenjska. Kritično se obravnava inflacijo diplomantov_k, ki se v resničnem 

življenju ne znajdejo, na trgu dela pa so zaradi neizkušenosti povsem nezaposljivi, kar naj bi 

vodilo v premalo inovacij v industriji, premalo pronicljivosti in premalo dodane vrednosti. 

Takšen diskurz je posledica učinkov gospodarske krize, ki je prestrukturirala trg dela in 

ustvarila nesorazmerje med ponudbo delovnih mest in razpoložljivo delovno silo. Spodbujanje 

k samozaposlovanju s poudarjanjem kreativnosti, inovativnosti, fleksibilnosti in svobode, ki naj 

bi jo takšne zaposlitve ponujale, je namreč ob pomanjkanju delovnih mest pričakovan odziv, 

zaznamovan z neoliberalnimi krilaticami o samouresničenih posameznikih_cah in uspehu, ki je 

na voljo vsakemu, če se le dovolj potrudi zanj. V podobnem duhu prilagajanja potrebam 

gospodarstva lahko razumemo tudi prispevke, ki se začnejo pojavljati v letu 2011, njihova 

pojavnost naraste med letoma 2013 in 2014, vztrajajo pa do leta 2017. Ti prispevki spodbujajo 

dekleta k izbiri netradicionalnih študijskih in poklicnih poti na tehničnem področju (predvsem 

IKT ali visokotehnoloških podjetij), za katere se večinoma odločajo fantje oziroma moški. V 

ideologiji neoliberalizma so ta področja razumljena kot gonilna sila gospodarskega razvoja in 

napredka (Ule in Šribar 2008, str. 308), kar je ključni cilj družbe, ki se sooča z ekonomsko 

krizo. Naravoslovno-tehniška področja, ki so za gospodarstvo bolj »uporabna«, so zato 

razumljena kot pomembnejša za družbo in tako predstavljajo boljše izhodišče pri zaposlovanju 

(Tašner in Mencin Čeplak, 2011).  

Na prvi pogled lahko neoliberalne zahteve po individualizmu, racionalnih izbirah in 

samouresničenju razumemo v nasprotju s prevladujočim diskurzom o vlogi deklet in o 

ženskosti, kot izpostavljata tudi Ule in Šribar (2008, str. 302). Vendar se neoliberalne ideje 

spretno stapljajo tudi z esencialističnimi diskurzi o spolu. Najočitneje je to opazno v prispevkih, 

ki se pojavljajo med letoma 2013 in 2015 in vsebujejo argumente o zajemu iz bazena talentov, 

                                                
182 Tematizacija razlik pri dosežkih glede na spol je značilna za celotno preučevano obdobje in se pojavi že v letu 

2007, torej v obdobju pred krizo. Prav tako je tematizacija razlik pri dosežkih že v letu 2007 osnovana na 

predpostavkah o uspešnih dekletih in neuspešnih fantih. Način obravnave razlik pri dosežkih glede na spol se s 

časom bistveno ne spreminja, razen v intenziteti pojavljanja, bolj v ospredje pride zlasti v omenjenem obdobju.  
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ki ga je smiselno čim bolj razširiti. Vključevanje deklet na področja znanosti in tehnologije, 

kjer so ženske slabo zastopane, je torej prej kot v družbeni pravičnosti utemeljeno v ekonomski 

učinkovitosti in praktični uporabnosti, in sicer v smislu izkoriščanja potenciala iz bazena 

celotne populacije. Končni cilj tako ni enakost spolov, ampak zdravo gospodarstvo.  

 

A za spodbujanje ženskega vpisa na tehniki obstajajo razlogi, ki bi morali prepričati tudi tiste, 

ki se jim zdijo prizadevanja po spolnem ravnotežju na tehniki feministični nesmisel. /.../ V 

Sloveniji – in ne samo pri nas – je premalo inženirjev. To občutno vpliva na gospodarski razvoj. 

Inženirke bi to vrzel lahko zapolnile (Kontler Salamon, 2015). 

 

Ženske so na področju znanosti in tehnologije zelo slabo zastopane. Z boljšim vključevanjem 

žensk na področjih znanosti in tehnologije ne bi zagotovili le enakovredne zastopanosti celotne 

populacije, na katero ti področji vplivata, temveč bi tudi omogočili bolj raznolike ustvarjalne 

ideje, ki so ključne za inovativnost. /.../ Z intenzivnejšim vključevanjem več prebivalstva obeh 

spolov v področja znanosti in tehnologije bomo sooblikovali izkušeno, usposobljeno in 

talentirano delovno družbo. Zagotovila bo evropsko konkurenčnost na globalni ravni. 

Dokazano je, da zastopanost obeh spolov v delovnih timih povečuje potencialno ustvarjalnost 

in inovacije (Pajić, 2013). 

 

Raznolikosti idej, ki so ključne za inovativnost in ki jih lahko v tehniška okolja doprinesejo 

ženske, je utemeljena v esencialističnem diskurzu o njihovih posebnih lastnostih. Tako naj bi 

ženska eleganca, moč, znanje, srčnost, veselje, nežnost, posebni ženski čut, bogat doprinos, 

žensko sočutje in želja po pomoči ženskam omogočali, da hitreje najdejo rešitev in so 

uspešnejše pri reševanju konfliktov, kar naj bi v poslovnem svetu in podjetjih zelo dobro 

učinkovalo (Keržič, 2014). 

V pozivih k vključevanju deklet na t. i. »moška področja« (v naravoslovno-tehniške poklice) je 

kriza torej razumljena kot priložnost, ki jo je vredno izkoristiti, in je v vlogi katalizatorja 

sprememb na trgu dela, ki omogočajo družbene okoliščine, v katerih se spodbuja zaposlovanje 

na specifičnih za razvoj gospodarstva bolj zaželenih področjih (spodbuja se tisti del populacije, 
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ki je na takšnih področjih podreprezentiran – to so ženske). Kriza je v diskurzih o spolu v 

izobraževanju razumljena tudi kot priložnost za povečanje števila moških učiteljev. Pedagoški 

poklic je namreč reprezentiran kot poklic z nizkim družbenim statusom in nizko plačo, 

posledično je med moškimi manj zaželen, zato ni posebej presenetljivo, da je v diskurzih 

prisotna tudi percepcija obdobja krize kot priložnosti, ki jo velja izkoristiti za uvedbo moških 

kvot na pedagoškem področju. 

 

Zahtevamo kvoto žensk v politiki in v gospodarstvu, zahtevajmo še kvoto moških v vzgoji in 

izobraževanju na vseh stopnjah. /.../ Morda bi bil prav čas, v katerem smo, za to ugoden, saj 

ljudje iščejo zaposlitev (Eri – Birk, 2014a).  

 

Kriza v tem smislu služi tudi kot pojasnilo za opaženo povečanje prijav moških na delovno 

mesto učitelja. To, da se med številnimi kandidati »znajdejo tudi moški« (Dekleva v n. a., 

2013), je pojasnjeno kot posledica obdobja krize, ne pa kako drugače, na primer z analizo 

sprememb pri percepcijah moških spolnih vlog in moškosti. Želja moških po opravljanju 

učiteljskega poklica je tako v celoti interpretirana kot posledica ekonomskih razmer, s čimer se 

ohranja hegemonija tradicionalne moškosti. 

Brezizhodnost situacij, v katerih se znajdejo posamezniki_ce na trgu dela, kjer povpraševanje 

presega ponudbo, je torej v diskurzih interpretirana v pozitivnem okviru. Na krizo se tako gleda 

predvsem kot na priložnost, kot na obdobje, ki je prestrukturiralo razmerja na trgu dela, a hkrati 

odpira nova vrata dovolj drznim, pogumnim, vztrajnim in delovnim posameznikom_cam, 

vpoklicanim na pozicijo neoliberalnih subjektov, ali ustvarja priložnosti za netradicionalne 

izbire poklicnih poti fantov in deklet. Izjemno redke so kritične refleksije krize na sistemski 

ravni, ki bi nudile vpogled v ospoljene strukturne spremembe na trgu dela in v specifičnih 

profilih.183 

                                                
183 V vzorcu sta dve izjemi. Prva kritično reflektira vpliv krize na feminiziran učiteljski poklic, pri čemer izpostavi 

problematiko zaposlitev za določen čas v danih gospodarskih razmerah, ki je najbolj očitna prav v šolstvu. 

Negotovost učiteljskega poklica je v prispevku povezana z dejstvom, da so večinoma »žrtve« takšnih zaposlitev, 

pritiskov in izsiljevanj mlajše ženske, ki se tudi zaradi strahu pred izgubo službe ne organizirajo, da bi spremenile 
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Konstanta, ki se pojavlja v celotnem obdobju vzorca kot tisto, kar je res ključnega pomena na 

izobraževalnem področju, so dosežki učencev_k. Porast zanimanja za to tematiko je še zlasti 

opazen v obdobjih, ko so objavljeni rezultati mature ali mednarodnih primerjav znanja. Med 

temami, ki izstopajo v tem kontekstu, je bralna pismenost, kjer so opazne največje razlike med 

rezultati fantov in deklet. Z izpostavljanjem ključnega pomena ocen, točk, dosežkov za 

prihodnost šolarjev_k in z nenehnim primerjanjem dosežkov fantov in deklet se koncepcije šole 

kot prostora za učenje in duhovno ter intelektualno rast reformulirajo v implicitne podobe šole 

kot športne arene, okolja, kjer potekajo tekmovanja in kjer ni pomembno zgolj sodelovati, 

temveč zlasti zmagati.184 

Primerjava dosežkov je torej tudi s časovne perspektive vseprisotna tema. Sicer pa so v različnih 

obdobjih aktualne različne teme, ki deloma odsevajo tudi družbene okoliščine svojega časa. 

Tako je v letu 2015, ko je v Sloveniji potekala razprava o sprejetju Zakona o spremembah 

Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), opazen porast prispevkov, ki 

obravnavajo tematike moškosti, odraščanja, oblikovanja spolnih identitet, pomen vlog matere 

in očeta ter biološkega izvora razlik. Diskurzi o spolu v izobraževalnem kontekstu, ki 

konstruirajo podobe deprivilegiranih, ubogih, pomehkuženih fantov, žrtev feminiziranega 

šolstva in pretirano navezanih mater, predstavljajo obrambni odziv na družbene in kulturne 

okoliščine, v katerih naj bi bila ogrožena normativna družina in naj bi potekal napad na 

tradicionalne in hegemonske moškosti (in ženskosti) (Martino in Kehler, 2006). V obdobju, ko 

je bila aktualna razprava o posodobljeni (drugi) izdaji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (2011) in o financiranju zasebnih šol, ki jo je spodbudila sprememba 

odločitve ustavnega sodišča iz leta 2014,185 po kateri naj bi bil javni del programov zasebnih 

šol financiran v celoti, je mogoče zaznati tudi kritično držo do neoliberalnih vzgibov v šolstvu. 

                                                
svoj položaj (Pirc, 2009). Druga izjema je iz leta 2015. Čeprav z vidika KDA ni povsem neproblematična, saj 

perpetuira spolne stereotipe, je v izhodišču zasnovana kot problematizacija izrabe krize, ki naj bi služila kot 

priročen izgovor za spremenjen položaj žensk, ki v javnem življenju, politiki, gospodarstvu in družbi nasploh »niso 

več enakovredne moškim« (Arko, 2015). 

184 Tudi tu so v vzorcu posamezne izjeme, na primer osamljena kritika prakse vrednotenja otrok na podlagi šolskih 

ocen (Merljak, 2017) in problematizacija pehanja za točkami, ki ga spodbuja postopek vpisa na fakultete, 

prilagojen pridnim in ne bistrim (Kontler Salamon, 2011) – pri čemer so v zadnjem primeru upravičeni pomisleki 

o neoliberalnih težnjah po številčenju, vrednotenju in razvrščanju, kontekstualizirani na problematičen način, ki 

pridnost in preračunljivost povezuje z ženskostjo, bistrost, težavnost pa z moškostjo. 

185 Odločba ustavnega sodišča je bila objavljena v Uradnem listu RS 4. 12. 2014; razsodbo je ustavno sodišče 

objavilo 6. 1. 2015 (Kodelja, 2016). 
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Izpostavlja se pomen kvalitativnih dejavnikov, po katerih naj bi presojali o kakovosti šolstva 

(npr. globina, kakovost vsebine), ter problematizira primat kvantitativnih dejavnikov (npr. 

ocene, točke, število maturantov_k, diplomantov_k), prilagajanje (javnega) šolstva zahtevam 

kapitala (Ivelja, 2012) in uporabo »neoliberališčine« (Adam, 2013), ki spreminja znanje v 

kompetence in se poslužuje krilatic o vseživljenjskem učenju, učenju učenja, človeških virih, 

fleksibilnosti ... V kontekstu kritik neoliberalnih pritiskov na šolstvo je pomembno tudi 

opozarjanje na pretirano dramatizacijo medijskih sporočil o ugotovitvah nekaterih mednarodnih 

raziskav znanja (Štrajn, 2011).  

Feminizacija šolstva je še ena od tem, ki je aktualna v celotnem časovnem obdobju, zajetem v 

vzorec. V okviru kritike feminiziranega šolstva so med bolj priljubljenimi pozivi k več moškim 

učiteljem, saj naj bi imel prevelik ženski vpliv v obdobju odraščanja za otroke, predvsem fante, 

škodljive in nepopravljive posledice. Z vidika družbene analize je zlasti zanimiva 

argumentacija, ki temelji na implicitni predpostavki, da je v šolah in vrtcih zaposlenih preveč 

žensk, saj so po naravi ustrežljivejše, manj uporne, prilagodljivejše, mirnejše in bolj čustvene 

ter primernejše za tiho, konformistično življenje v neoliberalnem svetu kot moški (Rutar, 2017). 

Ženske naj bi s tihim pristajanjem, ki jim je za razliko od moških v naravi, torej pomagale 

reproducirati neoliberalni kapitalistični sistem, v katerem vzgoja in poučevanje potekata na 

drugačen način in bolj ozko, kot bi sicer, če bi bilo na tem področju zaposlenih več učiteljev. 

Tudi za reprodukcijo neoliberalne ideologije naj bi bile torej odgovorne ženske. 

Ključne teme in diskurzi o spolu v izobraževanju so torej prisotni v celotnem vzorčenem 

obdobju, na njihovo prisotnost in načine poročanja deloma vplivajo vsakokratne družbene 

okoliščine in posamezni pomembni dogodki, pri čemer ostajajo diskurzivne prakse relativno 

stabilne in jih lahko interpretiramo v okviru neoliberalnih in postfeminističnih teženj na 

področju vzgoje in izobraževanja, značilnih za preučevano obdobje. 

 

10.3.3 Presečne neenakosti: redukcija kompleksnosti in polarizacija 

 

Če ugotavljamo, da je slovensko poročanje o spolu v izobraževanju vsebinsko nekoliko bolj 

uravnoteženo kot medijski diskurz iz tujine (zlasti Velike Britanije, ZDA in Avstralije) in 
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obravnava teme z različnih perspektiv,186 da tudi diskurzivno uokvirjanje ni povsem enoznačno 

in so v vzorcu prisotni posamezni alternativni in družbeno kritični pogledi, je način poročanja 

v Sloveniji primerljiv s tujino. Mehanizmi posploševanja, abstrahiranja in konkretizacije, ki 

temeljijo na poenostavljanju, brisanju podrobnosti, polarizaciji in čustveni manipulaciji, so 

orodja, s katerimi se tudi v slovenski javnosti ustvarja senzacionalistično poročanje o 

problematiki spola v izobraževanju. Z uporabo bojnih metafor, krizne retorike in binarizmov se 

kompleksnost ospoljenih razmerij prevaja v situacijo »bitke spolov«, ki jo zaznamuje posplošen 

govor o spolu, temelječ na ponekod kontroverznih esencialističnih predpostavkah, ki so postale 

priljubljene tudi s pomočjo različnih poppsiholoških knjig za samopomoč in osebno rast, in 

sicer po principu izpetih gostilniških razprav o moških z Marsa in ženskah z Venere, 

preverjenem receptu, ki pritegne širše množice.  

Redukcionizem medijskih konstrukcij spola v izobraževalnem kontekstu je problematičen 

predvsem zato, ker omejuje načine, na katere razmišljamo o spolu, o enakosti spolov in s 

spolom povezanih razlikah. Diskurzivno ustvarja glasne, kričeče, opazne težave na eni strani in 

tihe (a zato nič manj povedne) škrbine, ki ostajajo nekritično ovrednotene ali povsem 

nenaslovljene, na drugi strani. Diskurzi, ki polarizirajo, izkrivljajo podobo diverzificiranih 

družbenih skupin, jo poenostavljajo in s tem ustvarjajo monolitno reprezentacijo družbe in 

razmerij v družbi. Fantje in dekleta v šolah ne ustvarjajo svojih spolnih identitet zgolj na podlagi 

tega, kateremu (biološkemu) spolu pripadajo, konstrukcije moškosti in ženskosti se torej ne 

dogajajo v družbenem in kulturnem vakuumu, ampak so umeščene v specifične kontekste, v 

katerih se na podlagi različnih kombinacij strukturnih dejavnikov neenakosti in konkretnih 

družbenih, ekonomskih, zgodovinskih in kulturnih okoliščin oblikujejo edinstvene identitetne 

pozicije. Homogenizacija fantov in deklet v dve različni, nasprotni skupini, skupini poražencev 

in zmagovalk, je protiproduktivna tudi glede konkretnih učinkov, ki jih ima. Politike, ki 

kompleksno problematiko neenakosti spolov v izobraževanju zasnujejo na redukcionističen 

način, namreč nudijo zgolj parcialne rešitve. Zlasti v Veliki Britaniji, a tudi drugje (npr. v 

                                                
186 Pri tem velja poudariti, da je alternativnih pogledov, ki tematike obravnavajo z drugega vidika, s poudarkom 

na družbeni konstrukciji spola glede na vse prisotne vsebine v vzorcu precej malo. Njihov delež je prenizek, da bi 

omogočil prepoznanje posameznih specifičnih diskurzivnih okvirjev. Tudi v slovenskem primeru bi torej težko 

govorili o resni uravnoteženosti javnih diskurzov. Prav tako je primerjava s stanjem medijske krajine v tujini 

izredno nehvaležna, ker ne gre, kot je že bilo omenjeno, za primerjavo »dejanskega« stanja tujega diskurza, ki bi 

bilo analizirano na primerljiv način kot pričujoča raziskava, ampak zgolj za primerjavo s poročili raziskovalcev_k 

o stanju, ki so že sama po sebi reprezentacija in podvržena subjektivni interpretaciji. 
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Avstraliji in ZDA), kjer je uvajanje edukacijskih sprememb in politik temeljilo na tezah o 

»fantih v krizi«, so omenjene spremembe naletele na kritike in očitke o nepremišljenosti, 

neučinkovitosti in neuspešnosti (Epstein et al., 1998; Francis in Skelton, 2005; Salisbury in 

Riddell, 2000; Titus, 2004). Posvečanje težavam, s katerimi se soočajo fantje v izobraževanju, 

namreč ne zadostuje, če se obenem ne vprašamo tudi, kakšne so te težave v širši družbeni 

perspektivi, kateri fantje se soočajo z njimi, iz kakšnih socialnih in kulturnih okolij prihajajo in 

ali morda tudi med dekleti ne obstajajo učenke, ki potrebujejo spodbudo in pomoč. Vse to so 

vprašanja, ki v diskurzih o spolu v medijih in pedagoških revijah ostajajo nenaslovljena. 

Pri tem je treba omeniti, da so takšna posploševanja in redukcije kompleksnosti značilni 

predvsem za način obravnave vprašanj, ki so povezana neposredno s spolom in tematizirana v 

posameznih diskurzivnih okvirjih. Na bolj splošni, tematski ravni je situacija nekoliko manj 

enoznačna, saj mnogi prispevki, ki so vključeni v vzorec, omenjajo različne dejavnike 

neenakosti, ki se povezujejo s posamezno obravnavano temo. Tudi spol je v tem kontekstu 

pogosto zgolj omenjen (ne tudi tematiziran) kot eden od vidikov, ki jih je treba upoštevati. 

Izjemno redki so prispevki, ki izpostavljajo smiselnost tematizacije kompleksnih neenakosti 

oziroma sovpliva različnih dejavnikov neenakosti, ki se problematike lotevajo z 

intersekcionalne perspektive (ali vsaj opozarjajo, da bi jo bilo smiselno obravnavati na ta način). 

Pri tem gre večinoma za prispevke, ki se ne posvečajo ozko zamejeni tematiki spola v 

izobraževalnem kontekstu, ampak širši edukacijski izkušnji, v okviru katere izpostavljajo tudi 

neenakost spolov v izobraževanju. Na splošno sicer v vzorcu niso opazni občutnejši nagibi k 

tematizaciji vzajemnega vpliva spola in različnih drugih dejavnikov neenakosti na edinstvene 

položaje, ki jih na področju izobraževanja zasedajo posamezniki_ce. 

 

*** 

 

S poglavji o kriznih okoliščinah, družbenih okoliščinah v časovni perspektivi in načinih 

obravnave kompleksnih neenakosti izpolnimo še zadnja raziskovalna cilja. 
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RC6: Preveriti, kakšen je način poročanja o spolu v izobraževalnem kontekstu v izbranih 

analiziranih gradivih, predvsem identificirati morebitne elemente intersekcionalnosti in 

pozornost do različnih dejavnikov neenakosti v edukaciji in/ali morebitna mesta redukcije 

družbene kompleksnosti.   

 

Ugotavljamo, da način poročanja o spolu v izobraževalnem kontekstu na splošno namenja 

omejeno pozornost različnim dejavnikom neenakosti v edukaciji, a jih ne tematizira na 

poglobljen način, prav tako se ne posveča kontekstualizaciji sovpliva različnih dejavnikov 

neenakosti. Diskurzivni okvirji, prisotni v medijih in pedagoških revijah, delujejo na način 

reduciranja, polariziranja in posploševanja družbene kompleksnosti. Na tem temelju se ustvarja 

moralna panika ob fantih poražencih, ki so v nepravičnem, feminiziranem izobraževalnem 

okolju deprivilegirani v primerjavi z dekleti zmagovalkami. 

 

RC8: Identificirati morebitne spremembe v obravnavanih temah in diskurzih o spolu v 

izobraževalnem kontekstu in jih pojasniti na podlagi tekstovne, diskurzivne in družbene 

analize.   

 

Ključne teme o spolu v izobraževanju, med njimi izstopata primerjava dosežkov in razprava o 

feminizaciji šolstva, so značilne za celotno preučevano obdobje, na njihovo opaznejšo 

prisotnost in način, na katerega se o njih poroča, deloma vplivajo vsakokratne družbene 

okoliščine. Prav tako je za celotno obdobje značilno posredovanje spolnih stereotipov. Ostale 

teme, ki so prisotne v vzorcu, se pojavljajo sporadično in v odvisnosti od trenutnih družbenih 

okoliščin, sproženih s specifičnim dogodkom (kot v primeru porasta prispevkov o moškosti v 

izobraževanju v okviru širše družbene razprave o redefiniciji družine v ZZZDR), ali pa jih lahko 

pojasnimo v širšem kontekstu postfeministične družbene klime in neoliberalnih posegov v 

šolstvo. Tudi ključni diskurzi so prisotni v celotnem preučevanem obdobju in se s časom 

bistveno ne spreminjajo. Sicer je v posameznih diskurzih mogoče zaznati različne poudarke, 

smeri argumentacije in notranje nekonsistentnosti, vendar se te ne pojavljajo v časovni 

odvisnosti, zato bi z vidika časovne perspektive težko govorili o tipičnih variacijah pri 

formiranju diskurzivnih praks.  



 333 

  



 334 

SKLEP 

 

Analiza medijskih reprezentacij je pokazala, da diskurzivna konstrukcija spola in neenakosti v 

izobraževanju tudi v Sloveniji sledi podobnim načelom kot v tujini. Osnovana je na 

esencialističnih predpostavkah o spolu, ki so posredovane na način ustvarjanja moralne panike 

glede težav fantov v izobraževanju. Z vseprisotno reprezentacijo in poudarjanjem razlik med 

fanti in dekleti se fante diskurzivno konstruira kot žrtve feminiziranega šolskega 

okolja. Diskurzi in diskurzivne prakse, ki položaj fantov v izobraževanju konstruirajo kot 

družbeni problem, se v medijih in pedagoških revijah vzpostavljajo na tri različne, a 

dopolnjujoče se načine. 

Prva značilnost analiziranih diskuzov je uporaba krizne retorike, s katero se ustvarja občutek 

resnosti položaja in zaostruje odnose oziroma razmerja med spoli v izobraževanju. Pri tem se 

diskurzi najpogosteje poslužujejo uporabe bojnih metafor in dualizmov, s tem pa reducirajo 

družbeno kompleksnost in polarizirajo različne situacije v šolstvu. Gre za reprezentacije deklet 

kot zmagovalk in fantov kot poražencev, učiteljic kot okupatork šolstva in učiteljev kot junakov 

in odrešiteljev ter šol kot zaporov, v katere tlačimo fante, in kot poligonov, kjer cvetijo dekleta. 

Tudi pri drugi značilnosti diskurzov, uporabi znanstvenega jezika, s katerim se poroča o skrbno 

izbranih znanstvenih (ali kvaziznanstvenih) ugotovitvah, ki služijo kot dokaz za posamezne 

teze o razlikah glede na spol, je opazna uporaba posploševanja. Bolj specifično gre za selektivno 

navajanje posameznih ugotovitev, najpogosteje s področja psihologije ali nevroznanosti, ki se 

jih nato (na neznanstven način) postavi v zdravorazumsko vzročno-posledično povezavo z 

nekaterimi specifičnimi lastnostmi, preferencami, načini delovanja ipd., ki naj bi bili značilni 

za določen spol. Pri tem se uporablja mehanizme posploševanja in stereotipizacije s končnim 

ciljem razvrščanja v skupino, ki je reprezentirana kot notranje povsem homogena izključno na 

podlagi spola. V tem smislu lahko beremo, kako moški možgani potrebujejo več gibanja kot 

ženski, ženski pa so dejavnejši na področju jezika in komunikacije, in spremljamo podobe 

igrivih, živahnih, razposajenih fantov ter pridnih, delavnih in poslušnih deklet. Tretji način 

diskurzivnega delovanja se vzpostavlja z uporabo neokonservativne retorike, značilne 

predvsem za ameriški družbeni kontekst, a že povsem posvojene tudi v slovenski kulturni 

prostor. Takšna retorika temelji na zagovarjanju tradicionalnih vrednot in tradicionalnih spolnih 

vlog in predstavlja odgovor na vpliv nekaterih progresivnih sprememb na področju 

razumevanja spola in spolnih vlog v družinskem in javnem življenju. Še zlasti je opazna v 
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diskurzih, ki poudarjajo pomen moške in ženske vloge pri vzgoji otrok, perpetuirajo podobe 

skrbnih, ljubečih, čustvenih žensk ter pravih moških »lovcev«, izpostavljajo pomembnost 

vpliva tradicionalne ženskosti in hegemonske moškosti za »zdrav« razvoj otrok in so odklonilno 

naravnani do tistih različic moškosti, ki se ne oblikujejo v popolnem nasprotju do tradicionalne 

ženskosti.  

Ko govorimo o diskurzivnih praksah, je ključnega pomena, da so njihovi učinki ideološke 

narave, kar pomeni, da so nujno potrebni za ohranjanje specifičnih razmerij moči v družbi. Pri 

tem se je treba zavedati, da tudi pričujoča interpretacija in razlaga diskurzivnega delovanja 

tvorita (kritičen) diskurz, ki se od diskurza, ki je predmet kritike, razlikuje v dveh povezanih 

ključnih točkah: stopnji razlagalne moči in namenu. Namen pričujočega diskurza ni 

(re)produciranje obstoječih razmerij moči, ampak kritična refleksija tega procesa. Ideološkost 

diskurzov o spolu in neenakosti v izobraževanju se kaže na različnih ravneh:  

- z njihovim zoženim fokusom, saj se osredotočajo zgolj na težave fantov v 

izobraževanju;  

- z uokvirjanjem omenjene tematike kot družbenega problema, ki je bolj pomemben od 

ostalih problemov, zato se moramo ukvarjati z njim, in ne z drugimi problemi;  

- s procesom, ki iz posameznih trditev formulira dejstva s statusom avtoritete resnice;  

- z umeščanjem definiranega problema v kontekst moralne panike in  

- z naborom rešitev, ki naslavljajo ozko zamejeno problematiko ter segment populacije 

in ne vzpostavljajo optimalne izobraževalne izkušnje ter pogojev za uspeh vseh 

učencev_k.  

Če dekonstruiramo diskurze o težavah fantov v izobraževanju na vseh omenjenih ravneh, se 

razkrije šibkost njihove razlagalne moči. Njihova argumentacija je povsem usmerjena zgolj v 

en cilj – čeprav je diskurzivna konstrukcija problematike osnovana na podlagi želje po 

spremembi družbenega fokusa, kot poziv k obratu od deklet, ki naše pozornosti ne potrebujejo 

več, k fantom, ki so se na izobraževalnem področju znašli na deprivilegiranem mestu, gre v 

ozadju za težnje po ohranjanju obstoječih družbenih razmerij moči. Diskurze zaskrbljenosti nad 

težavami fantov v izobraževanju namreč lahko razumemo kot odziv na nekatere pozitivne 

spremembe na področju edukacije, ki so izboljšale položaj deklet, zato jih lahko razumemo kot 

obrambni mehanizem, s ciljem retradicionalizacije, ki nasprotuje emancipatornim politikam ter 

poglablja neenakosti na področju odnosov med spoli.  
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Procesi retradicionalizacije na kulturnem in ideološkem polju pa so odgovor na neoliberalne 

posege na ekonomskem in političnem področju, kot pravi Mitja Velikonja (v Henigman, 2019). 

Darja Zaviršek (2018) poleg retradicionalizacije kot proizvod neoliberalizma izpostavi še 

neopatriarhat, fenomen, pri katerem gre za nadaljevanje klasičnega patriarhata v neoliberalnih 

razmerah. Ponuja se kot domnevna rešitev problemov globalne neenakosti, delno spodbujenih 

z ekonomsko krizo in neoliberalnimi politikami, kot odgovor na družbene probleme, 

viktimizacijo in marginalizacijo moških pa konstruira »grešnega kozla« – ženske. V očeh 

tradicionalne neoliberalne elite ženska ni več šibkejša in odvisna, kot pravi Zaviršek (ibid., str. 

20, 24), temveč preveč emancipirana in avtonomna. Neopatriarhat tako ne uporablja več 

tradicionalne ideologije odvisnih, šibkejših in manjvrednih žensk, temveč ideologijo preveč 

samostojnih žensk, ki ne opravljajo več svojega temeljnega poslanstva v družinskem okolju, 

ampak postajajo tekmice moškim na kariernem področju, na izobraževalnem pa jih puščajo za 

sabo. Neopatriarhat je torej odgovor na družbeno stanje, v katerem so zaradi ekonomskih kriz 

in strukturnih sprememb, ki jih povzroča globalni neoliberalizem, tradicionalne moškosti 

ogrožene (ibid., str. 14–15). Odziv na nove družbene okoliščine se ustvarja postopoma, najprej 

prikrito, npr. v diskurzih zaskrbljenosti, oziroma na podlagi ideologije »skrbi« (ibid., str. 16), 

ki se jo v diskurzih o težavah fantov v izobraževanju s pridom izkorišča za utemeljevanje 

pomoči in dodatnih spodbud za fante na eni in omejevanje ter nadzorovanje preambicioznih 

deklet na drugi strani. Ideologijo skrbi tako lahko razumemo kot enega od simptomov družbene 

klime, v kateri strukturne neenakosti še niso izkoreninjene, hkrati pa se ob njih kot odgovor na 

družbene spremembe, zaznamovane s postfeministično in neoliberalno ideologijo, 

vzpostavljajo novi vzvodi večplastnih neenakosti. Diskurzi zaskrbljenosti, ki iz moških in 

fantov konstruirajo žrtve, iz žensk in deklet pa grešne kozle in na podlagi katerih poteka 

hierarhizacija socialnih kategorij, predstavljajo specifičen način družbenega delovanja 

ideologij, značilen za trenuten družbeni, kulturni, politični in ekonomski kontekst, ki je bolj 

neopazno vtkan v družbene institucije. Gre za sofisticirano različico diskurzivnega in 

ideološkega delovanja, ki nastopa s pozicije zaskrbljenosti in na podlagi tega prevzema status 

neškodljivosti, se obdaja s ščitom zavzetosti in pripravljenosti reševanja družbenih problemov, 

ki prikriva ozko in interesno pogojeno naravo zamejitve tega, kaj je kot problem razumljeno, 

ter odbija alternativne interpretacije in opredelitve problema. S tem družbene neenakosti, tako 

tiste, ki so bile že v preteklosti pogosto spregledane, kot tiste, ki jih porajajo nove družbene in 

ekonomske razmere, postajajo bolj prikrite, nejasne in nezadostno problematizirane. 
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Na diskurzivno delovanje pri obravnavi problematike spola v izobraževalnem kontekstu je tako 

smiselno opozoriti z dveh vidikov, ki zajemata materialne učinke ideologije. Prvi se nanaša na 

vlogo, ki jo igrajo mediji pri formulaciji dominantnih ideologij. Mediji namreč z 

nereflektiranimi diskurzi in načini poročanja zakrivajo kompleksne neenakosti na področju 

izobraževanja, ki jih porajajo družbene in ekonomske razmere, zato je pomembno, da se razkrije 

njihovo diskurzivno delovanje. Na podlagi medijskega poročanja, ki je kompleksno, na kar 

danes vplivajo tudi »novi«, z internetom povezani mediji, se namreč oblikuje javno mnenje,187 

prevladujoče razlage in interpretacije določenega družbenega problema pa vplivajo tudi na 

oblikovanje in sprejemanje politik na posameznem področju (v našem primeru 

izobraževalnem). Drugi vidik se nanaša na ideološke učinke diskurzivnih praks, namenjenih 

ožje, ciljno zamejeni javnosti, zaposlenim na pedagoškem področju. Učinke dominantnih 

diskurzov o spolu v izobraževalnem kontekstu se namreč lahko opazuje tudi v praksi, pri delu 

učiteljev_ic v razredu, pri njihovih prepričanjih o spolu in s spolom povezanih razlikah ter 

pričakovanjih, ki jih gojijo do učencev_k. Tudi v učilnicah se namreč reproducirajo odnosi moči 

in zato je treba, če je končni cilj zagotavljanje enakosti in pravičnosti, tudi v pedagoškem 

procesu ves čas naslavljati vprašanja, povezana s spolom in z drugimi osmi neenakosti. Učilnice 

kljub vsem svojim omejitvam ostajajo prostori možnosti, kot pravi bell hooks (1994, str. 207), 

kjer se lahko odpirajo umi, prestopajo začrtane meje in razvijajo prakse svobode. Pri tem ima 

ključno vlogo prav pedagoško osebje, ki lahko na podlagi razumevanja spola in enakosti spolov 

v izobraževanju omogoča ali zavira vzpostavljanje vključujoče skupnosti. Učitelji_ce, ki znajo 

pomagati učencem_kam ubesediti in ozavestiti različne izkušnje, ki jih prinesejo s sabo v šolo 

na podlagi edinstvenih pozicij (ne)moči na specifičnih križiščih oziroma presekih socialnih 

kategorij, ki jih zasedajo, lahko z učenci_kami delijo vpogled v širši družbeni, kulturni, politični 

in ekonomski kontekst umeščenosti konstrukcij spolnih identitet in odnosov med spoli v 

izobraževalnem procesu. Diskurzi, prisotni v pedagoških revijah in medijih, namesto kritične 

refleksije kompleksnosti ospoljenih neenakosti v izobraževanju le-te zakrivajo, poenostavljajo 

in polarizirajo. 

Glavno sporočilo disertacije je oblikovano na podlagi razmislekov o procesu konstrukcije 

vednosti in učinkih, ki jih ima na vsakdanje življenje posameznikov_c. Če razkrijemo družbene 

korenine konstrukcije neenakosti spolov v izobraževalnem kontekstu, če opozorimo na 

ideološke učinke diskurzivnega delovanja medijev in pedagoških revij, se nam pokažejo tudi 

                                                
187 Pri tem gre za dialektični odnos, velja torej tudi, da se medijsko poročanje oblikuje na podlagi javnega mnenja. 
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možne posledice in specifični učinki diskurzov o spolu v izobraževanju na usmeritve 

edukacijskih politik in pedagoško delovanje. To odpre možnost za razmisleke o drugačnih, 

alternativnih ukrepih in načinih delovanja, ki prepoznavajo spol kot pomemben, ne pa tudi kot 

edini dejavnik neenakosti v izobraževanju, ki so torej pozorni na množico konstelacij, določenih 

s sovplivom različnih osi neenakosti, ki sodelujejo pri umeščanju učencev_k v šolo kot 

družbeno institucijo. In nenazadnje se na podlagi dekonstrukcije esencialističnih diskurzov o 

spolu v izobraževanju lahko postavljajo temelji za nadaljnje razvijanje pedagoških in drugih 

strokovnih kompetenc vzgojno-izobraževalnega kadra, ki je osnovano na kritični refleksiji 

konstrukcij spola v izobraževanju in je občutljivo za vprašanja pravičnosti in enakosti spolov v 

izobraževanju. Ni torej vseeno, kakšna resnica se ustvarja v javnem govoru. 
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