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Povzetek  

V diplomskem delu sem raziskovala, kako strokovni  delavci v vrtcu prepoznavajo spolne 

stereotipe otrok pri igri in učenju.  Spolni stereotipi so prepričanja o tem, kaj pomeni biti deček 

in kaj deklica, nanašajo pa se na informacije o zunanjem videzu, stališčih, psiholoških 

značilnostih, poklicih in interesih ter izhajajo iz družbenega konteksta. Osnovni cilj 

diplomskega dela je bil raziskati in preveriti, ali se strokovni delavci v vrtcu zavedajo 

pomembnosti spolne enakosti v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje 

in igro predšolskih otrok. V empiričnem delu sem ugotavljala, koliko se strokovni delavci v 

vrtcu zavedajo prisotnosti spolnih stereotipov v igri in učenju otrok. Zanimalo me je tudi, 

kakšne prednosti vidijo strokovni delavci v vrtcu v strokovnem zagotavljanju spolne enakosti 

med otroki v igri, njihovem učenju in ravnanju. Ugotavljala sem, kakšna stališča imajo 

strokovni delavci v vrtcu do spolnih stereotipov in kako se v tem razlikujejo glede na delovno 

mesto. Raziskala sem, kako pogosto strokovni delavci v vrtcu otrokom različnega spola v svoji 

skupini ponudijo za igro spolno nestereotipne igrače in na kakšne načine še skušajo odpravljati 

oziroma zmanjševati spolne stereotipe v igri, učenju in v ravnanju otrok. V raziskavo je bilo 

vključenih 61 vzgojiteljic predšolskih otrok in 51 pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok iz 

različnih slovenskih vrtcev. Na osnovi dobljenih rezultatov sem ugotovila, da so spolni 

stereotipi v vrtcu prisotni in da se jih večina strokovnih delavcev v vrtcu zaveda, vendar jih 

pogosto ne prepozna. Strokovni delavci jih poskušajo odpravljati na različne načine, pri čemer 

pa prevladuje pasivni način odpravljanja spolnih stereotipov npr., tako da vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic otrokom pustijo, da se sami odločijo v katerem kotičku se bodo igrali 

oziroma s katero igračo. Zaželeno in strokovno korektno  bi bilo, da bi  strokovni delavci v vrtcu 

spolne stereotipe pri sebi ozaveščali in jih aktivno odpravljali.   

 

KLJUČNE BESEDE: spolni stereotipi, spolna enakost, strokovni delavci v vrtcu, otrok, igra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESCHOOL TEACHERS' RECOGNITION OF GENDER STEREOTYPES IN 

CHILDREN'S PLAYING AND LEARNING 

Summary 

In my thesis paper I researched the recognition of gender stereotypes in children’s play and 

learning by kindergarten teachers. Gender stereotypes are certain preconceptions about what 

it means to be a boy or a girl. They refer to a person’s appearance, opinions, psychological 

characteristics, occupation, as well as interests, and originate from social context. The main 

goal of the paper was to research and check whether kindergarten teachers are aware of the 

importance of gender equality in their communication, educational work, reactions to a 

children’s emotional responses and in kindergarten children’s play. In the empirical part of my 

paper, I designed a questionnaire based on the findings of both foreign as well as domestic 

scholarly works on the topic and tried to find out to what degree kindergarten teachers were 

aware of the existence of gender stereotypes in children’s play, learning and behaviour. I was 

also interested in finding out which advantages do kindergarten teachers see in ensuring 

gender equality among children in their play, learning and behaviour. I wanted to determine 

which personal beliefs regarding gender stereotypes were being held by kindergarten 

teachers and how these beliefs differed based on their job position. I explored how often 

kindergarten teachers offered gender non-stereotypical toys to children of different genders 

in their group and in what other ways they tried to eliminate or decrease the amount of gender 

stereotyping in the play, learning and behaviour of children. 61 kindergarten teachers and 51 

assistant kindergarten teachers from kindergartens all over Slovenia were included in the 

study. Based on the given results I concluded that gender stereotypes were still present in 

Slovenian kindergartens and that most teachers were aware of them, but they did not always 

fully recognise them. They try to do away with gender stereotypes through various methods. 

However, passive methods of doing so are still the predominant ones, despite the fact that 

ideally kindergarten teachers should try to reduce or get rid of gender stereotyping in an active 

way. 

 

KEYWORDS: gender stereotypes, gender equality, kindergarten teachers, children, play    
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Uvod 

Živimo v razvitem svetu, kjer naj bi imeli vsi enake možnosti za razvijanje svojih potencialov, 

pa vendar, če pogledamo svet okoli sebe, vidimo, da v nekaterih poklicih še vedno prevladuje 

en ali drugi spol, da so vloge v družini prevečkrat spolno stereotipne in da je preveč 

posameznikov osebnostno obremenjenih tako, da stereotipno ustrezajo družbenim normam 

spolnih vlog. Vzgojitelji z otroci v vrtcu preživijo velik del njihovega otroštva, zato jim na 

ramena pade pomembna naloga - oblikovanje kompetentnega otroka, ki se bo 

neobremenjeno igral in izražal. Kot bodoča vzgojiteljica želim to nalogo vzeti resno in 

poskrbeti, da imajo vsi otroci enake možnosti pri razvijanju svojih potencialov, zato sem v 

diplomskem delu želela raziskati področje, kjer menim, da bi lahko prišlo do izboljšav, ki bi 

pripomogle k pravičnejši vzgoji in izobraževanju otrok. Želela bi si premika družbe v smer, kjer 

je enakopravnost spolov dejanska in ne zgolj navidezna. Z majhnimi koraki se lahko trudimo 

spremeniti družbo v pravičnejšo, kjer bodo imeli otroci možnost odrasti v svetu 

enakopravnosti.  

Kot študentka sem na pedagoški praksi in pri študentskem delu v vrtcu večkrat opazila 

stereotipno vedenje otrok glede na spol. V teoretičnem delu diplomske naloge bom raziskala 

vzroke za takšno vedenje otrok pri učenju in igri v vrtcu. Osredotočila se bom na biološke 

razlike med spoloma in na vpliv, ki ga ima okolje. Zanima me predvsem, kakšen vpliv na spolno 

stereotipno vedenje otrok imajo strokovni delavci v vrtcu in kakšna je njihova vloga pri 

spodbujanju enakosti med spoloma.  

V empiričnem delu diplomskega dela bom izvedla spletni anketni vprašalnik za strokovne 

delavce v vrtcu, s katerim bom želela izvedeti, ali se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

zavedajo pomembnosti spolne enakosti v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na 

čustvovanje in igri predšolskih otrok. Prav tako me bo zanimalo, kako prepoznavajo spolne 

razlike v igri in učenju otrok, kakšna stališča imajo do spolne stereotipne igre in igrač ter kako 

se v tem razlikujejo glede na delovno mesto.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. Spol 

1.1. Opredelitev spola in spolne vloge 

Koncept spola govori o razvoju mentalnih struktur vse od spolne identitete do spolne stalnosti 

(Marjanovič Umek, 2004). Strokovnjaki zaradi želje po boljšem razumevanju bioloških in 

psiholoških dejavnikov posameznikovega delovanja o spolu govorijo kot o  biološkem in 

družbenem spolu. Delitev izhaja iz angleškega jezika, kjer termin »sex« oziroma biološki spol 

predstavlja fiziološke in biološke karakteristike, ki označujejo moškega ali žensko. Drugi 

termin, ki ga je moč zaslediti, je »gender« oziroma družbeni spol, in ta govori o socialnih, 

političnih in kulturnih atributih ter priložnostih, povezanih z moškim ali ženskim spolom. 

Različne kulture imajo različne stereotipno določene vloge, ki jih predpisujejo moškemu ali 

ženskemu spolu (Delhaxle in Vendramin, 2010).  

Pri spolnih vlogah gre za proces pridobivanja in učenja posameznih stališč in značilnosti, 

vezanih na deklice oziroma dečke v določenem okolju oziroma kulturi, v kateri posameznik živi 

(Marjanovič Umek, 2006). Spolne vloge izhajajo iz bioloških značilnostih spola, zaradi katerih 

posamezniku družba določa naloge in določene osebnostne lastnosti, primerne za ženske oz. 

moške. Spolnih vlog se naučimo in niso prirojene. So del družbene kategorije spola poleg 

spolne identitete in spolnega značaja. Učiti se jih začnemo že zelo zgodaj in pogosto na prikrit 

način, kar lahko privede do oblikovanja spolnih stereotipov (Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003).  

1.2. Teorije o razvoju spolnih vlog 

Razlik med spoloma ne moremo pojasniti, če jih pojasnjujemo zgolj z vplivom družbe ali 

biologije, saj obe skrajnosti ne nudita vseh odgovorov (Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003). Ravno zaradi tega so različni avtorji raziskovali vprašanje, ali se deklice in 

dečki med seboj res strogo ločijo po vedenju, željah, zgradbi telesa ... Na tem temeljijo 

biološke teorije, ki govorijo o tem, da so razlike in podobnosti med spoloma prirojene (npr. 

gradnja telesa, različni reprodukcijski vlogi, posamezni vidiki hormonskega in možganskega 

delovanja). Torej je nadaljnji razvoj dečkov in deklic že določen genetsko. Kasneje so se 

pojavile teorije socialnega učenja, ki  pojasnjujejo razvoj pojma spola in spolnih vlog kot 

naučenega vedenja, pri čemer gre za običajna načela, kot so: podkrepitev (kazen, nagrada) iz 

okolice, učenje z opazovanjem modela in samonadzorovanje. Deklice bodo večkrat prejele 

komplimente, kadar bodo oblečene v stereotipno ženska oblačila (obleke, krila, oblačila roza 

barve), kar je v načelu podkrepitve nagrada. Tako bodo takšna oblačila povezovale z ugodnimi 

občutki, posledično pa bo želja po nošenju le-teh večja. Že malčki posnemajo vedenja bližnjih 

odraslih oseb, pogosteje pa bodo posnemali osebo istega spola in se tako prilagajali spolno 

tipičnim vzorcem vedenja. Tako bo na primer hčerka posnemala mamo pri pomivanju posode 

in kuhanju ter se sama zanimala za to delo, sin pa bo posnemal vedenje očeta, ko bo le-ta 
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zamenjal pregorelo sijalko. Teorije socialnega učenja temeljijo na razmišljanju, da če se otroci 

lahko spolno tipičnega vedenja naučijo, ga lahko z učenjem tudi spremenijo. Spoznavne 

razvojne teorije se opirajo tako na biološke kakor okoljske dejavnike, vendar najbolj 

poudarjajo pomen razvojne stopnje v razvoju koncepta spola. Otrokovo razumevanje moške 

in ženske spolne vloge je pri različno starih otrocih različno in neposredno povezano z 

razvojem mišljenja socialne kognicije. Kohlberg, katerega spoznanja so izhajala iz Piagetove 

teorije spoznavnega razvoja, opiše tri razvojne stopnje, kjer vpliv učenja ne vpliva na otroka:  

1. Spolna identiteta: Malček oz. malčica od dopolnjenega enega leta in pol do štirih let na 

vprašanje ''Si deklica ali deček?'' odgovori pravilno, prav tako pravilno opredeli sebe in 

druge glede na spol. 

2. Spolna stabilnost: Otrok pri treh oz. štirih letih razume, da spol ostaja skozi vsa obdobja 

v življenju nespremenjen.  

3. Spolna stalnost: Otrok po dopolnjenem šestem oz. sedmem letu starosti razume, da je 

spol stalna značilnost v času, torej se ne spremeni, če se nekdo igra s spolno netipično 

igračo ali ima netipične lase (Marjanovič Umek, 2004). 

Kolhbergove razvojne stopnje so bile deležne več kritik. Večina jih je govorila o nepreverjenih 

podatkih, saj razvojne stopnje niso bile potrjene z empiričnim opazovanjem. Očitali so mu tudi 

ugotovitev, da se spolna stalnost razvije šele okoli šestega leta otrokove starosti, kar bi 

pomenilo, da otrok pred to starostjo ne kaže spolno tipičnega vedenja. Raziskave so pokazale, 

da razumevanje spolnih vlog ni neposredno povezano s spolno tipičnim vedenjem, kljub temu 

da morajo otroci o spolu vsaj nekaj vedeti, da ga lahko vključijo v svoj način mišljenja in 

vedenja. Teorija spolnih shem na drugi strani razlaga, da za razvoj stalnosti spola ni nujen 

predpogoj spolno tipičnega vedenja in da ima v razvoju spolnih shem velik pomen poučevanje 

in informiranje. Pri omenjeni teoriji gre za fleksibilno povezavo med mislijo in vedenjem. Že v 

obdobju malčka se začnejo razvijati spolne sheme, otrok pa vse uspešneje razlikuje vedenje, 

ki je vezano na spol. Bauer to pripisuje otrokovemu preživetemu času v interakciji s spolno 

tipičnimi predmeti, ki posledično omogočajo več možnosti za učenje o svojem spolu. Razvoj 

spolnih vlog poteka skozi razvojne stopnje (Marjanovič Umek, 2004): 

 Prva stopnja: Otroci se še učijo, katere lastnosti se povezujejo s spolom (dečki imajo 

kratke lase, deklice nosijo obleke …) 

 Druga stopnja: Otroci stari okrog štiri do šest let, na tej stopnji že povežejo različne 

lastnosti spola, ki so prevladujoče otrokovemu lastnemu spolu (npr. če otrok vidi, da 

se nekdo rad igra z avtomobilom, mu bo ta podatek povedal še druge značilnosti, 

povezane s spolom) 

 Tretja stopnja: Otroci po osmem letu starosti razumejo nasprotni spol enako dobro 

kot svoj spol in imajo že v celoti oblikovan koncept spola. 
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Stopnje je potrebno upoštevati z dejstvom, da si stopnje pri otrocih ne sledijo na enak način, 

saj nekateri vedo o spolu več, spet drugi si ne izbirajo samo igrač, ki bi bile povezane s spolom 

itd. Pri otrocih se torej pojavljajo individualne razlike (Marjanovič Umek, 2004). 

1.3. Spolni stereotipi 

Spolni stereotipi so prepričanja o tem, kaj pomeni biti deček in kaj deklica. Nanašajo se na 

informacije o zunanjem videzu, stališčih, psiholoških značilnostih, poklicih ter interesih in 

izhajajo iz družbenega konteksta (Avsec, 2002). Stereotipi  vplivajo na splošno sprejeta mnenja 

o biološkem spolu, ki pa z dejanskimi razlikami med spoloma nimajo veliko skupnega (Furlan-

Štante, 2006). Zaradi vrednotno pozitivno  in negativno  zaznamovanih lastnosti v družbi so 

pričakovanja glede na spol različna in igrajo pomembno vlogo pri razumevanju sebe in drugih 

(Beal, 1994). Po obstoječih stereotipih se od moškega pričakuje tekmovalnost, dominantnost,  

neodvisnost, aktivnost, logičnost, usmerjenost v poklic in okolje, prav tako pa naj bi bil moški 

grob, oster, manj sočuten in manj empatičen kakor ženska. Moška vloga je torej usmerjena h 

kontroli in manipuliranju z okoljem, medtem ko je ženska vloga bolj usmerjena k vlogi žene in 

matere, saj se od nje stereotipno pričakuje, da je neagresivna, podredljiva, pasivna, odvisna, 

iracionalna, skrbna glede videza, prav tako bolj empatična, blaga, mila, nežna in sočutna 

(Avsec, 2006).  

Spolni stereotipi so v odraslih pogosto prisotni nezavedno, do otrok pa se stereotipno vedejo 

že zelo zgodaj, in sicer že pri dojenčkih. Dečki in deklice so različno obravnavani zaradi 

odzivanja odraslih na razlike v vedenju dojenčkov enega ali drugega spola. Tako so z 

določenimi študijami strokovnjaki želeli preveriti, ali se odrasli vedejo spolno stereotipno med 

interakcijami, ki jih imajo z otroki. Ena izmed študij, imenovana Dojenček x, opravljena leta 

1975, avtorjev: A. Seavey, P. Katz in S. Zalik raziskuje ravno to (Marjanovič Umek, 2004). Pri 

študiji so odrasle osebe morale vzpostaviti interakcijo s 3-mesečno dojenčico, za katero niso 

vedeli, katerega spola je. Avtorica raziskave je odrasle osebe razdelila v tri skupine. Eni skupini 

je bilo rečeno, da je dojenček deklica, drugi skupini, da je deček in tretja skupina informacije 

o otrokovem spolu ni dobila. Odrasli so imeli za interakcijo z dojenčkom na voljo več igrač. Dve 

igrači sta bili stereotipno obarvani, in sicer majhna gumijasta igrača je bila tipično deška, 

punčka je bila tipično dekliška in tretja igrača (plastični obroč) je bila spolno nevtralna. Odrasle 

so v 3-minutni interakciji z dojenčkom posneli. Rezultati so pokazali, da če so odrasli mislili, da 

je dojenček deklica, so interakcijo vzpostavljali s punčko; če so mislili, da je dojenček deček, so 

interakcijo v večini vzpostavljali z obročem; če pa podatka o spolu niso imeli, so ženske 

porabile veliko časa za vzpostavljanje socialne interakcije, medtem ko se moški niso počutili 

lagodno, saj niso vedeli, kako naj vzpostavijo socialno interakcijo. V tem pogoju so tako kar 

sami določili spol dojenčku. Povedali so, da so se za moški spol odločili, ker ima dojenček 

močan prijem ali nima las, za ženski spol pa ker je mila in krhka. Raziskava je torej pokazala, 

da ima opredelitev spola velik vpliv na vedenje odraslih v interakciji z dojenčkom.  

Druga študija je bila opravljena leta 1976, in sicer sta jo izvedla Condry in Condry (Marjanovič 

Umek, 2004). V raziskavi so odraslim moškim in ženskam pokazali posnetke 9-mesečnega 
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dojenčka in njegove čustvene reakcije, ki jih sprožijo razne igrače (medvedek, punčka, pajac v 

škatli, brenčalo). Polovici odraslih oseb so rekli, da je dojenček deklica, drugi polovici pa, da je 

dojenček deček. Odrasli z več ali manj izkušenj z dojenčki so po gledanju posnetka morali 

natančno opredeliti celotno čustveno odzivanje dojenčka in njegovo čustveno odzivanje na 

igrače. Zlasti odrasli moški so v pogoju, kjer so odraslim osebam rekli, da je dojenček deček, 

le-tega ocenili kot bolj veselega. Prav tako so opazili veliko razlik med obema pogojema, 

medtem ko ženske niso opazile razlik oz. jih je bilo zelo malo. Ko so odrasli ocenjevali čustveno 

interakcijo dojenčka z igračami, se je negativna prikazala pri dojenčku, ko se je igral s pajacem 

v škatli. Otrok je bil ob tej igrači presenečen in je jokal. Odrasli so v pogoju, kjer so mislili, da 

je dojenček deček, to reakcijo ocenili kot jezo, v drugem pogoju, ko so mislili, da je dojenček 

deklica, pa kot strah. Raziskava interakcije med starši in malčki, starimi od 16 do 18 mesecev, 

je želela odgovoriti na vprašanje, ali socializacija dečkov in deklic pri starših vpliva na razvoj 

spolno tipičnega vedenja pri otrocih oziroma ali se starši na različnost odzivajo ali jo ustvarjajo. 

Rezultati so pokazali, da se očetje pogosteje odzivajo na vedenje dečkov, mame pa na vedenje 

deklic, v igri mame dajejo več navodil, medtem ko se očetje pogosteje odzivajo s čustvenimi 

odgovori (Marjanovič Umek, 2004). Rezultati metaštudije iz leta 1989 (Stern in Karraker) 

kažejo, da je učinek spola relativno majhen v primerih, ko so odrasle osebe spraševali o 

odzivnosti, prijaznosti, čustvenosti in sodelovanju dojenčka glede na spol. Velike razlike pa so 

bile v primerih, ko so bile odrasle osebe dejansko postavljene v neposredno interakcijo z 

dojenčki različnega spola. V teh primerih so dojenčke deklice bolj spodbujali k vokalizaciji in 

medosebni komunikaciji. Igrače, ki so jih ponujali, so bile punčke, medtem ko so dečke 

spodbujali k igri in so jim ponujali igrače, kot so žoge ter različne kocke (Marjanovič Umek, 

2004).  

Fagot in Hagan sta leta 1991 končala 4-letno raziskavo, kjer sta raziskala spolno stereotipne 

odzive staršev do svojih otrok, starih od 12 do 18 mesecev (Marjanovič Umek, 2004). Ugotovila 

sta, da so matere dajale otrokom več navodil kot očetje, ki so več časa namenili fizičnim 

interakcijam s svojimi otroki. Dečki so prejeli več negativnih odzivov, kadar so želeli svoje 

vedenje obrazložiti besedno, kakor deklice. Očetje so dečkom dajali manj pozitivnih spodbud, 

kadar so se ti igrali s stereotipno ženskimi igračami, medtem ko so matere hčerkam dajale več 

navodil, kadar so deklice želele komunicirati besedno (Marjanovič Umek, 2004). 

V raziskavi Snowa, Jacklina in Maccobya v letu 1983 so raziskovalci opazovali odnos med 

stosedmimi očeti in njihovimi 12-mesečnimi otroki (Marjanovič Umek, 2004). Opazovanje je 

potekalo v prostoru z različnimi predmeti. Raziskava je pokazala, da očetje večkrat posežejo v 

fizične in spontane dejavnosti dečkov kakor deklic. Deklice so se sicer v primerjavi z dečki 

manjkrat dotikale predmetov v prostoru, vendar bi lahko bil vzrok za to tudi očetovo ravnanje. 

Pri raziskovanju igre so rezultati podobni. Očetje so prav tako večkrat igračo ponudili deklicam 

kakor dečkom. Ti so do igrač prihajali spontano. Deklicam so očetje igro večkrat ponudili kakor 

dečkom  (Marjanovič Umek, 2004). 
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Na spolno stereotipno vedenje otroka (stil igre, izbira igrače, pripisovanje določenih lastnosti 

enemu oziroma drugemu spolu) vpliva tako izpostavljenost otroka določenim hormonom kot 

tudi zgodnja izpostavljenost vzornikom (starši, vrstniki, vzgojitelji, mediji), kar je razvidno iz 

zgoraj omenjenih raziskav (Furlan, 2006). Temeljna dejavnika razvoja, ki vplivata na 

oblikovanje vedenjskih značilnosti ljudi, sta dednost in okolje. Le-ta je med seboj težko 

ločevati, saj starši otrokom predajo tako svoje gene kot tudi okolje (Zupančič, 2004). Že od 

rojstva je moč zaslediti drugačno obravnavanje deklic in dečkov od njihove okolice. Starši 

deklice pogosto obkrožijo s stereotipno žensko barvo (roza), dečke pa s stereotipno moško 

(modra) (Furlan, 2006). Otroci tako pogosto kasneje v življenju preferirajo barvo, ki je 

stereotipno pripisana njihovemu spolu. Vzrok za to naj bi bil v povezavi z ugodjem oziroma 

kemikalijo dopaminom. Psihološka nagrada vedenje utrdi in tako naj bi bilo tudi z dojemanjem 

barv. To bi potrdilo dejstvo, da se priljubljenost določene barve ne rodi, temveč razvije. 

Deklice, oblečene v roza barvo oziroma obdane z roza igračami, prejmejo pohvale in potrditve, 

kar jim povzroči ugodje, na drugi strani pa se dečki zgolj želijo izogniti rožnati barvi, všeč so jim 

temnejše barve, niso pa obsedeni le z eno (Fausto-Sterling, 2014). Kasneje se glede na spol 

starši različno vedejo  do svojih otrok, predvsem pri igri in v socialnih interakcijah. Odločanje 

otroka za spolno stereotipne igrače naj bi bilo odvisno od tega, v kolikšni meri otrokovi starši 

podpirajo njegov interes za spolno stereotipne igrače. Raziskave kažejo, da starši, ki 

sprejemajo tradicionalne spolne vloge, pogosteje kupijo spolno stereotipne igrače tudi svojim 

otrokom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

Zaradi takšnih stereotipnih vzorcev spolni stereotipi skozi življenje posameznika naraščajo. To 

je želel dokazati tudi Fagot leta 1978, ko je opazoval starše z edinci, starimi od 20 do 24 

mesecev (Marjanovič Umek, 2004). Ugotovil je, da se starši odzovejo pozitivno, kadar deklice 

prosijo za pomoč in obratno, odzovejo se negativno, kadar za pomoč prosijo dečki. Tako so 

deklice skozi odraščanje večkrat prosile za pomoč starše kot dečki, kar naj bi bilo povezano s 

starševskim odobravanjem tega dejanja pri deklicah. Starši so se pozitivno odzivali, kadar so 

dečki rokovali z materialom ali kadar so bili motorno gibalni, nasprotno so deklice za ta dejanja 

prejele več kritike. Avtor raziskave meni, da takšne razlike v odzivanju okolice vplivajo na razvoj 

osebnosti otrok (Marjanovič Umek, 2004).  

1.4. Razlike med spoloma 

Na celosten razvoj otroka vplivajo različni dejavniki, ki delujejo v interakciji med okoljem, 

dednostnimi dejavniki in otrokovo lastno aktivnostjo. Vsi dejavniki so med seboj tesno 

povezani in težko je določiti, kako močan vpliv ima posamezen dejavnik na razvoj otroka. Ob 

rojstvu so deklice nevrološko bolj razvite, medtem ko imajo dečki ob rojstvu bolj razvite mišice, 

večji pljučni krili, večje srce in nižjo občutljivost za bolečino. Dečki so gibalno dejavni dlje časa 

kakor deklice, prav tako so dlje časa budni in bolj spretni pri dejavnostih, ki vključujejo moč in 

velike gibe. Deklice pa dalj časa zadržujejo očesni stik in pogosteje prijemajo predmete z desno 

roko (Marjanovič Umek, 2004). Ko govorimo o spoznavnem miselnem razvoju v intelektualnih 

sposobnostih, med spoloma večjih razlik ni mogoče zaznati. Razlike so nekoliko večje pri 
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zaznavanju in razumevanju prostorskih odnosov, kjer so dečki dosegali nekoliko višje rezultate 

od deklic, te pa so bile nekoliko boljše pri spominu, še posebej pri verbalnem epizodnem 

spominu. Pri matematičnih sposobnostih ni pomembnih razlik med spoloma. Pri socialni 

kompetentnosti razlik pri malčkih do drugega leta starosti pravzaprav ni. Kasneje opazimo, da 

dečki večkrat pokažejo čustva agresije, jeze ter so večkrat egoistični kakor deklice, ki so 

socialno bolj kompetentne in uspešnejše pri socialnem prilagajanju. V stopnji ponotranjanja 

težav razlik med spoloma ni bilo. Na splošno so razlike med spoloma pri socialni 

kompetentnosti zelo nizke. Pri govoru in sporazumevalnih zmožnosti dojenčice proizvajajo več 

glasov in kot malčice prej izgovorijo prvo besedo, imajo večji besednjak in prej usvojijo slovnico 

jezika kakor dojenčki oziroma malčki. Deklice kasneje tvorijo daljše izjave, berejo več knjig, 

imajo večji besednjak, pišejo tudi daljša besedila in bolje razumejo prebrano besedilo. Razlike 

med deklicami in dečki so relativno majhne, vendar se s starostjo večajo (Marjanovič Umek, 

2018).  

2. Otroška igra in razlike med spoloma 

2.1. Opredelitev igre 

Igra izhaja iz otrokove notranje potrebe, je svobodna, samostojna, ustvarjalna in spontana. Na 

otroško igro imajo družbene okoliščine in čustva otroka velik vpliv. Igra naj bi bila tudi sredstvo, 

s katerim se posameznik pripravi na kasnejše življenje. Vpliva na otrokov intelektualni, 

moralni, estetski in telesni razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). Marjanovič Umek in 

Zupančič opredelita štiri vrste iger, ki so značilne za otroka v predšolskem obdobju. Funkcijsko 

igro najpogosteje zasledimo pri najmlajših otrocih. Ta igra ne vsebuje igrač, temveč v njej 

prevladuje dejavnost otrokovih funkcij. Domišljijska igra je tista, kjer pride do izraza otrokova 

domišljija, vplivi iz okolja, otrokove izkušnje ter otrokova čustvenost. S starostjo se ta vrsta 

igre spreminja, torej ni enaka v vseh obdobjih. Didaktične igre oziroma igre s pravili zavestno 

razvijajo otroka. Takšne vrste igre lahko vključujejo vsa vzgojna področja in so neka vmesna 

stopnja med učenjem, igro in delom. Konstrukcijska igra je tista, kjer otrok oblikuje nek 

material z namenom. Pojavlja se v različnih oblikah, npr. nenamerna konstrukcija pri 

najmlajših, urejanje materiala, rime, grafično predstavljanje, gradnja z materiali in druge 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). Veliko vlogo pri igri imajo igrače, s katerimi se otroci 

igrajo. Za te je pomembno, da so primerne otrokovi razvojni stopnji. S pomočjo igrače bo otrok 

spoznaval materialni svet, razvijal bo svoje sposobnosti, igrača pa je pogosto tudi otrokov 

prijatelj. Poleg igrač pa na otrokovo igro vpliva kar nekaj dejavnikov, in sicer: družbeno okolje 

in socialna struktura okolja, zdravstveno stanje otroka, motorični razvoj, inteligentnost, spol, 

tradicija in drugi dejavniki npr. letni čas, izobrazba staršev, stanovanjski prostori itd. Spol je 

eden izmed dejavnikov, kjer se pojavljajo večje razlike med deklicami in dečki, tako pri igri 

kakor pri izbiri igrač. Razlike, ki jih je moč opaziti, so pogosto vzrok družbenega okolja otroka 

in ne biološke (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  
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2.2. Razlike med spoloma v igri 

 Pri igri je med spoloma moč zaslediti štiri med seboj povezane razlike, in sicer različna izbira: 

igrač, vrst iger, vsebine igre in soigralcev.  Dečki se pogosto več časa igrajo zunaj, dalj časa 

vztrajajo v igri, družabne igre se odvijajo v večjih skupinah, raje se igrajo tekmovalne igre, za 

katere potrebujejo veliko prostora, pogosteje se vključijo v igro, kjer so potrebne večje mišične 

skupine in je v igri več igrive agresivnosti ter prerivanja. Deklice so pri igri bolj sodelovalne in 

za igro potrebujejo manj prostora, v igri vztrajajo manj časa kakor dečki, družabne igre se igrajo 

v manjših skupinah, na prisotne osebe med igro se odzivajo pozitivno, medtem ko se dečki 

odzivajo z neupoštevanjem socialnih pobud. Dečki pri igri vlog večino časa prevzamejo 

dominantno vlogo in pogosteje uporabljajo ukazovalne predloge kot deklice. Za dečke je 

značilno tudi prevzemanje vlog oseb, ki jih niso nikoli srečali (npr. superman), deklice pa 

prevzemajo bolj znane vloge po navadi iz domačega oz. družinskega okolja (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2001). Razlike med spoloma lahko opazimo tudi v pogostosti posameznih vrst iger. 

Konstrukcijska igra je tako pogostejša pri dečkih, medtem ko je simbolna igra bolj pogosta pri 

deklicah, ki so se bolj pripravljene igrati deške igre kakor obratno. Nekatere razlike v 

obravnavanju dečkov in deklic so biološko pogojene. Izpostavljenost otroka določenim 

hormonom vpliva na stil igre in izbiro igrač pri igri. Dečki in deklice, ki so bili v prednatalnem 

obdobju in v prvih mesecih po rojstvu izpostavljeni visokim ravnem moškega hormona 

androgena, so v dobi od 3 do 8 let kazali večje zanimanje za tradicionalno moške igrače. 

Vendar poleg bioloških procesov na izbiro igrač in vrsto igre vplivajo tudi socialni procesi. Eden 

izmed najpomembnejših so otrokovi starši. Če bodo starši podpirali otrokovo zanimanje za 

spolno stereotipne igrače, bo otrok večkrat posegel po le-teh. Na igro in izbiro igrač otrok pa 

vplivajo tudi vrstniki. Raziskave so pokazale, da se otroci istega spola pogosteje približajo 

otroku, ki se igra z igračo tradicionalno primerno njegovemu spolu. Razlog za to bi lahko bil 

tudi v želji po izogibanju negativnih reakciji in na drugi strani odobravanje vrstnikov pri njegovi 

izbiri ter želja po nadaljnji interakciji z vrstniki istega spola (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2001). S starostjo se pogostost vključevanja spolno stereotipnih igrač v igro stopnjuje, razlog 

za to pa je ravno odziv družbe (družina, vrstniki, vzgojitelji, mediji) (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001). Marjanovič Umek in Zupančič predstavita šest med seboj povezanih razlik v 

igri med deklicami in dečki: 

 dečki se več časa igrajo zunaj; 

 družabne igre deklic se glede na starost ne razlikujejo toliko kot družabne igre dečkov; 

 deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kakor obratno; 

 deklice so pri igri bolj sodelovalne, medtem ko se dečki raje igrajo tekmovalne igre in 

za to potrebujejo veliko prostora, medtem ko se deklice običajno igrajo na manjši 

površini; 

 dečki v igri vztrajajo dalj časa kot deklice; 
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 družabne igre dečkov se odvijajo v večjih skupinah kot družabne igre deklic (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). 

Otroci kot primerno simbolno igro za deklice izberejo igro kuharice in šivilje, za fantka pa igro 

gozdarja, nogometaša ter vojaka. Kot primerno igro s prijateljem so za deklice izbrali igro s 

punčkami in igranje družine, medtem ko za dečke igro z žogo ter avtomobili. Igrače kot take 

so zelo pomembne za preseganje stereotipov, saj sta za preseganje le-teh pomembni vsaj dve 

generaciji. Starši in drugi pomembni odrasli v otrokovem življenju morajo tako verjeti v 

omejenost stereotipov in otroku izbirati igrače, s katerimi jih bodo pomagali preseči 

(Marjanovič Umek in Zupančič 2004). 

2.3. Razlike med spoloma v čustvovanju 

Čustva so duševni procesi, ki nam pomagajo pri izražanju odnosa do vsega, kar nas obdaja. 

Prepoznamo jih lahko v telesnih znakih, v vedenju in v zavestnem doživljanju (Belšak, 2007). 

Čustva delimo na temeljna (veselje, žalost, strah, jeza), kompleksna (hvaležnost, ljubezen, 

sram, ponos, krivda), pozitivna (veselje, ljubezen itd.)  in negativna (strah, jeza, žalost itd.). 

Temeljna čustva se pojavijo že zelo zgodaj, in sicer v obdobju dojenčka. Strokovnjaki so preko 

opazovanja izrazov na dojenčkovem obrazu ugotovili, da dojenčki doživljajo čustva, kot so 

strah, veselje, gnus, presenečenje in žalost (Milivojević, 1993). Nekako po enem letu starosti 

otroci počasi začnejo doživljati še druga čustva. Pogosto gre za zavist, krivdo, ponos, sram, 

ljubosumje itd. – vsa ta čustva označimo kot kompleksna. Pozitivna čustva posameznik doživlja 

takrat, ko okolje deluje v skladu z njegovimi pričakovanji, medtem ko negativna takrat, kadar 

meni, da so njegova hotenja ogrožena (Smrtnik in Vitulič, 2004). Čeprav imajo čustva biološko 

osnovo, pa se jih otrok skozi vzgojo nauči prepoznati in izražati. Znotraj družine in širšega 

kulturnega okolja se oblikujejo določena tako imenovana »pravila čustvovanja,« ki jih otrok 

prevzame in se po nenapisanih pravilih tudi izraža (Batistič Zorec in Prosen, 2011). Mlajši otroci 

čustva izražajo nebesedno, z mimiko obraza, gibi oči, kretnjami, glasom, nejezikovnimi zvoki, 

držo telesa itd. Kasneje, ko se otroci naučijo ustrezno izražati besedna in nebesedna čustva, 

jih lahko izrazijo tako na besedno kot tudi nebesedno, načina pa bosta med seboj skladna 

(Kanoy, 2014).  

Izražanje čustev je pogojeno tako biološko kakor tudi družbeno, zato je normalno, da se pri 

izražanju čustev med posamezniki pojavljajo razlike. Razlike pa se ne pojavljajo samo med 

posamezniki, ampak tudi med dečki in deklicami. Strokovnjaki so z raziskavami poskušali 

ugotoviti, katere razlike med deklicami in dečki je moč opaziti. Prišli so do ugotovitev, da so 

razlike med spoloma majhne, vendar prisotne. Deklice so pokazale več pozitivnih čustvenih 

izrazov kakor dečki, ki so bolj ekspresivni pri izražanju čustev. Deklice so bolj plašne, anksiozne, 

imajo širši niz čustev, uspešnejše naj bi bile pri prepoznavanju tujih čustev, kažejo več strahu, 

izražajo manj jeze in pogosteje govorijo o čustvih, medtem ko dečki kažejo več jeze in 

agresivnosti ter pogosto prikrivajo negativna čustva, npr. žalost. Z večanjem starosti razlika 

med spoloma postaja bolj očitna (Marjanovič Umek, 2004).  
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3. Vrtec in razlike med spoloma 

3.1. Vpliv strokovnih delavcev v vrtcu na razlike med spoloma 

Velik del otrokovega življenja predstavljajo tudi izobraževalne ustanove, zato je vloga 

vzgojiteljev v le-teh izredno pomembna. Na to opozarja tudi Bourdieu (2010), ki meni, da sta 

šola in država odgovorni za oblikovanje načel dominacije in prenosa le-teh v zasebno življenje. 

Razlike med deklicami in dečki se začnejo intenzivneje kazati po otrokovem drugem letu 

starosti in takrat je moč zaslediti stereotipno vedenje otrok glede na spol, kot tudi spodbude 

takšnega vedenja od vzgojiteljic. Te naj bi tako od deklic kot od dečkov pričakovale spolno 

stereotipno vedenje. Od dečkov tako pričakujejo večjo fizično in konfliktno vedenje, 

pričakujejo, da ne rabijo veliko telesnega stika, večkrat jih izpostavijo pred vsemi, menijo, da 

se ne morejo dolgo osredotočiti na eno stvar in posledično sprejemajo kritiko, če ne opravijo 

tistega, kar jim je bilo zadano. Na drugi strani od deklic pričakujejo, da bodo naredile, kar jim 

je bilo naročeno, da bodo ustrežljive, prijazne, skrbne in premišljene, da niso konfliktne, ter da 

potrebujejo veliko telesnega stika (Gortna, Mrvar in Mancini, 2008).  

Vrtec in vzgojitelji naj bi otrokom dali možnost vključevanja v vsakdanje življenje enako, ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo ter socialni nadzor (Bahovec Dolar, 1999). Veliko 

igralnic je še vedno opremljenih s preveč stereotipno ženskimi oz. moškimi igračami, kar še 

poglablja vzorce, ki izhajajo iz družbe. Igralnica bi morala biti opremljena tako, da imajo tako 

deklice kot dečki enake možnosti za igranje z dojenčki, avtomobili, kockami oz. z različnim 

materialom (kamni, pesek, glina, tekstil, les …). To bi lahko zagotovili z izobešenimi plakati, 

posterji, fotografijami, ki nakazujejo spolno nestereotipno igranje oz. vedenje otrok kot tudi 

odraslih. Vzgojitelji pa bi lahko največ naredili v smeri enakih možnosti za vse ravno s svojim 

vedenjem in spodbudami (Bahovec Dolar in Bregar Golobič, 2004). V vrtcu večkrat opazimo, 

da deklice pogosteje posežejo po punčki in dečki po avtomobilčku kot izbor igrače za igro, 

vendar je to pravzaprav naučeno stereotipno ravnanje učinek vzgoje. Že v prvih mesecih in 

letih otroke naučimo razlikovanja igrač po spolu in jih tako usmerjamo v stereotipno ravnanje 

(Marjanovič Umek, 2016). Vzgojiteljice se le redko vmešajo v igro otrok, ko se ti igrajo s spolno 

stereotipnimi igračami (Marjanovič Umek, 2001). Vzgojiteljice so po raziskavah Fagota iz leta 

1985 bolj pozorne na agresivno vedenje dečkov, na katerega se posledično tudi bolj odzivajo, 

medtem ko pri deklicah takšne pozornosti agresivnemu vedenju ne namenjajo. Vzgojiteljice v 

sporih med spoloma pogosteje kaznujejo dečke, saj večkrat opazijo, da dečki vdrejo v aktivnost 

deklic kakor obratno. Prav tako se pogosteje vmešajo v spore, ko dečki ''dražijo'' deklice. 

Vzgojiteljice v vrtcu pogosto uporabijo frazo »fantje in dekleta«. Ta se uporabi za določanje 

skupin ali za vzpostavitev kontrole (utišanje skupine, spodbujanje skupine k aktivnostim …). 

Pogosto se uporabi tako, da je beseda »fantje« postavljena pred besedo »dekleta« in to govori 

o premoči moškega sveta nad ženskim (Thorne, 1993). 
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3.2. Vloga strokovnih delavcev v vrtcu pri spodbujanju enakosti med spoloma 

Otroci se stereotipnega spolnega vedenja nezavedno naučijo od bližnje okolice in oseb, ki so 

njemu pomembne. Posledice neenake obravnave dečkov in deklic vplivajo na osebnostne 

lastnosti posameznika (samozavest, ambicioznost itd.), kakor tudi na šolsko uspešnost. 

Posledice neenake obravnave dečkov in deklic prav tako vplivajo na osebnostne lastnosti 

posameznika (samozavest, ambicioznost itd.) in na šolsko uspešnost, saj otroci, od katerih se 

pričakuje več, dosegajo boljše rezultate. Kasneje v življenju to lahko vodi do izbir poklica, 

povezanega s stereotipnimi spolnimi vlogami v družbi oz. do samoizločanja poklicev, ki 

stereotipno ne sovpadajo z biološkim spolom posameznika (Kodelja, 2006).  

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev imajo pomembno vlogo pri oblikovanju kompetentnega 

otroka. Pri tem se morajo držati določenih načel in predpisov, da lahko zagotovijo najbolj 

enakovredne možnosti vsem otrokom. Glavni dokument, ki mu morajo strokovni delavci v 

vrtcih po Sloveniji slediti, je Kurikulum za vrtce. Zajema temeljna načela in cilje predšolske 

vzgoje. Na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi pa z novejšimi teoretskimi 

pristopi skrbi za nadgradnjo dela v vrtcih. Sestavljen je iz načel, ki so pomembna za 

uresničevanje ciljev Kurikula za vrtce. Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 

otroki je eno izmed načel, zapisanih v Kurikulumu za vrtce, ki govori o upoštevanju skupinskih 

razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor itd.) in o ustvarjanju pogojev 

za njihovo izražanje. Področja dejavnosti v vrtcu delimo na: gibanje, jezik, umetnost, družbo, 

naravo in matematiko. Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti strokovnim delavcem 

v vrtcu dajejo oporo, pri kateri se lahko sami odločijo, kako bodo te cilje povezali z dejavnostim 

in vsebinami. Pomembno pa je, da cilje upoštevajo in uresničijo. Kurikulum za vrtce med 

svojimi cilji postavlja tudi takšne, ki govorijo o enakosti med spoloma. Te lahko zasledimo pri 

področju družbe, ki že kot temeljno vodilo poda omogočanje otrokovega razvijanja občutka 

varnosti in socialne pripadnosti skozi vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu. Ta ideja 

temelji na enakosti in nediskriminiranosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, telesno konstitucijo itd. Že prvi globalni cilj s področja družbe poudarja 

pomembnost otrokovega doživljanja vrtca kot okolja, v katerem ima vsak enake možnosti za 

vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itd. Sledi mu cilj, ki govori 

o tem, da mora otrok pridobivati konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti glede na spol, 

nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved itd. Otrok mora imeti v vrtcu možnost za rahljanje 

stereotipov, povezanih z razliko med spoloma (Bahovec Dolar, 1999). Tudi Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju, ki kot dokument podaja vrtcu in šoli smernice za izboljšanje sistema vzgoje 

in izobraževanja, daje velik poudarek na enakosti med spoloma. Pri splošnih načelih vzgoje in 

izobraževanja so izpostavljene človekove pravice in dolžnosti, ki med drugim govorijo o pravici 

o nediskriminiranosti. Ta nalaga dolžnost nediskriminiranja v ravnanjih, še posebej otrok oz. 

oseb iz socialno manj spodbudnih okolij ter priseljencev, prav tako pa omeni nediskriminiranje 

v razliki med spoloma ter oseb s posebnimi potrebami. Med splošne cilje o vzgoji in 

izobraževanju prišteva cilj zagotavljanja enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega 
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posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost 

itd. in cilj razvijanja zmožnosti za življenje v demokratični družbi kot razvijanje zavesti o 

enakopravnosti spolov in razvijanje enakih možnosti dečkov in deklic. Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju (2011) spolu v vzgoji in izobraževanju nameni celo poglavje, kjer opozori, da 

kljub temu, da se zdi, da imamo danes urejen sistem, kjer razlik ni, pa to vedno ni resnično in 

bi se bilo potrebno o tem vprašanju pogosto pogovarjati. Omeni, da je enakost med spoloma 

temeljna pravica posameznika in pedagoško vprašanje, ki se tiče vseh strokovnih delavcev v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah. Poudari, da imajo vzgojiteljice ključno vlogo pri 

(ne)diskriminatornih praksah, zato bi morale že v obdobju šolanja dobiti ustrezno znanje o 

enakosti med spoloma. Vzgojiteljice morajo razvijati občutljivost za to tematiko in biti slišane 

ter podprte, saj se hitro zgodi, da enemu spolu nenamerno namenjajo več pozornosti in tako 

le utrjujejo spolne stereotipe oziroma spolne vloge, ki so diskriminatorne in tradicionalne (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Kljub temu da imamo ogromno smernic, ki strokovne 

delavce v vrtcu usmerjajo in učijo o pravičnosti v vzgoji, so neenakosti še vedno prisotne, saj 

je velika večina posameznikov kot otrok samih šlo skozi proces nezavednega učenja spolnih 

vlog preko vzgoje in izobraževanja. Potemtakem bi se v njihovem ravnanju zavestno ali 

nezavestno zrcalila njihova lastna, v predhodnem učnem procesu izoblikovana stališča in 

prepričanja, le-ta pa prevzemajo tudi njihovi otroci v skupini (Kodelja, 2006).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

4. Opredelitev problema in ciljev raziskovanja 

Strokovni delavci v vrtcu naj bi zagotavljali spolno enakost, kar je ena od osnovnih pravic otrok. 

Na to opozarjata tako Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) kot Kurikulum za vrtce 

(1999). Ena izmed pomembnih nalog vzgojitelja predšolskih otrok je vzgoja in učenje otrok v 

kompetentne posameznike. To lahko dosežemo z zagotavljanjem enakovrednih možnosti na 

vseh področjih. Zelo pomemben dejavnik zagotavljanja tega pa je zavedanje strokovnih 

delavcev, kako pomembno je v vrtcu ohranjati spolno enakost med otroki in preprečevati 

obstoj oziroma širjenje spolnih stereotipov. Današnji svet navidezno zagotavlja spolno enakost 

med posamezniki na vseh področjih življenja, vendar če si podrobneje ogledamo situacijo 

vidimo, da temu še zdaleč ni tako. Kodelja (2006) meni, da kljub temu, da imamo ogromno 

smernic, ki strokovne delavce v vrtcu usmerjajo k pravičnosti v vzgoji in učenju, so neenakosti 

še vedno prisotne (Kodelja, 2006). Zaradi izkušenj v praksi sem ugotovila, da so spolni 

stereotipi še vedno prisotni. Opažala sem, da strokovni delavci v vrtcu  pogosto teh stereotipov 

niso prepoznali oziroma jim niso namenjali posebne pozornosti, to pa je po mojem mnenju 

vodilo v spolno neenako vzgojo otrok. Da bi strokovni delavci med otroki zagotovili spolno 

enakost pri učenju in vzgoji, bi morali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok 

spolne stereotipe prepoznati ter jih poskušati odpraviti. Kako uspešno se bodo tega lotevali, 

pa je odvisno od osebnih stališč strokovnih delavcev v vrtcu do spolnih stereotipov.  

Osnovni cilj diplomskega dela je preveriti, ali se strokovni delavci v vrtcu zavedajo 

pomembnosti spolne enakosti v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje 

in igro predšolskih otrok. Zanima me tudi, kako prepoznavajo spolne razlike v igri in učenju 

otrok, kakšna stališča imajo do spolno stereotipne igre in igrač ter kako se v tem razlikujejo 

glede na delovno mesto.  

5. Raziskovalna vprašanja 

V diplomskem delu so me zanimali odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 RV 1: V kolikšni meri se strokovni delavci v vrtcu zavedajo prisotnosti razlik med otroki 

v igri, učenju in ravnanju otrok? 

 RV 2: Kakšne prednosti vidijo strokovni delavci v vrtcu v strokovnem zagotavljanju 

spolne enakosti med otroki v igri, njihovem učenju in ravnanju? 

 RV 3: Kakšna stališča imajo strokovni delavci v vrtcu do spolnih stereotipov? 

 RV 4: Kako se strokovni delavcu v vrtcu razlikujejo v stališčih do spolnih stereotipov 

glede na delovno mesto (vzgojiteljica predšolskih otrok in pomočnica vzgojiteljice)? 

 RV 5: Kako pogosto strokovni delavci v vrtcu ponujajo otrokom različnega spola za igro 

spolno nestereotipne igrače? 
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 RV 6: Na kakšne načine skušajo anketirani strokovni delavci v vrtcu odpravljati oziroma 

zmanjševati spolne stereotipe v igri, učenju in ravnanju otrok? 

6. Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu svojega diplomskega dela sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno 

metodo raziskovanja. Temelji na kvantitativnem pristopu in študiji prereza z enkratnim 

merjenjem.  

6.1. Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 61 vzgojiteljic predšolske vzgoje in 51 pomočnic vzgojiteljice 

predšolske vzgoje iz različnih vrtcev po Sloveniji. Izračunavanje % deleža je zaradi majhnega 

vzorca anketirancev zgolj informativno.  

 

Slika 1: Opis vzorca glede na delovno mesto strokovnega delavca v vrtcu (v ƒ %) 

 

Anketni vprašalnik je bil namenjen pomočnikom/cam vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in 

vzgojiteljem/icam predšolskih otrok. Ker so bili vsi anketiranci ženskega spola, bom v 

nadaljevanju uporabljala le žensko obliko. Anketiranke z izvajanjem dela na delovnem mestu 

pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok je 46 %, medtem ko je na vprašalnik odgovorilo 54 

% anketirank, ki delo opravljajo kot vzgojiteljice predšolskih otrok.  
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Delovno mesto
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Vzgojiteljica predšolskih otrok
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Slika 2: Opis vzorca glede na delovno dobo (v ƒ %) 

 

Največji del anketirank (38 %) ima srednje dolgo delovno dobo, in sicer 11 – 20 let. Sledi mu 

del (34 %) z najdaljšo delovno dobo, 21 – 30 let. Manjši del anketirank (14 %) je v vrtcu 

zaposlenih do 5 let, 13 % anketirank vzgojno-izobraževalno delo opravlja 6 – 10 let. Glede na 

vzorec  menim, da je večina anketirank (72 %)  zaposlena v vzgojno- izobraževalnih ustanovah 

že dalj časa in imajo tako že kar nekaj izkušenj z igro in učenjem otrok na vseh razvojnih 

področjih.  

6.2. Raziskovalni pripomoček  

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki je zajemal 10 vprašanj o načinih prepoznavanja 

in odpravljanja spolnih stereotipov pri otrocih v vrtcu s strani vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice. Vprašalnik na začetku vključuje 2 vprašanji iz socialno-demografskega sklopa 

(delovna doba in delovno mesto). Temu sledita dve ocenjevalni lestvici, ki anketiranke 

sprašujeta po pogostosti izvajanja določene igre oz. aktivnosti otrok glede na njihov spol. Sledi 

ocenjevalna lestvica s 15 trditvami, kjer strokovne delavke izrazijo stališča do spolnih 

stereotipov. Vprašanje odprtega tipa je eno in sprašuje po zagotavljanju spolne enakosti otrok 

s strani strokovnih delavcev v vrtcu. Temu vprašanju sledita dve ocenjevalni lestvici, s katerimi 

sem preverila pogostost pojavljanja posameznih spolnih stereotipov pri otrocih in odpravljanje 

le – teh. Učinke zagotavljanja spolne enakosti skozi vedenje, komunikacijo in ravnanje v 

odnosu do otrok sem preverila z ocenjevalno lestvico. Pri zadnjem vprašanju me je zanimala 

pogostost ponujene spolno nestereotipne igrače za igro otrok, vprašanje je bilo zaprtega tipa. 
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6.3. Postopek zbiranja podatkov  

Reševanje anketnega vprašalnika je bilo anonimno. Zbiranje podatkov je potekalo prek 

spletnega portala 1ka, povezavo do spletnega mesta sem preko e-pošte posredovala 

ravnateljem/icam vrtcev po Sloveniji. Od 355 pridobljenih anketnih vprašalnikov sem jih za 

empiričen del v diplomskem delu uporabila zgolj 112, saj so bili ostali rešeni nepopolno in zato 

za nadaljno analizo neuporabni.  

6.4. Obdelava podatkov 

Podatke, ki sem jih zbrala, sem kvantitativno in kvalitativno obdelala. Rezultate sem prikazala 

s pomočjo Microsoft Office Excel-a, v obliki razpredelnic in grafov. Odprta vprašanja sem 

kodirala tako, da sem navedbe uvrščala v kategorije in podkategorije. Rezultate sem 

interpretirala na osnovi lastnih izkušenj in s povezovanjem s spoznanji iz strokovne literature.  

7. Rezultati in interpretacija 

Rezultate pridobljene iz anketnih vprašalnikov bom slikovno in opisno predstavila v 

podpoglavjih, ki temeljijo na zastavljenih raziskovalnih vprašanjih.  

7.1. Prepoznavanje prisotnosti razlik med otroki pri določenih aktivnostih in 

področjih s strani strokovnih delavcev v vrtcu 

S 3-stopenjsko lestvico sem želela ugotoviti, kako pogosto strokovni delavci v vrtcu pri otrocih 

opazijo razlike na določenih področjih, ki so lahko prispevale k oblikovanju spolnih stereotipov, 

s čimer odgovorim na raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri se strokovni delavci v vrtcu 

zavedajo prisotnosti spolnih razlik v igri, učenju in ravnanju otrok? Analizo odgovorov 

prikazujem v sliki 9.  
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Slika 3: Prepoznane razlike med deklicami in dečki pri določenih aktivnostih in področjih (v ƒ %) 

 

Na proučevanih področjih so strokovne delavke v vrtcu razlike med spoloma opažene redko, 

le pri oblačilih otrok je približna polovica vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice (51 %) opazilo 

izrazito prisotne razlike med deklicami in dečki. Delno prisotne razlike so bile opažene na  

različnih področjih, in sicer: skoraj polovica anketirank (49 %) je poročalo o  delno prisotnih 

razlikah pri medsebojnem tolaženju otrok, 31 % pri pozdravljanju otrok, 44 % pri medsebojni 

pomoči otrok, 41 % pri gibalnih navadah otrok, 46 % pri interesu za glasbene aktivnosti otrok, 

54 % pri bralnih navadah otrok, 53 % pri izkazovanju čustev otrok, 19 % pri počitku oz. spanju 

otrok, 58 % pri spontani igri otrok, 22 % pri prehranskih navadah otrok, 30 % pri higienskih 

navadah otrok in 44 % pri oblačilih otrok.  

Strokovne delavke v vrtcu pa so pogosto odgovarjale tudi, da razlik na navedenih področjih 

niso opažale  in sicer: 46 % anketirank ni opazilo razlik pri medsebojnem tolaženju otrok, 63 % 

pri pozdravljanju otrok, 51 % pri medsebojni pomoči otrok, 41 % pri gibalnih navadah otrok, 

45 % pri interesu za glasbene dejavnosti, 42 % pri bralnih navadah otrok, 41 % pri izkazovanju 

čustev otrok, 75 % pri počitku in spanju, 32 % pri spontani igri otrok, 73 % pri prehranskih 

navadah otrok in 66 % pri higienskih navadah otrok. V manjšini je bil ta odgovor podan zgolj 

pri oblačilih otrok, kjer le 5 % strokovnih delavk v vrtcu ni zasledilo izrazitih razlik med 

deklicami in dečki. Zanimivo je, če odgovore primerjamo z analizo slik 5 in 6, kjer vidimo, da 

pa so razlike na določenih področjih precejšnje. Za primer si lahko ogledamo bralne navade 

otrok, za katere so strokovne delavke odgovorile, da si pri spontani igri ogledovanje pravljic 
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oz. branje knjig zelo pogosto in pogosto izbere to dejavnost 78 % deklic in zgolj 43 % dečkov. 

Podobno velja za interes za glasbene aktivnosti, kjer iz slike 5 in 6 razberemo, da se deklice 

pogosteje odločajo za spontano izvajanje plesnega izražanja, učenje novih pesmi in prepevanje 

kakor dečki. Iz tega lahko sklepamo, da čeprav strokovne delavke v vtrcu opazijo določene 

razlike v vedenju dečkov in deklic, izrazitih spolnih stereotipov njihova opažanja ne potrjujejo.   

7.2. Zavedanje prisotnosti spolnih stereotipov v igri in učenju otrok pri  

strokovnih delavcih v vrtcu 

S 5 – stopenjsko ocenjevalno lestvico sem preverila v kolikšni meri se strokovni delavci v vrtcu 

zavedajo prisotnosti spolnih stereotipov v igri, učenju in ravnanju otrok. Anketiranke so 

označile, kako pogosto pri spontani igri opazijo izvajanje določene aktivnosti oz. igre pri dečkih 

in deklicah. Analizo le-tega prikazujejo slike 6, 7 in 8.  
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Slika 4: Pogostost spontanega izvajanja dejavnosti oziroma igre pri deklicah (v ƒ %) 
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Slika 5: pogostost spontanega izvajanja dejavnosti oziroma igre pri dečkih (v ƒ %) 
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Na osnovi analize opažanj strokovnih delavk v vrtcu glede pogostosti posameznega vedenja 

lahko ugotovimo, da deklice pogosteje začenjajo pogovor oziroma vpeljujejo nove teme (47 

%), medtem ko dečki to počno bolj občasno (42 %). Tako deklice (43 %), kot dečki (42 %) v 

večini občasno štejejo urejene reči ali neurejene objekte. Največ deklic se občasno igra z vodo 

v različnih pojavnih oblikah (39 %), največ dečkov pa to počno občasno in pogosto (65 %). Za 

oblikovanje iz testa, plastelina in gline se tako deklice (77 %)  kot dečki (78 %)  v večini odločajo 

občasno in pogosto. Največ deklic (80 %) in dečkov (75 %) občasno in pogosto zbira različne 

materiale, snovi in jih primerja, razvršča. Dečki raje premikajo predmete s kotaljenjem, vleko, 

potiskanjem …, kakor deklice, saj to počno pogosto oziroma zelo pogosto (76 %), medtem ko 

deklice to v večini počno občasno oziroma pogosto (70 %). Pri igranju z starejšimi ali mlajšimi 

otroki kjer je to mogoče, večih razlik med dečki (75 %)  in deklicami (67 %) ni, saj večina to 

počno občasno oziroma pogosto. Animacija igrač, lutk in predmetov bolj zanima deklice, saj 

se te pogosteje odločajo za takšno igro kakor dečki, in sicer zelo pogosto v 20 %, pogosto v 37 

% in občasno v 36 %. Dečki pa zelo redko v 19 %, občasno v 48 % in pogosto v 20 %. Petje in 

učenje otroških, ljudskih pesmi, zanima tako deklice kakor dečke, saj se četrtina deklic za to 

dejavnost odloča zelo pogosto (25 %), 44 % pogosto in četrtina občasno (25 %). Prav tako pa 

se več kot polovica dečkov za to dejavnost odloča občasno (54 %), skoraj četrtina pa pogosto 

(23%). Več kot polovica deklic se pogosto in občasno odloči za igro z glasovi in črkami (66 %), 

podobno kakor dečki, kjer se jih skoraj polovica to igra občasno (48 %), 20 % pogosto in 22 % 

zelo redko. Pripovedovanje ali prepevanje je bolj všeč deklicam, saj ga le-te izvajajo pogosteje, 

in sicer občasno v 27 %, zelo pogosto v 26 % in pogosto v 38 %. Malo več kot četrtina dečkov 

se za pripovedovanje ali prepevanje odloči zelo redko (26 %) in pogosto (26 %), 41 % pa 

občasno. Podobno je tudi pri sodelovanju pri igricah s prsti, kjer nekaj več kot četrtina deklic 

sodeluje občasno (27 %), največji delež deklic pogosto (37 %)  in 21 % zelo pogosto. Nekaj več 

kot četrtina dečkov v takšnih igrah sodeluje zelo redko (26 %), največji delež občasno (38 %), 

točno četrtina dečkov pa pogosto (25 %). Pri igranju lovljenja in skrivanja je delež deklic in 

dečkov, ki se radi pogosteje igrajo takšne igre podoben. Največji delež dečkov se te igre igra 

zelo pogosto (44 %), medtem ko največji delež deklic pogosto (41 %). Tako deklice (42 %)  kakor 

dečki (46 %) se za igro z milnimi mehurčki odločajo občasno. Do večjega odstopanja pride pri 

igri na prostem z žogo, kjer se večina dečkov za to igro odloča pogosto in zelo pogosto (89 %), 

večina deklic pa občasno in pogosto (82 %). Večina deklic se na prostem z obročem igra 

občasno in pogosto (82 %), enako velja za dečke (62 %), le da se malo več kot četrtina vseh 

dečkov za to igro odloči tudi zelo redko (26 %). Pri barvanju zasledimo, da je to zelo priljubljena 

igra pri deklicah saj jih več kot polovica barva zelo pogosto (53 %), malo več kot četrtina pa 

pogosto (26 %), medtem ko največji delež dečkov to počne občasno (40 %), 29 % vseh pa 

pogosto. Risanje je prav tako bolj zanimivo deklicam, kjer jih večina riše zelo pogosto (67 %), 

nekaj manj kot četrtina pa pogosto (23 %). Malo manj kot polovica dečkov riše občasno (49 

%), malo manj kot tretjina pa pogosto (30 %). Igranje z lego kockami pa je ravno obratno bolj 

priljubljeno pri dečkih, kjer se jih večina tega loti zelo pogosto (75 %), slaba četrtina pa pogosto 

(23 %). Več kot polovica manj deklet se zelo pogosto odloči za igro z lego kockami (31 %), nekaj 

več pa pogosto (37 %). Pri igranju družabnih iger večjih odstopanj ni, saj se večina deklic (64 
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%) in dečkov (69 %) družabne igre igra občasno in pogosto. V vlogi gasilca ali policista se 

večkrat igrajo dečki, in sicer jih 40 % stopi v to vlogo pogosto. Precejšen delež deklic se za 

takšno igro odloči zelo redko (35 %). Igranju z dojenčki oziroma punčkami pa so bolj naklonjene 

deklice, kjer se jih večina za takšno igro odloča pogosto oziroma zelo pogosto (72 %), večina 

dečkov pa občasno oziroma zelo redko (84 %). 
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Slika 6: Primerjava spontanega izvajanja dejavnosti oziroma igre pri obeh spolih otrok (povprečne vrednosti) 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Igranje z dojenčki ali punčkami.

Igranje v vlogi gasilca ali policista.

Igranje družabnih iger.

Igranje z lego kockami.

Risanje.

Barvanje.

 Igra na prostem z obročem.

Igra na prostem z žogo.

Igra na prostem z milnimi mehurčki.

Igra na prostem s poganjalcem ali kolesom.

Igranje lovljenja ali skrivanja.

Ogledovanje oz. »branje pravljic«.

Sodelovanje v igricah s prsti (npr. Biba leze, …

Pripovedovanje ali prepevanje (npr. izštevank, …

Igranje z glasovi in črkami.

Petje ali učenje otroških, ljudskih pesmi.

Animacija igrač, lutk in predmetov.

Igranje z mlajšimi ali starejšimi otroki, kjer je…

Premikanje predmetov s kotaljenjem, vleko, …

Zbiranje materialov, snovi in primerjanje,…

Oblikovanje iz testa, plastelina, gline, itd.

Igra z vodo v različnih pojavnih oblikah (luža, …

Štetje urejenih reči (npr. korakov, stopnic …) …

Igranje s sestavljankami oz. z igračami, ki…

Plesno izražanje (npr. ob glasbi prosto zapleše).

Začenjanje pogovora oz. vpeljevanje nove…

Primerjava spontanega izvajanja dejavnosti oz. igre pri obeh spolih 
otrok

Igra in aktivnosti dečkov

Igra in aktivnosti deklic



24 
 

Največja odstopanja med deklicami in dečki pri spontanem izvajanju dejavnosti oz. igri 

zasledimo pri igranju z dojenčki ali punčkami, kjer se deklice pogosteje odločajo za to igro 

kakor dečki. Večja odstopanja so tudi pri barvanju, risanju in plesnem izražanju kjer se prav 

tako dečki redkeje odločajo za to dejavnost kakor deklice. Izrazitejše razlike so prav tako 

prisotne pri igri z lego kockami in igri z žogo, kjer se dečki pogosteje odločajo za takšno igro 

kakor deklice.  

Na podlagi dobljenih rezultatov o spontanem izvajanju dejavnosti oz. igri dečkov in deklic v 

vrtcu lahko ugotovimo, da so še vedno prisotne razlike. Razberemo lahko, da se tako dečki kot 

deklice pogosteje odločajo za igre s spolno ''stereotipnimi'' igračami oz. za spolno 

''stereotipne'' dejavnosti. Odločanje otroka za spolno ''stereotipne'' igrače oz. dejavnosti naj 

bi bilo odvisno od njegove okolice, predvsem staršev. Značilno je, da se bodo tisti otroci, ki so 

izpostavljeni podpori njihovih staršev, kadar se zanimajo za spolno ''stereotipno'' igračo ali 

dejavnost, pogosteje odločali za le-te. Prav tako se bodo pogosteje otroci odločali za spolno 

''stereotipne'' igrače ali aktivnosti takrat, kadar so že doma večinoma obkroženi z le-temi 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Nekatere razlike pri izbiri igrač in igri pa so že biološko 

pogojene in so vezane na izpostavljenost otroka določenim hormonom. Deklice in dečki, ki so 

bili v prednatalnem obdobju in v prvih mesecih po rojstvu bolj izpostavljeni  visokim ravnem 

moškega hormona androgena, so kazali večje zanimanje za tradicionalno moške igrače. 

Vendar pa je še pomembnejši faktor izbire igrač pri otrocih socialno okolje, ki zaradi odziva 

družbe še stopnjuje vključevanje spolno stereotipnih igrač v igro (Marjanovič in Zupančič, 

2001). 

7.3. Opažanja strokovnih delavcev v vrtcu o zaznanih prednosti zagotavljanja 

spolne enakosti otrok pri igri in učenju.  

V anketni vprašalnik sem vključila lestvico, s katero sem želela preveriti, katere  prednosti 

vidijo strokovni delavci v vrtcu v strokovnem zagotavljanju spolne enakosti med otroki v 

igri, njihovem učenju in ravnanju. Podala sem 7 trditev, anketiranke pa so na 5 stopenjski 

ocenjevalni lestvici ob trditvah označile, kako pogosto zasledijo učinke zagotavljanja 

spolne enakosti s pomočjo  lastnega vedenja, komunikacije in ravnanja v odnosu do otrok.  
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Slika 7: Opažanja strokovnih delavcev o zaznanih prednosti zagotavljanja spolne enakosti med otroki v igri, 

učenju in ravnanju (v ƒ %) 
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Sklenemo torej lahko, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice prepoznajo pozitivne učinke 

zagotavljanja spolne enakosti med otroki v vrtcu, kar je dobro, saj pomeni, da razvijajo 

občutljivost za to tematiko, se pa še vedno zelo hitro zgodi, da enemu spolu nenamerno 

posvečajo več pozornosti oz. drugače odreagirajo na situacije, kadar so vpleteni dečki oz. 

deklice. To se odraža v utrjevanju spolnih stereotipov oziroma spolnih vlog, ki so 

diskriminatorne in tradicionalne (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011).  

7.4. Stališča strokovnih delavcev do spolnih stereotipov o  otrocih v vrtcu  

V diplomski raziskavi  me je zanimalo tudi, kakšna stališča imajo strokovni delavci v vrtcu do 

spolnih stereotipov (RV3). To sem preverila z ocenjevalno lestvico, analiza odgovorov pa je 

prikazana v sliki 10.  
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Slika 8: Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do spolnih stereotipov (v ƒ %) 
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Glede na izbrane odgovore na 5-stopenjski lestvici (slika 10) lahko sklepamo, da se polovica 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice (50 %) popolnoma zaveda, da je narobe, če s svojo 

komunikacijo, vedenjem in ravnanjem spolne stereotipe o spolnih razlikah med otroki 

utrjujejo. Večina jih meni (84 %), da imajo strokovni delavci v vrtcu dovolj strokovnega znanja 

s področja zagotavljanja enakih možnosti za razvoj otroka obeh spolov. Malo več kot  polovica 

vseh anketirank (51 %) je mnenja, da ima utrjevanje spolnih stereotipov v pedagoški praksi 

negativen vpliv na razvoj otroka. Zaskrbljujoče pa je, da se jih 35 % ne more opredeliti, torej 

niso prepričani ali to negativno vpliva na razvoj otroka ali ne, preostalih 14 % pa je celo mnenja, 

da utrjevanje spolnih stereotipov v vrtcu nima negativnega vpliva na razvoj otroka. 42 % 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice meni, da nimajo velikega vpliva na spolno jasno deljeno 

prevzemanje vlog otrok pri igri, čeprav literatura navaja drugače. Marjanovič Umek in 

Zupančič navajata, da je spol eden izmed dejavnikov, kjer se pojavljajo večje razlike med 

deklicami in dečki pri igri in izbiri igrač, kar pa je posledica družbenega okolja otroka in ne 

bioloških predispozicij, posledično izpostavitev otrokovim vzorom (starši, vrstniki, vzgojitelji, 

učitelji …) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

Večina strokovnih delavk v vrtcu je prepričanih, da je v njihovem vrtcu spolna enakost med 

otroki pri njihovi komunikaciji, učenju in vzgojnemu delovanju dobro zagotovljena (81 %). 

Približno polovica anketirank otroka, ki se igra s pretežno spolno stereotipnimi igračami, 

spodbudi, da poseže tudi po spolno nestereotipnih igračah (53 %). Na drugi strani pa manj kot 

polovica strokovnih delavk v vrtcu tega ne naredi, kar je razvidno tudi iz analize slike 4, ki kaže, 

da jih je večina odgovorila, da spolno enakost med spoloma v vzgojni skupini pasivno 

zagotavljajo (torej vse igrače so na voljo vsem, vendar pa se ne vmešavajo v igro otrok). S 

trditvijo, da je za določanje skupin otrok in za spodbujanje k aktivnostim primerno naslavljati 

s ''fantje in dekleta'', se jih skoraj polovica delno oziroma nikakor ne strinja (42 %),  28 % pa jih 

v tem ne vidi nič sporega. Kljub temu, da smo ugotovili, da večina anketirank (64 %) meni, da 

spolno enakost med otroci dosegajo tako, da so igralnice opremljene na način, da spodbujajo 

nestereotipno igranje otrok (vsem otrokom so na voljo iste igrače, kotički itd.), pa je 

presenetljivo, da jih je zgolj malo več kot polovica (51 %) mnenja, da bi morale biti igralnice 

opremljene tako, da bi spodbujale nestereotipno igranje in učenje otrok, medtem ko se jih 49 

% do tega ne opredeli oziroma se s tem delno ali popolnoma ne strinja. Pri izjavi, da deklice 

pogosteje jokajo od dečkov, je več kot tretjina  (34 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

neopredeljenih, polovica (52 %) se jih z izjavo ne strinja.  Iz literature razberemo, da so v 

čustvovanju sicer prisotne majhne razlike med spoloma, vendar v smislu, da deklice pokažejo 

več pozitivnih čustvenih izrazov kakor dečki, medtem ko le-ti kažejo več jeze in pogosteje 

prikrivajo negativna čustva npr. žalost. Z naraščanjem starosti otroka te razlike postajajo bolj 

očitne (Marjanovič Umek, 2004). Mogoče je, da polovica anketirank, ki se s to  izjavo ne strinja, 

opravlja vzgojno-izobraževalno delo z mlajšimi otroki, medtem ko ostali delajo s starejšimi 

otroki.  V isto kategorijo bi lahko uvrstili  trditev, da se dečki v igri pogosteje agresivno vedejo 

od deklic – s čimer se strinja 30 % anketirank, 40 % se jih do te trditve ne opredeli, 30 % pa se 

s to trditvijo  ne strinja. Polovica (51 %) strokovnih delavk v vrtcu spolne stereotipe pri igri in 

učenju pri otrocih prepozna, kar 37 % jih meni, da jih niti ne prepozna niti prepozna, 12 % pa 
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jih je zapisalo, da jih ne prepoznajo. Skrb vzbujajoče je, da je več kot dve tretjini (67 %) 

anketirank mnenja, da strokovne delavke v vrtcu spolnih stereotipov pri pedagoškem delu v 

vrtcu ne utrjujejo, 25 % se jih do trditve ni opredelilo, zgolj 8 % pa jih je mnenja, da se pri 

pedagoškem delu v vrtcu pri strokovnih delavkah spolni stereotipi utrjujejo. Glede na to, da je  

neenakost med deklicami in dečki v vrtcu še vedno prisotna, kljub temu da imamo veliko 

smernic, ki strokovne delavce v vrtcu ozaveščajo o pomembnosti pravičnosti v vzgoji, je 

potrebno izpostaviti dejstvo, da je veliko vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev prek vzgoje in 

izobraževanja samih šlo skozi proces nezavednega učenja spolnih vlog. Tako se lahko v 

ravnanju nezavedno kažejo njihova lastna prepričanja in stališča, naučena v sistemu šolanja. 

Ta stališča in prepričanja pa prevzemajo tudi otroci v njihovi skupini v vrtcu (Kodelja, 2006). 

Torej je verjetno, da večina strokovnih delavcev v vrtcu vsaj delno  nezavedno pri otrocih krepi 

spolne stereotipe. Dobro bi bilo, če bi se tega vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev zavedali. Le 

tako lahko spremenimo svoje vedenje in s tem prispevamo  k preseganju spolnih stereotipov, 

ki so globoko zasidrani v nas samih in se nato prenašajo na otroke v vzgojni skupini (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). S trditvijo, da starši utrjujejo spolne stereotipe o različni igri otrok 

glede na spol, se strinja 59 % strokovnih delavk v vrtcu. 27 % je anketiranih, ki so mnenja, da 

so spolne vloge prirojene in se kažejo tudi v načinu igre otrok, kar 39 % anketirank svojega 

mnenja ni izrazilo, 34 % strokovnih delavk v vrtcu pa je mnenja, da spolne vloge niso prirojene 

in se ne kažejo v načinu igre otrok. Spolne vloge sicer v veliki meri izhajajo iz bioloških 

značilnosti posameznika, vendar gre tudi za vpliv procesa pridobivanja in učenja posameznih 

stališč in značilnosti, vezanih na deklice in dečke v določenem okolju oziroma kulturi, v kateri 

živijo. Torej družba posamezniku določa naloge in osebnostne lastnosti, primerne za ženske 

oziroma moške. Spolne vloge niso prirojene, temveč se jih naučimo (Papalia idr., 2003). 

Nasprotno pa meni skoraj polovica anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice (49 %) in 

sicer, da socialno okolje določa vrste igranja otrok glede na njihov spol, skoraj petina 

anketirank pa se s tem ne strinja (19 %). 

7.5. Razlike v stališčih strokovnih delavcev v vrtcu do spolnih stereotipov glede 

na delovno mesto 

Zanimalo me je tudi, kako se stališča strokovnih delavcev do spolnih stereotipov razlikujejo 

glede na njihovo delovno mesto. Tega sem se lotila z preverjanjem odgovorov 5 – stopenjske 

ocenjevalne lestvice, kjer sem preverila stališča strokovnih delavk v vrtcu do spolnih 

stereotipov. Da bi lažje dobila idejo o razlikah delovanja strokovnih delavk v vrtcu glede na 

delovno mesto, sem analizirala še odgovore 5 – stopenjske lestvice, kjer sem preverila, kako 

pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odpravljajo spolne stereotipe in na kakšne 

načine to počno. Analizo tega prikazujejo slike 12, 13, 14, 15, 16 in 17.  
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Slika 9: Stališča vzgojiteljic predšolskih otrok do spolnih stereotipov o otrocih v vrtcu (v ƒ %) 

0% 20% 40% 60%

Socialno okolje določa različne vrste igre otrok glede na njihov spol 
(npr. zaradi vplivov socialnega okolja se bo deklica rajši igrala z 

dojenčkom, deček pa z igračo avtomobilom …).

Spolne vloge so prirojene in se kažejo tudi v načinu igre otrok.

Starši utrjujejo stereotipe o različni igri otrok glede na spol.

Pri pedagoškem delu v vrtcu strokovne delavke utrjujejo spolne
stereotipe.

Pri otrocih prepoznam spolne stereotipe pri igri in učenju.

Dečki se v igri  pogosteje agresivno vedejo od deklic.

Deklice pogosteje jokajo od dečkov.

Igralnice bi morale biti opremljene (plakati, fotografije, posterji …) tako, 
da spodbujajo spolno nestereotipno igranje* in učenje otrok.

Za določanje skupin otrok in za spodbujanje k aktivnostim je primerno
naslavljati s  ''fantje in dekleta''.

Otroka, ki se igra pretežno s spolno stereotipnimi igračami, je potrebno
spodbuditi, da poseže tudi po spolno nestereotipnih igračah.

V našem vrtcu je spolna enakost** med otroki s strani strokovnih
delavcev pri njihovi komunikaciji, učenju in vzgojnem delovanju dobro

zagotovljena.

Strokovni delavci v vrtcu imamo velik vpliv na spolno jasno deljeno 
prevzemanje vlog otrok pri igri (npr. vpliv na deklice, da se rajši igrajo z 
dojenčkom kot z avtomobilčkom ali vpliv na dečke, da se rajši igrajo z 

avtomobilčkom kot z dojenčkom …).

Strokovni delavci v vrtcu imamo dovolj strokovnega znanja s področja 
zagotavljanja enakih možnosti (omogočanje enakovrednih pogojev za 
optimalni razvoj obeh spolov, upoštevanje skupinskih razlik glede na 

spol in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje …)

Narobe je, če strokovni delavci v vrtcu s svojo komunikacijo, vedenjem
in ravnanjem utrjujejo stereotipe o spolnih razlikah otrok.

Utrjevanje spolnih stereotipov ima negativen vpliv na razvoj otroka.

Stališča vzgojiteljic predšolskih otrok do spolnih stereotipov o 
otrocih v vrtcu 

S trditvijo se
popolnoma
strinjam

S trditvijo se
strinjam

S trditvijo se niti
ne strinjam, niti
strinjam

S trditvijo se
delno ne strinjam

S trditvijo se
nikakor ne
strinjam
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Slika 10: Stališča pomočnic vzgojiteljice do spolnih stereotipov o otrocih v vrtcu (v ƒ %) 

0% 20% 40% 60%

Socialno okolje določa različne vrste igre otrok glede na njihov spol 
(npr. zaradi vplivov socialnega okolja se bo deklica rajši igrala z 

dojenčkom, deček pa z igračo avtomobilom …).

Spolne vloge so prirojene in se kažejo tudi v načinu igre otrok.

Starši utrjujejo stereotipe o različni igri otrok glede na spol.

Pri pedagoškem delu v vrtcu strokovne delavke utrjujejo spolne
stereotipe.

Pri otrocih prepoznam spolne stereotipe pri igri in učenju.

Dečki se v igri  pogosteje agresivno vedejo od deklic.

Deklice pogosteje jokajo od dečkov.

Igralnice bi morale biti opremljene (plakati, fotografije, posterji …) 
tako, da spodbujajo spolno nestereotipno igranje* in učenje otrok.

Za določanje skupin otrok in za spodbujanje k aktivnostim je primerno
naslavljati s  ''fantje in dekleta''.

Otroka, ki se igra pretežno s spolno stereotipnimi igračami, je
potrebno spodbuditi, da poseže tudi po spolno nestereotipnih igračah.

V našem vrtcu je spolna enakost** med otroki s strani strokovnih
delavcev pri njihovi komunikaciji, učenju in vzgojnem delovanju dobro

zagotovljena.

Strokovni delavci v vrtcu imamo velik vpliv na spolno jasno deljeno 
prevzemanje vlog otrok pri igri (npr. vpliv na deklice, da se rajši igrajo z 
dojenčkom kot z avtomobilčkom ali vpliv na dečke, da se rajši igrajo z 

avtomobilčkom kot z dojenčkom …).

Strokovni delavci v vrtcu imamo dovolj strokovnega znanja s področja 
zagotavljanja enakih možnosti (omogočanje enakovrednih pogojev za 
optimalni razvoj obeh spolov, upoštevanje skupinskih razlik glede na 

spol in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje …)

Narobe je, če strokovni delavci v vrtcu s svojo komunikacijo, vedenjem
in ravnanjem utrjujejo stereotipe o spolnih razlikah otrok.

Utrjevanje spolnih stereotipov ima negativen vpliv na razvoj otroka.

Stališča pomočnic vzgojiteljice do spolnih stereotipov o 
otrocih v vrtcu

S trditvijo se
popolnoma
strinjam

S trditvijo se
strinjam

S trditvijo se niti
ne strinjam, niti
strinjam

S trditvijo se
delno ne
strinjam

S trditvijo se
nikakor ne
strinjam
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Slika 11: Primerjava stališč strokovnih delavcev v vrtcu do spolnih stereotipov (povprečne vrednosti)  

0 1 2 3 4 5

Socialno okolje določa različne vrste igre otrok glede na njihov spol 
(npr. zaradi vplivov socialnega okolja se bo deklica rajši igrala z 

dojenčkom, deček pa z igračo avtomobilom …).

Spolne vloge so prirojene in se kažejo tudi v načinu igre otrok.

Starši utrjujejo stereotipe o različni igri otrok glede na spol.

Pri pedagoškem delu v vrtcu strokovne delavke utrjujejo spolne
stereotipe.

Pri otrocih prepoznam spolne stereotipe pri igri in učenju.

Dečki se v igri  pogosteje agresivno vedejo od deklic.

Deklice pogosteje jokajo od dečkov.

Igralnice bi morale biti opremljene (plakati, fotografije, posterji …) 
tako, da spodbujajo spolno nestereotipno igranje* in učenje otrok.

Za določanje skupin otrok in za spodbujanje k aktivnostim je primerno
naslavljati s  ''fantje in dekleta''.

Otroka, ki se igra pretežno s spolno stereotipnimi igračami, je
potrebno spodbuditi, da poseže tudi po spolno nestereotipnih

igračah.

V našem vrtcu je spolna enakost** med otroci s strani strokovnih
delavcev pri njihovi komunikaciji, učenju in vzgojnem delovanju dobro

zagotovljena.

Strokovni delavci v vrtcu imamo velik vpliv na spolno jasno deljeno 
prevzemanje vlog otrok pri igri (npr. vpliv na deklice, da se rajši igrajo 
z dojenčkom kot z avtomobilčkom ali vpliv na dečke, da se rajši igrajo 

z avtomobilčkom kot z dojenčkom …).

Strokovni delavci v vrtcu imamo dovolj strokovnega znanja s področja 
zagotavljanja enakih možnosti (omogočanje enakovrednih pogojev za 
optimalni razvoj obeh spolov, upoštevanje skupinskih razlik glede na 

spol in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje …)

Narobe je, če strokovni delavci v vrtcu s svojo komunikacijo,
vedenjem in ravnanjem utrjujejo stereotipe o spolnih razlikah otrok.

Utrjevanje spolnih stereotipov ima negativen vpliv na razvoj otroka.

Primerjava stališč strokovnih delavcev v vrtcu do spolnih 
stereotipov

Pomočnica vzgojiteljice Vzgojiteljica
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Slika 12: Načini odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu (v ƒ  %) 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Spolne stereotipe odpravljam na druge načine.

Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. pogovorimo 
se, da se oba spola lahko igrata z vsemi igračami, da oba spola lahko 

kuhata, popravljata avtomobile …).

Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih stereotipov 
(npr. v igralnici imam obešene plakate, kjer tako dečki kakor deklice 

kuhajo …).

Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, ki prispevajo 
k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. pravljica O kosu, ki je bil 

vsemu kos; slikanica Lučka in Tine …).

Otroke opozorim na spolno stereotipne načine oglaševanja izdelkov
oz. igrač (npr. reklamni plakati) in se z njimi pogovorim o

neprimernosti takšnega oglaševanja (npr. v reklamnem plakatu so
deklice tiste, ki se igrajo s punčkami. Otrokom dam vedeti, da se

Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na to
opozorim (npr. če vidim, da otrok izreče pripombo v smislu: ''igranje
z dojenčki je za deklice.'' ali ''z avtomobilčki se lahko igrajo le dečki.''

jim razložim, da se vsi otroci lahko igraj

S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam odpravljati spolne
stereotipe (npr. otroke pohvalim, kadar so uspešni pri igri s spolno

nestereotipnimi igračami).

Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu sistematično in
načrtno odpravljam (npr. cel mesec namenim odpravljanju spolnih
stereotipov, torej temu namenim tudi mesečno pripravo in v njo

vključim več načinov odpravljanja spolnih stereotipov).

Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.

Načini odpravljanja spolnih stereotipov - odgovori vzgojiteljic 
predšolskih otrok

Zelo
pogosto
Pogosto

Občasno

Zelo redko

Nikoli
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Slika 13: Načini odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu (v ƒ  %) 

0% 20% 40% 60%

Spolne stereotipe odpravljam na druge načine.

Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. pogovorimo 
se, da se oba spola lahko igrata z vsemi igračami, da oba spola lahko 

kuhata, popravljata avtomobile …).

Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. v 
igralnici imam obešene plakate, kjer tako dečki kakor deklice kuhajo 

…).

Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, ki prispevajo k 
odpravljanju spolnih stereotipov (npr. pravljica O kosu, ki je bil vsemu 

kos; slikanica Lučka in Tine …).

Otroke opozorim na spolno stereotipne načine oglaševanja izdelkov
oz. igrač (npr. reklamni plakati) in se z njimi pogovorim o

neprimernosti takšnega oglaševanja (npr. v reklamnem plakatu so
deklice tiste, ki se igrajo s punčkami. Otrokom dam vedeti, da se

Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na to
opozorim (npr. če vidim, da otrok izreče pripombo v smislu: ''igranje z

dojenčki je za deklice.'' ali ''z avtomobilčki se lahko igrajo le dečki.''
jim razložim, da se vsi otroci lahko igraj

S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam odpravljati spolne
stereotipe (npr. otroke pohvalim, kadar so uspešni pri igri s spolno

nestereotipnimi igračami).

Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu sistematično in
načrtno odpravljam (npr. cel mesec namenim odpravljanju spolnih
stereotipov, torej temu namenim tudi mesečno pripravo in v njo

vključim več načinov odpravljanja spolnih stereotipov).

Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.

Načini odpravljanja spolnih stereotipov - odgovori pomočnic 
vzgojiteljice

Zelo
pogosto

Pogosto

Občasno

Zelo redko

Nikoli
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Slika 14: Primerjava  načinov odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu – izračun povprečnih ocen 

 

Glede na odgovore lahko sklepamo, da so razlike v stališčih strokovnih delavk v vrtcu do 

spolnih stereotipov glede na delovno mesto majhne. Izpostavila bom razlike glede na delovno 

mesto, ki so se  pojavile pri 5 trditvah. Še enkrat več  vzgojiteljic predšolske vzgoje (33 %) kakor 

pa pomočnic vzgojiteljice (16 %)  se do trditve, da starši utrjujejo stereotipe o različni igri otrok 

glede na spol, ne more opredeliti. Podobno je pri trditvi, da pri pedagoškem delu strokovni 

delavci v vrtcu spolne stereotipe utrjujejo, le da se v primeru te trditve ne more opredeliti 

dvakrat več pomočnic vzgojiteljice (34 %) kakor vzgojiteljic (17 %). Večjo razliko sem opazila 

tudi v primeru trditve, da imajo strokovni delavci v vrtcu velik vpliv na jasno deljeno 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Spolne stereotipe odpravljam na druge načine.

Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. 
pogovorimo se, da se oba spola lahko igrata z vsemi igračami, da 

oba spola lahko kuhata, popravljata avtomobile …).

Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih stereotipov 
(npr. v igralnici imam obešene plakate, kjer tako dečki kakor 

deklice kuhajo …).

Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, ki 
prispevajo k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. pravljica O 

kosu, ki je bil vsemu kos; slikanica Lučka in Tine …).

Otroke opozorim na spolno stereotipne načine oglaševanja
izdelkov oz. igrač (npr. reklamni plakati) in se z njimi pogovorim

o neprimernosti takšnega oglaševanja (npr. v reklamnem
plakatu so deklice tiste, ki se igrajo s punčkami. Otrokom dam…

Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na
to opozorim (npr. če vidim, da otrok izreče pripombo v smislu:
''igranje z dojenčki je za deklice.'' ali ''z avtomobilčki se lahko

igrajo le dečki.'' jim razložim, da se vsi otroci lahko igraj

S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam odpravljati spolne
stereotipe (npr. otroke pohvalim, kadar so uspešni pri igri s

spolno nestereotipnimi igračami).

Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu sistematično in
načrtno odpravljam (npr. cel mesec namenim odpravljanju

spolnih stereotipov, torej temu namenim tudi mesečno pripravo
in v njo vključim več načinov odpravljanja spolnih stereotipov).

Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.

Primerjava načinov odpravljanja spolnih stereotipov pri 
strokovnih delavcih v vrtcu

Pomočnica vzgojiteljice Vzgojiteljica
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prevzemanje vlog otrok pri igri, kjer se štirikrat več vzgojiteljic (17 %) s trditvijo popolnoma 

strinja, medtem ko se s to trditvijo popolnoma strinja zelo majhen delež vprašanih pomočnic 

vzgojiteljice (4 %). Pri isti trditvi se 42 % pomočnic vzgojiteljice do le-te ne opredeli in prav tako 

skoraj četrtina vzgojiteljic (23 %). Razlika je opazna tudi pri trditvi, da je narobe, če strokovni 

delavci v vrtcu s svojo komunikacijo, vedenjem in ravnanjem stereotipe o spolnih razlikah 

otrok utrjujejo; s to trditvijo se delno ne strinja nobena od vzgojiteljic, desetina  pomočnic 

vzgojiteljice (10 %) pa se s trditvijo delno ne strinja. Več kot polovica vzgojiteljic (58 %) 

prešolskih otrok zelo pogosto spolne stereotipe odpravlja tako, da otroke opozori, kadar opazi 

spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, medtem ko se za ta pristop zelo pogosto odloča 

kar 20 % manj pomočnic vzgojiteljice (38 %).  

Večjih razlik med stališči do spolnih stereotipov strokovnih delavcev glede na delovno mesto 

v vrtcu nisem zaznala. Pri odpravljanju spolnih stereotipov tako vzgojiteljice kot pomočnice 

vzgojiteljice uporabljajo podobne načine odpravljanja le-teh, prav tako na podobne načine v 

vzgojni skupini spodbujajo oziroma zagotavljajo spolno enakost. Njihova stališča o spolnih 

stereotipih so si podobna.  
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7.6. Pogostost ponujanja spolno nestereotipnih igrač otrokom različnega spola 

 

 

Slika 15: Pogostost ponujanja nestereotipnih igrač glede na spol otroka (v ƒ %) 

 

Skoraj polovica anketirank (45 %) meni, da se drži zelo dobre prakse, kjer otrokom za igro 5-

krat na teden glede na nihov spol ponudijo spolno nestereotipne igrače. Malo manj anketirank 

takšne igrače otrokom ponudi 3 – 4x na teden (27 %), 1 – 2x na teden takšne igrače ponudi 19 

% vseh izprašanih strokovnih delavk. Odstotek tistih, ki otrokom v vrtcu spolno nestereotipne 

igrače glede na spol ponudijo zgolj 2 – 3x na mesec je manjši, in sicer 5 %. Tistih, ki otrokom 

takšne igrače ponudijo 1x na mesec oziroma še redkeje, je 2 %. Najmanjši odstotek pa je tistih, 

ki takšnih igrač otrokom v svoji vzgojni skupini nikoli ne ponudijo (1 %). Iz tega lahko sklenemo, 

da se večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaveda, da je za preseganje spolnih stereotipov 

zelo pomembno otroku ponuditi spolno nestereotipne igrače. Pomembni odrasli v otrokovem 

življenju bi morali otroku izbirati takšne igrače, s katerimi jim bodo pomagali spolne stereotipe 

preseči (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

7.7. Načini zagotavljanja spolne enakosti v vzgojni skupini otrok  

Z anketnimi vprašalniki sem od anketiranih strokovnih delavk želela izvedeti, na kakšne načine 

zagotavljajo spolne enakosti v vzgojni skupini otrok. Analizo odgovorov na odprto vprašanje 

prikazujem  na sliki 3. 
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Slika 16: Načini zagotavljanja spolne enakosti v vzgojni skupini otrok v vrtcu (v ƒ %) 

 

Odgovore anketirank sem razdelila na 7 vsebinskih kategorij, in sicer sem v  kategorijo 

Neobremenjenost uvrstila  tiste proste odgovore, ki so nakazovali, da se z zagotavljanjem 

spolne enakosti v vrtcu anketiranke ne obremenjujejo (torej temu ne posvečajo svoje 

pozornosti). V drugo kategorijo, imenovano Prosta izbira sem uvrstila tiste odgovore, ki so 

nakazovali, da strokovne delavke v vrtcu spolno enakost med otroki zagotavljajo na način, da 

otrokom pustijo prosto pot pri izbiri igrač, igre v kotičkih, izvajanju dejavnosti, dnevni rutini, 

vendar z namenom, da se vsi otroci, ne glede na spol igrajo vse igre, izvajajo vse dejavnosti na 

isti način prav tako je dnevna rutina enaka za vse otroke. Tretjo kategorijo odgovorov sem 

poimenovala Spodbujanje in  je nakazovala na to, da anketirane strokovne delavke  v vrtcu 

spolno enakost med otroki zagotavljajo, tako da spodbujajo otroke k igranju z spolno 

''nestereotipnimi'' igračami oz. k igranju spolno ''nestereotipnih'' iger. V naslednjo kategorijo, 

imenovano Lasten zgled, sem umestila odgovore, kjer so anketiranke  nakazale, da spolno 

enakost med otroki zagotavljajo s svojim zgledom. Nekaj anketirank se za zagotavljanje spolne 

enakosti med otroki v vrtcu zateka k pogovorom o tej temi in te odgovore sem upredelila kot  

kategorijo Pogovarjanje. V šesti kategoriji, imenovani Spodbudno okolje, so tisti odgovori 

strokovnih delavk v vrtcu, ki spolno enakost med otroki v vrtcu zagotavljajo prek spodbudnega 

okolja. Zadnja, sedma kategorija je Branje pravljic, ki označuje , da anketiranke spolno enakost 

med otroci v vzgojni skupini zagotavljajo z branjem pravljic na to temo. Iz slike 3 lahko vidimo, 

da večina anketirank (64 %) spolno enakost med otroci zagotavlja tako, da jih ne omejuje pri 

izbiri igrač in kotička za igranje, pri izvajanju raznih dejavnosti ter pri poteku dnevne rutine. Le 

nekaj anketirank (16 %) je podalo odgovor v smislu spodbujanja nestereotipnih ''iger'' oz. 

ponujanja nestereotipnih ''igrač''. Delež anketirank, ki se z zagotavljanjem spolne enakosti v 
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vrtcu med otroki ne obremenjuje je 8 %, sledi mu 5 % delež tistih, ki spolno enakost 

zagotavljajo s pogovorom, 3 % strokovnih delavk jo zagotavlja z svojim zgledom ter 2 % 

anketirank spolno enakost med otroci v vrtcu zagotavljata s spodbudnim okoljem in branjem 

pravljic na to temo. 

Za bolj natančno predstavo bom navedla nekaj odgovorov, ki sem jih uvrstila  v posamezno 

kategorijo.  

Primeri za kategorijo Neobremenjenost:  

 ''Vsi se igrajo z vsemi sredstvi, igračami.'' 

 ''Oba spola igre z vsemi igračami. Raznolikost vsega.'' 

 ''Otrokom dovolim igro, ki si jo izberejo sami.'' 

 ''Pravila so jasna za oba spola ne glede na vrsto dejavnosti in ne glede na dnevno 

rutino.'' 

 

Primeri za kategorijo Spodbujanje:  

 »... da npr. tudi fantje poskrbijo za dojenčke, pripravijo hrano ..., deklice pa 

spodbujamo, da gradijo s konstrukcijskimi didaktičnimi igračami, da vsi plešejo, 

ustvarjajo ...'' 

 ''Otroke obeh spolov spodbujamo k igri, recimo z dojenčki, igri vlog ....'' 

 ''Ne glede na spol za vse veljajo enaki pogoji in možnosti izbire ter odločanja,ne 

osredotočamo se na to, ali gre za dečka ali deklico, pač pa na to, kako se otrok odziva 

na okolje, spodbujamo njegove interese in gradimo iz njihovih potreb in želja.'' 

 

Primeri za kategorijo Prosta izbira: 

 ''Ne delimo igre in aktivnosti glede na spol, spodbujamo vse k različnim dejavnostim'' 

 ''Otrok pri prosti igri ne omejujem, vsakemu so na voljo vse vrste igrač, po katerih lahko 

poljubno posegajo.'' 

 ''Otrok sam izbira igro in igrace, ne delimo jih na \"deklice\" in \"dečke\", so otroci.'' 

 ''So premajhni, da bi morali posegati v to, se igrajo vsi z vsem, ... ni nekih razlik.'' 

 ''Igrače so na razpolago vsem,  sami pa se odločijo s čim se bodo igrali ...'' 

 ''Ne delam bistvenih razlik med njimi zaradi spola.'' 

 ''Normalno mi je, da stereotipov ne potenciram, se s tem ne obremenjujem med delom. 

Vsi smo eno. Ne dajem temu poudarka, ker sem sama tako naravnana. Težave si 

delamo sami.'' 
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Primeri za kategorijo Pogovarjanje:  

 ''Tako, da ponudimo različna sredstva, otrokom pa nudimo možnost izbire, pa s 

pogovori( na primer, da ni narobe, če fant riše ali barva z roza barvico ...), z igro vlog, 

kjer ne pogojujemo spola ...'' 

 ''Preko igre vlog, s pogovorom, izkoristim priložnost, ko nekdo izmed otrok reče, da tega 

pa fantki ne počnejo in podobno.'' 

 ''S pogovorom, z načrtovanjem, vodenjem ...'' 

 

Primeri za kategorijo Lastni zgled: 

 ''S svojim vzgledom, vzorom, komunikacijo.'' 

''Enakovreden odnos do fantkov in deklic.'' 

 

Primeri za kategorijo Spodbudno okolje:  

 ''Spodbudno okolje je dejavnik, ki v enaki meri motivira vse otroke v oddelku. Ko to 

dosežemo, ni nobenih razlik v soočanju in premagovanju vseh problemov, ki se jih 

otroci lotijo, uspeh, ki pri tem ne more izostati, pa je pri vseh enak, ne glede na spol.'' 

 

Primeri za kategorijo Branje pravljic:  

 ''Z branjem pravljic na to temo.'' 

 

Iste odgovore bi lahko analizirali tudi na način aktivnega zagotavljanja spolne enakosti med 

otroki v vrtcu in pasivnega zagotavljanja spolne enakosti med otroki v vrtcu. To prikazuje slika 

4. 
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Slika 17: Zagotavljanje spolne enakosti v vzgojni skupini otrok pri  strokovnih delavkah v vrtcu (v ƒ %). 

 

Če združimo odgovore, kjer se anketiranke aktivno trudijo zagotavljati spolno enakost med 

otroki, je le-teh 38 %, medtem ko je strokovnih delavk, ki na pasiven način zagotavljajo spolno 

enakost med otroki, več kot polovica (62 %). Strokovne delavke v vrtcu se glede na rezultate 

delno zavedajo prisotnosti spolnih stereotipov v vrtcu in le 38 % vseh anketirank aktivno 

spodbuja in zagotavlja spolno enakost med otroki.  

Navedla bom še nekaj odgovorov za ti dve podkategoriji za boljše razumevanje analize.  

Primeri aktivnega zagotavljanja spolne enakosti otrok v vrtcu: 

 ''Vse dejavnosti so za vse otroke; vsi se jih udeležujejo, vsak po svojih sposobnostih, 

interesih; nekatere dejavnosti so res bolj \"na kožo\" pisane dečkom in obratno, vendar 

to ni razlog, da se le-teh ne bi udeleževale deklice in obratno. Naloga vzgojitelja je, da 

tudi dečke spodbuja pri ustvarjanju, risanju, gubanju, striženju s škarjicami ter k igranju 

v različnih kotičkih; deklice pa tudi igrajo nogomet, sestavljajo lego kocke in se v igri 

vlog prelevijo v policajke in gasilke. V vrtcu je vse mogoče, zato \"spol\" otroka ne sme 

in ne more biti ovira. S primerno spodbudo in uspešnim rezultatom otroci obeh spolov 

sodelujejo in uživajo tako v \"deških\" kot \"punčkastih\" dejavnostih.'' 

 ''Z branjem pravljic na to temo.'' 

 ''Otroci se običajno pridružijo tisti igri, kjer se z njimi igram jaz. V dnevu si izberem eno 

igro, ki se ji pridružim in tako postopoma vsaj za kratek čas privabim vse otroke k tisti 

igri (pa naj bo to mehanična delavnica ali pa oskrba dojenčkov - če ločim in izpostavim 

dve stereotipni igri).'' 

38%

62%

Zagotavljanje spolne enakosti v vzgojni skupini

Aktivno zagotavljanje spolne enakosti

Pasivno zagotavljanje spolne enakosti
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 ''Otrokom omogočamo svobodo pri izbiri igrač in vrsti igre. otroke ozaveščamo, da smo 

vsi ne glede na spol enakovredni v družbi, vsak lahko izrazi svoje mnenje, je slišan in 

med njimi ne delamo razlik (ne pri dejavnostih, ne v športu ipd.).''  

 

Primeri pasivnega zagotavljanja spolne enakosti otrok v vrtcu: 

 '' S tem se ne obremenjujem, otrokom omogočim prosto igro'' 

 ''Otrokom dovolim igro, ki si jo izberejo sami.'' 

 ''Otrok pri prosti igri ne omejujem. vsakemu so na volju vse vrste igrac, po katerih lahko 

poljubno posegajo.'' 

 '' Vsi otroci imajo enake možnosti in prosto izbiro igre, ne delamo razlik glede na spol.'' 

 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice imajo zelo pomembno vlogo pri vzgajanju in učenju 

otrok v kompetentne posameznike. Pomembno je, da jim pri tem zagotovijo enakovredne 

možnosti na vseh področjih. Otrok bi v vrtcu moral pridobivati konkretne izkušnje za 

sprejemanje drugačnosti glede na spol, prav tako pa mora imeti v vrtcu možnost za rahljanje 

spolnih stereotipov (Bahovec, Dolar, 1999). Iz analize je razvidno, da se večina vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljice tega zaveda in otrokom omogoča prosto izbiro igrač in iger, kjer imajo 

otroci možnost preseganja spolnih stereotipov. Še vedno pa je nekaj strokovnih delavk v vrtcu 

s to temo neobremenjenih in potemtakem za preseganje spolnih stereotipov ne naredijo 

dovolj. Iz odgovorov lahko sklepamo, da v nekaterih vzgojnih skupinah vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice v igro otrok ne posegajo, ne spodbujajo jih pri izbiri različnih iger, 

pravzaprav za preseganje spolnih stereotipov naredijo zelo malo oziroma nič. Po drugi strani 

pa iz podanih prostih odgovorov na odprto vprašanje vidimo, da se strokovne delavke v vrtcu 

spolne stereotipe trudijo presegati na aktiven način, npr. z branjem pravljic na to temo, 

ponujanjem raznovrstnih igrač, pogovorom, vodenjem različnih iger itd.  

7.8. Načini odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu 

Zanimalo me je tudi, na kakšne načine skušajo anketirane strokovne delavke v vrtcu 

odpravljati oziroma zmanjševati spolne stereotipe v igri, učenju in ravnanju otrok. Slika 18 

prikazuje uporabljene načine, ki jih strokovne delavke v vrtcu uporabljajo za odpravljanje 

spolnih stereotipov v vrtcu in pogostost le-teh pri anketiranih strokovnih delavkah v vrtcu. 
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Slika 18: Načini odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu  (v ƒ  %) 
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Spolne stereotipe odpravljam na druge načine.

Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. 
pogovorimo se, da se oba spola lahko igrata z vsemi 

igračami, da oba spola lahko kuhata, popravljata 
avtomobile …).

Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih 
stereotipov (npr. v igralnici imam obešene plakate, kjer 

tako dečki kakor deklice kuhajo …).

Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, 
ki prispevajo k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. 
pravljica O kosu, ki je bil vsemu kos; slikanica Lučka in 

Tine …).

Otroke opozorim na spolno stereotipne načine
oglaševanja izdelkov oz. igrač (npr. reklamni plakati) in

se z njimi pogovorim o neprimernosti takšnega
oglaševanja (npr. v reklamnem plakatu so deklice tiste,

ki se igrajo s punčkami. Otrokom dam vedeti, da se

Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok,
jih na to opozorim (npr. če vidim, da otrok izreče

pripombo v smislu: ''igranje z dojenčki je za deklice.'' ali
''z avtomobilčki se lahko igrajo le dečki.'' jim razložim, da

se vsi otroci lahko igraj

S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam
odpravljati spolne stereotipe (npr. otroke pohvalim,

kadar so uspešni pri igri s spolno nestereotipnimi
igračami).

Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu
sistematično in načrtno odpravljam (npr. cel mesec

namenim odpravljanju spolnih stereotipov, torej temu
namenim tudi mesečno pripravo in v njo vključim več

načinov odpravljanja spolnih stereotipov).

Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.
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Pogovor z otroki kot način odpravljanja spolnih stereotipov pogosto in zelo pogosto uporablja 

le 12 % anketiranih, polovica jih to metodo uporablja občasno (50 %), 39 % pa zelo redko 

oziroma nikoli. Podobno razmerje sem zaznala pri načinu odpravljanja spolnih stereotipov s 

sistematičnim in načrtnim odpravljanjem le-teh. Pogosto in zelo pogosto ta način uporablja 20 

% anketirank, občasno 37 %, zelo redko oziroma nikoli pa kar 43 %. Bolj priljubljen način 

odpravljanja spolnih stereotipov je z zgledom strokovnega delavca v vrtcu, torej z vedenjem 

in njegovo komunikacijo. Ta način zelo pogosto in pogosto uporabljajo tri četrine vseh 

anketirank (75 %), občasno 14 %, zelo redko in nikoli pa 11 % vprašanih. Podobno razmerje 

velja za odpravljanje spolnih stereotipov takrat, ko strokovni delavci v vrtcu opazijo spolno 

stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na to opozorijo. Zelo pogosto in pogosto to naredi 

velika večina anketiranih (75 %), občasno 15 % in zelo redko oziroma nikoli 10 % vseh 

vprašanih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Manj priljubljen način odpravljanja spolnih 

stereotipov je tudi opozarjanje otrok na spolno stereotipno oglaševanje izdelkov oz. igrač. Zelo 

pogosto in pogosto na takšen način odpravlja spolne stereotipe 39 % strokovnih delavk v vrtcu, 

občasno 28 %, zelo redko in nikoli pa tretjina vseh anketirank (33 %). Podobno velja za branje 

oz. kazanje knjig in drugih tiskovin, ki prispevajo k odpravljanju spolnih stereotipov. Zelo 

pogosto in pogosto to počne malo manj kot polovica (46 %) vseh vprašanih, občasno jih 

uporabi 29 % strokovnih delavk v vrtcu, zelo redko oziroma nikoli pa skoraj petina (24 %). Več 

kot polovica (55 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice z učnim okoljem spodbuja k 

odpravljanju spolnih stereotipov, občasno se za tako odpravljanje spolnih stereotipov odloči 

27 %, zelo redko in nikoli pa 19 % vseh vprašanih. Precej priljubljen način odpravljanja spolnih 

stereotipov je pogovor o različnih spolnih vlogah, le-tega zelo pogosto in pogosto izvaja 61 % 

vseh vprašanih, občasno 27 %, zelo redko in nikoli pa 12 % strokovnih delavk v vrtcu. Spolne 

stereotipe na druge načine zelo pogosto in pogosto odpravlja 39 % vprašanih, občasno 29 % 

in zelo redko ter nikoli 32 % strokovnih delavk v vrtcu.  

Najpogostejša načina, ki se jih torej vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice lotijo pri 

odpravljanju spolnih stereotipov med otroki sta lastni zgled in pogovor ob pojavu 

stereotipnega vedenja otrok. Sledi jima način odpravljanja spolnih stereotipov med otroki s 

pogovorom o spolnih vlogah in z ustreznim učnim okoljem. Še redkeje anketiranke otrokom 

berejo oziroma pokažejo knjige in druge tiskovine, ki prispevajo k odpravljanju spolnih 

stereotipov. Temu sledi opozarjanje otrok na spolno stereotipne načine oglaševanja izdelkov 

oziroma igrač. Najredkeje pa se strokovne delavke v vrtcu odločajo za odpravljanje spolnih 

stereotipov z pogovorom o spolnih stereotipih in sistematičnim ter načrtnim načinom 

odpravljanja le-teh. Vse to sem prikazala v  sliki 19 in tabeli 1.  
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Slika 19: Strnjeni odgovori pogostosti načinov odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu 

Tabela 1: Strnjeni odgovori pogostosti načinov odpravljanja spolnih stereotipov v vrtcu 

 Način odpravljanja spolnih stereotipov   

  Povprečna ocena 

pogostosti (M) 

Standardna 

deviacija (SD) 

1 Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.   2,6 0,9 

2 Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. pogovorimo se, da se 

oba spola lahko igrata z vsemi igračami, da oba spola lahko kuhata, 

popravljata avtomobile …).  

3,7 1,08 

3 Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. v igralnici 

imam obešene plakate, kjer tako dečki kakor deklice kuhajo …).  

3,6 1,19 

4 Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, ki prispevajo k 

odpravljanju spolnih stereotipov (npr. pravljica O kosu, ki je bil vsemu kos; 

slikanica Lučka in Tine …).   

3,3 1,13 

5 Otroke opozorim na spolno stereotipne načine oglaševanja izdelkov oz. igrač 

(npr. reklamni plakati) in se z njimi pogovorim o neprimernosti takšnega 

oglaševanja (npr. v reklamnem plakatu so deklice tiste, ki se igrajo s punčkami. 

Otrokom dam vedeti, da se s punčkami lahko igrajo tudi dečki …).   

3,1 1,26 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na
to opozorim (npr. če vidim, da otrok izreče pripombo v smislu:
''igranje z dojenčki je za deklice.'' ali ''z avtomobilčki se lahko…

S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam odpravljati spolne
stereotipe (npr. otroke pohvalim, kadar so uspešni pri igri s

spolno nestereotipnimi igračami).

Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. 
pogovorimo se, da se oba spola lahko igrata z vsemi igračami, da 

oba spola lahko kuhata, popravljata avtomobile …).

Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih stereotipov 
(npr. v igralnici imam obešene plakate, kjer tako dečki kakor 

deklice kuhajo …).

Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, ki 
prispevajo k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. pravljica O 

kosu, ki je bil vsemu kos; slikanica Lučka in Tine …).

Spolne stereotipe odpravljam na druge načine

Otroke opozorim na spolno stereotipne načine oglaševanja
izdelkov oz. igrač (npr. reklamni plakati) in se z njimi pogovorim

o neprimernosti takšnega oglaševanja (npr. v reklamnem…

Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.

Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu sistematično in
načrtno odpravljam.
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6 Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na to opozorim 

(npr. če vidim, da otrok izreče pripombo v smislu: ''igranje z dojenčki je za 

deklice.'' ali ''z avtomobilčki se lahko igrajo le dečki.'' jim razložim, da se vsi 

otroci lahko igrajo z vsemi igračami, ne glede na spol).  

4,1 1,11 

7 S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam odpravljati spolne stereotipe 

(npr. otroke pohvalim, kadar so uspešni pri igri s spolno nestereotipnimi 

igračami).   

4,1 1,11 

8 Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu sistematično in načrtno 

odpravljam (npr. cel mesec namenim odpravljanju spolnih stereotipov, torej 

temu namenim tudi mesečno pripravo in v njo vključim več načinov 

odpravljanja spolnih stereotipov).      

2,6 1,14 

9 Spolne stereotipe odpravljam na druge načine 3,1 1,44 

 

Zanimalo me je še, na kakšne druge načine strokovni delavci v vrtcu odpravljajo spolne 

stereotipe med otroki. Odgovore na to vprašanje sem iskala z odprtim vprašanjem.  

 

 
Slika 20: Drugi načini odpravljanja spolnih stereotipov s strani strokovnih delavcev v vrtcu, v (ƒ  %) 

Odgovore na to odprto vprašanje sem kategorizirala v 3 kategorije, nekateri odgovori pa se 

vsebinsko prekrivajo z odgovori iz prejšnjega vprašanja. Analizo le-teh sem prikazala v sliko 20. 

V prvi kategoriji so tiste strokovne delavke, ki spolne stereotipe odpravljajo s pogovorom v 

kočljivi situaciji, le-teh je skoraj polovica (46 %). Z zgledom spolne stereotipe odpravlja 15 % 

vseh anketirank in le-ti spadajo v drugo kategorijo. V tretji kategoriji pa so vse tiste, ki otrokom 

pustijo prosto izbiro igre v vseh kotičkih in tako odpravljajo spolne stereotipe pri otrocih. 

Takšen odgovor je podalo 39 % vseh vprašanih strokovnih delavk v vrtcu.  

46%

15%

39% S pogovorom v kočljivi situaciji.

Z zgledom.

Otrokom pustim prosto izbiro igre v
vseh kotičkih.
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Za bolj natančno predstavo bom navedla nekaj odgovorov, ki sem jih opredelila v posamezno 

kategorijo.  

Prva kategorija – S pogovorom:  

 'Spontano, ob priložnostih.'' 

 ''Neposredno ob zapletih – razgovor.'' 

 ''Po potrebi s pogovorom.'' 

Druga kategorija – Z zgledom: 

 ''Z zgledom, sem moški in z delom pokažem, da tudi moški brišemo prah, čistimo mize, 

se igram z dojenčki, kuham ..., nenazadnje delam v vrtcu!'' 

 ''Otroke glede na spol obravnavan enakovredno.'' 

 ''Skupine ne delim na deklice in dečke'' 

Tretja kategorija – Prosta izbira igre:  

 ''Ne glede na spol vsem otrokom dovolimo, da se igrajo tudi s spolno nestereotipnimi 

igračami in jim tega ne prepovedujemo.'' 

 ''V kotičkih (dom, frizer, konstruktor, risalni,...) se skupaj igrajo tako deklice kot dečki.'' 

 ''Igra poklicev: igramo se v skupini dečki in deklice.'' 

 

Iz odgovorov lahko sklepamo, da se večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice trudi 

odpravljati spolne stereotipe in za to uporabljajo različne načine. Noben od navedenih načinov 

odpravljanja spolnih stereotipov ni napačen, se pa med seboj razlikujejo. Zelo je spodbudno, 

da se večina strokovnih delavk v vrtcu trudi s svojim zgledom odpravljati spolne stereotipe, saj 

lahko s tem naredijo zelo veliko. Otroci se namreč spolnega vedenja naučijo od bližnje okolice 

in oseb, ki so njemu pomembne, zato lahko vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev naredijo največ 

ravno s svojim vedenjem in spodbudami (Bahovec Dolar in Bregar Golobič, 2004). Malo manj 

spodbudno je dejstvo, da se o spolnih stereotipih v vrtcu z otroki vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice pogovarjajo dokaj redko oziroma samo občasno, nekatere celo nikoli. Pogovor 

nastopi šele, ko pride do kočljive situacije, torej ko je spolni stereotip že izražen. Vsekakor je 

dobro, da se o spolnem stereotipu pogovori vsaj takrat, ko do spolnega predsodka pride, 

vendar menim, da bi lahko v smeri preprečevanja  spolnih stereotipov s pogostejšimi pogovori 

o tej temi, z dobrim zgledom, delovnim okoljem in ciljno naravnanimi dejavnostmi počasi prišli 

do spolne enakosti v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje in igro 

predšolskih otrok.  
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8. Zaključek   

Otroci se spolnih stereotipov naučijo v svojem bližnjem okolju in od  oseb, ki so njemu v tem 

okolju pomembne. Med te osebe sodijo  tudi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki s svojim 

vedenjem in ravnanjem lahko naredijo veliko za zagotavljanje spolne enakosti in zmanjševanja 

spolnih stereotipov (Kodelja, 2006). V diplomskem delu sem raziskovala osebna stališča 

strokovnih delavk v vrtcu do spolnih stereotipov in prepoznavanje le-teh pri igri in učenju 

otrok. Zanimalo me je, v kolikšni meri se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice zavedajo 

prisotnosti spolnih stereotipov v igri in učenju otrok v vrtcu, kakšne prednosti vidijo v procesu 

zagotavljanja spolne enakosti otrok v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na 

čustvovanje in igro. Kakšna stališča imajo do spolnih stereotipov in kako se le-ta razlikujejo 

glede na delovno mesto (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice). Zanimalo me je tudi, kako 

pogosto otrokom različnega spola ponudijo spolno nestereotipne igrače za igro ter na kakšne 

načine skušajo v vrtcu odpravljati oziroma zmanjševati spolne stereotipe v igri in učenju otrok. 

Pridobljen vzorec anketirancev je bil majhen, zato težko posplošimo dobljene rezultate in 

odgovore na vse strokovne delavke v vrtcih po Sloveniji.  

V raziskavi sem ugotovila, da se večina strokovnih delavk v vrtcu zaveda, da so spolni stereotipi 

do neke mere v vrtcu prisotni, le-teh pa ne prepoznavajo vedno. Iz raziskave je razvidno, da so 

spolni stereotipi v vrtcu prisotni, čeprav je bilo narejeno že veliko v smeri zagotavljanja spolne 

enakosti v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje in igro otrok. Kako 

pomembno je zagotavljanje tega, pričajo tudi dokumenti, ki jim morajo strokovne delavke v 

vrtcu slediti pri opravljanju svojega dela. Tako Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju kot 

Kurikulum za vrtce v svojih načelih in predpisih navajata pomembnosti zagotavljanja spolne 

enakosti v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje in igro med otroki v 

vrtcu ter nujnost možnosti rahljanja spolnih stereotipov. Posledice neenake obravnave dečkov 

in deklic se kažejo na dolgi rok pri osebnostnih lastnostih posameznika, šolski uspešnosti ter 

kasneje pri izbiri poklica (Kodelja, 2006). Osebna stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

imajo zato pomembno  vlogo, saj  strokovno usmerjajo njihovo vzgojno-izobraževalno delo. 

Menim, da bi bilo potrebno spodbujati samorefleksijo in nadaljnje izobraževanje ter 

usposabljanje strokovnih delavcev v vrtcu na temo zagotavljanja spolne enakosti v 

komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje in igro ter preprečevanja spolnih 

stereotipov v igri in učenju otrok. Večina strokovnih delavk v vrtcu si vsekakor želi s svojim 

predagoškim delom v skupini odpraviti spolne stereotipe pri igri in učenju ter ravnanju otrok, 

vendar se tega še prepogosto lotevajo na pasiven način. Velika večina posameznikov je v 

odraščanju šlo skozi proces nezavednega učenja spolnih vlog, ki jih kasneje pri delu zavestno 

ali nezavedno prenašajo na otroke (Kodelja, 2006). Zato je tako pomembno je, da razvijamo 

občutljivost za to temo in aktivno stremimo k samoizpopolnjevanju, saj bomo le tako lahko 

otrokom omogočili spolno enakost v komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na 

čustvovanje in igro. S tem pa otrokom podali okoliščine, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznika.  

Pisanje diplomskega dela in raziskovanje na temo spolnih stereotipov in spolne enakosti v 

komunikaciji, vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje in igro otrok mi je razširilo znanje 

in strokovno zavedanje, ne le o pomembnosti zagotavljanja spolne enakosti v komunikaciji, 
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vzgojnem delovanju, odzivanju na čustvovanje in igro otrok ter preprečevanja spolnih 

stereotipov, temveč tudi znanje na področju otroške igre, čustvovanja, vedenja in ravnanja 

otrok v vrtcu. Še bolj se zavedam, kako pomembno je, da otroku omogočimo in pomagamo, 

da odraste v kompetentnega posameznika, to pa lahko najbolj optimalno zagotavljamo z 

(ne)diskriminatornimi praksami. Nabolj dragoceno se mi zdi, da sem poglobila svoja osebna 

pojmovanja, ki mi bodo omogočala, da se pri svojem delu čim bolj zavzemam za spolno 

enakost otrok na področju pravic, možnosti, vzgojne obravnave in pri zagotavljanju 

spodbudnega učnega okolja. Tako iz raziskave kot iz lastnih opažanj menim, da se vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljice  še premalo zavedajo prisotnosti spolnih stereotipov v vrtcu in zato 

naredijo premalo za odpravljanje le-teh. Upam, da bodo ugotovitve  mojega diplomskega dela  

prispevale k poglobitvi  znanja in pedagoške prakse na področju zagotavljanja spolne 

enakovrednosti in odpravljanju spolnih stereotipov pri otrocih v vrtcu.   

Šibkost te raziskave v empiričnem delu vidim v premajhnem vzorcu anketirancev, 

metodološko pa raziskava temelji zgolj na samoocenjevanju. Zanesljivost raziskave bi lahko 

izboljšali z večjim številom anketirancev in triangulacijo metod, npr. z zbrianjem podatkov tudi 

z metodo opazovanja. Čeprav je bilo na to temo narejenih že kar nekaj raziskav, pa menim, da 

je možnosti za nadaljnje raziskovanje veliko. Predvsem bi bilo zanimivo v vrtcu izvesti 

opazovanja različnih vzgojnih skupin, kjer bi še bolj natančno lahko ugotovili, kakšni spolni 

stereotipi so v vrtcu prisotni, kako se z njimi soočajo  vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja 

predšolskih otrok, kako lahko zagotavljamo spolne enakosti na področju pravic, možnosti, 

vzgojne obravnave in pri zagotavljanju učnega okolja v praksi. Prav tako bi lahko raziskali, 

kateri so najbolj učinkoviti načini odpravljanja spolnih stereotipov. V prihodnjih raziskavah bi 

lahko raziskali tudi poglede  staršev in otrok na to temo; proučili  bi njihove argumente o 

spolnih stereotipih in o njihovih izkušnjah z zagotavljanjem spolne enakovrednosti ter 

sprejemanje tega.  
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10.  Priloge  

10.1. Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK –  

 PREPOZNAVANJE SPOLNIH STEREOTIPOV PRI IGRI IN UČENJU OTROK S STRANI STROKOVNIH 

DELAVCEV V VRTCU 

 

Spoštovani! 

Sem študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

svojem diplomskem delu želim raziskati poglede strokovnih delavcev v vrtcu med dečki in deklicami, ki 

jih izkazujejo pri prosti (spontani) igri in učenju. Reševanje anketnega vprašalnika vam zagotavlja 

anonimnost, zato prosim za iskrene odgovore. Hvala za vaše sodelovanje.   

Katja Doberšek Kilar 

1. Delam na delovnem mestu (obkrožite): 

 

a) pomočnik/ica vzgojitelja/ice predšolske vzgoje 

b) vzgojitelj/ica predšolske vzgoje 

2. Delovna doba (obkrožite): 

a) do 5 let 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 20 let 

d) 21 – 30 let 

e) nad 30 let 

3. V naslednji tabeli na 5-stopenjski lestvici z X označite, kako pogosto opažate, da se otroci v vaši 

skupini pri prosti (spontani) igri igrajo določeno igro oz. izvajajo določeno aktivnost. Ločeno ocenite za 

dečke in deklice. Uporabite naslednjo ocenjevalno lestvico:  

                                                                1 – Nikoli 

                                                                2 – Zelo redko 

                                                                3 – Občasno   

                                                                4 – Pogosto 

                                                                5 – Zelo pogosto 
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Igra in aktivnosti deklic: 1 –  
nikoli 

2 –  
zelo redko 

3 – 
občasno  

4 –  
pogosto 

5 – zelo 
pogosto 

1. Igranje z dojenčki ali punčkami.        

2. Igranje v vlogi gasilke ali policistke.      

3. Igranje družabnih iger.      

4. Igranje z lego kockami.      

5. Risanje.      

6. Barvanje.       

7. Igra na prostem z obročem.       

8. Igra na prostem z žogo.      

9. Igra na prostem z milnimi mehurčki.      

10. Igra na prostem s poganjalcem ali 
kolesom.  

     

11. Igranje lovljenja ali skrivanja.      

12. Ogledovanje oz. »branje pravljic«.      

13. Sodelovanje v igricah s prsti (npr. Biba 
leze, biba gre …). 

     

14. Pripovedovanje ali prepevanje (npr. 
izštevank, rim, kratkih pesmic, zgodbic …). 

     

15. Igranje z glasovi in črkami.      

16. Petje ali učenje otroških, ljudskih pesmi.      

17. Animacija igrač, lutk in predmetov.      

18. Igranje z mlajšimi ali starejšimi otroki, kjer 
je to mogoče.  

     

19. Premikanje predmetov s kotaljenjem, 
vleko, potiskanjem … 

     

20. Zbiranje materialov, snovi in primerjanje, 
razvrščanje le-teh, itd.  

     

21. Oblikovanje iz testa, plastelina, gline, itd.      

22. Igra z vodo v različnih pojavnih oblikah 
(luža, sneg, led …). 

     

23. Štetje urejenih reči (npr. korakov, stopnic 
…) ali neurejenih objektov (npr. oblakov, 
cvetov na travniku …).  

     

24. Igranje s sestavljankami oz. z igračami, ki 
zahtevajo vstavljanje predmetov v odprtine. 

     

25. Plesno izražanje (npr. ob glasbi prosto 
zapleše).  

     

26. Začenjanje pogovora oz. vpeljevanje nove 
teme.   

     

27. Igranje igre ena meni, ena tebi.      

 
Igra in aktivnosti dečkov: 1 - nikoli 2 – zelo 

redko 
3 – občasno  4 - pogosto 5 – zelo 

pogosto 

1. Igranje z dojenčki ali punčkami.        

2. Igranje v vlogi gasilca ali policista.      

3. Igranje družabnih iger.      

4. Igranje z lego kockami.      
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5. Risanje.      

6. Barvanje.       

7. Igra na prostem z obročem.       

8. Igra na prostem z žogo.      

9. Igra na prostem z milnimi mehurčki.      

10. Igra na prostem s poganjalcem ali 
kolesom.  

     

11. Igranje lovljenja ali skrivanja.      

12. Ogledovanje oz. »branje pravljic«.      

13. Sodelovanje v igricah s prsti (npr. 
Biba leze, biba gre …). 

     

14. Pripovedovanje ali prepevanje (npr. 
izštevank, rim, kratkih pesmic, zgodbic 
…). 

     

15. Igranje z glasovi in črkami.      

16. Petje ali učenje otroških, ljudskih 
pesmi. 

     

17. Animacija igrač, lutk in predmetov.      

18. Igranje z mlajšimi ali starejšimi 
otroki, kjer je to mogoče.  

     

19. Premikanje predmetov s 
kotaljenjem, vleko, potiskanjem … 

     

20. Zbiranje materialov, snovi in 
primerjanje, razvrščanje le-teh, itd.  

     

21. Oblikovanje iz testa, plastelina, gline, 
itd. 

     

22. Igranje z vodo v različnih pojavnih 
oblikah (luža, sneg, led …). 

     

23. Štetje urejenih reči (npr. korakov, 
stopnic …) ali neurejenih objektov (npr. 
oblakov, cvetov na travniku …).  

     

24. Igranje s sestavljankami oz. z 
igračami, ki zahtevajo vstavljanje 
predmetov v odprtine. 

     

25. Plesno izražanje (npr. ob glasbi 
prosto zapleše).  

     

26. Začenjanje pogovora oz. vpeljevanje 
nove teme.   

     

27. Igranje igre ena meni, ena tebi.      

 
 
4. V  naslednji tabeli na 5-stopenjski lestvici z X označite, kako se bodisi strinjate ali ne strinjate z 
navedeno  trditvijo. Uporabite naslednjo ocenjevalno lestvico:  
                                                        1 – s trditvijo se nikakor  ne strinjam 
                                                        2 – s trditvijo se delno ne strinjam 
                                                        3 – s trditvijo se niti ne strinjam, niti strinjam 
                                                        4 – s trditvijo se strinjam 
                                                        5 – s trditvijo se popolnoma strinjam 
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Trditev: 1 2 3 4 5 

1. Socialno okolje določa različne vrste igre otrok glede na njihov spol (npr. 
zaradi vplivov socialnega okolja se bo deklica rajši igrala z dojenčkom, 
deček pa z igračo avtomobilom …). 

     

2. Spolne vloge so prirojene in se kažejo tudi v načinu igre otrok.       

3. Starši utrjujejo stereotipe o različni igri otrok glede na spol.      

4. Pri pedagoškem delu v vrtcu strokovne delavke utrjujejo spolne 
stereotipe.  

     

5. Pri otrocih prepoznam spolne stereotipe pri igri in učenju.      

6. Dečki se v igri  pogosteje agresivno vedejo od deklic.      

7. Deklice pogosteje jokajo od dečkov.      

8. Igralnice bi morale biti opremljene (plakati, fotografije, posterji …) tako, 
da spodbujajo spolno nestereotipno igranje* in učenje otrok.   

     

9. Za določanje skupin otrok in za spodbujanje k aktivnostim je primerno 
naslavljati s  ''fantje in dekleta''. 

     

10. Otroka, ki se igra pretežno s spolno stereotipnimi igračami, je potrebno 
spodbuditi, da poseže tudi po spolno nestereotipnih igračah. 

     

11. V našem vrtcu je spolna enakost** med otroki od strokovnih delavcev 
pri njihovi komunikaciji, učenju in vzgojnem delovanju dobro 
zagotovljena. 

     

12. Strokovni delavci v vrtcu imamo velik vpliv na spolno jasno deljeno 
prevzemanje vlog otrok pri igri (npr. vpliv na deklice, da se rajši igrajo z 
dojenčkom kot z avtomobilčkom ali vpliv na dečke, da se rajši igrajo z 
avtomobilčkom kot z dojenčkom …).  

     

13. Strokovni delavci v vrtcu imamo dovolj strokovnega znanja s področja 
zagotavljanja enakih možnosti (omogočanje enakovrednih pogojev za 
optimalni razvoj obeh spolov, upoštevanje skupinskih razlik glede na spol 
in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje …)  za razvoj otrok obeh spolov. 

     

14. Narobe je, če strokovni delavci v vrtcu s svojo komunikacijo, vedenjem 
in ravnanjem utrjujejo stereotipe o spolnih razlikah otrok.  

     

15. Utrjevanje spolnih stereotipov ima negativen vpliv na razvoj otroka.      

Nestereotipno igranje* - igranje, kjer otroci posežejo po igračah ali vrstah igre, ki so družbeno gledano 
nestereotipna (npr. deklica se igra z avtomobilčki, deček se igra s punčkami, deklica se igra z lego 
kockami, deček se igra s kuhinjo …). 
Spolna enakost** - načelo spolne enakosti je enako vrednotenje vlog, norm in pričakovanj obeh spolov, 
omogočanje izbire ter polnega sodelovanja in razvoja potenciala žensk in moških v družbi brez 
omejevanja s stereotipi o izbranem spolu (http://www.mladi-in-obcina.si/wp-
content/uploads/2016/08/Skripta-za-izobra%C5%BEevalni-modul.pdf).  
 
5. V čem in na kakšen način v vzgojni skupini otrok spodbujate in zagotavljate spolno enakost** med 
spoloma? 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
6. V naslednji tabeli na 3-stopenjski lestvici z X označite, kako pogosto pri otrocih opazite posamezni 
spolni stereotip, kar pomeni, da gre za zelo poudarjene razlike med dečki in deklicami na spodaj 
navedenih področjih. Uporabite naslednjo ocenjevalno lestvico: 
                                                               1 – Niso prisotne 
                                                               2 – So delno prisotne 
                                                               3 – So izrazito prisotne 
 

http://www.mladi-in-obcina.si/wp-content/uploads/2016/08/Skripta-za-izobra%C5%BEevalni-modul.pdf
http://www.mladi-in-obcina.si/wp-content/uploads/2016/08/Skripta-za-izobra%C5%BEevalni-modul.pdf
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Področje: 1 – niso 
prosotne 

2 – so delno 
prisotne 

3 – so izrazito 
prisotne  

1. Obleke otrok (razlike v barvah, vzorcih …).     

2. Higienske navade otrok (npr. pogostost umivanja rok po 
uporabi stranišča, pred jedjo …).  

   

3. Prehranske navade otrok.    

4. Spontana igra otrok.    

5. Počitek oz. spanje otrok.    

6. Izkazovanje čustev otrok.    

7. Bralne navade otrok (oz. zanimanje za knjige, revije …).    

8. Interes za glasbene aktivnosti  otrok.    

9. Gibalne navade otrok.     

10. Medsebojna pomoč otrok.     

11. Pozdravljanje otrok.    

12. Medsebojno tolaženje otrok.     

 
7. V naslednji tabeli na 5-stopenjski lestvici z X označite, kako pogosto odpravljate spolne stereotipe 
na opisan način. Uporabite naslednjo ocenjevalno lestvico: 
                                                          1 – Nikoli 
                                                          2 – Zelo redko 
                                                          3 – Občasno 
                                                          4 – Pogosto 
                                                          5 – Zelo pogosto 

Način odpravljanja spolnih stereotipov: 1 2 3 4 5 

1. Z otroki se pogovarjam o spolnih stereotipih.        

2. Z otroki se pogovarjam o različnih spolnih vlogah (npr. pogovorimo se, 
da se oba spola lahko igrata z vsemi igračami, da oba spola lahko kuhata, 
popravljata avtomobile …).  

     

3. Z učnim okoljem spodbujam k odpravljanju spolnih stereotipov (npr. v 
igralnici imam obešene plakate, kjer tako dečki kakor deklice kuhajo …).  

     

4. Otrokom berem oz. pokažem knjige in druge tiskovine, ki prispevajo k 
odpravljanju spolnih stereotipov (npr. pravljica O kosu, ki je bil vsemu kos; 
slikanica Lučka in Tine …).  

     

5. Otroke opozorim na spolno stereotipne načine oglaševanja izdelkov oz. 
igrač (npr. reklamni plakati) in se z njimi pogovorim o neprimernosti 
takšnega oglaševanja (npr. v reklamnem plakatu so deklice tiste, ki se 
igrajo s punčkami. Otrokom dam vedeti, da se s punčkami lahko igrajo tudi 
dečki …). 

     

6. Ko opazim spolno stereotipno vedenje in ravnanje otrok, jih na to 
opozorim (npr. če vidim, da otrok izreče pripombo v smislu: ''igranje z 
dojenčki je za deklice'' ali ''z avtomobilčki se lahko igrajo le dečki'', jim 
razložim, da se vsi otroci lahko igrajo z vsemi igračami, ne glede na spol). 

     

7. S svojim vedenjem in komunikacijo poskušam odpravljati spolne 
stereotipe (npr. otroke pohvalim, kadar so uspešni pri igri s spolno 
nestereotipnimi igračami).   

     

8. Spolne stereotipe pri svojem pedagoškem delu sistematično in načrtno 
odpravljam (npr. cel mesec namenim odpravljanju spolnih stereotipov, 
torej temu namenim tudi mesečno pripravo in v njo vključim več načinov 
odpravljanja spolnih stereotipov).  
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9. Spolne stereotipe odpravljam na druge načine (dopolnite IN OPIŠITE, 
KAKO TO POČNETE?):  
 

     

 
8. V naslednji  tabeli na 5-stopenjski lestvici z X označite, kako pogosto zasledite učinke svojega 
zagotavljanja spolne enakosti** skozi svoje vedenje, komunikacijo in ravnanje v odnosu do otrok. 
Uporabite naslednjo ocenjevalno lestvico: 
                                                              1 – Nikoli 
                                                              2 – Zelo redko 
                                                              3 – Občasno  
                                                              4 – Pogosto 
                                                              5 – Zelo pogosto 

Kadar je spolna enakost v komunikaciji, igri in vzgoji zagotovljena: 1 2 3 4 5 

1. Otroci posežejo tudi po spolno nestereotipnih igračah, torej tistih, ki naj 
bi bile stereotipno bolj primerne za drugi spol.   

     

2. Otroci kažejo zanimanje tudi za spolno nestereotipna opravila.      

3. Otroci so bolj sproščeni pri igri, kakor če spolna enakost v komunikaciji, 
igri in vzgoji ni zagotovljena. 

     

4. Otrok sodeluje tudi v gibalnih aktivnostih, ki so spolno nestereotipne.       

5. Otrok svoja čustva večkrat izraža brez sramu, kadar je spolna enakost v 
komunikaciji, igri in vzgoji zagotovljena (npr. otroka ni sram, kadar joka, se 
jezi itd.).  

     

6. Higienske navade otrok so bolj dosledne  (dosledno umivanje rok pred 
obrokom ali po uporabi stranišča, otrok počisti za seboj po obroku …), 
kadar je spolna enakost v komunikaciji, igri in vzgoji zagotovljena. 

     

7. Otrok lažje napreduje v razvoju, če je spolna enakost v komunikaciji, igri 
in vzgoji zagotovljena.  

     

 
9. Kako pogosto otrokom v vrtcu glede na njihov spol ponudite spolno nestereotipne igrače za igro? 
(Obkrožite):  

a) 5x na teden 
b) 3 – 4x na teden 
c) 1 – 2x na teden 
d) 2 – 3x na mesec 
e) 1x na mesec 
f) Redkeje kot 1x na mesec 
g) Nikoli 
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10.2. Priloga 2: Opis vzorca (v ƒ in f %) 
Tabela 2: Vzorec anketirancev glede na delovno mesto 

 Delovno mesto Frekvenca Odstotek 

1 Pomočnik/ica vzgojitelja/ice predšolske vzgoje 51 46 % 

2 Vzgojitelj/ica predšolske vzgoje 61 54 % 

 Skupaj 112 100% 

 
 
Tabela 3: Vzorec anketirancev glede na delovno dobo 

 Delovna doba Frekvenca Odstotek 

1 Do 5 let 16 14 % 

2 6 – 10 let 15 13 % 

3 11 – 20 let 43 38% 

4 21 – 30 let 38 34 % 

 Skupaj 112 100 % 
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10.3. Priloga 3: Rezultati vprašalnika  

Tabela 4: Primerjalna tabela spontanega izvajanja dejavnosti oziroma igre otrok 
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 Odgovori dečkov Odgovori deklic 

Igra in 
aktivnosti 

Nikoli Zelo 
redko 

Občasno Pogosto Zelo 
pog. 

Skupaj Nikoli Zelo 
redko 

Občasno Pogosto Zelo 
pog. 

Skupaj 

Igranje z 
dojenčki ali 
punčkami. 

4 
 
4 % 

40 
 
37 % 

54 
 
50 % 

11 
 
10 % 

0 
 
0 % 

109 
 
100% 

0 
 
0 % 

7 
 
6 % 

24 
 
22 % 

44 
 
40 % 

36 
 
32 % 

111 
 
100 % 

Igranje v vlogi 
gasilca/ke ali 
policista/ke. 

5 
 
4 % 

12 
 
11 % 

27 
 
24 % 

45 
 
40 % 

23 
 
21 % 

112 
 
100 % 

25 
 
22 % 

39 
 
35 % 

43 
 
30 % 

13 
 
12 % 

1 
 
1 % 

112 
 
100 % 

Igranje 
družabnih 
iger. 

5 
 
4 % 

7 
 
6 % 

40 
 
36 % 

37 
 
33 % 

23 
 
21 % 

112 
 
100 % 

5 
 
4 % 

15 
 
13 % 

31 
 
28 % 

40 
 
36 % 

21 
 
19 % 

112 
 
100 % 

Igranje z lego 
kockami. 

0 
 
0 % 

0 
 
0 % 

2 
 
2 % 

26 
 
23 % 

84 
 
75 % 

112 
 
100 % 

0 
 
0 % 

5 
 
4 % 

31 
 
28 % 

41 
 
37 % 

35 
 
31 % 

112 
 
100 % 

Risanje. 0 
 
0 % 

11 
 
10 % 

55 
 
49 % 

34 
 
30 % 

12 
 
11 % 

112 
 
100 % 

0 
 
0 % 

2 
 
2 % 

9 
 
8 % 

25 
 
23 % 

74 
 
67 % 

110 
 
100 % 

Barvanje. 2 
 
2 % 

23 
 
21 % 

45 
 
40 % 

25 
 
22 % 

9 
 
8 % 

112 
 
100 % 

1 
 
1 % 

9 
 
8 % 

14 
 
13 % 

29 
 
26 % 

59 
 
53 % 

112 
 
100 % 

Igra na 
prostem z 
obročem. 

4 
 
4 % 

29 
 
26 % 

45 
 
40 % 

25 
 
22 % 

9 
 
8 % 

112 
 
100 % 

4 
 
4 % 

8 
 
7 % 

54 
 
49 % 

38 
 
35 % 

6 
 
5 % 

110 
 
100 % 

Igra na 
prostem z 
žogo. 

0 
 
0 % 

2 
 
2 % 

10 
 
9 % 

31 
 
28 % 

66 
 
61 % 

109 
 
100 % 

1 
 
1 % 

6 
 
5  % 

40 
 
36 % 

51 
 
46 % 

14 
 
13 % 

112 
 
100 % 

Igra na 
prostem z 
milnimi 
mehurčki. 

1 
 
1 % 

13 
 
12% 

52 
 
48 % 

24 
 
22 % 

19 
 
17 % 

109 
 
100 % 

1 
 
1 % 

15 
 
14 % 

47 
 
42 % 

30 
 
27 % 

18 
 
16 % 

111 
 
100 % 

Igra na 
prostem s 
poganjalcem 
ali kolesom. 

0 
 
0 % 

6 
 
5 % 

16 
 
14 % 

35 
 
31 % 

55 
 
49 % 

112 
 
100 % 

0 
 
0 % 

9 
 
8 % 

31 
 
28 % 

48 
 
43 % 

24 
 
21 % 

112 
 
100 % 

Igranje 
lovljenja ali 
skrivanja. 

3 
 
3 % 

4 
 
4 % 

16 
 
14 % 

39 
 
35 % 

49 
 
44 % 

111 
 
100 % 

3 
 
3 % 

6 
 
5 % 

31 
 
28 % 

48 
 
43 % 

24 
 
21 % 

111 
 
100 % 

Ogledovanje 
oz. »branje 
pravljic«. 

0 
 
0 % 

13 
 
12 % 

51 
 
46 % 

41 
 
37 % 

7 
 
6 % 

112 
 
100 % 

0 
 
0 % 

2 
 
2 % 

23 
 
21 % 

55 
 
50 % 

31 
 
28 % 

111 
 
100 % 

Sodelovanje v 
igricah s prsti 
(npr. Biba 
leze, biba gre 
…). 

3 
 
3 % 

29 
 
26 % 

42 
 
38 % 

28 
 
25 % 

10 
 
9 % 

112 
 
100 % 

2 
 
2 % 

15 
 
13 % 

30 
 
27 % 

41 
 
37 % 

24 
 
21 % 

112 
 
100 % 

Pripovedovanj
e ali 
prepevanje 
(npr. 
izštevank, rim, 
kratkih 
pesmic, 
zgodbic …). 

1 
 
1 % 

29 
 
26 % 

46 
 
41 % 

29 
 
26 % 

7 
 
6 % 

112 
 
100 % 

1 
 
1 % 

9 
 
8 % 

30 
 
27 % 

43 
 
38 % 

29 
 
26 % 

112 
 
100 % 

Igranje z 
glasovi in 
črkami. 

8 
 
7 % 

25 
 
22 % 

54 
 
48 % 

22 
 
20 % 

3 
 
3 % 

112 
 
100 % 

7 
 
6 % 

16 
 
14 % 

40 
 
36 % 

34 
 
30 % 

15 
 
13 % 

112 
 
100 % 

Petje ali 
učenje 
otroških, 

3 
 
3 % 

15 
 
13 % 

60 
 
54 % 

26 
 
23 % 

8 
 
7 % 

112 
 
100 % 

1 
 
1 % 

6 
 
5 % 

28 
 
25 % 

49 
 
44 % 

28 
 
25 % 

112 
 
100 % 
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ljudskih 
pesmi. 

Animacija 
igrač, lutk in 
predmetov. 

5 
 
4 % 

21 
 
19 % 

54 
 
48 % 

22 
 
20 % 

10 
 
9 % 

112 
 
100 % 

2 
 
2 % 

7 
 
6 % 

40 
 
36 % 

41 
 
37 % 

22 
 
20 % 

112 
 
100 % 

Igranje z 
mlajšimi ali 
starejšimi 
otroki, kjer je 
to mogoče.  

2 
 
2 % 

15 
 
12 % 

55 
 
50 % 

29 
 
26 % 

9 
 
8 % 

110 
 
100 % 

1 
 
1 % 

10 
 
9 % 

36 
 
33 % 

39 
 
35 % 

24 
 
22 % 

110 
 
100 % 

Premikanje 
predmetov s 
kotaljenjem, 
vleko, 
potiskanjem 
… 

1 
 
1 % 

5 
 
4 % 

21 
 
19 % 

55 
 
49 % 

30 
 
27 % 

112 
 
100 % 

3 
 
3 % 

16 
 
14 % 

44 
 
40 % 

35 
 
32 % 

13 
 
12 % 

111 
 
100 % 

Zbiranje 
materialov, 
snovi in 
primerjanje, 
razvrščanje le-
teh, itd. 

3 
 
3 % 

7 
 
6 % 

41 
 
37 % 

43 
 
39 % 

17 
 
15 % 

111 
 
100 % 

2 
 
2 % 

13 
 
12 % 

51 
 
46 % 

38 
 
34 % 

8 
 
7 % 

112 
 
100 % 

Oblikovanje iz 
testa, 
plastelina, 
gline, itd. 

1 
 
1 % 

11 
 
10 % 

46 
 
41 % 

41 
 
37 % 

13 
 
12 % 

112 
 
100 % 

2 
 
2 % 

5 
 
4 % 

43 
 
38 % 

44 
 
39 % 

18 
 
16 % 

112 
 
100 % 

Igra z vodo v 
različnih 
pojavnih 
oblikah (luža, 
sneg, led …). 

1 
 
1 % 

11 
 
10 % 

37 
 
35 % 

36 
 
32 % 

27 
 
24 % 

112 
 
100 % 

2 
 
2 % 

17 
 
15 % 

44 
 
49 % 

32 
 
29 % 

17 
 
15 % 

112 
 
100 % 

Štetje 
urejenih reči 
(npr. korakov, 
stopnic …) ali 
neurejenih 
objektov (npr. 
oblakov, 
cvetov na 
travniku …). 

6 
 
5 % 

19 
 
17 % 

47 
 
42 % 

33 
 
30 % 

6 
 
5 % 

111 
 
100 % 

3 
 
3 % 

19 
 
17 % 

48 
 
43 % 

34 
 
30 % 

8 
 
7 % 

112 
 
100 % 

Igranje s 
sestavljankam
i oz. z 
igračami, ki 
zahtevajo 
vstavljanje 
predmetov v 
odprtine. 

0 
 
0 % 

4 
 
4 % 

29 
 
26 % 

60 
 
54  % 

19 
 
17 % 

112 
 
100 % 

0 
 
0 % 

8 
 
7 % 

50 
 
36 % 

42 
 
38 % 

22 
 
20 % 

112 
 
100 % 

Plesno 
izražanje (npr. 
ob glasbi 
prosto 
zapleše). 

0 
 
0 % 

31 
 
28 % 

47 
 
42 % 

22 
 
20 % 

11 
 
10 % 

111 
 
100 % 

0 
 
0 % 

1 
 
1 % 

16 
 
15 % 

47 
 
43 % 

46 
 
42 % 

110 
 
100 % 

Začenjanje 
pogovora oz. 
vpeljevanje 
nove teme.  

6 
 
5 % 

18 
 
16 % 

47 
 
42 % 

32 
 
29 % 

9 
 
8 % 

112 
 
100 % 

4 
 
4 % 

10 
 
9 % 

28 
 
25 % 

53 
 
47 % 

17 
 
15 % 

112 
 
100 % 
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Tabela 5: Osebna stališča strokovnih delavcev glede na delovno mesto v vrtcu o spolnih stereotipih in spolnih 

vlogah 

Trditev Delovno 

mesto 

 Odgovori     

  S trditvijo se 

nikakor ne 

strinjam 

S trditvijo se 

delno ne 

strinjam 

S trditvijo se 

niti ne 

strinjam, 

niti strinjam 

S trditvijo 

se 

strinjam 

S trditvijo se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj 

Socialno okolje 

določa različne 

vrste igre otrok 

glede na njihov 

spol (npr. zaradi 

vplivov socialnega 

okolja se bo 

deklica rajši igrala 

z dojenčkom, 

deček pa z igračo 

avtomobilom …). 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

7 % 

 

 

12 % 

 

 

30 % 

 

 

40 % 

 

 

12 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

2 % 16 % 35 % 41 % 6 % 100 % 

Spolne vloge so 

prirojene in se 

kažejo tudi v 

načinu igre otrok. 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

20 % 

 

17 % 

 

35 % 

 

22 % 

 

7 % 

 

100 % 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

8 % 22 % 44 % 22 % 4 % 100 % 

Starši utrjujejo 

stereotipe o 

različni igri otrok 

glede na spol. 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

5 % 

 

10 % 

 

33 % 

 

38 % 

 

13 % 

 

100 % 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

2 % 14 % 16 % 56 % 12 % 100 % 

Pri pedagoškem 

delu v vrtcu 

strokovne delavke 

utrjujejo spolne 

stereotipe.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

48 % 

 

 

28 % 

 

 

17 % 

 

 

3 % 

 

3 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

42 % 14 % 34 % 8 % 2 % 100 % 

Pri otrocih 

prepoznam 

spolne stereotipe 

pri igri in učenju.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

2 % 

 

12 % 

 

 

37 % 

 

 

37 % 

 

 

13 % 

 

 

100 % 
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Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

2 % 8 % 38 % 42 % 10 % 100 % 

Dečki se v 

igri  pogosteje 

agresivno vedejo 

od deklic.    

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

22 % 

 

 

17 % 

 

 

27 % 

 

 

31 % 

 

 

3 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

20 % 22 % 28 % 22 % 8 % 100 % 

Deklice pogosteje 

jokajo od dečkov.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

27 % 

 

27 % 

 

37 % 

 

8 % 

 

2 % 

 

100 % 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

30 % 20 % 30 % 16 % 4 % 100 % 

Igralnice bi 

morale biti 

opremljene 

(plakati, 

fotografije, 

posterji …) tako, 

da spodbujajo 

spolno 

nestereotipno 

igranje* in učenje 

otrok.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

8 % 

 

10 % 

 

 

40 % 

 

 

22 % 

 

 

20 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

4 % 6 % 28 % 32 % 30 % 100 % 

Za določanje 

skupin otrok in za 

spodbujanje k 

aktivnostim je 

primerno 

naslavljati 

s  ''fantje in 

dekleta''.   

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

30 % 

 

 

10 % 

 

 

35 % 

 

 

17 % 

 

 

8 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

22 % 24 % 22 % 20 % 12 % 100 % 

Otroka, ki se igra 

pretežno s spolno 

stereotipnimi 

igračami, je 

potrebno 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

5 % 

 

8 % 

 

 

30 % 

 

 

28 % 

 

 

28 % 

 

 

100 % 
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spodbuditi, da 

poseže tudi po 

spolno 

nestereotipnih 

igračah.  

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

4 % 12 % 36 % 32 % 16 % 100 % 

V našem vrtcu je 

spolna enakost** 

med otroci s 

strani strokovnih 

delavcev pri 

njihovi 

komunikaciji, 

učenju in 

vzgojnem 

delovanju dobro 

zagotovljena.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

0 % 

 

 

0 % 

 

 

13 % 

 

 

37 % 

 

 

50 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

0 % 6 % 20 % 30 % 44 % 100 % 

Strokovni delavci 

v vrtcu imamo 

velik vpliv na 

spolno jasno 

deljeno 

prevzemanje vlog 

otrok pri igri (npr. 

vpliv na deklice, 

da se rajši igrajo z 

dojenčkom kot z 

avtomobilčkom 

ali vpliv na dečke, 

da se rajši igrajo z 

avtomobilčkom 

kot z dojenčkom 

…).   

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

25 % 

 

 

18 % 23 % 

 

 

17 % 

 

 

17 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

24 % 16 % 42 % 14 % 4 % 100 % 

Strokovni delavci 

v vrtcu imamo 

dovolj 

strokovnega 

znanja s področja 

zagotavljanja 

enakih možnosti 

(omogočanje 

enakovrednih 

pogojev za 

optimalni razvoj 

obeh spolov, 

upoštevanje 

skupinskih razlik 

glede na spol in 

ustvarjanje 

pogojev za 

njihovo izražanje 

…)  za razvoj otrok 

obeh spolov.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

0 % 

 

 

0 % 

 

 

10 % 

 

 

42 % 

 

 

48 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

0 % 2 % 22 % 42 % 48 % 100 % 
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Narobe je, če 

strokovni delavci 

v vrtcu s svojo 

komunikacijo, 

vedenjem in 

ravnanjem 

utrjujejo 

stereotipe o 

spolnih razlikah 

otrok.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

3 % 

 

 

0 % 

 

 

7 % 

 

 

33 % 

 

 

57 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

2 % 10 % 16 % 30 % 42 % 100 % 

Utrjevanje spolnih 

stereotipov ima 

negativen vpliv na 

razvoj otroka.  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

3 % 

 

 

10 % 

 

 

33 % 

 

 

25 % 

 

 

28 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

6 % 8 % 36 % 28 % 22 % 100 % 

 

 

Tabela 6: Pogostost odpravljanja spolnih stereotipov strokovnih delavcev glede na delovno mesto v vrtcu na 

določen način 

Način odpravljanja spolnih 

stereotipov 

Delovno 

mesto 

 Odgovori     

  Nikoli Zelo redko Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

Skupaj 

Z otroki se pogovarjam o spolnih 

stereotipih.   

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

12 % 

 

22 % 

 

51 % 

 

14 % 

 

2 % 

 

100 % 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

14 % 30 % 48 % 6 % 2 % 100 % 

Z otroki se pogovarjam o različnih 

spolnih vlogah (npr. pogovorimo 

se, da se oba spola lahko igrata z 

vsemi igračami, da oba spola 

lahko kuhata, popravljata 

avtomobile …).  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

3 % 

 

 

8 % 

 

 

25 % 

 

 

33 % 

 

 

30 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

6 % 6 % 30 % 36 % 22 % 100 % 

Z učnim okoljem spodbujam k 

odpravljanju spolnih stereotipov 

(npr. v igralnici imam obešene 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

5 % 

 

12 % 

 

22 % 

 

26 % 

 

34 % 

 

100 % 
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plakate, kjer tako dečki kakor 

deklice kuhajo …).  

      

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

4 % 16 % 32 % 22 % 26 % 100 % 

Otrokom berem oz. pokažem 

knjige in druge tiskovine, ki 

prispevajo k odpravljanju spolnih 

stereotipov (npr. pravljica O 

kosu, ki je bil vsemu kos; slikanica 

Lučka in Tine …).   

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

5 % 

 

 

12 % 29 % 

 

 

36 % 

 

 

19 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

8 % 26 % 30 % 24 % 12 % 100 % 

Otroke opozorim na spolno 

stereotipne načine oglaševanja 

izdelkov oz. igrač (npr. reklamni 

plakati) in se z njimi pogovorim o 

neprimernosti takšnega 

oglaševanja (npr. v reklamnem 

plakatu so deklice tiste, ki se 

igrajo s punčkami. Otrokom dam 

vedeti, da se s punčkami lahko 

igrajo tudi dečki …).   

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

10 % 

 

 

22 % 

 

 

28 % 

 

 

22 % 

 

 

18 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

18 % 16 % 29 % 27 % 10 % 100 % 

Ko opazim spolno stereotipno 

vedenje in ravnanje otrok, jih na 

to opozorim (npr. če vidim, da 

otrok izreče pripombo v smislu: 

''igranje z dojenčki je za deklice.'' 

ali ''z avtomobilčki se lahko igrajo 

le dečki.'' jim razložim, da se vsi 

otroci lahko igrajo z vsemi 

igračami, ne glede na spol).  

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

3 % 

 

 

3 % 

 

 

15 % 

 

20 % 

 

 

58 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

6 % 6 % 16 % 34 % 38 % 100 % 

S svojim vedenjem in 

komunikacijo poskušam 

odpravljati spolne stereotipe 

(npr. otroke pohvalim, kadar so 

uspešni pri igri s spolno 

nestereotipnimi igračami).   

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

2 % 

 

 

3 % 

 

 

15 % 

 

 

31 % 

 

 

49 % 

 

 

100 % 

 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

6 % 12 % 12 % 26 % 44 % 100 % 

Spolne stereotipe pri svojem 

pedagoškem delu sistematično in 

načrtno odpravljam (npr. cel 

mesec namenim odpravljanju 

spolnih stereotipov, torej temu 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

17 % 

 

 

17 % 

 

 

45 % 

 

 

12 % 

 

 

9 % 

 

 

100 % 
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namenim tudi mesečno pripravo 

in v njo vključim več načinov 

odpravljanja spolnih 

stereotipov).      

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

26 % 28 % 28 % 16 % 2 % 100 % 

Spolne stereotipe odpravljam na 

druge načine 

Vzgojitelj/ica 

predšolske 

vzgoje 

13 % 

 

9 % 

 

39 % 

 

13 % 

 

26 % 

 

100 % 

 

Pomočnik/ica 

vzgojitelja/ice 

predšolske 

vzgoje 

33 % 11 % 17 % 22 % 17  % 100 % 

 

 


