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Kooliõpilaste uuring

• Kümnes Eesti koolis läbi viidud küsimustik.

• Kvantitatiivseid ja avatud vastustega küsimused. 

• Küsimustikule vastas 649 õpilast 7., 9. , 10. ja 12. klassist. Neist 312 
poisid ja 337 tüdrukud. 

• Ettekandes 2 avatud vastustega teemat ankeetidest: 1. kuidas kirjeldasid 
vastajad seda, mida peetakse koolis poisi ja tüdruku puhul normaalseks, 
2. mis põhjustel kiusatakse tüdrukuid ja mis põhjustel poisse. 



„poisi / tüdruku puhul on koolis täiesti 
normaalne, kui ta…“

Poisi puhul on koolis täiesti normaalne, kui ta:

• Rikub käitumisreegleid 105

• Õpib halvemini / saab halvemaid hindeid 79

• Eirab õppetööga seotud reegleid 75

• Jutustab tunnis / segab tundi 48

• On agressiivne 43

• Ropendab 43

• Viskab nalja 41

• Lollitab 34

• Karjub 19

• Käib dressidega 19

• Otsib tähelepanu 15

• Jookseb 14

• Õpib hästi 10

Tüdruku puhul on koolis täiesti normaalne, kui ta:

• Õpib hästi / keskendub õppimisele / head hinded 107

• Täidab käitumisreegleid 60

• Jutustab / naerab 38

• Meigib / kannab meiki 32

• Käib põhjusega tunnist/koolist ära 30

• Täidab õppetööga seotud reegleid 20

• Eirab õppetööga seotud reegleid 18

• On vaikne 16

• Kannab ilusaid / korralikke riideid 11

• Kannab paljastavaid / litsakaid riideid 10

• Rikub käitumisreegleid 9

• On agressiivne 6



Poiste ja tüdrukute vahel vahe tegemine

Poistele ei panda eriti pahaks, kui nad midagi halvasti teevad, sest nad on ju poisid. Tüdrukutele pannakse kõike 

pahaks.  (T, 7. kl)

Poisile pannakse kõike pahaks, see on nõme. Tüdruk – teeb, mis tahab, sest ta on tüdruk. (P, 7. kl)

Kui poisid tüli norivad, siis öeldakse: "ah, poiste värk." Kui tüdrukud tüli norivad, siis süvenetakse rohkem 

teemasse.

Tüdruk – naerab ja jutustab tunnis. Sageli vaatavad õpetajad mööda. Kuid kui poisid jutustavad, tehakse 

karmim märkus. (T, 10. kl)

Tüdruk on hästi korralik. Tüdrukutele vaadatakse karmima pilguga käitumise ja muu osas. (T, 10. kl)



Poiste ja tüdrukute vahel vahe tegemine

Poiss – jookseb ja tormab. Ei õpi nii hoolikalt. See on tavaline. Aga miks? See pole aus. Tüdruk –
õpib viitele ja on eeskujulik. (T, 7. kl)

Tüdrukud – vist ei olegi midagi sellist. Poistele lubatakse rohkem. (T, 10. kl)

Poiss – käib dressidega, seda ei panda pahaks. Kui tüdruk käib dressides, peetakse teda hooletuks. (T, 
12. kl)

Poiss – "kogemata" unustas midagi koju, "kogemata" unustas tööks õppimata jne. Tüdruk – kui talt 
oodatakse vaid viite rodu, sest ta on ju ikkagi tüdruk. Käitumine ja hoolsus peavad ka muidugi 
eeskujulikud olema. Ja käekiri, see peab olema nagu ilukiri, sest sa oled ju ikkagi tüdruk! (T, 7. kl)

Poiss – unustab asjad koju, unustab kodused tööd tegemata, ei viitsi tunnis kaasa teha, magab 
hommikul sisse. Tüdrukud – on perfektne, suudab kõike ning ei jäta ega unusta kunagi midagi 
tegemata. (T, 9. kl)



Stereotüüpne vastandamine

Poiss – on närviline ja kakleb. Tüdruk – õpib ja on tunnis tasa. (P, 7. kl)

Poiss – möliseb kõigiga. Tüdruk – on omaette sõbrannadega. (T, 9. kl)

Tüdruk – ei käitu nagu poiss – on viisakas. (T, 7. kl)

Poiss – ropendab. Tüdruk – meigib. (P, 9. kl / T, 7. kl)

Poiss – käib lohakalt riides ja ei õpi headele hinnetele, karjub ja kakleb. 

Tüdruk – käib väga korraliult riides, õpib korralikult, on vaikne, 

viisakas, väga kunstlik. (T, 7. kl)



Stereotüüpne vastandamine

Poiss – segab tundi ja on tugev alfa-isane enda arust. Tüdruk – istub vaikselt ja 

õpib terved ööd, nii, et magamiseks ei jää lihtsalt aega. (T, 12. kl)

Poiss – teeb igasugustel hetkedel nalja. Tüdruk – soovib ka häid hindeid 

parandada veel paremaks. (T, 7. kl)

Poiss – vahepeal on laisk, sest kõik vajavad puhkust. Tüdruk – kogemata teeb 

ette ära terve nädala kodutöö. (P, 12. kl)



Poiste käitumise paratamatus

Ropendab, sest poiste käitumine on selline. Tüdruk – õpib hästi, kuna juba ammusest ajast arvatakse, 

et tüdrukud õpivad paremini. (T, 12. kl)

Poiss – natuke lollusi teeb, sest see on poiste hinges. Tüdruk – ka natuke lollusi teeb, sest kõik 

tahavad lõbutseda. (P, 7. kl)

Poisid kiusavad kogu aeg – see on neil loomuses. (T, 10. kl)

Poiss – natuke teeb pahandust, sest poisid on ikkagist agressiivsemad. Tüdruk – ei tee pahandust ja 

istub vahetunnis ning ei jookse ringi, sest neid ei huvita nii palju jooksmine jne. (P, 7. kl)

Poiss – tunnis räägib ja esineb veidi rohkem. Poistele on iseloomulik tähelepanuvajadus. (T, 10. kl)

Poiss – käitub vahest nagu poisid ikka, jookseb koridoris, räuskab vahel harva. Tüdruk – ei käi 

vahetunnis õues suitsul. On tundides rahulik. (P, 10. kl)



Tüdrukute kombelõtvus

Poiss – riietub nagu tahab. Tüdruk – kannab palju meiki ja riietub litsakalt ja on 

kergesti kättesaadav. (T, 9. kl)

Tüdruk – ta ei tohi lasta ringi erinevate meestega. (T, 10. kl)

Tüdruk – riietub nagu prostituut. (T, 12. kl)

Tüdruk – käib väga litsakates riietes, sätib ennast tunni ajast. Kannab palju meiki ja 

suuri ning kolisevaid ehteid. (T, 9. kl)

Poiss – kui tal on mingisugused riided mustad. Tüdruk – et sa oleksid ilus ja 

meeldiksid poistele. (T, 7. kl)



„kui tüdrukut kiusatakse, siis sellepärast, 
et…“

• Tüdrukud näevad kõige rohkem tüdrukute kiusamise põhjustena erinev 
olemist (96), riietust (75), koledat välimust (54), kehakaalu (38), vaesust 
(27), vale käitumist (19), kiusaja enda probleeme (19), liiga vähest suhtlemist 
(19), välimust üldiselt (18), valesid tegusid (18), halba hügieeni (15), head 
õppeedukust (11), erinevaid arvamusi ja huvisid (11) ning ohvri enda halbu 
omadusi (10). 

• Poisid näevad kõige rohkem tüdrukute kiusamise põhjustena erinev olemist 
(70), koledat välimust (50), ohvri enda halbu omadusi (15), riietust (14), 
välimust üldiselt (11) ning ebapopulaarsust ja sobimatust gruppi (10). 



„kui poissi kiusatakse, siis sellepärast, et…“

• Tüdrukud näevad kõige rohkem poiste kiusamise põhjustena erinev olemist (80), 
nõrkust (34), kehaehitust ja kehakaalu (33), käitumist (29), heas mõttes 
erinemist (26), riietust (25), vähest suhtlemist (18), halba hügieeni (17), 
ebapopulaarsust ja gruppi sobimatust (17), vaesust (16), erinevat välimust (16), 
halbu tegusid (15), head õppeedukust (14), madalat vaimset võimekust (12), 
erinevaid arvamusi/huvisid (11), korralikku/head käitumist (11), koledat välimust 
(10)

• Poisid näevad kõige rohkem poiste kiusamise põhjustena erinev olemist (75), 
nõrkust (35), madalat vaimset võimekust (18), teistega halvasti käitumist (16), 
imelik olemist (12), halbu tegusid (12), head õppeedukust (12), ebapopulaarsust 
ja gruppi sobimatust (11), heas mõttes erinemist (10), käitumist (10).



Tüdrukute ja poiste kiusamise põhjused

Tüdrukuid kiusatakse:

• Välimuse pärast 342 (253T, 89P)

• Erinemise pärast 195 (113T, 82P)

• Ohvrist lähtuvatel põhjustel 101 (55T, 46P)

• Sotsiaalsetel põhjustel 76 (51T, 25P).

• Kiusajast lähtuvatel põhjustel 49 (33T, 16P)

• Õppeedukuse ja vaimsete võimete pärast 47 
(24T, 23P)

• Raha ja asjade pärast 30 (27T, 3P)

• Ei tea/ei oska öelda 20 (2T, 18P)

Poissi kiusatakse:

• Erinemise pärast 233 (129T, 104P)

• Ohvrist lähtuvatel põhjustel 130 (71T, 59P)

• Nõrkuse pärast 85 (42T, 43P)

• Sotsiaalsetel põhjustel 78 (52T, 26P)

• Õppeedukuse ja vaimsete võimete pärast 63 (31T, 32P)

• Kiusajast lähtuvatel põhjustel 30 (15T, 15P)

• Raha ja asjade pärast 30 (27T, 3P)

• Ei tea/ei oska öelda 15 (6T, 9P)



Et vägivalda vältida, peab

• tüdruk vastama ilustandarditele, olema sale, rikas, moekas, riietuma 
standardite kohaselt, käituma ja rääkima õigesti ja mitte milleski teistest 
erinema,

• poiss tüdrukulikkusele vastanduma, mitte ilmutama nõrkuse märke, 
tundeid ignoreerima, kooli ja reegleid mitte tõsiselt võtma ja käituma 
nagu kõik teised.



Peamised kujundajad

• Täiskasvanute soostereotüüpidest lähtuvad ootused, uskumused, 
reaktsioonid, erinev käitumine poiste ja tüdrukutega

• Meedia: tüdrukutele suunatud tarbijakultuur, vägivalla rohkus 
meedias

• Mänguasjad



Täiskasvanute soostereotüüpidest lähtuvad 
uskumused: 2012. aasta uuringu intervjuudest 
õpetajate ja koolijuhtidega

• Poisid loomult agressiivsemad, tahavad positsiooni hierarhias jõuga 
paika panna.

• See on normaalne, ei tundu nii tõsine.

• Tüdrukte vägivaldsus varjatum, põhjused ebaselgemad.

• Poistel on nõrgemad sotsiaalsed oskused, aga neis on loomupärane 
võimutaotlus.

• Tüdrukud on paremad allujad, neile kool sobib, nad oskavad 
igavusega toime tulla.



Tüdrukutele suunatud meedia: ole ilus, sale, 
moekate riietega, rikas ja seksikas



Mänguasjad

• Tüdrukud: valmistu ema rolliks, ole mehe jaoks ilus ja tarbi palju

• Poisid: valmistu sõtta minekuks, ole agressiivne ja taotle võimu



Mänguasjad: poistele ja tüdrukutele suunatud 
mänguasjade reklaamide sõnapilved

Poiste mänguasjad Tüdrukute mänguasjad



Naiste vastu suunatud vägivald

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla konventsiooni definitsioon:

"Sooline vägivald naiste vastu - vägivald, mis on suunatud naise vastu 
põhjusel, et tegemist on naisega või mis mõjutab naisi 
ebaproportsionaalselt."

"Sooline vägivald viitab igasugusele naise suhtes toimepandud väärteole, see 
on ebavõrdsete võimusuhete nii põhjus kui tagajärg, mis tuleneb tajutud 
erinevustest naiste ja meeste vahel ning mis viivad naise madalamale 
staatusele nii era- kui avalikus sfääris. 

Niisuguse vägivalla sügavad juured peituvad ühiskonnas valitsevates 
sotsiaalsetes ja kultuurilistes struktuurides, normides ja väärtustes ning neid 
säilitatakse sageli eitamise ja vaikimise kultuuri kaudu. "



Õpilaste ja täiskasvanute kirjelduste põhjal:

Tüdrukud õpivad kooli ajal, et:

• nad on korralikud ja viisakad,

• nende ülesanne on olla poistele eeskujuks ja 
poisse parandada,

• nad on sotsiaalsemad,

• ootused neile on väga kõrged,

• nad peavad teistele meeldima,

• aga nad ei tohi liiga palju meikida ja paljastavaid 
riideid kanda,

• kurnatus ja ülepinge on paratamatud, kurtmine 
on vingumine,

• poisid on agressiivsed, ebaviisakad, allumatud ja 
õpetajad ei usalda neid nii palju kui tüdrukuid,

• poiste probleemid on olulised.

Poisid õpivad kooli ajal, et:

• nad on loomult agressiivsed, liikuvamad, lärmakamad,

• reeglite rikkumine on osa poisiks olemisest,

• nad ei panusta nii palju õppimisse,

• neilt ei oodata nii palju kui tüdrukutelt,

• nad ei tohi olla nagu tüdrukud, sest siis pole nad 
piisavalt mehed,

• turvalisem on oma nõrkuseid ja tundeid varjata,

• tüdrukud on korralikud, tublid, puhtad ja õpetajad 
usaldavad neid rohkem,

• tüdrukud nutavad, ärrituvad, solvuvad ja tujutsevad 
ilma põhjuseta,

• poiste probleemid on olulised.

Neist kahest nimekirjast võib leida palju ühiseid jooni naistevastase vägivalla põhjustega.



Vägivalla juured

• Need uskumused on ajaloos välja kujunenud, kus pikka aega on naine olnud alluja 
staatuses ning naiselikuks peetav olnud häbiväärne. 

• Naiste vastu suunatud vägivald tuleneb tajutud erinevustest naiste ja meeste vahel, 
mis viib naiste madalamale staatusele ühiskonnas.

Nii õpilaste kui täiskasvanute vastused kinnitavad seda väga jõuliselt: poisse ja 
tüdrukuid vastandatakse, kusjuures poisse kirjeldatakse vägivaldsete, 
domineerivate, reegleid rikkuvate ja vabamatena, tüdrukuid aga kuulekate ja 
korralike käsutäitjatena, kes püüavad kogu aeg autoriteetidele meeldida ja 
püüdlikult teiste ootustele ja standarditele vastata.

• Selle alahoidmisele aitavad kaasa lastega tegelevate inimeste stereotüüpsed 
hoiakud ja käitumine, meedia loojad, mänguasjade ja teiste asjade tootjad, kes 
suunavad tooteid kahele vastandlikuna tajutud sugupoolele.



Järeldus

Kui poisid kasvavad üles sisendustega, et nemad on domineeriv pool, et nende 
väärtuseks on jõud, tugevus ja võim ning nõrkuseks tunded, et nende 
agressiivsed impulsid on loomuomased ja seega andeksantavad, tüdrukud aga 
kasvavad üles sisendustega, et nende puhul on kõige tähtsam olla välisele 
vaatlejale ja hindajale meele järele nii õppetöö, reeglite täitmise kui välimuse 
osas, võib oletada, et naiste vastu suunatud vägivalla rohkus ühiskonnas ei tule 
mitte sellest, et mehed ongi loomult nii palju agressiivsemad ja naised 
allaheitlikumad, vaid selle juuri tuleb otsida kasvatusest, täiskasvanute 
hoiakutest, sisendustest, ootustest, uskumustest ning reaktsioonidest poiste ja 
tüdrukute käitumisele.



Mida teha?

• Õpetajaharidusse rohkem vägivalla teemat seoses laiema ajaloolise ja soolise 
kontekstiga.

• Teadvustada tüdrukutele ja poistele suunatud erineva käitumise, ootuste, meedia, 
toodete jms ajaloolisi põhjuseid ja tõsiseid tagajärgi.

• Arendada poiste sotsiaalseid oskuseid ja mitte reageerida nende agressiivsusele kui 
kaasasündinud käitumisele (“poisid on poisid”).

• Arendada tüdrukutes initsiatiivikust ja oskust enda eest seista.

• Mitte vastandada pahasid poisse ja korralikke tüdrukuid, vaid lähtuda iga lapse 
individuaalsest iseloomust.


