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Vägivalla soolised erinevused õpilaste ja täiskasvanute kirjeldustes 

Elo-Maria Roots 

Ettekanne põhineb kooliõpilaste uuringul, mille raames viisime 2014. aasta kevadel kümnes 

Eesti üldhariduskoolis läbi küsimustiku, et uurida, kuidas on olla koolis poiss või tüdruk. 

Ankeetides oli nii kvantitatiivseid kui avatud vastustega küsimusi.  

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

Tänane ettekanne keskendub peamiselt kahele teemale ankeetides: kuidas kirjeldasid vastajad 

seda, mida peetakse koolis poisi ja tüdruku puhul normaalseks ning teisena: mis põhjustel 

kiusatakse tüdrukuid ja mis põhjustel poisse. Lühidalt tuleb juttu ka eelmisest uurimisprojektist, 

mille raames viisin läbi intervjuusid õpetajate ja koolijuhtidega, keskendun nende puhul soolise 

vägivalla teemadele. 

Normaalne poiss ja normaalne tüdruk koolis 

Küsimustikes paluti vastajatel lõpetada lause „poisi puhul on koolis täiesti normaalne, kui ta…“ 

ja sama tüdruku kohta.  

Väga palju oli stereotüüpset vastandamist, kus poisse kirjeldatakse hoolimatute ja reegleid 

rikkuvatena ning tüdrukuid korralike ja heade õpilastena. Pilt on üldjoontes väga must-valge.  

Kõige rohkem toodi poiste puhul välja reeglite rikkumist – seoses käitumisega 105 korda ja 

õppetööga 75 korda. Käitumisreeglite rikkumise alla võib lugeda kõik seda tüüpi vastused nagu 

„teevad pahandusi, teevad ulakusi, käituvad halvasti, ebaviisakalt“ jms. 

Õppetööga seotud reeglite eiramise alla „jätab tööd tegemata, ei osale tunni töös jms“.  

Palju on nimetatud ka tunnis jutustamist ja segamist, lollitamist, nalja viskamist, karjumist, 

jooksmist.  

Agressiivset käitumist (peamiselt kaklemine, kiusamine) mainiti 43 korda.  

Halvemat õppeedukust 79 korda, hästi õppimist 10 korda.  

Lisaks nimetati veel energilisust, rahutust, liikuvust, sportlikkust, õpetajatega vaidlemist, valjusti 

arvamuse avaldamist, julgust, iseseisvust, kogu aeg samade riietega või dressidega käimist, 

tähelepanu otsimist. 

Tüdrukute puhul mainiti kõige rohkem head õppeedukust – 107 korda. Käitumisreeglite täitmist 

(korralik, viisakas jms) märgiti 60 korda, lisaks 16 korda „vaikne“. Käitumisreeglite rikkumist 

mainiti samas 9 korda, karjumist 5 korda. Rohkem nimetati tunnis rääkimist või lihtsalt palju 

rääkimist ja naermist. Agressiivset käitumist märgiti 6 korda, lisaks uhkustamist, eputamist, 

ülbitsemist ja trügimist mõned korrad. 

Õppetööga seotud nõuete täitmist mainiti 20 korda. Nende eiramist 18 korda. Tüdrukute puhul 

mainiti 30 korda põhjendatud või kergesti lubatavat lahkumist – tunni ajal vetsus käimist või 

põhjusega ära minemist, mida poiste puhul ei mainitud. Mitmed vastasid, et poisid puuduvad 

põhjuseta või nende põhjendusi ei usuta.  
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Välimusega tegelemist või välimust üldiselt toodi välja 79 korda: meikimist, seelikuga käimist, 

enda välimuse sättimist, ilusate või korralike riietega käimist, ilus olemist. 10 vastajat arvasid, et 

tüdrukud riietuvad liiga paljastavalt, litsakalt või nagu prostituudid.  

Tüdrukute puhul kasutati palju tegusõnu, mis on pigem negatiivse varjundiga suhtlemisstiilidele 

või irratsionaalsele käitumisele viitavad: vingub, viriseb, hädaldab, pläkutab, kiljub, itsitab, 

sosistab, nutab, tujutseb, naerab ilma põhjuseta, ärritub ilma põhjuseta, solvub ilma põhjuseta, 

pabistab, muretseb üle, flirdib, poeb õpetajatele, tibitseb. Irratsionaalset tegevust märkisid 

reeglina poisid, kelle arvates tüdrukud nutavad, ärrituvad, solvuvad ja naeravad ilma põhjuseta.  

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 

Nii poiste kui tüdrukute seas on neid, kes tunnevad, et teisele soole on rohkem lubatud, aga 

erinevates valdkondades – poisid tunnevad, et tüdrukuid usaldatakse ja neid ei kutsuta nii palju 

korrale, sest neid peetakse korralikeks, aga poisid saavad iga pisiasja eest õiendada, kuna neid 

juba vaikimisi peetakse pahandusetekitajateks. Samas tüdrukud tunnevad, et poistele antakse 

eksimusi kergemini andeks ja kuigi neid ei usaldata nii palju, ei oodata ka neilt sellist 

korralikkust ja õppimise tõsiselt võtmist kui tüdrukutelt, ootused ja surve on väiksemad.  

Üldjuhul on nii, kui poisil kodutöö tegemata, ei panda 1 ega märkust, kuid kui tüdrukul, siis 

pannakse. 

T, 10. kl 

Poiss – kohe kui räägib, on märkus e-koolis. Tüdruk – saab tunnis rääkida ja õpetajad teda ei 

ignoreeri. 

P, 7. kl 

Õpilased ise märkavad teravalt vahet, mida täiskasvanud tihti poiste ja tüdrukute vahel teevad, 

sageli seda ise teadvustamata. Aga see vahe ilmneb nende reaktsioonides poiste ja tüdrukute 

tegevusele: kiitustes, laitustes, selles, millele üldse tähelepanu pööratakse, mida võetakse 

loomulikuna ja mida peetakse tõsisemaks probleemiks. Seda vahet tunnetavad eriti selgelt 

tüdrukud, kes toovad korduvalt välja, et poiste puhul peetakse loomulikumaks ja võetakse 

kergemini, kui nad ei täida õppetööga seotud reegleid või käituvad vägivaldselt, samas 

tüdrukute puhul reageeritakse agressiivsusele ja reeglite rikkumisele karmimalt ning tõsisemalt 

kui millelegi ebaloomulikule.  

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 
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On hästi korralik. Tüdrukutele vaadatakse karmima pilguga käitumise ja muu osas. 

T, 10. kl 

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 koolis dressidega, seda ei panda pahaks. Kui tüdruk käib dressides, peetakse teda kohe 

hooletuks. 

T, 12. kl 

Tihti tuuakse näiteid tüdrukute ülemäärasest perfektsionismist ja püüdest vastata teiste 

ootustele, samas kui poisid võtavad vabamalt ega peagi nii palju pingutama. 

Korduvalt on vastandatud ka kerge huumoriga, kus poisid võtavad vabalt ega pea liigset 

pingutamist vajalikuks, samas kui tüdrukud õppimise ja korralikkusega üle igasuguse piiri 

lähevad. Seda tüüpi kirjeldusi tuli poistelt. Tüdrukud toovad taolist vahet välja reeglina kui 

ebaõiglast ja nende jaoks häirivat probleemi, et neilt oodatakse palju suuremat pingutamist kui 

poistelt. 

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 ajad 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 

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 

Stereotüüpne vastandamine 

Väga palju on lihtsustatud stereotüüpidel põhinevat vastandamist, kus poisid on agressiivsed, 

halva õppeedukusega ja reegleid rikkuvad, tüdrukud aga korralikud, vaiksed ja head õpilased.  
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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 

Tüdrukud poistest negatiivselt 

Peamiselt loetakse üles reeglite ja normide eiramist nii käitumises, õppimises kui välimuses. 

Mõned vastajad lugesid üles kõik kategooriad, mille vastu eksida saab ja omistasid need 

üleastumised poiste täiesti normaalsele käitumisele koolis. 

Poiss – on dressipükstes, magatud soenguga ja näoga, kodune töö tegemata, möliseb või õiendab 

kellegagi, kirjutab kodutöö maha. Tüdruk – õpib koridoris, käitub viisakalt, ei lärma. 

T, 12. kl 

Poiss – röhitseb, jätab asju tegemata, teeb nö nalja, tal on särk pükstest väljas, asjad maha jäänud, 

istub jalad harkis, tülitseb. Tüdruk – on korralik, vaikne, ei kakle, ei tülitse, näeb hea välja, 

naeratab. 

T, 10. kl 

Poisid tüdrukutest negatiivselt 

Tüdrukud kirjeldavad poisse sagedamini negatiivselt, poisid kirjeldavad tüdrukuid enamasti 

korralike ja tublidena, need aga, kes väljendasid halvustavamat suhtumist, tõid välja tüdrukute 

põhjendamatult (poiste arvates) emotsionaalset käitumist, teatud osas suuremaid õiguseid 

(trügivad ette, kutsutakse vähem korrale) ning ühte poissi häiris tüdrukute oma õiguste 

nõudmine ja pidev vingumine vaatamata poiste poolsele käsule vait olla. 

Poiss – natuke jutustab tunni ajal, käsib tüdrukutel vait olla, hakkab õpetajale vastu kui ta pole 

millegagi nõus. Tüdruk – vingub vahetpidamata ja nõuab poiste vastu oma õiguseid. 

P, 10. kl 

Käitub vahepeal nagu blond. 

P, 12. kl 

Tüdruk – lahkub korraks tunnist, kuna ta nutab. 

P, 9. kl 
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Poiss – käitub adekvaatselt. Tüdruk – naerab nagu hobune ja paneb teisi tähele (seda ei panda 

pahaks). 

P, 10. kl 

Poiste käitumise paratamatus 

Küllaltki palju nenditakse nii poiste kui tüdrukute poolt, et poiste reegleid rikkuv ja agressiivne 

käitumine on neil loomuses ja seda võetakse paratamatusena. 

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 

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 

Tüdrukuid kirjeldatakse küll väga palju stereotüüpselt korralike, vaiksete, rahulike ja tublide 

õpilaste ning reeglite täitjatena, aga tüdrukute puhul ei lisata nii sageli kommentaari, et see on 

neil loomuses. Nende käitumist lihtsalt kirjeldatakse kui normaalset tüdruku käitumist, aga 

poiste puhul esineb rohkem paratamatu loomusega põhjendamist. Võib-olla sellepärast, et 

negatiivset käitumist tahetakse rohkem põhjendada ja ka millegagi vabandada. Aga kui midagi 

peetakse loomupäraseks ja paratamatuks, viib see ka probleemide pehmendamise ning 

väljavabandamiseni – kui meeste vägivaldsust võetakse sünnipärasena, tähendaks see justkui, et 

nad ei peagi suutma ennast kontrollida, ei peagi suutma probleeme sõnadega lahendada ega 

teiste tundeid mõista. Sellised hoiakud on kindlasti üheks naiste vastu suunatud vägivalla 

varaseks põhjuseks. 

Tüdrukute kombelõtvus 

Reeglina annavad tüdrukud ise selliseid moraali-hinnanguid, et mõned tüdrukud on liiga 

paljastavalt riides, ja näevad välja nagu prostituudid. Manitsevad, et see on halb, tüdruk ei tohiks 

olla kergesti kättesaadav. Poiste aadressil seda tüüpi märkuseid ei tehta. Poisid ise vastasid 

sageli, et tüdrukud tegelevad välimusega, peegeldavad, meigivad koolis, aga ei moraalitse liigse 

paljastuse teemal.  
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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 

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

T, 7. kl 

Tüdrukutel on ühelt poolt surve olla ilus ja meeldida – juba 7. klassi tüdruk vastab, et tüdruku 

puhul on normaalne olla ilus ja poistele meeldida, samas tuleb teiselt poolt halvustav suhtumine, 

et nad meigivad liiga palju, riietuvad litsakalt ja on kergesti kättesaadavad.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et tüdrukud kirjeldavad poisse enamasti tüütute ja agressiivsete 

segajatena, kes ei peagi ennast nii palju kontrollima, sest nad on ju poisid ja nende käitumine 

paratamatu, seega tuleb kõik lihtsalt vaikse nurina saatel välja kannatada ja olukorraga leppida. 

Poisid kirjeldavad tüdrukuid stereotüüpselt tublide ja korralike õpilastena, kes on vaiksemad ja 

keda tuuakse neile eeskujuks, aga kelle moodi ükski poiss olla ei taha, sest siis poleks ta piisavalt 

mehelik ja võiks teiste vägivalla ohvriks langeda. 

Siit edasi tulebki juttu lähemalt vägivallast – kuidas õpilased vastasid küsimustiku küsimustele: 

mis sa arvad, miks tüdrukuid kiusatakse ja mis sa arvad, miks poisse kiusatakse? Eristan siin ka 

poiste ja tüdrukute vastused ja alustan tüdruk-ohvritest.  

Tüdrukute kiusamine 

Tüdrukute puhul toodi kõige rohkem kiusamise põhjuseks välimus. Välimust ja keha mainis 

kokku 253 tüdrukut ja 89 poissi, kokku 342 korda.  

Tüdrukud ise näevad seda sagedamini põhjusena ja tajuvad oma välimuse, kehakaalu ja riietuse 

ehk välise normidele vastamise olulisust tugevamini kui poisid seda tüdrukute puhul tajuvad. 

Välimuse kategoorias mainiti kõige rohkem riideid (koledad, valed, erinevad jms), aga valdav 

enamus olid tüdrukud, kes riietust esile tõid (75, poisse 14).  

Välimust tähtsustavad tüdrukud ise oma sookaaslaste juures tunduvalt rohkem kui poisid 

tüdrukute juures. Kõige suurem vahe on erineva välimuse puhul, väga suur erinevus on ka 

kehakaalu tähtsustamisel, hügieeni ja riietuse tähtsustamisel. Kõiki neid tajuvad tüdrukud 

olulisemana, et olla teistele vastuvõetav.  

Suurim sarnasus on ilu teema, siin vastasid tüdrukud ja poisid peaaegu võrdselt, et kiusamise 

põhjuseks võib olla kole või teistest koledam välimus. 

Välimusest järgmisel kohal on üldine erinemine teistest, mida märkisid 113 tüdrukut ja 82 

poissi, kokku 195 vastajat. Teistest erinemist peetakse üheks peamiseks põhjuseks kiusamisele. 

Tüdrukud rohkem kui poisid. Tüdrukud toovad rohkem välja erinevat välimust ja riietust, mida 

poisid peaaegu ei maini. Samas on tüdrukute seas veidi rohkem neid, kes erinemist positiivsena 

esile toovad – kui julgust endaks jääda, hallist massist erineda, oma arvamust avaldada ka siis, 

kui see teiste hukkamõistu kaasa toob.  
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Palju märgiti ka ohvrist lähtuvaid põhjuseid – kiusatu käitus valesti, tegi midagi 

lolli/halba/valet, ütles midagi valesti või on halva iseloomuga. Taolisi põhjuseid tõi 55 tüdrukut 

ja 46 poissi, kokku 101 vastajat.  

Võib öelda, et tüdrukud näevad (ka teistes teemades) probleemina pigem mitte inimest ennast, 

vaid tema tegusid, käitumist, konkreetseid omadusi, poisid aga sildistavad kergemini ja 

üldistavamalt. Näiteks kui tüdrukute tüüpiline vastus on, et tüdrukut kiusatakse, sest ta tegi 

midagi valesti, siis poiste vastus on pigem stiilis „ta on nõme“. See pole valdav, aga on näha läbiv 

tendents.  

Neljandal kohal on sotsiaalsed põhjused: ebapopulaarsus, sobimatus seltskonda ja vähene 

suhtlemine teistega. Taolisi põhjuseid märkisid tüdrukud poole enam kui poisid (51 ja 25). Siin 

kirjutati, et kiusatu on liiga vaikne, eraklik, tagasihoidlik või on ebapopulaarne ega sobi 

seltskonda. 

Toodi välja ka kiusajast lähtuvaid põhjuseid, mida tüdrukud märkisid enam kui poole rohkem 

kui poisid, kokku 49 vastajat.  

Valdav enamus on tüdrukud nendest, kes arvavad, et kiusajal on endal mingi probleem. Peamise 

põhjusena nähakse kadedust. Tüdrukud toovad veel välja, et kiusaja on ebakindel, tunneb end 

ohustatuna, tal pole normaalset elu, on vaimselt ebastabiilne, iseendaga hädas ega oska abi 

paluda. Poisid selliseid põhjuseid välja ei too. Pakuti ka, et kiusaja kiusab teiste reaktsiooni 

saamiseks. 

Kuuendal kohal on õppeedukuse ja vaimse võimekusega seotud põhjused, kus üldiselt oli 

vastajaid pea võrdselt, kokku 47. Siin mainiti head õppeedukust, tuupimist või teistest rumalam 

olemist. 

Viimasel kohal on raha ja asjad, mida näevad tähtsamana tüdrukud. 27 tüdrukut arvab, et 

kiusamise põhjuseks on vaesus, halb rahaline seis või nende asjade mitte omamine, mis teistel 

on. Poistest ainult 3 märkisid vaesust ja vaest peret, asju mitte ükski.  

See sarnaneb välimuse ja riiete teemale, kus tüdrukud tajuvad rohkem väliseid ootuseid ja 

vajadust vastata standardile.  

Väga suure enamuse tüdrukutest moodustavad need, kes näevad tüdrukute kiusamise põhjust 

erinev olemises ja välimuses.  

Teistest erinemine kui probleem ja oht langeda vägivalla ohvriks peegeldab kindlasti osaliselt 

keskmisele orienteeritud koolisüsteemi, kus tavaline ja normile vastav olemine on kõige 

turvalisem. See tuli ka õpilase identiteeti puudutavates küsimustes väga jõuliselt esile, kus sadu 

kordi korrati reeglite ja normidega seotud omadusi, tegevusi ja käitumisviise, samas kui 

individuaalsust kas ei mainitud üldse või mainiti probleemina, mis segab ideaalse õpilase 

standardmudeli järgimist. Eriti tajuvad tüdrukud neile suunatud ootust olla standardne ja 

perfektselt reegleid täita.  

Reeglite täitmise olulisus ilmneb ka vägivalla teemas, kus tüdrukud kasutavad rohkem sõna 

„valesti“. Kiusamise võib kutsuda esile normi rikkumine: vale käitumine, tegevus, millegi valesti 

ütlemine, vale riietus. Poisid annavad seevastu rohkem negatiivseid hinnanguid: loll, rumal või 

imelik käitumine, võtab liiga palju sõna, õiendab, möliseb.  
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Nagu ka teistes teemades, paistab ka siin, et tüdrukud hindavad kaaslasi pigem välistele 

normidele ja reeglitele vastamise alusel: kas kõik on õigesti tehtud, kas kõik vastab reeglitele. 

Poisid hindavad kaaslasi rohkem jõupositsioonilt ja enesekindlamalt, nad annavad kergemini 

negatiivseid põhjendamata hinnanguid, kus teine pole mitte reeglite rikkuja, vaid lihtsalt paika 

pandud kui loll, imelik või nõme. 

Poiste kiusamine 

Poiste puhul toodi kõige rohkem kiusamise põhjuseks erinemist. Kokku mainis teistest erinemist 

129 tüdrukut ja 104 poissi, kokku 233 korda. Poiste seas on tüdrukutest rohkem neid, kes 

annavad halvustavaid hinnangud, nt „imelik“. Tüdrukute seas on aga tunduvalt rohkem neid, kes 

toovad ka poiste puhul erinemise pigem positiivsena välja – julgusena arvamust avaldada, 

massist erineda, endaks jääda. Samas märkis erinevat välimust ka tüdrukuid tunduvalt rohkem.  

Üldiselt on tüdrukute seas rohkem neid, kes vastuseid täpsustavad ja näevad erinemist ka 

positiivsena või arvamuste/huvide erinemisena. Tüdrukud mainivad rohkem välimust, nagu ka 

teistes teemades. Poisid tajuvad aga erinemist negatiivsemana ja annavad sellele ka vastustes 

sagedamini negatiivse hinnangu kui „imelik, veider“. 

Teisel kohal on poiste kiusamise põhjustest ohvrist lähtuvad põhjused. Neid toob kokku 71 

tüdrukut ja 59 poissi.  

Käitumist mainib 29 tüdrukut ja 10 poissi. Siin tuleb välja oluline erinevus tüdrukute ja poiste 

vastustes: tüdrukud toovad korduvalt välja, et kiusatakse liiga korraliku käitumise pärast, poisid 

seda ei maini.  

Poisid tõid rohkem põhjuseid, et ohver on ise midagi teinud. Peamiselt nimetatakse tegusid, mis 

teistele ei meeldi: tegi midagi valesti, halvasti, nõmedalt. Vastati ka, et kiusatu on teisi reetnud, 

valetanud ja teiste peale kaevanud. 9 poissi vastab, et kiusatu on kiusamise esile kutsunud, 

sellega, et: Ta norib. Möliseb. Ülbitseb, karjub, solvab, nügib. Lollitab. Annab põhjust. Ise alustas. Ta 

on enne kiusanud.  

Poiste seas on rohkem neid, kes tajuvad kiusamise põhjustena ohvri enda halba käitumist ja 

seega kiusamist kui kättemaksu, kas usalduse reetmise või tüli norimise eest. 

Mainiti ka valesti ütlemist, vales kohas sõna võtmist, lollide küsimuste küsimist, poiste seas 

rohkem lollide asjade ütlemist. Poistest 2 vastavad ka, et ohver vaidleb vastu või julgeb vastu 

rääkida, mis peegeldab samu võimuhierarhiast lähtuvaid suhteid, mis toimivad ka koolisüsteemi 

ametlikul tasandil. 

Omadustega seotud põhjuseid mainis 7 tüdrukut ja 8 poissi. Poisid väljenduvad sildistavamalt ja 

annavad negatiivseid hinnanguid kergemini nagu tüdrukutegi puhul – kui tüdrukud pigem 

vastavad, et kiusatu on halva iseloomuga, vastavad poisid, et ta on lihtsalt nõme, debiilik või 

värdjas. 

Kolmandal kohal on poiste kiusamise põhjusena nõrkus. Kategooria, mida tüdrukute puhul ei 

tekkinudki, kuigi mõnel korral mainiti ka seal omadusi nagu arg, ebakindel, hale. Aga poiste 

puhul on kahtlemata nõrkuse ilmingud ühes peamised vägivalla ohvriks langemise põhjused. 
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Nõrkust mainis 42 tüdrukut ja 43 poissi, kokku 85 vastajat. Sooliselt pea võrdselt. Palju vastati 

ainult sõnaga „nõrk“, aga kasutati ka palju variatsioone. Ka halvustavaid väljendeid: pussy, möku, 

emo, pehmo, liiga alandlik, pole iseloomu, hale, memmekas, saamatu, kohmakas, äbarik, ei ole 

piisavalt mees, naiselik, hale mees.  

Poistest 3 seostas halvustavalt nõrkust naiselikkuse või mitte piisavalt mehelik olemisega – 

äbarik pole piisavalt mees, hale pole piisavalt mees, või on kiusamise põhjus lihtsalt naiselikkus. 

Mõlemal on esikohal erinev olemine, aga ka poiss-ohvrite puhul on tüdrukuid veidi rohkem, kes 

seda mainivad. Ühel nõul ollakse ka nõrkuse osas: igasugune nõrkuse ilmutamine käitumises või 

füüsilises jõus, siia kuulub ka mõjutatavus, tundlikkus, ebakindlus jms, on poisi puhul 

häbimärgistatud ja oht langeda vägivalla ohvriks.  

Välimust mainisid tüdrukud tunduvalt rohkem kui poisid, üle poole rohkem. Poisid tõid 

peamiselt välja ülekaalulisust, aga ka üldiselt välimust, tüdrukud mainisid korduvalt head 

füüsilist vormi ja poistest palju rohkem riietust.  

Ohvrist lähtuvaid põhjuseid tõid mõlemad palju. Siin nägid vastajad ühel või teisel moel 

süüdlasena ohvrit, kes tegi midagi valesti, käitub imelikult või valesti, tegi kellelegi halba, räägib 

lolli juttu, on reetur ja kaebaja, norib ise kiusamist või on lihtsalt nõme. 

Nii tüdrukute kui poiste puhul nähakse ohvrit kiusamise põhjusena tunduvalt rohkem kui 

kiusajat. Ohvri iseloom või tegevus kutsuvad kiusamise esile. Selles peegeldub ka ühiskonnas 

laiemalt levinud kalduvus vägivalla puhul otsida põhjuseid pigem ohvrist kui vägivallatsejast. 

Õppeedukust mainiti pea võrdselt, enamasti toodi välja, et poiss võib langeda vägivalla ohvriks 

liiga hea õppeedukuse tõttu. Tüdrukud toovad head õppeedukust pigem positiivsena välja, 

samas kui poisid seda pigem halvustavad. Vaimse võimekuse osas mainiti enamasti madalamat 

võimekust (loll, rumal, ei saa asjadest aru), seda väitsid poisid rohkem, samas teistest targem 

olemist mainisid tüdrukud rohkem.  

Sotsiaalseid probleeme näevad põhjusena tüdrukud poole sagedamini kui poisid. Poisid 

tähtsustavad enam kampa kuulumist ja omaks võtmist: ei sobi seltskonda või on klassis uus. 

Tüdrukud märgivad lisaks rohkem probleemina vähest suhtlemist. Võib öelda, et poisid 

tähtsustavad rohkem kuulumist ja grupi poolset aktsepteerimist: sa kas oled oma või võõras. 

Tüdrukud tähtsustavad pigem sotsiaalseid oskuseid: seltskondlikkus, jutukus jms. 

Kiusajast lähtuvaid põhjuseid toodi üldiselt võrdselt, samas tüdrukud kirjeldavad seda pigem 

kiusaja isikliku probleemina (kade, ebakindel, ebastabiilne, vajab abi), poisid aga 

võimumängudena (kiusaja tahab ennast alfaisasena näidata).  

Suur erinevus on jälle raha ja asjadega seoses: tüdrukud mainivad 27 korda vaesust ja asjade 

puudumist, mis teistel on, samas kui poisid ei paista seda märkavat ega tähtsustavat. Asju ei 

maini neist ükski, vaesust mainib 3 poissi. 

Kokkuvõte kiusamisest 

Pilt on väga stereotüüpne: et olla aktsepteeritud ja vägivalda vältida, peab tüdruk olema ilus, 

sale, moodne, rikas, tavaline ja oskama alati normide kohaselt käituda, tegutseda, suhelda ja olla. 

Poiss peab olema sportlikus vormis, tugev, tavaline, enesekindel ja ennast kehtestav, peab 



10 

nõrkuseid ja tundeid varjama, vastama maskuliinsuse kitsale standardmudelile, et olla 

aktsepteeritud ja mitte grupist välja arvatud. 

Poistelgi on turvalisem olla nagu teised ja mitte erineda, kehtestada ennast traditsioonilise 

maskuliinsuse kitsastes raamides. Kes sellest välja jääb, on kas nõrk memmekas, või harvemal 

juhul tugevam isiksus, kes ei allu teiste poiste tahtmisele ja teeb teistsuguseid asju vaatamata 

survele. Mõlemad variandid on ebaturvalised, kiusamise põhjuseks võib olla ükskõik mis. 

Maskuliinsuse konstrueerimise keskmes on nõrkuse ja tugevuse dünaamika. Kõige ohtlikum on 

ilmutada nõrkuse ja tundlikkuse märke. Poiste identiteedi kujundamine toimub endiselt läbi 

traditsioonilisele naiselikkusele vastandumise – nõrkus, tunnete väljendamine, nõrk iseloom 

(memmekas, äbarik, pehmo, emo) ja korralikkus. Eriti tüdrukud tõid välja, et poisi kiusamise 

põhjuseks võib olla tema liigne korralikkus.  

Nõrkus, tundlikkus ja reeglite järgimine on omistatud pikka aega naistele ja senimaani toimib 

poiste mehelikkuse konstrueerimine samadel arhailistel alustel, kus tunded tuleb välja lülitada 

ja olla nagu „kõva mees“ – vastata jäigale standardmudelile nagu tüdrukudki, kuigi mudelid on 

erinevad. Tüdrukute standard on reeglite järgimine, olgu siis õppetöös, käitumises, suhetes või 

välimuses, poiste standard on traditsioonilise maskuliinsuse mudel, mida konstrueeritakse 

omavahelistes suhetes, erinevate välja heitmises grupist ning hea õpilase kuvandile 

vastandumises, nii palju kui see võimalik on. Poiste maskuliinsuse konstrueerimise oluline osa 

on ka agressiivsus. Seda suunab paljude täiskasvanute vaikimisi hoiak, et poiste puhul on 

vägivald neile loomuomane ja paratamatu.  

Tüdrukute soolise identiteedi konstrueerimise keskmes on välimus, teistele väliselt meeldimine, 

aga ka materiaalsed väärtused: rikkus, moekad riided, sale keha, ilu.  

Eksimused pisiasjades võivad kutsuda esile kriitika ja halvustamise teiste poolt (imelikud riided, 

liiga palju meiki, liiga vähe meiki jne). 

Seega vaatab neist sadadest arvamusavaldustest vastu ajalooline ja traditsiooniline mehelikkuse 

ja naiselikkuse kuvand, mida kasvatusega üha uutele põlvkondadele edasi antakse ja mis 

muutub seetõttu juba varases eas nähtamatuks, loomulikuks, harjumuspäraseks. Poiss peab 

olema tugev, enesekindel ja domineeriv, tema puhul peetakse vägivaldset käitumist 

loomulikumaks. Tüdruk peab olema ilus, sale, moekas ja käituma õigesti.  

Peamised kujundajad 

Laste hoiakud ja suhted pärinevad täiskasvanutelt ning nende peamisteks mõjutajateks võibki 

pidada täiskasvanute endi hoiakuid, ootuseid, uskumusi ja reaktsioone, samuti meediat, 

mänguasju ja teisi poistele ja tüdrukutele suunatud tooteid. 

Täiskasvanute hoiakud 

2012. aastal tehtud uuringu raames küsisin õpetajate ja koolijuhtide käest muuhulgas ka nende 

arvamust kiusamise sooliste erinevuste kohta. Korduv oli arvamus, et poiste puhul on vägivald 

loomulik ja enamasti seotud liidrirolli paika panekuga ehk hegemoonilise maskuliinsuse 

kujunemisega, mida tajutakse normaalse ja sünnipärasena. Hegemooniline maskuliinsus on 

mõiste, mida kasutatakse teatud tüüpi maskuliinsuse kohta, mida iseloomustavad eriliselt 

rõhutatud hierarhilisus, sugupoolestunud võim, domineerimine, oma füüsilise jõu välja 
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näitamine. Sellise maskuliinsuse esindaja peidab oma tundeid, ei tunnista oma hirme, püüab 

saavutada kõva poisi mainet. Teised on neile staatuse saavutamise mängunupud. Pea kõik 

intervjueeritavad kirjeldasid just sellist maskuliinsust kui poiste loomupärast omadust ja 

kasvamise osa. Nii kirjeldavad ka praeguses õpilased küsitluses poiste käitumist, omadusi ja 

loomust. 

Intervjuudes viidati küll mõnel juhul sellele, et poisid pole õppinud oma emotsioone väljendama 

ja konflikte sõnadega lahendama, samas aga peetakse füüsilist vägivalda poiste puhul 

loomupäraseks, kuna neile on omane panna hierarhia paika.  

Tüdrukud on märkamatumad, samas iseloomustati nende vägivalda mõnikord raskemate 

omadustega, näiteks „poisid nagistavad lihtsalt omavahel“, aga „tüdrukud on õelad ja keeravad 

vaikselt.“ Tüdrukute vägivalda nimetati vaikseks ja varjatuks ja selle põhjused jäävad märksa 

ebaselgemaks. Poiste puhul oli kõikidele vastanutele selge, et nende agressiivsuse põhjus on 

võimusuhete paika panek hierarhias ning see käib nende kasvamise juurde. 

Ühelt poolt peetakse poistele omaseks hegemoonilist maskuliinsust, samas iseloomustatakse 

poisse sellele vastanduvate omadustega. Poisse peetakse sageli õrnemateks ja psühholoogiliselt 

nõrgemateks kui tüdrukuid. Üks näide intervjuust: Poisid kohanevad stressiga halvemini, nende 

loomulik sotsiaalne võimekus näib kehvem. Mehed ei õpi suhtlema, tundeid väljendama, siis aga 

saavad juhiks ja ei oska, pole ettevalmistust. 

Poisid kasvavad üles mitmete vastuoluliste sisenduste väljas. Ühelt poolt saavad nad sisendusi, 

et mehed ei nuta, mees on tugev, enesekindel ja tema agressiivsus on normaalne. Teisalt 

kirjeldatakse poisse sageli vastupidiste omadustega. Nende pärast tuntakse muret kasutades 

sõnastust, mis kirjeldab poisse tegelikult nõrgema sugupoolena, kes vajab abi ja suuremat 

mõistmist kui tüdrukud. Sõnakasutus viitab "pehmetele" omadustele, mida reeglina on 

seostatud naiselike omadustega. Väidetakse, et poisid on haavatavamad, teisalt nõutakse neilt 

tugevust. Öeldakse, et poisid on õrnemad, teisalt peetakse nende vägivaldsust loomulikumaks 

kui tüdrukutel. 

Uuringutes on leitud, et poiste ja tüdrukute samasugust käitumist tõlgendatakse erinevalt ning 

ka reageeritakse erinevalt, vastavalt omaenda ettekujutusele poiste ja tüdrukute „õigest“ 

käitumisest. Reeglina tuuakse tüdrukuid poistele eeskujuks kui korralikke ja tublisid.  

Kui tüdruk saab signaale, et tema soole on korraldustele allumine loomuomane ja kiidetav, siis 

poiss saab seevastu signaale tõusta hierarhia alumiselt pulgalt kõrgemale, nõuda endale 

suuremat võimu, vaheldusrikkamat tegevust ja liidripositsiooni, sest võimutaotlus käib meheks 

olemise juurde. Need signaalid on enamasti nähtamatud ja sageli ka vastuolulised, mille üheks 

märgiks võib pidada poiste arvukat koolist välja langemist. 

Meedia 

Olulist rolli mängib ka meedia, kus neidsamu soostereotüüpe taastoodetakse ning eriti 

teismelistele tüdrukutele suunatud meedia.  

Surve tüdrukutele nende välimuse, kehakaalu ja kallite asjade osas on väga tugev. 

Tarbimiskultuur on agressiivselt teismelistele tüdrukutele suunatud, kus peateemad on ilus 

välimus, saledus, ilusad, uued ja moekad riided ning kõige uuemad ja kallimad asjad. See on 

teravalt õpilaste vastustes näha, kuidas tüdrukutele suunatud tarbimist ja välimust tähtsustav 
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kultuuriruum neid mõjutab ning on ülekaalukalt kõige suurem koolikiusamise põhjus. Seda 

tüüpi meedia tootjad peaksid teadvustama oma vastutust ning taolise meediaruumi väga 

reaalseid tagajärgi. 

Mänguasjad 

Üks soostereotüüpide peegeldaja ja edasikandja on kindlasti ka mänguasjad, kus on näha eriti 

terav poiste ja tüdrukute eristamine. Tüdrukute mänguasjad on suuremalt jaolt seotud 

passiivsete tegevustega, kodu, laste, aga ka tarbimise ja ilukultusega, samas kui poiste 

mänguasjad on seotud liikumise, aktiivsete tegevustega ja tihti vägivaldsusega.  

Hästi annab seda edasi poistele ja tüdrukutele suunatud mänguasjade reklaamide põhjal tehtud 

sõnapilved, kus poiste mänguasjade puhul kasutatakse kõige enam sõnu „lahing, võim, võitlus, 

relvastus, mootorid, kokkupõrge, kiire, tegevus, kangelased, rünnak, sõitma, muunduma, rebima, 

lööma, hüppama, missioon“ ja tüdrukute mänguasjade puhul „armastus, lõbu, maagia, beebid, 

juuksed, emme, küüned, kleidid, perfektne, sõprus, pidu, mood, stiil, riietus, nunnu, lihtne, 

sätendav.“ 

Poiste asju iseloomustatakse kõige enam sõnaga „lahing“, tüdrukute asju sõnaga „armastus“. 

Kasvades infoväljas, kus poisse ja tüdrukuid kogu aeg vastandatakse, on üsna ootuspärane, et 

poisid ja tüdrukud hakkavad ka neilt eeldatavate omaduste ja eeskujude järgi käituma, sest 

lapsed õpivad eeskujusid jäljendades.  

Kokkuvõte 

Nii eelmise uuringu intervjuude kui praeguse uuringu õpilaste vastuste järgi võiks öelda, et 

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

 poiste probleemid on olulised. 

Neist hoiakutest ja stereotüüpidest võib leida põhjuseid, miks naiste vastu suunatud vägivalda 

ühiskonnas nii palju on ja miks see sageli ka märkamatuks jääb. 

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla konventsioon defineerib soolist vägivalda naiste vastu 

kui vägivalda, mis on suunatud naise vastu põhjusel, et tegemist on naisega või mis mõjutab 

naisi ebaproportsionaalselt.   

Seletuskirjas täpsustatakse: "sooline vägivald viitab teisisõnu 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. " 

Selle definitsiooni, õpilaste ja täiskasvanute kirjelduste ja uuringute põhjal võib öelda, et naiste 

vastu suunatud vägivalla rohkus tuleb eeskätt kõikjal levinud ja põlvkonniti edasi antavatest 

uskumustest, et: 

 agressiivsus on poistele loomuomane ja paratamatu, 

 poisid on sotsiaalselt vähevõimekad, 

 poistele on omane taodelda võimu ja vägivallaga oma positsiooni eest hierarhias 

võidelda, 

 tüdrukud on paremad allujad, 

 tüdrukutel on kaasasündinud vajadus teiste heakskiit ära teenida, 

 poisid rikuvad reegleid, tüdrukud kuuletuvad reeglitele. 

Tulle tagasi definitsiooni juurde, kus märgitakse, et naiste vastu suunatud vägivald tuleneb 

tajutud erinevustest naiste ja meeste vahel, mis viib naiste madalamale staatusele ühiskonnas, 

võib öelda, et nii õpilaste kui täiskasvanute vastused kinnitavad seda väga jõuliselt: poisse ja 

tüdrukuid vastandatakse, kusjuures poisse kirjeldatakse vägivaldsete, domineerivate, reegleid 

rikkuvate ja vabamatena, kelle suhtes on ootused väiksemad ja kes saavad kergemini kõik 

andeks, 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. 

Võib oletada, et üks põhjus, miks naised sageli vägivaldses suhtes nii kaua on ja usuvad (või ka 

peavad oma ülesandeks), et saavad meest paremuse suunas mõjutada, saab alguse lapsepõlves 

omaks võetud hoiakust, et poiste hoolimatu ja agressiivne käitumine on paratamatu ja neile 

loomuomane ning tüdrukud peavad olema heaks eeskujuks, et aidata poisse õige ja korraliku elu 

poole. Seda väljendab hästi nt ühe 7. klassi tüdruku vastus, et poisi puhul on normaalne, kui ta 

suhtleb tüdrukutega, sest tüdrukud on talle eeskujuks. Uuringud on näidanud, et õpetajad 

kasutavad tihti tüdrukuid abijõuna poiste ohjeldamiseks, unustades sellega tegelikult tüdrukute 

individuaalsed soovid ja vajadused. Tüdrukutes kujuneb ettekujutus, et nende kohus ja loomulik 

roll ongi poisse distsiplineerida, aidata ja korrale kutsuda.  
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Naiste vastu suunatud vägivalla juuri võib näha lapsepõlves, kus kujuneb välja uskumus, et 

poisid on paratamatult vägivaldsemad, domineerivamad, võtavad reegleid lõdvemalt, 

pingutavad vähem, aga peavad oma tundeid varjama ning tõlgendavad tihti tüdrukute ärritust, 

solvumist ja pisaraid irratsionaalsena ja põhjendamatuna. Tüdrukud on aga kuulekuse ja 

korralikkuse etalonid, kelle ülesanne on olla poistele eeskujuks. Jättes samal ajal iseenda 

kõrvale, sest fookus on poistel. Nagu ka avalikus ruumis räägitakse palju poiste probleemidest. 

Tüdrukud jäävad tahaplaanile ja nende probleemid nähtamatuks, sest kvantitatiivsed näitajad 

on korras: hinded, koolis püsimine, samuti käitumine.  

Tegelikult on tüdrukutel rohkem väsimust, depressiooni ja ärevust kui poistel teismeeas. Ka 

meie küsitluse paljud teemad tõid välja, et tüdrukud on palju rohkem väsinud, kurnatud ja 

stressis ning tunnevad palju suuremat välist survet olla perfektne ja eksimatu, heade hinnetega 

ja korraliku käitumisega musterõpilane, samas kui poiste puhul võetakse nende reeglite 

rikkumist ja halvemat õppeedukust loomulikumalt. Ootused tüdrukutele on kõrgemad, seda 

väljendati paljudes teemades ja väga palju.  

Kui poisid kasvavad üles sisendustega, et nemad on domineeriv pool, et nende väärtuseks on 

jõud, tugevus ja võim, 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 julgelt oletada, et naiste vastu suunatud vägivalla suur protsent ühiskonnas 

ei tule mitte sellest, et mehed ongi loomult nii palju agressiivsemad ja naised allaheitlikumad, 

vaid selle juuri tuleb otsida kasvatusest, täiskasvanute hoiakutest, sisendustest ja uskumustes, 

ka reaktsioonides poiste ja tüdrukute käitumisele.  

Mida teha? 

Õpetajaharidusse tuleks integreerida 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. 


