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Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse teema
kokkupuutevaldkonnad, anda ülevaade hariduses soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud
eesmärkidest ning olla teejuhiks probleeme avavate-selgitavate allikate ja eri institutsioonide
avaldatud publikatsioonide juurde.
Teine eesmärk on toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.
Teemaleht on eelkõige suunatud seadusloojatele, poliitika väljatöötajatele, haridusametnikele ja
koolijuhtidele.
Teemalehes käsitletakse järgmisi küsimusi:
 millised on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid haridusvaldkonnas;
 kuidas toetab sooaspekti arvestamine Eesti haridussuundumusi ja aitab kaasa poiste ja
tüdrukute võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisele;
 mida tuleb silmas pidada haridusvaldkonda puudutavate andmete kogumisel, õigusaktide
ja poliitikate väljatöötamisel ja ellurakendamisel;
 tutvustatakse rahvusvahelist kogemust, mis aitab eesmärgipäraselt ja järjepidevalt liikuda
sooliselt tasakaalustatuma ühiskonna poole.
Teemaleht on osa projektist „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“, mida rahastatakse Norra
toetustest 2009-2014.
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ABC
Sooline võrdõiguslikkus e naiste ja meeste õiguste, võimaluste, kohustuste ja vastutuste võrdsus on
üldine hüve, mis on vahetult seotud demokraatia, inimõiguste, õigluse, ühiskonna arengu ja
jätkusuutlikkusega.1
Sugu on ühiskonna baaskategooria, demograafiline tunnus, mis bioloogiliste erinevuste alusel jagab
isikud kaheks kõige suuremaks, enam-vähem ühesuuruseks ühiskonna rühmaks – nais- ja meessoost
isikuteks. Seoses inimõiguste, demokraatia, ja soolise ebavõrdsuse/võrdsuse küsimustega
kasutatakse sugu kui sotsiaal-demograafilist tunnust naiste ja meeste õiguste, võimaluste,
kohustuste ja vastutuste statistiliseks võrdlemiseks.
Soo mõistega ei tähistata mitte ainult bioloogilist sugu, vaid ka ühiskonnas rõhutatavaid
psühholoogilisi ja sotsiaalseid erinevusi naiste ja meeste vahel. Need erinevused sugude vahel ning
naiste ja meeste täidetavad rollid tööl ja pereelus on eri ajalooperioodidel ja ühiskondades erinevad
ning pidevas muutumises. Erinevused naiste ja meeste käitumises, sotsiaalsetes rollides,
kohustustes, vastutustes ja võimalustes, saavutustes ja tegevustes ei tulene muutumatutest
bioloogilis-füsioloogilistest erinevustest, vaid on ühiskonnas sotsiaalselt konstrueeritud.
See, kuidas inimesed käituvad poistena ja tüdrukutena, naistena ja meestena, on sotsiaalselt õpitud,
mitte kindlalt ja lõplikult bioloogiliselt määratletud.2 Mõisted „naiselik/mehelik“ on samuti
kokkuleppelised ning ei ole tegelikkuses isiksuste püsivad omadused.
Kasvamise käigus kujunev sooline identiteet inimese minapildi osana on suures osas mõjutatud
ühiskonnale iseloomulikest arusaamadest, ideedest, väärtustest, normidest ja igapäevastest
tegevustest,3 mis kujundavad käitumist ja harjumusi. Seetõttu on soolise ebavõrdsuse/võrdsuse
teemaga tegelemine haridusvaldkonnas eriti aktuaalne ja oluline.
Enesekuvandid, mida haridusasutused aitavad tüdrukutes ja poistes luua, ei ole üksnes üksikisikute
eneseteadvuse ja elukvaliteedi küsimus, vaid mõjutavad järgmise põlvkonna eriala- ja kutsevalikuid,
tulevasi peresuhteid ja toimetulekut kiiresti muutuvas ühiskonnas.

1

Inimõiguste küsimus – inimene peaks saama arendada oma isiklikke võimeid ja tegema valikuid vabalt, ilma et teda
piiraks sooliselt stereotüüpsed hoiakud ja traditsioonilised soorollid.
Õigluse ja demokraatia küsimus – kõrgemalt haritud rühma madalam staatus on ebaõiglane; mida rohkem osalevad
nii naised kui ka mehed otsuste vastuvõtmisel, seda paremini on esindatud nende huvid ja kogemused, seda enam
vastavad poliitilised otsused ühiskonna mõlema rühma vajadustele (+ osalusdemokraatia, kodanikujulgus, poliitiliste
otsuste efektiivsus).
Ühiskonna jätkusuutlikkuse küsimus – kõigi kodanike kompetentsuse, oskuste ja talendi kasutamine ühiskonna
arenguks (suurem sotsiaalne sidusus, tasakaalukamad peresuhted jms).
2
Sooline identiteet – osa enesekontseptsioonist, enda seostamine soorühmaga ja seal kehtivate käitumise ja
omaduste seesmine omaksvõtmine. Inimese teadmine sellest, kummast soost ta on, kujuneb välja juba teiselkolmandal eluaastal, aga sooidentiteedi sotsiaalsem osa – see, milline tüdruk või poiss, mees või naine ta tahab olla,
milliste hulka kuuluda, on paindlikum ja pidevas muutumises. Seksuaalne identiteet ja orientatsioon avalduvad
murdeeas.
3
Bussey, K. & Bandura, A. 2008, Sotsiaalse soo kujunemise ja toimimise sotsiaalkognitiivne teooria. Rmt.
Soopsühholoogia. A. Eagly, A. Beall, R. Sternberg (toim). Tallinn: Külim.
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Haridus kui inimõigus
Õigus haridusele on põhiõigus, mis on sätestatud arvukates rahvusvahelistes õigusaktides.4 Eesti
Vabariigi põhiseadus sätestab selle igaüheõigusena.5
Ühelt poolt tähendab see iga isiku õigust haridust omandada ja teiselt poolt avaliku võimu
kohustust luua tingimused hariduse omandamiseks ja tagada, et tema elanikud seda õigust ka
võrdselt kasutavad.
Võimalus õppida peab olema võrdne igale inimesele sõltumata tema vanusest, soost, rahvusest,
sotsiaalsest seisusest, poliitilistest veendumustest, tervisest jm.6
Rahvusvaheliselt ongi haridusvaldkonna üks keskseid küsimusi, kuidas vähendada kehtiva
sooideoloogia ja stereotüüpsete eelarvamuste piiravat mõju õppimisvõimalustele. Eesti
haridussüsteemis toimib näiteks sooline selektsioonimehhanism põhikoolijärgses jagunemises
üldkeskhariduse ja kutsehariduse suuna vahel, kus esimesse suundub rohkem tütarlapsi ja teise
enam poisslapsi. Sooliselt erinevad ka eriala- ja kutsevalikud.

Seda, kas õigus haridusele on realiseerunud, näitab haridusstatistika, mis
võimaldab võrrelda tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste olukorda.

1. Mida tähendab sooline võrdõiguslikkus hariduses
Sooline võrdõiguslikkus7 hariduses tähendab võrdset juurdepääsu kõikidele haridusastmetele ja
-valdkondadele, mis peaks looma kõigile tüdrukutele ja poistele võrdsed võimalused saada
formaalset ja mitteformaalset haridust.
Küsimus ei piirdu üksnes lasteaedade ja koolivõrgu piisavuse ja füüsilise ligipääsetavusega, oluline
on, et tüdrukud ja poisid neid võimalusi, sh ka väljaspool formaalharidussüsteemi pakutavaid
õppimisvõimalusi, tegelikult saavad kasutada või kasutavad.
Võimaluste hindamiseks ja mõõtmiseks arvestatakse kvantitatiivsete andmete alusel nais- ja
meessoost õpilaste tegelikku osalemist haridussüsteemis,8 aga ka ainekursustes, huvialategevustes

4

ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt, art 13. – RT II 1993, 10, 13.; lapse
õiguste konventsioon. Art. 28 – RT II 1996, 16, 56.; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. protokoll. –
RT II 2010, 14, 55; parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta. (art. 17) – RT II 2000, 15, 93. (Art. 17); Euroopa
põhiõiguste harta (art 14); Euroopa Ühenduse asutamisleping ELT C 321E, 29.12.2006.
5
Eesti Vabariigi põhiseadus, § 37.
6
Euroopa Nõukogu Resolution CM/Res(2008)23 on the youth policy of the Council of Europe (Adopted by the
Committee of Ministers on 25 November 2008 at the 1042nd meeting of the Ministers’ Deputies).
7
TESE - Euroopa haridussüsteemide tesaurus – 2009. a annab ingliskeelsele terminile gender equality eestikeelseks
vasteks sooline võrdsus,
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tese/pdf/teseet_005_alphabetic.pdf.
8
Rahvusvaheliseks indikaatoriks on näiteks alushariduses osalemine vanuse järgi: laste osatähtsus koolieelsetes
lasteasutustes ja kooliks ettevalmistavates rühmades (Eestis alates 4. eluaastast). Selle indikaatori puhul on oluline
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jms erinevuste ilmnemisel tuleb jõuda selgusele, miks näiteks poisid osalevad huvialaringides vähem
kui tüdrukud9 ja milliste huvialade puhul on üks soorühm ülekaalus, ning mõelda, mida tuleks teha,
et võimalused oleksid tasakaalus.
Võrdsed võimalused haridusprotsessis tähendavad, et






alus, alg- ja põhihariduses õpivad tüdrukud ja poisid sama õppekava alusel ja samu aineid
saavad samu kogemusi ja oskusi ning neile esitatakse ühesuguseid nõudmisi ja
soostereotüüpidest vabu ootusi;
tütarlaste ja poiste vahel ei ole suuri erinevusi gümnaasiumi õppesuundade ja valikkursuste
valikutes;
kasutatakse selliseid õppemeetodeid ja -materjale, mis on vabad soolistest
stereotüüpidest, sh eelkõige aegunud soorollidest;
arvestatakse individuaalsete erinevustega õpilaste õpistiilides (individualiseeritus) ja
püütakse toetada mitmesuguse mehelikkuse ja naiselikkuse väljaarenemist.

Näiteks PISA andmed, mis näitavad, et Eestis on poiste lugemisoskus oluliselt madalam kui
tüdrukutel ning tüdrukutel on jälle madalam enesehinnang matemaatika õppimisel, annavad
märku sellest, et meie haridussüsteem ei anna tüdrukutele ja poistele edasisel haridusteel
võrdseid võimalusi.10
Soolisest võrdsusest haridustulemustes ühiskonna tasandil saab rääkida siis, kui
 haridustee pikkus, akadeemiline kvalifikatsioon, kutsetunnistused, diplomid jms ei erine
sugude kaupa;
 hariduse kõrval on naistel ja meestel omandatud võrdne staatus ja karjäärivõimalused
tööturul, ettevõtluses, otsustusprotsessides osalemises, majanduslikus sõltumatuses, tööja pereelus vastutuste ja kohustuste jagamisel jms;
 haridusvaldkonna töötajate hulgas on võrdsel hulgal naisi ja mehi kõigil haridusastmetel.
Organisatsioonide tasand
Haridusvaldkonna asutuste – lasteaedade ja koolide, neid administreerivate üksuste11 – tasandil
tähendab sooline võrdõiguslikkus
 soolist tasakaalu kõigis haridustöötajate rühmades ja kõigil astmetel;
 nais- ja meestöötajate võrdset väärtustamist, sh nende töö tasustamisel;12
 demokraatlikku ja õiglast organisatsioonikultuuri;
 naiste ja meeste, poiste ja tüdrukute vastandamise ja erineva väärtustamise vältimist;
õppimise komponent – alusharidust omandavad lapsed peavad läbima õppekava, mille eesmärk on last õpetada,
arendada ja kooliks ette valmistada.
9
Vanemate suhtumine laste ja noorte huvialaharidusse. Kaardistav uuring. Faktum, 2005,
www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4084.
10
PISA 2012 põhiuuringu tulemuste kokkuvõte, http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12598.
11
Haridusasutusi administreerivad üksused (ministeeriumid, allasutused, KOV haridusametnikud), asutused, mis
pakuvad otseselt õppetööga seotud teenuseid ja vahendeid (kirjastused), asutused, mis pakuvad haridusega seotud
abiteenuseid (nt kutse- ja karjäärinõustamine).
12
Eesti Statistikaameti 2010. a andmetel teenivad naisõpetajad nii koolis kui ka ülikoolis 29% madalamat palka kui
nende meessoost kolleegid.
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poiste ja tüdrukute vajadustega arvestamist soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide
saavutamiseks, soostereotüüpide teadvustatust ühiskonnas ja nende taastootmise
vältimist õppe- ja kasvatustöös.

Indiviidide tasandil tähendab sugude võrdsus seda, et tüdrukud ja poisid, naised ja mehed tajuvad







endi õiglast kohtlemist;
võrdseid nõudeid, norme ja ootusi, võrdset tähelepanu, juhendamist ja toetamist;
võrdseid kriteeriume hindamisel;
vaimset ja füüsilist turvalisust, vabadust soolisest ja seksuaalsest ahistamisest;
häid suhteid soorühmade sees ja vahel, õigust oma arvamusi avaldada;
end vabana piiravatest stereotüüpsetest rolliootustest oma minapildi ja soolise identiteedi
kujundamisel.
Võrdsuse all mõistetakse seda, kui suurel määral saavad üksikisikud kasutada
hariduse ja koolituse eeliseid, võttes arvesse võimalusi, juurdepääsu, kohtlemist
ja tulemusi.
Euroopa Komisjon, 2006

2. Eesti hariduspoliitika põhisuundumused
Eesti haridusideoloogia13 on pikka aega olnud uusliberaalse maailmavaate mõjuväljas ning
sotsiaalse õigluse ning võrdsuse põhimõtteid pole eriti esile tõstetud. Eesti hariduse egalitaarsem14
arengusuund on sõnastatud Eesti elukestva õppe strateegias 2020.
Strateegia seab eesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ja võimetele vastavate
õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena võimalused väärikaks
eneseteostuseks ühiskonnas ning tööl ja pereelus.
Alus- ja põhihariduses tähendab see eelkõige keskendumist tüdrukute ja poiste isiksuste
individuaalsele arengule. Kuna just alus- ja põhihariduses kujunevad tüdrukutel ja poistel välja
õpioskused ja motivatsioon, arusaamad oma võimetest ja võimalustest, on sel perioodil võimalik
vältida sugude vastandamist ja toetada aegunud soorollidest ja -stereotüüpidest vabamat arengut.

13

Haridusideoloogia – uskumuste süsteem, mis väljendab teatud väärtushinnanguid ja mille alusel langetatakse
otsuseid praktilistes hariduskorralduslikes küsimustes.
14
Egalitaarne vaade haridusele seab esikohale kõigile lastele võrdsete haridusvõimaluste loomise, kusjuures võimete
väljaarendamine on kindlustatud pedagoogiliste ja organisatoorsete meetmetega.
Elitaarne lähenemine haridusele seab esikohale lapsel ilmnevatele võimetele vastava hariduse võimaldamise ja
toetamise (testidega väljasõelutud, lahterdatud võimekusastmetele vastav juurdepääs haridusele ja selle
finantseerimine). Kuna ilmnevad võimed olenevad suuresti lapse sotsiaalsest keskkonnast, muudab see raskemaks
vaesemate või vähem haritud peredest pärinevate laste võimete avaldumist ja sellekohase hariduse saamist. Nii on
elitaarne haridusvaade oma olemuselt diskrimineeriv.
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Hariduse konkreetsemad eesmärgid on sõnastatud haridusseadustikus,15 milles paljud normid
rõhutavad isiksuse ja ühiskonna pideva arengu võimaluste loomist.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on sõnastatud eesmärk, et üldhariduse omandanud inimesed
integreeruvad Eesti ühiskonda ja aitavad kaasa jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele,
majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

2.1. Hariduspoliitikate alusväärtused
Üldhariduskooli alusväärtusi haridusvaldkonnas seaduse tasemel ei määratleta. Rõhutatud on, et
oluliseks peetakse väärtusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseadusest, ÜRO inimõiguste
ülddeklaratsioonist, lapse õiguste konventsioonist ning Euroopa Liidu alusdokumentidest.
Inimõiguste ülddeklaratsiooni põhiväärtusteks on inimeste väärikus, võrdsus ning võõrandamatud
inimõigused. Eesti Vabariigi põhiseadus tunnistab inimese ja tema õigused ja vabadused kõrgeimaks
väärtuseks.
ÜRO lapse õiguste konventsiooni16 artiklite 28 ja 29 kohaselt tuleb vähendada koolist väljalangevust,
kaitsta lapse inimväärikust ja võimaldada haridust, mis on suunatud lapse isiksuse, vaimuannete,
vaimsete ja kehaliste võimete potentsiaali võimalikult täiuslikuks arendamisele ning
15

Eesti Vabariigi haridusseadus: hariduse eesmärk on 1) luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse,
samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja loodushoiu arenguks
maailmamajanduse ja kultuuri kontekstis; 2) kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi; 3) luua igaühele
eeldused pidevõppeks.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 3. Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja
iseärasusi arvestades:
1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk,
ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist
arengut.
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava § 3. täpsustab õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid: lapse mitmekülgne ja
järjepidev kehaline, vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne
minapilt.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on õpilase arengu toetamine nimetatud üheks üldhariduskooli alusväärtuseks –
§ 3. Üldhariduskooli alusväärtused lg 1 : Üldhariduskoolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning
teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.
Põhikooli riikliku õppekava § 3. Põhikooli sihiseade
(1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks
isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.
(2) Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja
sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.
Gümnaasiumi riikliku õppekava § 3. Gümnaasiumi sihiseade
(1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine
toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada
oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul
erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.
(2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase
tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased
omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või
gümnaasiumijärgses kutseõppes.
16
Lapse õiguste konventsioon, RT II 1996, 16, 56.
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ettevalmistamisele vastutusvõimeliseks eluks vabas ühiskonnas muu hulgas „sugude vahelise
võrdsuse ja erinevate rühmituste vahelise sõpruse vaimus“.

Euroopa Liidu põhiväärtusteks on inimväärikuse austamine, vabadus,
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.

Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina on võtnud kohustuse võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja
diskrimineerimise vastu ning edendada
 sotsiaalset õiglust ja kaitset,
 naiste ja meeste võrdõiguslikkust,
 põlvkondade solidaarsust,
 lapse õiguste kaitset.17
Kuigi soolised lõhed meie hariduses on osaliselt teadvustatud, on Eesti koos Ungari, Poola, Itaalia ja
Slovakkiaga ainsad EL liikmesriikidest, kus seni puuduvad sihipärased poliitikad soorollide ja
-stereotüüpide muutmiseks alg- ja põhihariduses.
2011. aastal Euroopa Komisjoni aruandes18 märgitakse kriitiliselt, et Eestis ei koguta andmeid
käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse aine valikute kohta soo kaupa, et ametnikud õigustavad soopõhiseid
valikuid tüdrukute ja poiste kaasasündinud erinevustega nende võimetes ja huvides, viitamata
seejuures ühelegi sellekohasele uuringule. Lisaks nimetatakse aruandes, et Eesti haridussüsteem on
liiga konservatiivne ega pööra tähelepanu nn varjatud õppekavale, mis säilitab soolisi stereotüüpe.
Sama aruanne viitab ka sellele, et soolise võrdõiguslikkuse seaduses püstitatud norme peetakse
ametnike seas liiga ebamääraseks.
Hariduse alusväärtused, millest peaks lähtuma ka kõik üldharidust puudutavad otsused, on
nimetatud riiklikes õppekavades19 jagatuna üldinimlikeks ja ühiskondlikeks väärtusteks. Viimaste
hulgas on nimetatud ka sooline võrdõiguslikkus.
Nagu ka muude alusväärtuste puhul tuleb hariduspoliitikat hinnata läbi iga väärtuse prisma – on
vaja hinnata, kas üks või teine otsus, protsess või tulemus on soolise võrdõiguslikkuse kui väärtuse
ja üldise hüve eesmärgiga kooskõlas.

17

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 2 ja 3.
European Commission, Directorate-General Justice. (2011) Sex discrimination in access to education: evaluation of
the need for and effectiveness of current measures in the Member States. A report submitted by GHK in association
with FGB,
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/conference_sept_2011/final_report_19_07_11_en.pdf.
19
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus „Põhikooli riiklik õppekava“ ja Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a
määruse „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 2 lg 3: Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus,
hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke
väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus,
keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).
18
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3. Hariduspoliitika ja sooline võrdõiguslikkus
Haridus- ja tööturul ilmneva soolise ebavõrdsuse vähendamisele on suunatud järgmised eesmärgid:
a) Eesti elukestva õppe strateegias 2020 nimetatud õpetajakutse atraktiivsuse
suurendamine meeste seas ja üldhariduses reaalainete õppimise populariseerimine
tüdrukute seas. Probleemina on nimetatud sooliselt stereotüüpseid erialavalikuid ja tööturu
soolise segregatsiooni suurenemist.20 Ligi kolmekümnest indikaatorist näeb kolm ette ka soo
kaupa andmete esitamise.21
b) Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukavas „Tark ja tegus rahvas, 2015–2018“ on kaks
eesmärki, millest üks on suunatud väljakujunenud sooliste ja ealiste stereotüüpide
vältimisele karjäärinõustamisel22 ja teine soolise tasakaalu tagamisele ametikohtade
täitmisel, toetuste eraldamisel ja otsustuskogudes.23
c) Eesti elukestva õppe strateegias 2020 on nimetatud liikumine eesmärgi poole, mille
kohaselt üliõpilaskond peegeldaks sisseastumisest lõpetamiseni ühiskonna struktuuri,
muu hulgas naiste ja meeste osakaalu ühiskonnas.
Eestis on probleemideks tunnistatud
 soopõhised traditsioonilised erialavalikud,
 tööturul väljakujunenud sooline segregatsioon ja seda alalhoidvad stereotüübid,
 soorühmade erinev motivatsioon hariduse, sh kõrghariduse omandamiseks jms.
Haridusavalikkuses tuntakse muret ka meesõpetajate puudumise, õpetajate madalate palkade,
poiste suurema väljalangevuse, kehvema õpiedukuse ja käitumisraskuste, koolivägivalla, sh soolise
ja seksuaalse ahistamise esinemise pärast, samuti haridus- ja tööturult eemale jäänud noorte pärast,
kelle hulgas on suurem osa noori mehi.
Eelarvamuslikud on aga sageli viisid, kuidas nn poiste probleemi avalikkuses sõnastatakse –
„feminiseerunud kool tõrjub poisse“, „naisõpetajad diskrimineerivad poisse“, „poisid vajavad
juhikoolitust“ jms. Kõigist väidetest, mis nõuavad poistele paremaid ja huvitavamaid tingimusi, võib
välja lugeda vaikiva oletuse, et tüdrukutele pole vaja huvitavamat õpetamist, liikumist, avastamist,
enesehinnangu tõstmist. Selline eelarvamus on sooliselt diskrimineeriv, sest struktuurse soolise
ebavõrdsuse diskrimineerivat olemust ei mõisteta. Ka erinevusi poiste ja tüdrukute õpiedukuses
püütakse selgitada enamasti eelarvamuslikult, toetudes soostereotüüpidele ja arusaamadele
sugudele „kaasasündinud“ omadustest.24

20

Eesti elukestva õppe strateegia, http://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf.
Madala haridustasemega mitteõppivate 18−24-aastaste osakaal; põhikoolist väljalangevus kolmandas kooliastmes ja
õpetajate sooline struktuur üldhariduses (naised : mehed (%)).
22
HTM arengukava „Tark ja tegus rahvas 2015−2018“. Alaeesmärk 3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma
vajaduste vastavus, 3.4, http://www.hm.ee/et/tegevused/arengukavad.
23
HTM arengukava „Tark ja tegus rahvas 2015−2018“. Alaeesmärk 5. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes
osaluse kasv, http://www.hm.ee/et/tegevused/arengukavad.
24
Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks
õpetamiseks ja kasvatamiseks. ENÜ 2012.
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Eestis on nüüdisaegse õpetajahariduse olulisust teadvustatud,25 aga õpetajakutseks vajalikke
teadmisi soost kui ühiskonna põhikategooriast, õpilaste soolise identiteedi kujunemisteguritest ja
soolisest võrdõiguslikkusest senistes hariduspoliitilistes dokumentides26 ei mainita.

4. Hariduspoliitikate aluseks olevad andmed ja indikaatorid
Riiklike hariduspoliitikate kujundamine eeldab rahvusvaheliste haridusnäitajate võrdlemist ja
haridusstatistikat, mille alusel saab hinnata, milline hariduskorraldus tagab paremaid tulemusi.27
Peale laialt tuntud rahvusvaheliste haridusuuringute PISA,28 TALIS29 ja TIMSS30 koguvad ja
vahendavad haridus- ja koolitusandmeid EL tasemel Euroopa Komisjon,31 Eurostat32 ja muud
organisatsioonid, mis teevad eriuuringuid üksikute haridus- või muude valdkondade, nt tööjõu,
sotsiaaltingimuste kohta.
Rahvusvaheliselt on kaks indikaatorit pühendatud just soolise ebavõrdsuse vähenemise mõõtmisele
hariduses:


teise taseme kutsehariduse õpilased soo järgi;

25

Õpetajahariduse strateegia 2008–2013.
Õpetajate kutsenõuded.
27
Rahvusvahelisteks hariduse võtmeindikaatoriteks on näiteks:
haridussüsteemist varakult lahkunud (18–24-aastaste osatähtsus, kes ei õpi tasemehariduses ja ei osale
koolitustel ning on põhi- või madalama haridusega);
noorte haridustase (vähemalt keskharidusega 20–24-aastaste osatähtsus);
teaduse ja tehnoloogia valdkonna lõpetanud (kolmanda taseme hariduse lõpetanuid teaduse ja tehnoloogia
valdkonnas tuhande 20–29-aastase kohta);
alushariduses osalemine vanuse järgi;
vähemalt keskharidusega 25–64-aastaste osatähtsus kogu rahvastikus;
madala funktsionaalse lugemisoskusega 15-aastaste õpilaste osatähtsus (PISA skaalal 1 või madalam).
Haridusstatistikas kasutatavate definitsioonide ja rahvusvahelise haridusstatistikaga saab tutvuda Statistikaameti
väljaandes: Rummo, T.-L., Tasemehariduse statistika käsiraamat, www.stat.ee/dokumendid/36463.
28
PISA (Program for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)
rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm. PISA mõõdab 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi
kolmes valdkonnas: matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Uuringuga mõõdetakse
põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi. Sellega hinnatakse, kuidas õpilased on
võimelised õpitut üldistama ja oskusi igapäevaelus rakendama. PISA tulemused annavad objektiivse võrdluspildi Eesti
ja teiste riikide põhihariduse taseme kohta.
29
Rahvusvaheline Õpetamise ja Õppimise Uuring TALIS (Teaching and Learning International Survey) on
rahvusvaheline OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni) uuring, mis keskendub õppekeskkonna ja
õpetajate töötingimuste kohta teabe kogumisele. TALISe taotluseks on hankida võtmetähtsusega andmeid õpetajate,
õpetamise ja õpetajate rolli kohta õppeprotsessis nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. TALIS pakub õpetajatele ja
koolidirektoritele võimaluse anda oma panus hariduse analüüsi ning hariduspoliitika kujundamisse.
30
Rahvusvaheline matemaatika ja loodusainete võrdlusuuring TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study) on Rahvusvahelise Haridustulemuslikkuse Hindamise Assotsiatsiooni projekt (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement). Uuringu eesmärk on võrdlevalt välja selgitada õpilaste teadmisi ja
oskusi matemaatikas ja loodusainetes.
31
Euroopa Komisjoni keeleoskusuuring (The European Survey on Language Competences) on esimene keeleoskuse
uuring, mis tehti 2011. a Euroopa Sotsiaalfondi programmis „Keeleõppe arendamine 2011–2013“. Andmed kogutakse
õpilastelt, kes on lõpetamas kohustuslikku haridust. Eestis uuritakse inglise ja saksa keele oskust.
32
UOE (Online Education Database) iga-aastane küsitlus, mille käigus kogutakse andmeid riiklike haridussüsteemide
kohta liikmesriikides (sisseastujate ja lõpetajate arv, personal, rahastamine jne).
26
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naiste osatähtsus kolmanda taseme hariduses: loodus- ja täppisteadustes ning tehnikas,
tootmises ja ehituses. (Indikaator mõõdab soolist disproportsiooni, naiste õppimist
traditsiooniliselt meeste õppevaldkondades, nagu loodus- ja täppisteadused, tehnika,
tootmine ja ehitus.)

OECD avaldab igal aastal haridusindikaatorite ülevaate „Haridus lähivaates: OECD indikaatorid”
(“Education at a Glance”),33 mis võrdleb soolisi erinevusi näitajate puhul, mis puudutavad








keskhariduses osalemist ja selle omandamist;
kutseorientatsiooni (edasiõppimise valdkonda);
kolmanda taseme hariduse omandamist;
omandatud hariduse seost tööturul osalemisega;
sissetulekut;
haridustaseme seost tervisega (oodatava elueaga);
haridustaseme seost õpetajate koosseisuga.

Indikaatorid kirjeldavad lisaks hariduses osalemisele ka haridusele tehtavaid kulutusi ning seda,
kuidas haridussüsteemid toimivad ja millised on nende väljundid (nt harituse mõju sissetulekule ja
täiskasvanute töövõimalustele).
Euroopa Liidu tasemel hinnatakse haridussüsteemide võrdsust-ebavõrdsust soorühmade
ainevaliku, õpitulemuste ja koolikultuuri alusel. Soolise aspekti kõrval analüüsitakse ka õpilaste
perekondlikku ja etnilist tausta.
Riikide inimarengu võrdlemisel hinnatakse alati seda, kui suured on soolised erinevused.34
Kõigis soolist võrdõiguslikkust mõõtvates indeksites ja indikaatorites on üheks hinnatavaks
aspektiks sooline võrdsus hariduses.35
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksis36 arvestatakse soolist lõhet kolmanda taseme
hariduses, hariduses ilmnevat soolist segregatsiooni ja osalemist elukestvas õppes.

33

OECD. Education at Glance. OECD indicators.
2011: http://www.oecd.org/education/highereducationandadultlearning/48631582.pdf,
2012: http://www.oecd.org/edu/eag2012%20(eng)-Ebook%20(FINAL%2011%2009%202012).pdf.
34
UNDP.
35
Tütarlaste ja poiste, naiste ja meeste käsitlemine homogeensete soorühmadena on iseloomulik rahvusvahelistele
võrdlevatele haridusuuringutele (PISA, TIMSS) ning positivistlikule haridussotsioloogiale, mis pööravad tähelepanu
struktuursetele ja institutsionaalsetele aspektidele ebavõrdsete soosuhete taastootmisel.
36
EIGE Gender Equality Index, http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/about.
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Sooline ebavõrdsus hariduses
Eesti riikliku37 ja ametkondliku38 statistika39 alusel saab põhi- ja keskhariduses välja tuua soolise
ebavõrdsuse põhiprobleemidele viitavad näitajad:









Poisid katkestavad õpinguid sagedamini kui tüdrukud.
Pikendatud õppe ja erivajadustega laste põhikooliklassides on ülekaalus poisid.
Võrreldes põhikooliga väheneb poiste osatähtsus gümnaasiumis järsult.
Üldharidusest liiguvad kutseharidusse pigem poisid.
Keskharidusjärgses kutseõppes õpib rohkem tüdrukuid kui poisse.
Poisid valivad õppimiseks tehnika, tootmise ja ehituse ning loodus- ja täppisteaduste
valdkonna, tütarlapsed valivad õppimiseks sotsiaaltöö, hariduse, tervise, ärinduse ja õiguse
valdkonna.
Alushariduse õpetajate hulgas praktiliselt meesõpetajad puuduvad, üldhariduse õpetajate
hulgas on enamuses naised.

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel40 langes näiteks aastatel 2006–2010
päevase õppevormiga üldhariduskoolide põhikooli viimasest astmest poisse
välja üle kahe ja poole korra rohkem kui tüdrukuid.

Haridus peaks suutma kiiresti reageerida ühiskondlikele muutustele.
Hariduspoliitika väljatöötamiseks on vajalikud sugude kaupa esitatavad andmed, mis võimaldavad
analüüsida,
 kas mõni nähtus mõjutab poisse ja tüdrukuid, naisi ja mehi erineval moel;
 kas mingi sotsiaalne probleem, protsess või norm puudutab eelkõige ühest soost inimesi
jms.

37

EV Statistikaamet.
EHIS.
39
Eestis tundub sootundliku statistika kujundamisel olevat takistuseks see, et soolise võrdsusega eeldatakse kõik
enamvähem korras olevat. Soostatisika on aga oluline just selleks, et kontrollida, kas see on tõesti nii. Võimalikud
väärkujutlused soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eestis segavad seda objektiivselt hindamast ja muutmast. Statistika
peaks aitama muutust edendada, stereotüüpe hävitada ja tegelikust olukorrast arusaamist luua. Seega annab
statistika ka aluse poliitikate loomiseks ja poliitiliste vahendite hindamiseks. Soostatistika tõstab teadlikkust, veenab
poliitikuid, edendab ja inspireerib muutusi. Ideaalis peaks see looma kallutamata aluse sooteadlikuks poliitikaks ja
meetmeiks selle saavutamisel ning toimima poliitiliste meetmete hindaja ja seirevahendina.
40
EHIS (2006–2010)
38
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5. Soo kaupa esitatud andmete tõlgendamine
Soolised erinevused ja ebavõrdsus haridusvaldkonnas ja tööturul ei tulene
bioloogilistest erinevustest, vaid väljakujunenud tavadest ja traditsioonilistest
ettekujutustest tütarlastele ja poistele, naistele ja meestele sobivast
käitumisest.
Sotsiaalsed ootused on mõjutatud ühiskonnas levinud soostereotüüpidest.

Soostereotüüpset suhtumist iseloomustavad ühiskonnas ühiselt jagatud uskumused ja
eelarvamuslikud hoiakud, mille alusel poistele ja tüdrukutele, naistele ja meestele omistatakse
meelevaldselt omadusi, rolle, sobivaid töid jms nende soolise kuuluvuse alusel. 41
Eestis on laialt levinud arvamus, et poiste ja tüdrukute intellektuaalne ja füüsiline areng on täielikult
geneetiliselt (bioloogiliselt) määratud. Usutakse, et mehelik ja naiselik käitumine, õppimise ja
teadmiste omandamise viis on tingitud bioloogilistest erinevustest, ette antud geneetiliselt.
Sellised teadmised on alates 1980. aastatest teaduslikult kummutatud – uurimustest on selgunud,
et sugudevahelised erinevused on väiksemad kui erinevused soorühmade sees.
Alates 1980. aastatest on põhjalikult uuritud, kuidas kujundatakse soorolle sotsiaalsete
institutsioonide – perekond, kool, õigus, majandus, meedia – kaudu.
Uuringutest on selgunud, et ühiskonnas kehtivad soostereotüübid42 juhivad tüdrukuid ja poisse
valima soole sobivaks peetavaid elustrateegiaid, käitumisstiile, suhteid teistega ning võivad
kitsendada haridusvalikuid ja võimalusi elus ning pärssida annete ja huvide väljaarendamist.

5.1. Soolisusega seotud müüdid
Soostereotüüpide abil võetakse omaks soolisusega seotud müüdid.43
Allpool on toodud näiteid nii üldistest kui ka haridusvaldkonna müütidest.
1. MÜÜT. Kõik naiste ja meeste erinevused on paika pandud looduse ja hormoonide poolt.
Teadus: erinevus on reproduktiivses funktsioonis, aga suur osa muid erinevusi
41

Gender stereotyping and education. Combating Gender Stereotypes In Education / Maureen Bohan, Council of
Europe, CDEG, 2011, 26 pp, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gendermainstreaming/CDEG_2011_16_GS_education_en.pdf.
42
Stereotüüp on hindava iseloomuga, hoiakuline, lihtsustatud üldistus mingile rühmale omistatavate omaduste ja
käitumiste kohta. Soostereotüübid on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud
uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise,
välimuse jms suhtes.
43
Müüt on kultuuris üldiselt omaksvõetud (väär)arusaam ühiskondlike nähtuste mõistmiseks ja selgitamiseks ning
korraldamiseks viisil, mis on kooskõlas valitseva maailmavaate või ideoloogiaga ning selle abil kujundatud, et muuta
see endastmõistetavaks ja loomulikuks.
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on kujundanud kultuurikeskkond – need on sotsiaalselt konstrueeritud. Ka kõik
hormoonid on naiste ja meeste kehades samasugused, aga nende tasemes ja mõjus
on palju rohkem erinevusi indiviidide kui sugude vahel.
2. MÜÜT. Naised ja mehed erinevad oma omaduste ja võimete poolest põhimõtteliselt.
Teadus: naiste ja meeste aju ei erine kognitiivsete võimete poolest – kõik
oleneb rohkem sellest, kuidas sotsialiseerimise käigus on õpitud oma aju kasutama.
Stereotüüpsed ühiskonna ootused sunnivad inimesi omandama just neid
omadusi, võimeid ja rolle, mida naistelt ja meestelt on oodatud.
3. MÜÜT. Naistele ja meestele sobivad erinevad töö- ja tegevusalad.
Teadus: nüüdisajaks väljakujunenud tööjaotusel ei ole mingit bioloogilist ega
geneetilist alust – see on sotsialiseerimise tulemus ja peegeldab fakti, et poisse ja
tüdrukuid kasvatatakse erinevalt. Sotsiaalsete sooliste erinevuste ja ebavõrdsuse
taastootmine toimub ühiskonnas, mõjutatuna arvukatest teguritest.
4. MÜÜT. Naised vastutavad kodu ja pere eest, mehed on pere ülalpidajad.
Teadus: traditsiooniline peremudel on muutunud, muutumas on ka soorollid,
sest naised on meestega võrdväärselt tööturul ja sageli ise oma pere ülalpidajad.
5. MÜÜT. Väljakujunenud sugudevahelised suhted pole muudetavad.
Teadus: sugudevahelised suhted on eri ajalooperioodidel ja kultuurides erinevad, muutuvad
ja seega ka muudetavad.

Tegelikult on naiste ja meeste kui ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse
rühma sees erinevusi rohkem kui naiste ja meeste kui kahe sotsiaalse rühma
vahel.

Müüdid hariduses
1. MÜÜT. Poisid ja tüdrukud õpivad täiesti erinevalt.
Teadus: individuaalsed erinevused õpistiilides on palju suuremad kui sugude
vahel.
2. MÜÜT. Poistel ja tüdrukutel on erinevad kaasasündinud huvid ja akadeemilised
tugevused.
Teadus: poistel ja tüdrukutel ei ole sünnipäraselt erinevad huvid ja akadeemilised
tugevused, vaid need on suures osas omandatud ning ühiskondlikult mõjutatud.
3. MÜÜT. Kool ja koolikultuur sobivad tüdrukutele paremini.
Teadus: kool ja koolikultuur ei soosi tüdrukuid – tüdrukutel on tervise- ja
ärevushäireid ning depressiooni rohkem kui poistel, aga neid ei märgata nii, nagu
märgatakse poiste kõrgemat verbaalset, füüsilist ja sotsiaalset agressiivsust.
4. MÜÜT. Poisid vajavad meesõpetajat.
Teadus: õpiedu ei määra õpetaja sugu, vaid õpetamise kvaliteet.
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5. MÜÜT. Koolis koheldakse kõiki võrdselt.
Teadus: näiliselt sooneutraalne haridus ei taga iseenesest võrdseid võimalusi
ja võrdset kohtlemist. Võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemisega on tegemist siis,
kui koolis teadlikult välditakse soostereotüüpe ja luuakse õpikeskkond, mis tagab
tütarlaste ja poiste võrdsed haridustulemused ning toimetuleku tänapäeva kiiresti
muutuvas ühiskonnas.

Poiste ja tüdrukute võimed, anded, hoiakud ja käitumisviisid kattuvad ning
enamikul juhtudel kattuvad need väga suures ulatuses.

Sooküsimusi haridusvaldkonnas tuleb käsitleda ja analüüsida laiemalt, võttes arvesse omavahel
läbipõimunud protsesse ja struktuure, mis soolisi erinevusi rõhutavad, tüdrukuid ja poisse
vastandavad ning naisi ja mehi erinevalt väärtustavad. Lasteaiad ja koolid täidavad
sotsialiseerimisülesandeid, sageli teadmatult ja tahtmatult soolisi stereotüüpe ja soorolliootusi
korrates, mõistmata, et need piiravad noorte valikuid ja toimetulekut hilisemas elus.
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6. Sooline sotsialiseerimine
Traditsioonilise haridussüsteemi vahendatud varane sooline stereotüpiseerimine, mis toetus
soolistele stereotüüpidele õpikutes ja õppetekstides, erinevate oskuste õpetamisele jms, sai kriitika
osaliseks lääneriikides 1980–1990. aastatel. Analoogselt selle suundumusega ning Eestis tehtud
samalaadsete uuringute tulemusel44 kehtestati alates 2007. aastast määrused,45 mis keelasid
44

Soorollid õppekirjanduses, Toim J. Mikk. Tartu Ülikooli Pedagoogika osakonna väljaanne nr. 12, Tartu, 2002,
http://www.enut.ee/lisa/soorollid.pdf.
45
Haridus- ja teadusministri määrus „Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale
vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule
õppekirjandusele“ (RTL 2007, 80, 1379).
Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruses „Õpikutele, tööraamatutele, töövihikutele ja muule
õppekirjandusele, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad nõuded“ on paragrahvi 2 lõikes 2
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sooliste stereotüüpide kasutamise õppekirjanduses. Nimetatud määruse rakendamise analüüs on
veel ees.
Rohked uuringud kinnitavad erinevust suhtumises poistesse ja tüdrukutesse, millega
taastoodetakse soostereotüüpe ja sugudevahelist ebavõrdsust. Sedalaadi suhtumiste üheks allikaks
on õpetajaskonna nii teadvustatud kui ka teadvustamata arusaamad, mis omakorda peegeldavad
ühiskonnas levinud soolisi eelarvamusi, stereotüüpe ja müüte.
2011. aastal korraldatud Eesti üldhariduskoolide õpetajate küsitlusest46 selgusid üldlevinud müüdid,
soostereotüübid ja traditsioonilised soorolliootused.





66,7% õpetajate arvates on tööturg jagunenud nn naiste- ja meestetöödeks seetõttu, et naised
ja mehed sobivadki paremini eri tööde tegemiseks.
Enam kui pool õpetajatest arvas, et ühiskonna ootusi naistele ja meestele ei saa muuta (69,6%).
Iga teine õpetaja (51,5%) oli veendunud, et poisid vajavad rohkem aktiivseid
õpetamismeetodeid ja elamusi kui tüdrukud.
Peaaegu pooled (46%) olid seisukohal, et poiste kasvatamisel tuleb silmas pidada ja rõhutada
traditsiooniliste mehelike omaduste kujundamist. Meessoost ja mitte-eestlastest õpetajate
seisukohad toetasid traditsioonilisi soostereotüüpe teistest veidi enam.

Kool on osa ühiskonnast. Ühiskonnas kehtivad ootused tütarlastele ja poistele peegelduvad ka
õpetajate ootustes eri soost õpilastele vajalikest oskustest.47

sätestatud, et õppekirjandus peab lähtuma õppekava üldosas nimetatud alusväärtustest, sh arvestama
mitmekultuurilisuse põhimõtet, vältima stereotüüpe, mis õhutavad soolisi, rahvuslikke, usulisi, kultuurilisi või rassilisi
eelarvamusi.
46
„Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks
õpetamiseks ja kasvatamiseks“, http://www.enu.ee/haridus-ja-sugu/index.php?keel=1&id=463.
47
„Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks
õpetamiseks ja kasvatamiseks“.
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Joonis. Õpetajate vastused küsimusele, milliseid oskusi nad peavad oluliseks tüdrukute, milliseid
poiste puhul.
Uuringutulemused näitavad, et hoolimata statistiliselt suurtest soolistest erinevustest hariduses on
nii poliitilisel kui ka koolide tasandil probleem teadvustamata, selle lahendamise eesmärgid
lähemalt uurimata ja võimalused Eesti jaoks konkretiseerimata.
Eesti õpetaja peaks esmahariduse omandamise käigus saama teadmisi ja oskusi, et kriitiliselt
analüüsida ja hinnata kehtivat soosüsteemi, märgata soolist ebavõrdsust ning soosuhete üle
arutleda teaduslike erialateadmiste valguses. Uurimusest selgus ka õpetajate endi huvi selliste
teadmiste saamise vastu. Iga teine õpetaja peab oluliseks saada soolise võrdõiguslikkuse alaseid
õppevahendeid, koolitusi, metoodilisi materjale.

7. Soolise ebavõrdsusega seotud uurimisprobleemid
Rahvusvaheliselt uuritakse
 miks koolist kukub rohkem välja poisse kui tüdrukuid;
 miks tütarlapsed ei kaldu enda valikuid seostama matemaatika ja tehnoloogia alal;
 miks pole lugemine atraktiivne paljude poiste jaoks;
 millised tegurid mõjutavad haridustulemuste soolisi erinevusi;
 kuidas muuta sooliselt väljakujunenud haridus-, eriala- ja kutsevalikuid;
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kuidas soolist ebavõrdsust koolis luuakse ja taasluuakse;
miks on koolides vähe meesõpetajaid;
millised on hariduslikku ebavõrdsust tekitavad või võimendavad filtrid ja barjäärid;
millised haridusvälised ja haridusesisesed tegurid tekitavad või soodustavad soolist
ebavõrdsust;
milliste tegevustega tuleks kõige efektiivsemalt neid barjääre kõrvaldada: kuidas
vähendada õppest väljalangevust, hariduse kvaliteedi ebavõrdsust,
miks tütarlaste parem õpiedukus ei taga nende edukust siirdumisel koolist tööle või
osalemisel poliitiliste ja majanduslike otsuste langetamisel,

Uurimustulemused on aluseks teadmispõhistele hariduspoliitilistele otsustele.

8. Rahvusvahelistest uuringutest selgunud seaduspärasused
Uuringutest on selgunud, et










kognitiivsed võimed ei olene inimese soost;
õpetus ja kasvatus ei ole kunagi sooliselt neutraalsed ega ka mitte võrdsed ja õiglased;
isegi samas haridusasutuses samades ruumides ning sama õpetaja käe all saavad tüdrukud
ja poisid erinevaid kogemusi;48
õpetajate ja õpilaste soolised eelarvamused ja stereotüübid, mis läbivalt ilmnevad
õppetöös, klassiruumis ja koolis, on enamasti teadvustamata, neile toetuv käitumine
ettekavatsematu ning tahtmatu;
poistele antakse käitumises ja eneseväljendamises rohkem vabadust, tüdrukute juures
hinnatakse enam sõltuvust, poiste juures omaalgatuslikkust;49
poisid peavad soolisest määratlusest rangemalt kinni kui tüdrukud alates lasteaiast –
enamasti mängivad tüdrukud rollimänge ja poisid ehitusmänge ning need mallid ilmnevad
hiljem naiste ja meeste kutsevalikus50 jms;
pole selliseid erilisi õppe- ja kasvatusmeetodeid, mis vähendaksid erinevusi poiste ja
tüdrukute õppeedukuses ja pole olemas nn poistesõbralikku pedagoogikat,
aga kui suudetakse pidurdada traditsioonilisi mehelikkuse, hegemoonilise maskuliinsuse
ilminguid, paranevad nii tütarlaste kui ka poiste tulemused;51

48

Sadker, M., & Sadker, D. (1994). Failing at fairness: How our schools cheat girls. New York: Touchstone; Kimmel, M.
Aronson, Amy, eds. (2004). Men & Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia. Santa Barbara, Calif.
49
Maccoby, E. (1980) Social development. Psychological growth and parent-child relationship. Harcourt Brave
Jovanovich, Inc. USA.
Rusanen, E. & Rusanen, T. (1987) Lasten sukupuolirooliasenteet ja stereotypiat kognitiivisen kehitysteorian valossa.
Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen
koulutusohjelman pro gradu — tutkielma.
50
Eliasson, M. & Carlsson, M. (1989) Naisen psykologia. Suom. Marja Haapia (1993). Lademann.
51
Gender and education: the evidence on pupils in England. Department for education and skills, 2007,
www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RTP01-07.pdf.
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õpetaja sugu ei ole õpitulemuste puhul määrav – meesõpetaja puhul ei parane poiste
ja/või naisõpetajate puhul tüdrukute õpitulemused;52
poiste ja tüdrukute sooline minapilt mõjutab seda, kuidas nad tajuvad ühiskonda ja
võimalusi, mida see neile pakub;
sooliste aspektidega mittearvestamine piirab valikuvõimalusi ja mõjutab negatiivselt
õpilaste enestunnetust, õppeedukust, võimeid, oskusi ning enesekindlust.53-54

Eestis on aeg-ajalt kuulda soovitusi tüdrukute ja poiste eraldi õpetamiseks. Rahvusvaheliselt ei
peeta seda soovitavaks, sest seniste uuringute kohaselt on sooliste stereotüüpide vähendamise
eesmärgil efektiivne poiste ja tüdrukute ajutine eraldi õpetamine siis, kui eesmärgiks on:
 suurendada tütarlaste enesekindlust ja/või toetada nende tegutsemist sooliselt
ebatraditsioonilistes valdkondades;
 anda poistele selliseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis aitavad vähendada hegemoonilise
maskuliinsuse püüdeid.
Eraldi on lihtsam ja saab ka avameelsemalt käsitleda näiteks seksuaalsusega liituvaid kultuuris
kehtivaid ootusi, norme ja näivaid enesestmõistetavusi.
Suure rühma lääneriikides tehtavaid uuringuid moodustavad soo ja konkreetsete õppeainetega
seotud käsitlused (sugu ja muusikaõpetus, sugu ja matemaatika, sugu ja infotehnoloogia jms.), mille
uurimiseesmärkideks on välja selgitada, kuidas soolisuse konstrueeritus mingis sotsiaal-kultuurilises
kontekstis mõjutab nii ainekursuste sisu kui ka selle vahendamist ja omandamist.
Juhtivaks erialaajakirjaks on kujunenud soo ja hariduse assotsiatsiooni (Gender and Education
Association) publitseeritav ajakiri Gender and Education.55 Publitseeritud on hariduse ja
sooteemalisi entsüklopeediaid56 ja põhjalikke ülevaateid,57 aruandeid,58 teadusuuringuid,59-60 mis
toetavad teadmistepõhiste hariduspoliitiliste otsuste väljatöötamist.61

52

Krieg, J. M. Student Gender and Teacher Gender: What is the Impact on High Stakes Test Scores? Current Issues in
Education [On-line], 8(9) 2005, April 12, http://cie.ed.asu.edu/volume8/number9.
53
Skelton, Ch. Boys and Girls in Elementary School. – The SAGE Handbook of Gender and Education. Christine Skelton,
Becky Francis, Lisa Smulyan (Eds.). SAGE Publications: London. 2006, p. 139–151.
54
Davidson, K., G. and Frank, B. W. Masculinities and Secondary Schooling in Handbook on gender and education.The
SAGE Handbook of Gender and Education. Christine Skelton, Becky Francis, Lisa Smulyan (Eds.). SAGE Publications:
London. 2006, p. 152–165.
55
GEA, http://www.genderandeducation.com.
56
The SAGE Handbook of Gender and Education – Sage Publications.
57
Francis, B. & Skelton, C. (eds.) (2001). Investigating Gender: Contemporary perspectives in education. Buckingham:
Open University Press. TLÜ AR.
58
Gender and Education (and Employment). Gendered imperatives and their implications for women and men lessons
from research for policy makers. An independent report submitted to the European Commissionby the NESSE
networks of experts. European Commission, 2009, http://www.nesetweb.eu/sites/default/files/gender-research.pdf.
59
Arnot, Madeleine and Mac An Ghaill (2006) The Routledge Falmer Reader in Gender and Education. London:
Routledge Falmer.
60
Paechter, C. (2007). Being boys. Being girls. Learning masculinities and femininities. McGraw Hill Education: Open
University Press. Maidenhead, England, 2007.
61
Papp, Ü.-M. Soouuringud haridus- ja kasvatusvaldkonnas. Haridusleksikon (toim Mikser, R.) Eesti Keele Sihtasutus,
2013, lk 228–233.
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Eestis on soouuringuid haridusvaldkonnas vähe ning neid on tehtud lühiajaliste projektide raames
või üliõpilastöödena.62
Varasemad arusaamad vastanduvatest soolistest erinevustest kui sünnipärastest ja etteantutest on
asendunud arusaamaga, et sotsiaalseid erinevusi loovad just erinevad kogemusmaailmad ja et
selliseid sotsiaalselt loodud ja vastanduvaid erinevusi on vaja vähendada.
Kui varasem poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine lähtus nägemusest, et naiste ja meeste
elumaailmad vajavad eristamist, siis nüüdisaegsete arusaamade kohaselt on eesmärk hoopis
mõlema sugupoole oskuste-teadmiste laiendamine, nende soorollide ja soostereotüüpidest
ehitatud piiride lammutamine. Seda kõike haridustulemuste võrdsuse ja ühiskonna sotsiaalmajandusliku arengu nimel.
NB! See, mida peetakse omaseks tüdrukutele ja poistele, naistele ja meestele,

62

Lepimann, A. Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal. Magistritöö,
1996.
Soorollid õppekirjanduses (toim J. Mikk).
Aavik, K., Kajak, K. Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal:
empiiriline uurimus (ENUT). 2009. a.
Ots, A. Õpilaste soolised erinevused ja toimetulek koolis. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Kikas,
E. (toim) Eduko, https://www.tlu.ee/files/arts/11337/%C3%95ppi56fdcaad66ae5ef2f6cf3a77ff5d4cbf.pdf
Kuurme, T. Haridus, kasvatus ja sugupool. Raili Marling (toim). Sissejuhatus soouuringutesse (238–272). Tartu: Tartu
Ülikooli Kirjastus, 2010.
Kuurme, T. Pilguheit soolisele tegelikkusele Eesti haridussüsteemis. Marling, R., Järviste, L., Sander, K. (toim). Teel
tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II (127–137). Sotsiaalministeerium, 2010.
Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks
õpetamiseks ja kasvatamiseks. Artiklikogumik. Toim Ü.-M. Papp. Tallinn: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus,
2012. 111 lk, http://www.enu.ee/lisa/468_Kas_opilased_voi_poisid_ja_tydrukud_Artiklikogumik.pdf.
Pehk, L. (2010) Soolised stereotüübid ja haridus. ENUTi UUDISED 1/10, http://www.enut.ee/lisa/uudised_2010_1.pdf.
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9. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine haridusvaldkonnas – õiguslikud
ja poliitilised alused
Ühinedes Euroopa Liiduga, võttis ka Eesti enda üheks arengueesmärgiks ühiskonnas väljakujunenud
soolise ebavõrdsuse kaotamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise.63-64 Seega on üks ühiskonna
arengu eesmärke liikuda sellise olukorra poole, kus naistel ja meestel on tegelikkuses võrdsed
õigused, kohustused, vastutused ja võimalused kõigis ühiskonnaelu valdkondades, ehk
demokraatliku ja jätkusuutliku ühiskonna poole.
Selleni jõudmiseks on muu hulgas vaja
 mitmekesistada mõlema soogrupi haridus- ja kutsevalikuid,
 vabaneda stereotüüpsetest eelarvamustest,
 muuta paindlikumaks kitsaks jäävaid soorollimudeleid.65-66
Need eesmärgid on püstitatud kõigile EL liikmesriikidele, sest ebavõrdsus haridus- ja
koolitussüsteemides, mille tagajärjeks on näiteks kehvad õpitulemused, koolist väljalangemine või
varane koolist lahkumine, viib suurte sotsiaalkuludeni tulevikus.67
ÜRO Naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni68 artiklites 5 ja 10 on
sõnastatud kohustus ja eesmärk – muuta meeste ja naiste käitumise sotsiaalseid ja kultuurilisi
mudeleid, stereotüüpseid ettekujutusi meeste ja naiste rollijaotusest ning saavutada naiste ja
meeste võrdsus nii kõigis õppeasutustes kui ka igat liiki kutseettevalmistuses.
Konventsioon näeb ette eesmärgi saavutamiseks vajalike paranduste tegemist õppevahenditesse ja
kooliprogrammidesse, samuti eesmärgile vastavate õpetamismeetodite kohaldamist.
2004. aastal kehtima hakanud soolise võrdõiguslikkuse seadus69 sätestab haridusasutustele
normid:
 järgida naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet (töölevõtmisel, töötasude
määramisel jms), et mitte rikkuda otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise
keeldu, mis kehtib kõigis ühiskonnaelu valdkondades;
 edendada soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult;
 muuta vajaduse korral tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise
võrdõiguslikkuse saavutamist;
 tagada, et õppekavad, kasutatav õppematerjal ja tehtavad uuringud aitavad kaasa
naiste ja meeste (poiste ja tüdrukute) ebavõrdsuse kaotamisele ja soolise
võrdõiguslikkuse (naiste ja meeste, poiste ja tüdrukute õiguste, kohustuste,
vastutuste ja võimaluste võrdsuse) edendamisele;

63

EÜ asutamislepingu artikkel 2, artikli 3 lõige 2 ning artiklid 137 ja 141.
Euroopa Liidu põhiõiguste harta.
65
Euroopa komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010 (KOM(2006)0092) ja nende mõju hinnang
(SEK(2006)0275).
66
Soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakt, mille võttis vastu Euroopa Ülemkogu oma 23. ja 24. märtsi 2006. aasta
Brüsseli kohtumisel.
67
HTM uuring.
68
ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (RT II 1995, 5, 31).
69
Soolise võrdõiguslikkuse seadus (RT I, 21.04.2004, 27, 181).
64
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tagada, et nimetatavates kollektiivsetes otsustuskogudes oleksid esindatud
mõlemad sugupooled.

Haridusasutustele on kehtestatud lisaks soolise diskrimineerimise keelule ja sugude võrdse
kohtlemise normile ka soolise ebavõrdsuse vähendamine ja soolise võrdõiguslikkuse (tütarlaste ja
poiste, naiste ja meeste õiguste, kohustuste, võimaluste ja vastutuste võrdsuse) edendamine.
Kohustus eeldab poiste ja tüdrukute, naiste ja meeste erinevate vajadustega arvestamist ja nende
rahuldamist, lähtudes tulemuse võrdsuse kriteeriumist.

Soolise võrdõiguslikkuse seadusega on loodud õiguslik alus sihipäraseks soolist
ebavõrdsust vähendavaks ja võrdõiguslikkust edendavaks tegevuseks
haridusvaldkonnas.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduses rõhutatud süsteemsus ja eesmärgipärasus eeldavad, et soolise
ebavõrdsuse kaotamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid on püstitatud,
arvestades kaardistatud olukorda ja selgunud probleeme ning nende lahendusvõimalusi.

10. Juhised soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud õigusnormide
täitmiseks
Normide rakendamiseks ja kohustuste elluviimiseks on Eestis mitme projektiga koostatud
lasteaedade ja koolide õpetajatele ning õpikute autoritele juhendeid ja käsiraamatuid, mis aitavad
analüüsida ja mõista, mis toimub lasteaias, koolis, kuidas sugu määrab kogemuse ja hariduse
olemuse ning milline tähendus ja seos on lasteaial ja koolil hilisema erialavaliku, karjääri ja
eluteega.70

70

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades. ENÜ,
www.enu.ee/lisa/366_Haridussoovitused5.pdf.
Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides,
www.enu.ee/lisa/374_Vabaks.pdf.
Soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste ja hoiakute auditi soovituslik metoodika,
www.enu.ee/lisa/465_Auditi%20soovituslik%20metoodika.pdf.
Ärka, märka, tegutse. Käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti
arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös,
www.enu.ee/lisa/476_arka_marka_tegutse_veebi.pdf.
Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses. Käsiraamat õpetajatele.
Koost. Papp, Ü., Kütt, R.) ENÜ, 2013,
http://www.enu.ee/lisa/458_Soolise%20vordoiguslikkuse%20teemad%20yhiskonnaopetuses.pdf.
Metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele "Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja
kasvatustöö poole,
http://enut.ee/lisa/metoodiline_juhendmaterjal.pdf.
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Kooli kui organisatsiooni analüüsimiseks naiste ja meeste võrdse kohtlemise normide aspektist saab
kasutada ettevõtete juhtidele koostatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise juhendit71 ja/või
asjakohast osa soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommentaarides.72

10.1. Mida teha riigi tasandil?
Euroopa Nõukogu koostatud soolise võrdõiguslikkuse standardites on riikidele soovitatud:
 lisada soolise võrdsuse põhimõte selgesõnaliselt haridusseadustikku, arvestada sooliste
aspektidega kõigis hariduspoliitilistest otsustes, lisada soolise võrdõiguslikkusega seotud
teemad õpetajate esma-, ümber- ja täiendusõppesse;
 korraldada regulaarne järelevalve õppekavade, õppeainete sisu, haridusstandardite, õppeja teadmiste omandamise vahendite, klassi- ja koolielu korralduse üle, et kaotada soolised
stereotüübid kõikidel haridussüsteemi tasanditel;
 rakendada ajutisi positiivseid erimeetmeid tüdrukutele ja poistele võrdse ligipääsu
tagamiseks nendesse hariduse ja kutseõppe valdkondadesse, kus traditsiooniliselt on olnud
ülekaalus ühe soo esindajad;
 toetada projekte ja programme, mis aitavad arendada tüdrukutel ja poistel oskusi, mida
soorollistereotüüpide tõttu on kaldutud seostama vastassoo esindajatega;
 toetada ja rahastada soo- ja naisuurimusi ülikoolides ja teadusasutustes;
 seada sisse regulaarne seire- ja hindamissüsteem tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste
osalemise kohta haridussüsteemi kõikidel tasanditel.73
OECD soovitab soolise võrdsuse saavutamiseks hariduses:74
1) Poliitikaid ja meetmeid, mis on suunatud soostereotüüpsete haridus- ja koolitusvalikute
muutmisele:



julgustada vanemaid ja õpetajaid tõstma tütarlaste enesekindlust, motivatsiooni ja huvi
jätkata teaduse-tehnika ja matemaatikaga seotud eriala- ja kutsevalikuid;
jälgida, et õppekavad, õppematerjalid ning koolitusmeetmed väldivad sooliste
stereotüüpide kasutamist ja soodustavad tütarlastel teadus- ja tehnikavaldkonna ainete ja
edasiõppimisvõimaluste valimist;

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ajalooõpikutes ja -õppes,
http://www.enut.ee/lisa/soovitused_sootundlikuks_ajaloooppeks.pdf.
Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes,
www.enut.ee/lisa/soovitused_yhiskonnaopetus.pdf.
71
Kasu ja tasakaal: soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele. Koost. Donlevy,
Vicki ; Silvera, Rachel. Tallinn, Sotsiaalministeerium 2007.
72
Albi, K., Laidvee, J., Papp, Ü.-M, Sepper, M.-L. Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura,
2010,
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/sooline_v6/Soolise_vordoiguslikkuse_seadus__K
ommenteeritud_valjaanne.pdf.
73
Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele REC(2007)17 liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse
standardite ja mehhanismide kohta.
74
OECD: Report on the Gender Initiative: Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship,
http://www.oecd.org/education/48111145.pdf.
OECD. Policy interventions to address gender differences, http://www.oecd.org/inclusivegrowth/Closing%20the%20Gender%20Gaps.pdf.

24




rakendada meetmeid, mis suurendaksid soolist tasakaalu õpetajaskonnas, ja naiste
rollimudeleid valdkondades, kus tüüpiliselt domineerivad mehed;
toetada haridusuuringuid, mis lubaksid välja selgitada, millised tegurid mõjutavad soolisi
erinevusi haridusvalikutes.

2) Tõsta hariduse kvaliteeti ja ressursside tõhusamat haldamist, et parandada tütarlaste ja poiste
võrdseid haridustulemusi.
Lisaks poliitilisele tahtele on vaja
 sugude kaupa analüüsitavat statistikat;
 nõuda, et kõik haridusuuringud käsitleksid sooaspekti;
 tõsta haridustöötajate, eriti koolidirektorite soolise võrdõiguslikkuse teadlikkust ja
koolitusi;
 töötada välja soolise võrdõiguslikkuse õppevahendid ja õpetajate koolitusmaterjalid ning
levitada neid õpetajate hulgas;
 töötada välja sellised õpetajate töö hindamise ja tasustamise alused, mis aitaks
koolijuhtidel hinnata erinevate tööülesannete võrdväärsust ja õiglase tasu määramist,
pidades silmas soolist aspekti.

10.2. Mida teha lasteaias ja koolis?

21. sajandi esimesel kümnendil peetakse kõikides EL riikides oluliseks, et kõik
haridussüsteemis osalejad arvestaksid sookategooriat kõigis oma otsustes ja
tegevustes.

Lasteaed ja kool kui institutsioonid on väheseid kohti, kus saab teadlikult mõjutada ja kaasajastada
suhtumist sugudesse ja soorollidesse, lõhkuda traditsioonilisi soostereotüüpe, julgustada lapsi ja
noori teadlikult langetama soostereotüüpidest vabasid valikuid õpi- ja tööelus.
Iga lasteaed ja kool saab ise uurida süvitsi oma seinte vahel toimuvat, et mõista, kuidas ühiskonnas
kehtivad arusaamad soorollidest avalduvad lasteaia või kooli argielus ja leida need tegurid, mis
mõjutavad laste ja õpilaste soolise identiteedi kujunemist. Need ilmnevad haridusasutuse füüsilises
keskkonnas, lasteaia ja kooli argielu määravates ametlikes dokumentides, sh õppekavades ja
juhendites, aga ka õpetajate ja laste ning õpilaste omavahelistes suhetes.
Lasteaiad saavad toetuda väljatöötatud materjalidele:
 Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades.75
 Metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele „Lasteaed kaasaegseks: sooliselt
tasakaalustatud õppe- ja kasvatustöö poole”.76

75

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades, www.enu.ee/lisa/366_Haridussoovitused5.pdf.
Metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele „Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja
kasvatustöö poole, http://enut.ee/lisa/metoodiline_juhendmaterjal.pdf.
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Aavik, K., Kajak, K. Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia
vaatlusandmete põhjal: empiiriline uurimus (ENUT). 2009. a.77
Metoodiline juhend lasteraamatu „Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik olid Frida”
juurde.78

Väljaanded avavad sooteadliku pedagoogika põhimõisteid ja soolise sotsialiseerimise
põhimehhanisme, toovad näiteid juhtumitest, mis aitavad märgata, kuidas sootemaatika on
seotud igapäevase õppe- ja kasvatustööga lasteaias. Peale konkreetsete tegevuste ja
kasvatuseesmärkide pakutakse ka praktilisi meetodeid enesereflektsiooniks õpetajale.
Just õpetajatest võivad saada kas traditsiooniliste soorollide ja soolise ebavõrdsuse
mehhanismide säilitajad või muudatuste taganttõukajad. Võtmeküsimuseks on seega õpetajate
teadmised, haridus, sageli ka isiklikud uskumused, hoiakud ja käitumine.
Otsustav osa on siinjuures sellisel õppekaval, milles pööratakse rõhku nendele teadmistele ja
pädevustele, mis aitavad mõista soolise kihistumise põhjuseid, sellega seotud stereotüüpe,
käitumisnorme ja väärtushinnanguid. Õppekava ainete sisu peab andma alusteadmised ja
oskused soolise ebavõrdsuse-võrdsuse teemadel arutlemiseks indiviidi, rühma, klassi ja kooli,
haridus- ja tööturu ning ühiskonna kultuurilisel ja sümbolilisel tasandil. Õppekava suunaks
õpetajaid teemasid käsitlema ja teaduspublikatsioonidega tutvuma. Õpilased saaksid ühiskonnas
toimuvate protsesside mõistmise kõrval tuge endi sooliste identiteetide, minapildi ja
enesetunnetuse kujunemise mõistmisele.
Arvestada tuleb, et varjatud õppekaval e variõppekaval79 on tütarlaste ja poiste identiteedi ning
soosuhete kujundamisel sama oluline koht kui formaalsel õppel.
Eesti haridussüsteemis tuleb läbi vaadata põhikooli teises astmes kehtiv tehnoloogiaõpetuse
õppekava ja õppetöö korraldus, mis ei vasta võrdsete võimaluste põhimõttele. Õppekavas
deklareeritud väide, et käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse töörühmad ei ole sooliselt määratletud, ei
arvesta sellega, et õpilased käituvad sooliste stereotüüpide kohaselt, mis dikteerivad tüdrukutele
ja poistele, naistele ja meestele sobivaks peetavaid käitumismalle, suhtlemisviise, huvi- ja
tegevusalasid.
Koolis nagu igas organisatsioonis on kindlad hierarhiad ja võimusuhted (nt sagedamini on
direktoriteks mehed, algklasside õpetajateks naised, on riidehoiutädid ja töömehed), on teatud
ülesanded, mille täitmise puhul on harjutud eelistatama ühest või teisest soost isikuid, on
ettekujutused naiselikkusest ja mehelikkusest, ootused ja kirjutamata reeglid naistele ja meestele,
poistele ja tüdrukutele – on olemas oma soosüsteem e sooline kord.
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Aavik, K., Kajak, K. Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal:
empiiriline uurimus (ENUT). 2009. a, http://enut.ee/lisa/lasteaedade_uurimus.pdf.
78
Metoodiline juhend lasteraamatu „Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik olid Frida“ juurde:
http://enut.ee/lisa/metoodiline_juhend.pdf.
79
Varjatud õppekavana käsitletakse struktuurseid, sotsiaalpoliitilisi, kultuurilisi, väärtuselisi jms tegureid sümbolilisel,
kultuuri, ühiskonna, kooli ja suhtlemise tasandil, mis mõjutavad isiksuse sotsialiseerimist ja arengut.
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Koolid saavad
 tagada naissoost ja meessoost õpetajate ja muude koolitöötajate võrdse tasustamise
võrdväärse töö eest;
 kindlustada mõlemast soost töötajate võrdse esindatuse otsustuskogudes;
 toetada noorte naiste ja meeste põhiharidusejärgseid ebatraditsioonilisi eriala- ja
kutsevalikuid;
 seada kahtluse alla stereotüüpseid ettekujutusi ja arusaamu sellest, mida tähendab olla
„õige naine“ ja „õige mees“;
 töötada välja selged reeglid soolise kiusamise ja ahistamise juhtumite käsitlemiseks jms.
Väljaandes „Ärka, märka, tegutse. Käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks
ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös“80 on toodud
näidistabelid selle kohta, milliste andmete ja küsimuste abil on võimalik hakata nägema nais- ja
meestöötajate olukorra erinevusi koolis. Samuti leiavad koolid väljaandest juhiseid selle kohta,
milliseid andmeid on vaja koguda ja võrrelda õpilaste, õppetöö korralduse, õpitulemuste ja
hindamiste kohta ning soolise vägivalla ja variõppekava märkamiseks ja analüüsimiseks.
Juhendmaterjalis on konkreetsed küsimused õppe- ja kasvatustöös kasutatavate õpikute ja
õppematerjalide hindamiseks soostereotüüpide ja soorollide aspektist, nõuandeid õpilaste
sooteadlikuks suunamiseks ja kutsenõustamiseks ning selleks, kuidas tegevusi sugupoolte aspekti
arvestamiseks kavandada ja ellu viia.
Oluline on teada, millised eelarvamused ja stereotüübid kooliperes kehtivad. Koolid saavad selleks
ja soolise võrdsuse teemaga tegelemise alustamiseks kasutada väljaande kolmandas lisas toodud
soolise võrdõiguslikkuse auditi näidisküsimustikku

11. Rahvusvaheline kogemus
Koolieelse ja alghariduse tähtsust soolise ebavõrdsuse vähendamisel tunnustatakse kogu Euroopas
järjest rohkem. Selle roll hariduse tõhususe ja võrdsete võimaluste tagamisele kaasaaitamisel
kajastub uute lähenemisviiside ja sooteadlikumate poliitikate väljatöötamises.
43 Euroopa Nõukogu liikmesriigis on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte lõimitud
haridusseadustesse, 35 liikmesriigis käsitletakse soolist võrdõiguslikkust siseriiklikes õigusaktides.81
Enamasti on nende riikide seadustes ja muudes hariduspoliitilistes dokumentides sugude võrdsuse
põhimõte ja selle saavutamise eesmärk – sooline võrdõiguslikkus ka sõnaselgelt kirjas.
Rakendatakse programme, mis on suunatud haridusvalikutes sooliste stereotüüpide vähendamisele
ja õpetajakoolituse täiendamisele, teemakohaste uuringute tegemisele, meedia ja teiste
vahendajate teadlikkuse tõstmisele.

80

www.enu.ee/lisa/476_arka_marka_tegutse_veebi.pdf.
Aktiivne soolise võrdõiguslikkuse edendamine, kusjuures sooline võrdsus on sätestatud eesmärgina 15 riigi
haridusseadustikus: Tsehhi, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Austria, Sloveenia,
Soome, Rootsi, Suurbritannia, Island, Liechtenstein, Norra;
Sooline võrdsus on sätestatud läbivalt 6 riigi õppekavades: Rootsi, Norra, Austria, Soome, Liechtenstein, Sloveenia.
81
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Seadusaktide mõjude hindamist soolisest aspektist nõutakse kõigis EL riikides, samuti soolise
võrdsuse kui üldise strateegilise eesmärgiga arvestamist kõigis poliitikavaldkondades, sh ka haridusja teadusvaldkonnas.82
Suurbritannias kehtib alates 2007. aastast avaliku sektori asutustele, sh koolidele nn Equality Duty,
mille kohaselt iga kool peab kolmeks aastaks välja töötama soolise võrdõiguslikkuse edendamise
kava, mille abil tagatakse, et mõlemast soost õpilased ja õpetajad oleksid võrdselt koheldud,
kaitstud soolise ja seksuaalse ahistamise eest ning kooli õppematerjalid, õpetuse sisu ja muud
kooliga seotud tegevused ei taastoodaks soolisi stereotüüpe. Selleks kogutakse ja analüüsitakse
sooti andmeid õpilaste ainekursustest osavõtmise, edasijõudmise, tunnivälistes tegevustes
osalemise kohta; jälgitakse ja kontrollitakse soolise kiusamise ja vägivallajuhtumite lahendamist,
seksistlikku keelekasutust jms. Kava põhjal koostatakse iga-aastane aruandlus.83
Soomes kohustab soolise võrdõiguslikkuse seadus84 koole koostama soolise võrdõiguslikkuse
tegevuskavasid, mis keskenduvad õpilaste vastuvõtmisele, õpetamis- ja kasvatamisprotsessile,
õpilaste hindamisele ning soolise ahistamise ärahoidmisele. Riiklikus soolise võrdõiguslikkuse
edendamise tegevuskavas 2012–2015 on haridusvaldkonnas ette nähtud seada aktiivne soolise
võrdsuse edendamine eesmärgiks uutes väljatöötatavates õppekavades, arendada õpilaste
juhendamist ja kutsenõustamist soolise võrdõiguslikkuse aspektist, välja töötada sooteadlikke
õppematerjale ja vähendada soolist segregatsiooni.85 Haridus- ja kultuuriministeerium on algatanud
ettepaneku töötada välja riikliku strateegia soolise võrdsuse edendamiseks haridusvaldkonnas.86
Rootsis on lisaks kehtivatele õigusnormidele riikliku programmi kohaselt loodud nn
võrdsuskomisjon, mille põhiülesanne on analüüsida soolise võrdsuse olukorda hariduses, toetada
teabe levitamist, mis oleks suunatud traditsioonilistest soorollidest vabanemisele, ühtlasi
korraldatakse õpetajate täienduskoolitusi, rahastatakse asjakohaseid uuringuid ja püütakse värvata
rohkem meessoost õpetajaid.
Norras on kehtestatud, et kõik sotsiaalteaduslikud, sh haridusteemalised uuringud, mida
rahastatakse riiklikult, peavad näitama, kuidas projekt arvestab soolisi aspekte ja millist mõju
avaldab soolisele võrdsusele.87 Riiklikult on välja töötatud üldised soolise võrdõiguslikkuse
edendamise tegevuskavad88 ning eraldi tegevuskavad lasteaedadele ja põhikoolidele.89
Põhisuundumus on värvata lasteaedadesse tööle senisest enam mehi.
Islandis tehtud uuringutest lasteaedades selgusid kolm peamist negatiivset aspekti:
82

Promoting Gender Mainstreaming in Schools Final report of the Group of Specialists on Promoting Gender
Mainstreaming in Schools Directorate General of Human Rights Council of Europe, Strasbourg,
2004,http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG-SGS(2004)RAPFIN_en.pdf.
83
Marie-Pierre Moreau. United Kingdom case study report 3 Implementing the Gender Equality Duty in Schools,
http://www.epasi.eu/CaseStudyUK3.pdf.
The gender equality duty and schools. Guidance for public authorities in England,
http://www.epm.co.uk/schools/Gender_Equality_Duty_and_Schools_Guidance.pdf.
84
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609.
85
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi332892.pdf
86
Ehdotus valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012: 28.
87
http://www.forskningsradet.no.
88
Action plan Gender Equality 2014 (2011–2014).
89
Action Plan for Gender Equality in Kindergarten and Basic Education (2008–2010),
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/likestilling/Gender_Equality.pdf.
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•

poisid saavad lõviosa ressurssidest: lasteaiakasvataja ajast, tähelepanust, ruumist (füüsilise
eneseväljendamise kohad);
• kumbki sugupool monopoliseerib kõik selle, mis traditsiooniliselt sellele soorollile kuulub.
Tüdrukud monopoliseerivad kõik tegevused, mängud, asjad ja käitumismudelid, mida
peetakse omaseks tüdrukutele ja nn naiselikuks. Poisid kõik selle, mis neile arvatakse
kuuluvat;
• kumbki sugupool ei saa sellist kasvatust, mis oleks mõeldud ja vajalik just neile (tüdrukutele
rohkem enesekindlust, poistele rohkem empaatiavõimet ja hoolivust jm).
Toetudes arusaamale, et kui lastele esitataks rollijaotusi pisut pehmemalt ja paindlikumalt ja
suudetaks vältida sugude vastandamist, võidaksid sellest nii tüdrukud kui ka poisid, on välja
arendatud nn Hjalli90 pedagoogika, mille põhisisuks on iga lapse enesehinnangu ja eneseteadvuse
areng, sooliste vastanduste vältimine, laste vabastamine stereotüüpsete soorollide ja
soostereotüüpide omaksvõtmisest.91

12. Sooteadlikkuse suurendamine õpetajaskonna seas
Õpetajate ja kasvatajate sooteadlikkus tähendab, et osatakse mõista ja mõtestada oma kasvatusja õpetamisviise ning nende taga olevaid väärtusi, hoiakuid ja norme ja püstitada selliseid õppe- ja
kasvatuseesmärke, mis aitavad kompenseerida soogrupi neid oskusi, hoiakuid, mida
traditsiooniliselt vastassoole omaseks peetakse: näiteks anda poistele senisest enam sotsiaalseid ja
tütarlastele rohkem enesekehtestamise oskusi.
Hariduslike võimaluste võrdsuse saavutamiseks rakendatakse nn. sootundlikku pedagoogikat, mis
eeldab ühelt poolt õpetaja enda arusaamist sellest, kuidas on kujunenud tema sooline identiteet,
milles on selle tugevused ja nõrkused, teadmist, kuidas tema enda arusaamad mõjutavad ta
keelekasutust, kehakeelt, hoiakuid, huve, maailmanägemist, ideid ja ettekujutusi sugupooltest ja
teiselt poolt arusaamist soolisuse konstrueerimisest ühiskonnas ja soorollide paindlikumaks
muutmise vajadusest.
Sootundlik pedagoogika vaidlustab „õiged“ ja „valed“ tüdrukuks ja poisiks olemise viisid, aitab lastel
integreerida mitmeid erinevaid ja mõnikord vastukäivaid kujutisi nende minapilti, kuna lihtsad ning
aegunud soostereotüübid ühiskonnas vastavad järjest vähem naiste ja meeste nüüdisaegsetele
komplekssetele elustiilidele.
Sootundlikuma lähenemise rakendamiseks toetutakse konkreetsetele alusandmetele, analüüsides,
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The Hjalli pedagogy, http://www.hjalli.is/information/.
Hjalli metoodika rakendamisel koostatakse lasteaiarühmad soo (ka vanuse) alusel selleks, et vabastada lapsi
traditsioonilistest soorollidest ja stereotüüpsest käitumisest. Poistele õpetatakse, et poistel on normaalne hästi
käituda, olla vastastikku hooliv, empaatiavõimeline, abistav, koostööaldis, tüdrukutele, et tüdrukutel on normaalne
olla vapper, ennastkehtestav, iseteadlik ja autonoomne. Välditakse laste võrdlemist ja võistlemist. Tüdrukute ja poiste
rühmad mängivad ja tegutsevad teatud osa päevast koos, ilma et neil tekiks vajadus sooliselt eristuda. Kõiki lapsi
sellistes lasteaedades kasvatatakse nii, et nad arendaksid endas kõiki positiivseid isiksuseomadusi ja võimalusi
rakendada neid hoolimata bioloogilisest soost.
Hjalli pedagoogika on unikaalne ka selles mõttes, et mänguasju tehakse looduslikust materjalist, kogu ruumilahendus
on lihtne ja rahulik ning sotsiaalsete oskuste arendamiseks järgitakse väga täpselt päevakorda ja distsipliini.
Personalipoliitikas järgitakse põhimõtet, et tööle ei võetaks selliseid meesõpetajaid, kes ei pea oluliseks
väljakujunenud soorollipiiride muutmist.
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kas õppeasutuses märgatakse erinevusi tütarlaste ja poiste olukorras;
kuidas suhtutakse koolis, õppekavas, õppematerjalides ja variõppekavas (kooli kliimas)
ilmnevatesse mehelikkuse/naiselikkuse vormidesse ja võimusuhetesse;
millistest teadmistest, hoiakutest ja väärtustest lähtuvalt neid analüüsitakse.

13. Institutsioonid ja võrgustikud
Õigusküsimuste peadirektoraat (JUST), mis vastutab ja koordineerib soolise võrdõiguslikkuse
poliitikaid.
Euroopa Soolise võrdõiguslikkuse Instituut EIGE.
Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (EAC) võrgustik Eurydice, mis avaldab hariduspoliitikate
statistilisi andmeid ja võrdlevaid ülevaateid.
Euroopa soouuringute, hariduse ja dokumentatsiooni assotsiatsioon Atgender
The European Association for Gender Research, Education and Documentation .
http://www.atgender.eu/.
Euroopa Komisjoni algatus „Tüdrukud reaalteadusi vallutama!“.
http://science-girl-thing.eu/et.
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