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SISSEJUHATUS
Käesolev juhend on valminud projekti „BREAK – ületades soolisi stereotüüpe Euroopas ristmeedia
abil” (2017−2019) osana, mille eesmärk on teadvustada võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste
olemust. Ristmeedia projektis on toodetud muuhulgas miniseriaal „Miks mitte?”, mida saab
kasutada õppeprotsessis, et tutvustada soolise võrdsuse ja soostereotüüpide temaatikat.
Koolil ja õpetajatel on oluline roll õppijate hoiakute, arusaamade, väärtuste ja praktikate
kujundamisel. Õpetaja ülesanne on õppetöö läbiviimisel järgida soolise võrdõiguslikkuse
põhimõtteid ja kasutada meetodeid soolise ebavõrdsuse vähendamiseks. Käesolev
juhendmaterjal on koostatud aineõpetajatele, et toetada soostereotüüpide ja võrdõiguslikkuse
teema käsitlemist kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi ainetundides: ühiskonnaõpetuses,
inimeseõpetuses, matemaatikas, muusika- ja kunstiajaloos ning (võõr)keeles. Juhendmaterjal
annab teoreetilise ülevaate soostereotüüpide olemusest, muutunud töömaailmast ja isiksusest
lähtuvast karjääri kujundamise teooriast ning pakub näiteid, kuidas soolise võrdsuse temaatikat
eri teemavaldkondade lõikes (nt diskrimineerimine tööturul, palgalõhe, soorollid perekonnas)
erinevates ainetundides ja karjääriõppes käsitleda. Väljapakutud ülesannetes on rakendatud
erinevaid õppemeetodeid ja -vahendeid (nt väitlus, tekstianalüüsid, videod, rühmatööd), mis
võiksid inspireerida õpetajaid ka ise erinevate teemade ja sihtrühmade puhul soolisuse ja
soolise ebavõrdsuse teemat täiendavatelt oma aine teemadega lõimima. Juhendmaterjali
näidisülesannete ossa on lisatud muuhulgas näiteid, kuidas „Miks mitte?” seriaali osasid ja klippe
õppetöös kasutada.
Esimeses peatükis on antud laiem ülevaade muutunud tööturust ja karjääri kujundamise
pädevuste mudelist. Teine peatükk käsitleb soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
regulatiivset tausta, millest õpetajad oma igapäevatöös lähtuma peavad. Kolmandas peatükis
antakse ülevaade soostereotüübi mõistest ning ühiskonnas levinud stereotüüpsetest
arusaamadest. Neljas peatükk keskendub soolise segregatsiooni ja ebavõrdsuse teemale ning
õpetaja rollile õppijate valikute ja võimaluste suunajana. Viies peatükk pakub praktilisi juhiseid,
kuidas õpetaja saab oma õpetamispraktika kaudu soostereotüüpide taastootmist vältida. Kuues
peatükk pakub õpetajatele praktilise abimaterjali, näidisülesanded soorollide, soostereotüüpide
ja võrdse kohtlemise teemade käsitlemiseks ainetundides. Erinevate teemade puhul on toodud
ära lühike sissejuhatus teemasse, näidisülesanded ja konkreetsed õpijuhised õpilastele. Samuti
tuuakse näiteid, kuidas seriaali „Miks mitte?” klippe õppetöös erinevate teemade käsitlemisel
kasutada. Selleks, et aineõpetajatel oleks kergem orienteeruda, on toodud ülesanded ära ainete
kaupa, kuigi tegelikkuses võimaldavad ülesanded lõimida eri aineid ja pädevusi.
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1. MUUTUNUD TÖÖTURG JA
ÕPPIJA PÄDEVUSED KARJÄÄRI
KUJUNDAMISEKS
Tööturg on muutunud globaalseks; seeläbi on muutunud tööalane suhtlus, elukutsete olemus,
nõudmised pädevustele, organisatsioonide ülesehitus ja toimimine. Infoühiskond soodustab
kiiret elutempot ja toob kaasa kommunikatsioonivahendite pideva arengu, edenevad teadus
ja tehnoloogia. Järjest rohkem kasutatakse paindlikke töötegemise võimalusi: näiteks tehakse
tööd osa-ajaga, ollakse vabakutseline või töötatakse projektipõhiselt. Inimesed töötavad oma
elus mitmes ametis. See kõik on muutnud ka karjääri mõistet, karjääri planeerimise ja juhtimise
olemust. Uut kontseptsiooni karjäärist iseloomustatakse kui piirideta (Arthur, 1996), pidevalt
muutuvat (Hall, 1996), konstrueeritut (Benko & Weisberg, 2007), disainitut (Savickas, 2005),
meisterdatut (Poehnell & Amundson, 2002) ja kaleidoskoopilist karjääri või kui portfooliot
erinevatest tegevustest (Handy, 1998).
Kiirelt muutuv tööturg paneb just noored suure küsimuse ette – kuidas planeerida ja juhtida
oma õpinguid ja tööelu nii, et inimvara oleks töömaailmas rakendatud parimal moel ning see
pakuks endale ka rahulolu. Ühiskonna jätkusuutlikuks arenguks on tähtis, et inimesed leiaksid
enda eelduste- ja võimetekohase rakenduse ning suudaksid vajaduse korral reageerida tööturu
muutustele (Põld, 2017). Samuti on oluline, et noor oskaks teha teadlikke valikuid oma karjääri
kujundamisel ning takistuseks ei saaks tema enda või ühiskondlikud stereotüüpsed arusaamad
n-ö „õigetest” valikutest.
Tänapäeval eeldatakse, et iga inimene juhib ise enda karjääri ehk võtab vastutuse oma elukäigu
eest. Karjääri all mõistetakse inimese elukestvat haridus- ja tööalast arengut kõigi tema elu rollide
omavahelises kooskõlas. Tänapäeva karjäärivalik ei ole enam ühekordne otsus. Inimene teeb elus
korduvalt ja mitmeid karjäärivalikuid, peab olema paindlik ning ette valmistatud elukestvaks
teadlike karjääriotsuste tegemiseks ning elukestvaks õppeks. Oluline on suurendada enda
konkurentsivõimet, sh arendada ülekantavaid oskusi (näiteks: organiseerimis-, probleemilahendus-,
analüüsioskus), mis on rakendatavad erinevates valdkondades ja erinevate ülesannete täitmiseks
(Fugate et al., 2004). Stereotüüpidest kallutatud mõtlemine võib oluliselt pärssida inimese
konkurentsi- ja kohanemisvõimet. Seetõttu on inimesel enda karjääri kavandamisel oluline
teadvustada ja vältida soostereotüüpset lähenemist. Samuti on oluline paindlikkus ja kohanemine
muutuva tööturu ja sotsiaalse keskkonnaga. Lähtudes konstruktivistlikust paradigmast, ei ole
karjäär tänapäeval enam niivõrd valik kui pigem konstrueerimise ja kujundamise pidev ning
elukestev protsess muutuvas keskkonnas, mis eeldab pidevaid üleminekuid ning karjääri juhtimise
oskuste olemasolu (Savickas, 2012).
Karjääri kujundamine on endale tähendusliku ja rahuldust pakkuva elu loomine, tegutsedes
paindlikult oma arenguvajadustest ja võimalustest lähtuvalt. Käesolevas juhendis käsitletakse
karjääri juhtimise ja kujundamise mõisteid paralleelselt ja kohati ka sünonüümidena. Karjääri
kujundamiseks on inimesel vaja teatud oskusi ehk pädevusi. Karjääri kujundamise pädevused
on kogum mitmesuguseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis aitavad indiviididel ja rühmadel
struktureeritud viisil koguda, analüüsida, sünteesida ja organiseerida enesekohast ning haridus- ja
tööalast teavet, samuti oskusi teha otsuseid ning korraldada haridus- ja tööalaseid üleminekuid
(ELGPN, 2012).
Õpetajatel ja karjäärinõustajatel on oluline roll õpilaste karjääri kujundamise pädevuste
arengu toetamisel. Uuringute tulemusena on tõdetud, et karjääri kujundamise kompetentside
arendamine aitab kaasa noorte õpimotivatsiooni tõusule ning toob kaasa läbimõeldumad
karjäärivalikud, sh haridustee jätkamise valikud (Meijers, Kuijpers & Gundy, 2013). Head karjääri
kujundamise oskused toetavad indiviidi tööalaseid üleminekuid, tõstavad tema paindlikkust
tööturul ning toetavad muutustega kohanemisel (Akkermans, 2013). Heade karjääri kujundamise
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oskuste olemasolul tunnetatakse ka suuremat töörahulolu ning antakse suurem panus
organisatsiooni (Fleisher, Khapova & Jansen, 2014).
Karjääri kujundamise pädevused on üldpädevused, mida iga inimene, sh õppija kasutab
karjääri kujundamisel kogu elu jooksul. Need oskused aitavad koguda, analüüsida, sünteesida ja
organiseerida enesekohast ning haridus- ja kutsealast infot, teha valikuid, otsustada ja korraldada
üleminekuid, oma karjääri teadlikult kavandada. (SA Innove, 2016). Need pädevused (teadmised,
oskused, väärtused, hoiakud) ei keskendu ainult valikutele ja otsustamisprotsessile üleminekutel
(nt ühelt haridusastmelt teisele, eriala või ametikoha valikule), vaid aitavad inimesel mõtestada
ka enda rolle laiemas kontekstis: ühiskonna, perekonna, erinevate kultuuriliste gruppide liikmena
ning võtta vastutust oma arengu ja käekäigu eest. Teadlikkus iseenda tugevustest, positiivne
enesehinnang, teadmised valikuid mõjutavatest teguritest (sh stereotüübid) ning asjakohane info
õppimis- ja töövõimalustest on mõned karjääri kujundamise pädevused, mis aitavad inimesel
oluliselt oma valikuvõimalusi avardada ning elada enda jaoks tähendusrikast elu.
Pädevusi saab endas arendada iga inimene ise. Karjääri kujundamine on protsess, mille käigus
õpilane otsib vastuseid tema jaoks olulistele küsimustele. Sellisteks küsimusteks võivad olla nt
Mis on minu tugevused? Mis on mulle elus tähtis? Milline on töömaailm täna ja homme? Millised
on minu õpi- ja töötamisvõimalused? Millest ma unistan? Mis minu valikuid mõjutab? Mida pean
tegema, et oma eesmärgid saavutada? Karjääri kujundamise pädevuste arendamine on kestev
protsess, mida on võimalik asjakohase sekkumisega suunata ja toetada. Kooli õppekavades toodud
teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu
kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime
tulemusena. Koolis saab karjääri kujundamise pädevusi arendada lõimituna erinevatesse
õppeainetesse, õpetada eraldi ainena või kombineerida mõlemat. Karjääri kujundamise pädevuste
arendamiseks on võimalusi erinevates ainetundides ja tunnivälistes tegevustes, karjääriõpetuse
valikaine tundides või kombineeritult erinevaid võimalusi kasutades.
Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades on karjääri kujundamise temaatika ja
vastavate pädevuste arendamine väga olulisel kohal. Võiks isegi öelda, et kooli kui haridusasutuse
eesmärk kattub suures osas karjääriõppe eesmärkidega: mõlemas rõhutatakse valmisoleku
kujundamist oma elu erinevate rollidega toimetulekuks, õpingute jätkamiseks järgneval
haridustasemel ning oma karjääri teadlikuks juhtimiseks.
Üldhariduskooli õppekavades on läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, mida
täiendavad individuaalne ja grupiviisiline karjäärinõustamine ja -info vahendamine. Vastava
teema õpetamisega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu,
täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike
otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke karjäärivalikuid. Samuti saab teema raames juhtida
tähelepanu enamlevinud soostereotüüpidele, mis mõjutavad inimeste karjäärivalikuid. Karjääri
kujundamise pädevusi kutseõppes arendatakse läbivalt, sh on kõigil tasemetel kohustuslik
üldoskuste mudeli osana. Õpetajatel on võimalik valida, kuidas õppekavas esitatud õpitulemused
saavutada: lõimida karjääri kujundamisega seotud teemad ja tegevused ainetundidesse, seostada
õpilaste loov- ja uurimistöödega, koolis toimuvate üritustega jne. Lisaks kogu õppeprotsessi
hõlmavale karjääriõppele võivad koolid pakkuda karjääriõpetuse valikainet. Nii karjääriõpe
tervikuna kui ka karjääriõpetuse valikaine on suunatud õpilase karjääri kujundamise pädevuste
arengule. Mõlemad saavad edukalt aidata kaasa sellele, et õpilane seostaks erinevates ainetes
õpitut oma tulevikuplaanidega ja nende ellu viimisega ning õpetajad lõimiksid õppeaineid
eesmärgistatult ja õpilase jaoks tulemuslikult.
Õppija karjääri kujundamise pädevusi on kirjeldatud vastava mudeliga, mille on Eestis välja
töötanud SA Innove (SA Innove, 2016). Mudel on struktureeritud kogum pädevusvaldkondadest,
pädevustest, hoiakutest ja väärtustest ning õpitulemustest, mis võimaldab nii isikul endal,
karjäärispetsialistidel kui ka erinevatel seotud osapooltel karjääri kujundamiseks vajalike pädevuste
arengut jälgida ning seeläbi nende arendamisega teadlikult ja sihipäraselt tegeleda. Vastavalt
mudelile võib karjääri kujundamisel esile tuua järgmised pädevusvaldkonnad.
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1) Eneseteadlikkuse arendamine
Õppija analüüsib oma väärtusi, huvisid, teadmisi ja oskusi, isiksuseomadusi, kogemusi, tugevaid
külgi jmt, et seostada neid realistlike õppimise ja töötamise võimalustega, ning on vastutustundlik
ja motiveeritud ennast arendama. Seega saab õpetaja suunata õppijat kaaluma oma võimalusi,
vältides stereotüüpe ja lähtudes oma huvidest.
2) Võimaluste analüüs
Õppija mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning leiab, analüüsib ja oskab sihipäraselt
kasutada haridustee ning töö- ja eraeluliste valikutega seotud asjakohast informatsiooni. Eelnevast
lähtuvalt saab õpetaja ainetundides suunata õppijat kriitiliselt analüüsima soostereotüüpsete
valikute piiravat mõju.
3) Planeerimine
Õppija mõistab, milliste erinevate teguritega on tal vaja karjääri planeerides arvestada, määratleb
enesekohased alternatiivsed võimalused, sõnastab eesmärgid ning langetab teadlikud otsused.
Õpetaja saab suunata õppijat oma stereotüüpseid hoiakuid ja valikuid kriitiliselt analüüsima.
4) Tegutsemine
Õppija käivitab ja viib ellu tegevusi erinevate elurollidega seotud eesmärkide saavutamiseks,
positiivsete ja toimivate suhete loomiseks ja hoidmiseks ning haridusteele või tööle asumiseks ja
seal püsimiseks.
Õppija toetamiseks enda karjääri kujundamisel ja stereotüüpide vältimisel on vaja õpetajal tunda
nii vastavat õiguslikku regulatsiooni kui ka üldlevinud stereotüüpseid käsitlusi. Järgnevalt on
esitatud ülevaade temaatika õiguslikest alustest.
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2. SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE
ÕIGUSLIKUD REGULATSIOONID EESTIS
Nii koolid kui ka õpetajad peavad oma tegevuses lähtuma soolise võrdõiguslikkuse seaduses ja
võrdse kohtlemise seaduses nimetatud printsiipidest. Samuti on õpetajal oluline roll suunata
õpilasi oma igapäevases tegevuses olema vastavuses soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
põhimõtetega ning märkama võimalikku diskrimineerimist. Võrdse kohtlemise seadusest
lähtuvalt tuleb igas eluvaldkonnas tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi,
nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.
Inimeste diskrimineerimine on keelatud nii töö saamisel, töö või teenuste osutamisel, kutseõppes,
karjäärinõustamisel, sotsiaalhoolekandeteenuste saamisel kui ka hariduses.
Põhiseadus sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse,
rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste,
samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Eestis on sooline võrdõiguslikkus
täpsemalt reguleeritud soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel, mille eesmärk on tagada sooliselt
võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust.
Vastavalt seadusele mõistetakse soolist võrdõiguslikkust kui naiste ja meeste võrdseid õigusi,
kohustusi, võimalusi ja vastutust tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu
valdkondades osalemisel.
Naiste ja meeste võrdne kohtlemine tähendab, et puudub otsene ja kaudne sooline
diskrimineerimine. Otsene sooline diskrimineerimine toimub, kui ühte isikut koheldakse tema soo
tõttu halvemini kui teist isikut samalaadses olukorras. Otsene sooline diskrimineerimine on ka isiku
ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega, lapsevanemaks olemise, perekondlike
kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega, samuti sooline ja
seksuaalne ahistamine. Kaudne sooline diskrimineerimine leiab aset, kui väliselt neutraalne tava
või tegevus seab ühest soost isikud ebasoodsamasse olukorda võrreldes teisest soost isikutega.
Seaduses on eristatud ka seksuaalse ja soolise ahistamise tähendust. Seksuaalne ahistamine leiab
aset, kui esineb soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine,
mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine, luues häiriva, alandava või solvava
õhkkonna. Sooline ahistamine tähendab, et esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus,
mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, alandava või
solvava õhkkonna loomine.
Vastavalt seadusele on keelatud otsene ja kaudne sooline diskrimineerimine, kaasa arvatud
selleks korralduse andmine. Tööelus võib pidada diskrimineerivaks juhtumeid, kui tööandja
võtab tööle või praktikale, edutab või saadab koolitusele ühest soost isiku, jättes kõrvale kõrgema
kvalifikatsiooniga vastassoost isiku. Samuti peetakse diskrimineerivaks seda, kui tööandja jätab
isiku kõrvale või kohtleb teda muul moel halvemini raseduse, sünnitamise, lapsevanemaks olemise,
perekondlike kohustuste täitmise või mõne muu soolise kuuluvusega seotud asjaolu tõttu, kehtestab
töö korraldamisel või tasustamisel tingimused, mis seavad ühest soost isikud ebasoodsamasse
olukorda võrreldes teisest soost isikutega, või kui tööandja ahistab isikut tema soo tõttu või
seksuaalselt. NÄITEID EBAVÕRDSEST KOHTLEMISEST TÖÖTURUL VÕIB TUUA MITMEID, SH:
•
•
•
•

õpetaja ametikohale eelistatakse konkursi läbinute puhul meest;
meesõppejõud saab suuremat palka kui naisõppejõud;
töötasu makstakse lähtuvalt töötaja isikust ja soost, aga mitte lähtuvalt oskustest;
pigem edutatakse mehi, kuna arvatakse nad olevat ambitsioonikamad ja pingele
vastupidavamad;
• isa ei lubata lapsehoolduspuhkusele;
• töökiusamine, liigne kontrollimine ja võimu kehtestamine seksuaalsuse ja soolisuse tõttu.
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused on kohustatud soolist võrdõiguslikkust eesmärgistatult
edendama ning nende ülesanne on muuta tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise
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võrdõiguslikkuse saavutamist. Haridus- ja teadusasutused ning koolituse korraldamisega
tegelevad asutused peavad tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise karjäärinõustamisel,
hariduse omandamisel, täiendus- ja ümberõppel ning neil on kohustus ka soolist võrdõiguslikkust
edendada. Haridusasutuste õppekavad, kasutatav õppematerjalid ja läbiviidavad uuringud peavad
aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele.
Tööandjad peavad naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendades tegutsema nii, et oleks võimalik nii
meeste kui ka naiste kandideerimine vabadele töökohtadele, kujundama töötingimused sobivaks
nii naistele kui ka meestele, tõhustama töö- ja pereelu ühitamist ning hoolitsema, et töötaja on
töökeskkonnas kaitstud soolise ja seksuaalse ahistamise eest. Ka koolijuhid ja õpetajad peavad
oma igapäevatöös lähtuma soolise võrdõiguslikkuse printsiipidest ning arvestama, et õppetöö
korraldus ja sisu või rakendatavad metoodikad ei seaks ühte soogruppi teise suhtes ebavõrdsesse
olukorda.
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3. SOOSTEREOTÜÜBID JA
SOOSTEREOTÜÜPSED ARUSAAMAD
Soostereotüübid on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud
uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomuomaduste, neile sobivate rollide,
ametite, käitumise, välimuse jms suhtes. (Eesti Naisteühenduste..., 2012)
Soostereotüüpsed arusaamad juhivad inimesi igapäevastes valikutes, sh püüavad ennustada
ja suunata, millised huvialad, hoiakud, käitumismustrid või tegevusalad sobivad meestele ja
naistele. Sageli on need arusaamad ühiskonnas niivõrd juurdunud, et on müütidena iseenesest
mõistetavateks saanud. Seeläbi võivad inimesed oma igapäevase suhtluse ja tegevuspraktikaga
tahtmatult taastoota väärarusaamu ja müüte, millel puudub teaduslik alus või mis on kaasaegsete
teadusuuringute tulemustega vastuolus. Soostereotüübid on oma olemuselt lihtsustavad ja
üldistavad. Eeldatakse, et teatud omadused või huvid iseloomustavad soopõhiseid gruppe
tervikuna, nägemata erisusi gruppide sees.
Stereotüüpsed nägemused meestele ja naistele sobivatest tegevustest ja ametitest piiravad
noorte ja ka täiskasvanute haridus-, kutse- ning tegevusvalikuid, taastoodavad naiste madalamat
staatust ühiskonnas, sh nende nõrgemat positsiooni tööturul, madalamaid sissetulekuid,
väiksemaid võimalusi olla ühiskonnas ja poliitikas juhtpositsioonidel. Veelgi enam, stereotüüpsed
soorolliootused piiravad isiksuslikku arengut ja vabu valikuid. (Papp, 2012). Probleemne on see, kui
stereotüüpsete hoiakute tõttu jäävad realiseerimata inimese huvid ja anded.
NÄITEID SOOSTEREOTÜÜPIDEST JA MÜÜTIDEST:
•
•
•
•

naised ja mehed on erinevad oma huvide ja võimete poolest;
poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt;
naistele ja meestele sobivad erinevad tegevusalad;
poistel ja tüdrukutel on erinevad kaasasündinud tugevused;

• naised on loodud hoolitsema laste ja pere eest, mehed on „leivateenijad”.
Leitud on, et mehed ja naised ei erine oma kognitiivsete võimete poolest, pigem on
sotsialiseerumise käigus õpitud oma aju erinevalt kasutama. Gruppide sees on erinevused
suuremad kui poiste ja tüdrukute vahelised erinevused (Eesti Naisteühenduste..., 2012). See,
et teatud valdkonnad ja elualad huvitavad enam poisse või tüdrukuid, on suuresti mõjutatud
keskkonnast (kodu, kool, sõbrad) ja kasvatusest. Nii kodus kui ka lasteaias ja koolis suunatakse lapsi
teatud valdkondade ja käitumismustrite suunas. Poiste ja tüdrukute puhul panustatakse peres,
lasteaias ja koolis erinevate omaduste ja pädevuste arendamisele. Vanemad peavad oluliseks
arendada tüdrukutel teisi pädevusi kui poistel. Kui tüdrukute puhul peetakse oluliseks õpetada
söögitegemisoskusi, enda välimuse eest hoolitsema ja kodu koristama, siis poiste puhul pööratakse
tähelepanu ettevõtlikkuse ja tehniliste oskuste arendamisele. (Turu-uuringute AS, 2016). Vanemad
lähtuvad oma valikutes ühiskonnas valitsevatest stereotüüpsetest arusaamadest, samas neid oma
tegevuse kaudu taastootes. See, et ettevõtluses on rohkem mehi kui naisi, ei tähenda seda, et
mehed oleksid loomu poolest ettevõtlikumad kui naised, vaid seda, et keskkond (vanemad, kool,
ühiskondlikud normid) on meeste puhul ettevõtlikkust enam tähtsustanud ja vastavate pädevuste
kujunemist meestel enam toetanud.
Meestele ja naistele omistatakse sageli erinevaid isikuomadusi, nägemata soogruppide sisemisi
erisusi. Näiteks, kui ühiskonnas peetakse mehelikuks aktiivsust, seikluslikkust, domineerivust ja
ratsionaalsust, siis arendavadki poisid endas individualistlikku teadvust ja mehelikku ekstravertsust,
tüdrukud seevastu passiivsust, pehmust ja tagasihoidlikkust (Eesti Naisteühenduste..., 2012).
Ka koolikeskkonnas taastoodetakse mitmeid stereotüüpe. Siin on oluline roll õpetajatel
soostereotüüpsete arusaamade ja praktikate teadvustamisel, problematiseerimisel ja
mõtestamisel. Õpetaja peab jälgima, et ta enda tegevuspraktika kaudu ei taastoodaks
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stereotüüpseid arusaamu ega kohtleks õppijaid ebavõrdselt. Teisalt on õpetajal võimalus ja
kohustus suunata õpilasi õppeprotsessi abil märkama ja mõtestama soostereotüüpe, soolist
ebavõrdsust koolis ja igapäevaelus ning kaaluma oma tulevasi karjäärivõimalusi soostereotüüpide
vabalt. Kiired sotsiaal-majanduslikud muutused tingivad vajaduse mõtestada ümber arusaamu
karjäärist ja traditsioonilistest soorollidest.
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4. SOOSTEREOTÜÜPSED
ERIALAVALIKUD, SOOLINE
SEGREGATSIOON JA EBAVÕRDSUS
TÖÖTURUL
Tööturul ilmnev sooline ebavõrdsus on majandusliku ebavõrdsuse üks osa, mis on seotud naiste
ja meeste haridusliku, tervise ja sotsiaalse ebavõrdsusega. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine
tööturul toetab võrdsuse ja tasakaalu saavutamist muudes sfäärides ja vastupidi – soolise
ebavõrdsuse vähendamine hariduses, avalikus elus ja otsustustasandil toetab suuremat võrdsust
tööturul.
Soolist ebavõrdsust tööturul mõjutavad majanduslikud tegurid (ühiskonna arengutase,
globaliseerumine, tehnoloogilised uuendused, tootmisharude struktuur, tööturu segregatsioon
jms), institutsionaalsed tegurid (diskrimineerimisvastased seadused, maksusüsteem,
miinimumpalkade süsteem, tootmissuhted, ametiühingud, haridussüsteem jms), töötajate ja
tööandjate personaalsed võimed, oskused, teadmised ja arusaamad, aga ka ühiskonnas levinud
müüdid, stereotüübid, hoiakud, sotsiaalsed normid ja tavad. Palgalõhe on üks indikaatoreid, mille
alusel saab otsustada, kas ja kui suured on soolise ebavõrdsuse probleemid ühiskonnas.
Vaatamata sellele, et soolise võrdsuse problemaatika on olnud viimastel aastakümnetel tähelepanu
keskmes, on enamikes riikides jäänud soostereotüüpsed erialavalikud oluliseks probleemiks ning
tööturul valitseva ebavõrdsuse võtmedimensiooniks. See haarab nii horisontaalset segregatsiooni,
kus mehed ja naised koonduvad erinevatesse erialavaldkondadesse, kui ka vertikaalset
segregatsiooni, mis peegeldub meeste ja naiste ebavõrdsel paigutumisel karjääriredelil. Sooline
segregatsioon toimub erinevatel haridusastmetel, sh nii kutsehariduse ja kõrghariduse kui ka
tööturu kontekstis. Eesti kutseõppeasutustes võib nais- ja meessoost õppurite erialavalikutes näha
ulatuslikku segregatsiooni. Näiteks 2017/2018. õppeaastal oli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
valdkonna õppurite hulgas vaid 17,6% naisi ja tervishoiu valdkonnas vaid 9,6% meessoost õppureid.
(Haridussilm, 2018)
Sageli võib kohata arvamust, et erialavalikud on ühtviisi kättesaadavad nii naistele kui ka meestele
ning seetõttu „probleemi” ei eksisteeri. Tegelikkuses ilmneb, et soostereotüüpsed valikud toovad
kaasa mitmetahulist ebavõrdsust. Esiteks võib näha, et traditsiooniliselt „meeste erialad” ja „meeste
ametid” prognoosivad suuremaid sissetulekuid tööturul, samas kui mitmeid traditsiooniliselt
„naiste ametiteks” peetud ametikohti (õpetaja, hooldaja, mitmed teenindusvaldkonna ametid)
iseloomustab madalam sissetulek. Seega kaasnevad traditsiooniliste erialavalikutega naissoost
õppijate jaoks väiksemad majanduslikud võimalused. Soostereotüüpseid eriala- ja ametivalikuid
on peetud muuhulgas peamiseks palgalõhe seletajaks. Eesti on jätkuvalt soolise palgalõhe osas
Euroopas esirinnas. Eestis saavad mehed keskmiselt 25,3% rohkem palka kui naised (Eurostat,
2018). Teiseks, ametivalikutega seotud soostereotüübid on ühtviisi piiravad nii naiste kui ka meeste
jaoks. Ebatraditsiooniliste erialavalikutega võib kaasneda kiusamine või ühiskondlik halvakspanu,
seda just eelkõige meeste puhul feminiseerunud erialadel (nt lasteaiaõpetajad, hooldustöötajad)
(Fuller, Beck & Unwin, 2005). Kartus sattuda marginaalsesse ühiskondlikku positsiooni piirab
potentsiaalselt paljude noorte valikuid ning oma võimete ja huvide rakendamist. Kolmandaks,
praeguses tööturusituatsioonis, kus mitmetel (STEM)- (ingl k science, technology, engineering,
mathematics) ja infotehnoloogia erialadel on tööjõu nappus, on soostereotüüpsete hoiakute ja
realiseerimata ebatraditsiooniliste eriala- ja ametivalikute tõttu kasutamata oluline tööturu- ja
ühiskondlik potentsiaal. Sooline segregatsioon tööturul mõjutab omakorda oluliselt meeste
ja naiste sissetulekuid pensionieas – soolise palgalõhe tõttu on naiste pension meeste omast
keskmiselt tunduvalt madalam, mis suurendab paljude vanemaealiste naiste (kelle eluiga on
meeste omast keskmiselt kõrgem) vaesusriski.
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Tekib küsimus, miks eristuvad jätkuvalt „meeste erialad” ja „naiste erialad”? Soopõhised
erialavalikud peegeldavad erinevaid mehhanisme. Ühelt poolt määratlevad ametialased
positsioonid indiviidide isiklikke valikuid, samas on need personaalsed valikud seotud ja suunatud
oluliste lähedaste (vanemate ja sõprade) mõjutustest ja institutsionaalsetest piirangutest
(haridus- ja tööturusüsteem) (Smyth & Steinmetz, 2015). Uuritud on, kuidas erinevad haridus- ja
tööturusüsteemid seonduvad soolise segregatsiooniga ametivalikutes ja tööturul, seejuures
nähakse haridussüsteemil olulist rolli selekteerimas õppijaid erinevatesse valdkondadesse ja
mõjutamas tööturuüleminekuid (Hillmert, 2015; Smyth & Steinmetz, 2015). Samuti on uuritud
õppurite ametialaseid ootusi ning leitud, et sooline segregatsioon ootustes on suhteliselt madalam
võrreldes segregatsiooniga tööturul, mis viitab sellele, et sageli kohandatakse algsed ametialased
ootused tööandjate ootustele vastavaks (Hillmert, 2015: 142−143). Seega, soopõhine segregatsioon
ning selle tekke- ja taastootmismehhanismid on komplekssed. Kuigi haridussüsteemi võib
vaadelda kui „selekteerivat masinat” (Kerckhoff, 1995), tuleb teadvustada, et kui osa selekteerimisest
toimub nii, et õpilased ja vanemad valivad erinevaid õppeprogramme, ning teine selekteerimine
on institutsionaalne, kus õpetajate või organisatsiooniliste rutiinide kaudu suunatakse õppijaid
akadeemilisele ja kutseõppe rajale (Reisel, Hegna & Imdorf, 2015), siis mõlemal puhul mängivad rolli
valitsevad normid, arusaamad, sealhulgas stereotüüpsed hoiakud.
Haridussüsteemi käsitletakse kui soolistatud institutsiooni. Kuigi iga inimene konstrueerib
ise aktiivselt ja igapäevaselt oma enesepilti, mõjutavad meid ühiskonnas valitsevad ja
igapäevapraktikate kaudu taastoodetud normid. Siin on oluline roll haridusinstitutsioonidel.
Haridussüsteem on oluline ühiskondlik ja kultuuriline kontekst, kus luuakse ja taastoodetakse
identiteete ja võimusuhteid (Renold, 2006). Kuigi esmane sotsialiseerumine toimub koduseinte
vahel, siis haridussüsteem on teiseks oluliseks institutsiooniks, mis kujundab perekonnas ja
ühiskonnas valitsevaid arusaamu soolisusest, ameti- ja karjäärialaseid väljavaateid. Uuringud (nt
Kuurme, Kasemaa, Roots, 2012; Neudorf, Õun, Tuul, Elissaar, 2016 jt) on viidanud õpetajatele kui
olulistele toimijatele ning varjatud õppekavale, mis otseselt või kaudselt kujundab soopõhiseid
erisusi ja soolist ebavõrdsust. Juba alates lasteaias nähakse poisse ja tüdrukuid sageli kui eristuvate
võimete ja huvidega gruppe ning seetõttu ka suhtutakse neisse erinevalt. See omakorda mõjutab
poiste ja tüdrukute otsuseid ja karjäärivalikuid terve elutsükli jooksul.
Karjääri- ja ametialaseid soostereotüüpe võib pidada keskseks teguriks, mille kaudu soolise
segregatsiooni mustreid taastoodetakse. On leitud, et üheks seletuseks, miks sooline
segregatsioon kutse- ja ametivalikutes on säilinud ja taastootmist leiab on see, et seda ei nähta
hariduses, tööturul ja ühiskonnas laiemalt probleemina ega teadvustata selle laiemat mõju tööturu
ebavõrdsuse käivitajana (Fuller jt, 2005). Soostereotüüpsed valikud mõjutavad oluliselt õppurite
edasist karjääri ja õpiteid. Õppijad peavad tegema oma esimesed karjäärivalikud peale 9. klassi,
valides gümnaasiumi või kutseõppe kasuks. Seega on oluline juba sel hetkel olla teadlik erinevatest
võimalustest. Eesti õppurite valikud on üldiselt pigem traditsioonilised. Haridussüsteemi erinevatel
astmetel (hariduspoliitika planeerimine, kool ja klass) tegutsevatel huvipooltel on oluline roll
mõjutada õppijate valikuid ja hoiakuid õppekava, karjäärinõustamise ja õppemeetodite abil.
Soolised stereotüübid võivad ilmneda õppekirjanduses ja õpetaja-õpilase suhtluse kaudu. Samas
see, kuidas õpilased ja õpetajad klassiruumis soolisusega seonduvat käsitlevad, peegeldab
ühiskonnas valitsevaid norme ja mõjutab omakorda õpikeskkonda (European Institute for Gender
Equality, 2016).
Eesti elukestva õppe strateegias 2020 (2014) seatakse eesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende
vajadustele ja võimetele vastavate õpivõimaluste loomine kogu elu jooksul, et tagada neile
isiksusena võimalused väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas ning töö- ja pereelus. Alus- ja
põhihariduse astmes kujunevad tüdrukutel ja poistel välja õpioskused, motivatsioon ning nägemus
oma võimetest ja võimekustest. Seetõttu on sel perioodil oluline vältida sugude vastandamist
ja toetada aegunud soorollidest ja -stereotüüpidest vaba arengut. Võrdsed võimalused
haridusprotsessis tähendavad, et kõikidel haridustasemetel alates alusharidusest õpivad tüdrukud
ja poisid sama õppekava alusel ning samu aineid, saavad sarnaseid kogemusi ja oskusi ning
lastele esitatakse ühesuguseid nõudmisi ja soostereotüüpidest vabu ootusi. Samuti kasutatakse
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haridusasutustes õppemeetodeid ja -materjale, mis on vabad soolistest stereotüüpidest ega soosi
aegunud soorolle. Võrdsete võimaluste loomisel arvestatakse õpilaste õpistiilide ja individuaalsete
erinevustega, püütakse vältida poiste ja tüdrukute vastandamist ja erinevat väärtustamist. Sellise
õppeprotsessi tulemusena tajuvad tüdrukud ja poisid õiglast kohtlemist, vaimset ja füüsilist
turvalisust, häid suhteid soogruppide sees ja vahel, võrdseid nõudeid, ootusi, tähelepanu,
juhendamist ning sarnaseid kriteeriume hindamisel (Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas, 2015).
Just õpetajatest võivad saada kas traditsiooniliste soorollide ja soolise ebavõrdsuse mehhanismide
säilitajad või vastupidi, muudatuste taganttõukajad. Võtmeküsimuseks on seega õpetajate
eelnevad teadmised, vastavasisuline haridus, aga sageli ka isiklikud uskumused, hoiakud ja
käitumine. Haridusasutustes peab olema tagatud võrdsus ja õiglus iga lapse suhtes. Õpetaja
ülesanne on järgida printsiipe soolise ebavõrdsuse vähendamiseks. (Papp, 2000).
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5. ÕPETAJA ROLL
SOOSTEREOTÜÜPIDE TAASTOOTMISE
VÄLTIMISEL
Inimeste igapäevane keelekasutus peegeldab arusaamu ja mõttemalle soorollidest ning nende
erinevast ühiskondlikust väärtustamisest. Läbi keelekasutuse legitimeeritakse märkamatult
kindlakskujunenud soorolle, ühiskondlikult aktsepteeritud käitumismustreid ja seisukohti. Näiteks
võib kuulda iga päev sellest, et „kool ei sobi poistele”, „„3” on koolipoisi hinne”, mis mõjutab seda,
milliseid ootusi poistele õppimise suhtes püstitatakse. Ka teatud elukutsed seostuvad keelekasutuses
meeste või naiste ametirollidega. Sageli peetakse oluliseks mittetraditsiooniliste ametivalikute
puhul lisada täiend „mees-” või „nais-”. Näiteks räägitakse „meesõpetajatest”, „naisehitajatest”,
„meeskokkadest”, „naistraktoristidest”. Meedia keelekasutuses võib kohata viidet „naisjuhtidele”, mis
taas kord viitab sellele, et traditsiooniliselt nähakse juhtimisrolli kui meessoole sobivat. See viitab ka
reaalsusele – naiste osakaal suurettevõtete juhtkondades on Eestis jätkuvalt väga madal.
Mida õpetaja teha saab? Õpetaja saab ja peaks jälgima, et ta oma keelekasutuses, õpetamises
ja õppematerjalides ei kultiveeriks soostereotüüpset keelekasutust ja arusaamu. Teisalt, õpetaja
peaks suunama õpilasi kriitiliselt analüüsima meie igapäevakeeles, meedias ja poliitika sfääris
esitatavaid kuvandeid ja keelekasutust. Seda saab teha, lõimides kriitilist analüüsi erinevates
ainetes antavatesse õpiülesannetesse.
On leitud (Mikk, 2002), et õppekirjandus, mida koolides kasutatakse, on üks mehhanism
mille kaudu stereotüüpseid soorolle taastoodetakse, andes edasi stereotüüpseid kuvandeid
meeste ja naiste rollidest, võimetest ja kogemustest. Keelekasutus ja arusaamad õpikutes ja
õppematerjalides on üks aspekt, mis vajaks kriitilist analüüsi ning mille analüüsimisse peaks
kaasama õppureid ning mida saab kasutada omaette õpiülesandena.
Õpikeskkond ja õpetajate kasutatavad meetodid on samuti oluline kanal, mille kaudu
soostereotüüpe taastoodetakse, ja võimalus nende vaidlustamiseks. Lapse kõige varasemas eas
suunavad tema soopõhist käitumist vanemad. Vastavalt soopõhistele ootustele lapse käitumisele
hakatakse jagama positiivset või negatiivset tagasisidet lapse käitumise eest. Samuti luuakse
lastele nn soostereotüüpsed keskkonnad sisustuse, mängude ja vahenditega (Papp, 2012).
Kodust alanud sotsialiseerumine jätkub kaaslaste ja koolikeskkonna mõjul. Eeldatakse, et poistel
ja tüdrukutel on erinevad huvid ja soodumused, teadvustamata varajast perekonna poolse
sotsialiseerimise mõju ning seda, et põhjuseks võib olla see, et poiste ja tüdrukute puhul on
arendatud juba varasest east alates erinevaid võimeid ja käitumismalle. Lasteaia ja koolikeskkonnas
pööratakse poistele enam tähelepanu, samas nõutakse tüdrukutelt suuremat korrektsust nii
käitumises kui ka õpiülesannete sooritamisel.
Mida õpetaja teha saab? Õpetaja saab hinnata kriitiliselt enda läbiviidavat õppeprotsessi,
õpiülesandeid ja suhtlust õppijatega ning ootusi õppijate suhtes. Samuti on võimalik erinevates
ainetes arendada õppijate kriitilist hoiakut ning teadvustada soostereotüüpsete hoiakute
kinnistamist erinevates eluetappides ja kontekstides (kodu, lasteaed, kool, huviharidus, töökoht
jne). Erinevate õpiülesannetega saab õpetaja ärgitada õppijaid mõtlema, mis on need piirangud,
mis mõjutavad noore valikuid, ning millised oleksid ebatraditsiooniliste valikute tagajärjed ja
mõju. Õpetaja saab suunata õppijat mõtestama ja kujundama oma valikuid, sh karjäärivalikuid
stereotüüpide vabalt.
Lisaks, planeerides õppekäike või kutsudes erinevate elualade esindajaid kooli oma kogemusi
jagama, peaks jälgima, et õppijad saaksid ülevaate ametialade variatiivsusest ning tutvuksid ka
ebatraditsiooniliste ametivalikutega.
Järgnevalt toodud õpiülesanded võiksid pakkuda õpetajatele inspiratsiooni, kuidas soolise võrdsuse
ja soostereotüüpide temaatikat erinevates ainetundides käsitleda.
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6. NÄIDISÜLESANDED SOOLISE
VÕRDSUSE JA SOOSTEREOTÜÜPIDE
TEMAATIKA KÄSITLEMISEKS
AINETUNDIDES
Järgnevalt on esitatud näidisülesanded põhiteemade kaupa (nt soorollid, soostereotüüpsed
ametivalikud, palgalõhe, sooline diskrimineerimine jmt), mida soostereotüüpsete ametivalikute
laiema mõju analüüsimiseks kasutada. Õpetaja saab pakutud näidisülesandeid kohandada
vastavalt õppijate vanusegrupile (13−15-aastased ehk põhikooli III aste ja 16−19-aastased ehk
gümnaasiumiaste), oma aine spetsiifikale ja õppijate varasematele kogemustele. Iga teema
juures on esitatud lühike ülevaade teemast, viidates statistikale ja eelnevatele uuringutele, millele
järgnevad konkreetsed õppijatele suunatud õpiülesanded. Kuigi ülesanded on esitatud ainete
kaupa, saab soorollide ja -stereotüüpide temaatikat käsitleda ka erinevate ainete lõiminguna.

TEEMA 1: SOOSTEREOTÜÜPSED KARJÄÄRIVALIKUD
Eesti õppijate karjäärivalikud on pigem traditsioonilised ning taastoodavad soolise
segregatsiooni mustreid tööturul.
Haridussilma andmetel õppis 2017/1018. õppeaastal kutseõppeasutustes informatsiooni ja
kommunikatsiooni tehnoloogia valdkonnas 1961 meest ja 418 naist, tervise ja heaolu valdkonnas
vastavalt 115 meest ja 1089 naist. Noorte ametivalikuid mõjutavad vanemad, eakaaslased, aga ka
meedias ja ühiskonnas valitsevad arusaamad naistele ja meestele sobivatest erialadest ja ametitest.
Õpetaja saab suunata õppijaid oma karjäärivalikuid reflekteerima ning teadvustama piiravaid
soostereotüüpe ja valitsevaid müüte, mõtestama, miks stereotüübid karjäärivalikutes indiviidi
piiravad ja ühiskonna arengut laiemalt pärsivad.

Näited karjäärivalikute ja soostereotüüpsete ametivalikute teema
käsitlemisest ainetundides
ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Arutelu video põhjal
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake videot „Soostereotüübid erialavalikutes”: www.youtube.com/watch?v=5Y7_hkWZ8q4
2) Arutage paarilisega ja seejärel grupis:
• Kas Teie jagate videos peegeldatud mõtteid „naiselikest” ja „mehelikest” ametitest?
• Mis või kes mõjutab Teie erialavalikuid?
• Kuidas mõjutab valikuid sugu?
• Kuidas saaks suunata/tutvustada ebatraditsioonilisi karjäärivalikuid?
B) Plakatettekanne rühmatööna
Ülesanne õpilastele:
1) Jagunege rühmadesse.
2) Valige teema ja koostage rühmatööna plakatettekanne teemal: a) „Naised ja mehed
riigivalitsemises” või b) „Soostereotüüpsed ametivalikud ja nende ühiskondlik mõju”.
• Otsige teemakohast statistikat ja muid allikaid. Määratlege töö keskne küsimus ning

16

formuleerige põhiargumendid, mis toetuvad läbitöötatud allikatele.
• Koostage rühmatööna plakat, kus esitate oma analüüsi põhitulemused. Kasutada võib
olemasolevaid plakatipõhjasid (nt www.postermywall.com/index.php/posters/gallery)
• Esitlege oma ettekannet klassile.
C) Avaliku ruumi analüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Jagunege rühmadesse.
2) Arutage, mida tähendab soostereotüüp ametivalikutes.
3) Otsige linnaruumist, koolikeskkonnast näiteid (nt reklaamid, teated, töökuulutused), mis
peegeldavad või rõhutavad soostereotüüpset lähenemist karjäärivalikutele. Pildistage või
jäädvustage oma tähelepanekud mõnel muul moel.
4) Tutvustage oma rühmatöö tulemust teistele rühmadele.
5) Arutlege klassis, kuidas saaks soostereotüüpe murda.
D) Meediaanalüüs: töö ja töötajatega seotud stereotüübid ja stereotüüpsed suhtumised
meediakajastustes (lõimitud ühiskonnaõpetus, meediaõpetus, IT, elukestev õpe ja karjääri planeerimine)
Ülesanne õpilastele:
1) Jälgige ja analüüsige töö ja töötajatega seotud erinevate stereotüüpsete suhtumiste kajastust
enda valitud või klassis kokkulepitud meediakanalites ühe nädala jooksul.
2) Dokumenteerige/jäädvustage oma vaatlustulemused.
3) Esitage vaatluse põhjal tehtud kokkuvõtted ja järeldused esitlusena (kuni 5 PowerPointi slaidi).
E) Soolisusega seotud hoiakute analüüs ja müütide arutelu
Ülesanne õppijatele:
1) Rühmatöö: Lugege etteantud materjale (vt jaotusmaterjal allpool) laialt levinud müütidest. Mida
arvate nendest seisukohtadest Teie? Põhjendage oma arvamust!
2) Arutelu klassis.
3) Tutvumine sellega, mida ütleb nende müütide kohta teadus (vt müüdimurdja allpool).

Jaotusmaterjal: Müüte kooli ja töömaailma kohta.
• Sageli arvatakse, et tüdrukud ja poisid erinevad huvide ja võimete poolest.
MIDA ARVAD SINA? PÕHJENDA OMA ARVAMUST! JAH / EI
a) Tüdrukud ei ole lihtsalt sündinud tehnikaga ümber käima.
b) Poisile ei ole oluline söögitegemist õpetada, kui ta just tippkokaks ei plaani saada.
c) Tüdrukutel ja poistel peaks olema võimalus arendada eri võimeid ja proovida erinevaid asju,
et ise otsustada, mis neile sobib.
• Sageli öeldakse, et kool ja koolikultuur sobib paremini tüdrukutele. Tüdrukutele sobib
paremini faktide õppimine ja poisid vajavad loovamaid ülesandeid.
MIDA ARVAD SINA? PÕHJENDA OMA ARVAMUST! JAH / EI
a) Nii see on – tüdrukud õpivad kõik korralikult ära. See on nende loomuses.
b) Tüdrukutel on tuupimisest pead paksud, aga poisid on loovamad.
c) Tüdrukud on õppimiskoormuse ja neile pandud ootuste tõttu veelgi enam stressis kui poisid.
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• Sageli arvatakse, et naistele ja meestele sobivad erinevad ametid ja tegevusalad.
MIDA ARVAD SINA? PÕHJENDA OMA ARVAMUST! JAH / EI
a) Nõus, on teatud ametid (nt lasteaiakasvataja, õpetaja), mis sobivad paremini naistele, sest nad on
loomult hoolitsejad.
b) Tänapäeva maailmas ei peaks olema „meeste ameteid” ja „naiste ameteid”.
c) Tüdrukutel pole IT-sse asja, sest see on neile liiga keeruline; nad ei suuda eristada rohelist juhet sinisest.
• Sageli väidetakse, et tegelikkuses palgalõhet ei eksisteeri.
MIDA ARVAD SINA? JAH / EI
a) Eesti on palgalõhe osas Euroopa tipus.
b) Palgalõhe on popp ja meedias ülespuhutud teema, millel puudub tegelikult alus.
c) See on õigustatud, et mehed saavad suuremat palka, sest naised ei saagi kodu kõrvalt nii palju
tööle pühenduda kui nende meeskolleegid.

MÜÜDIMURDJA: MIDA ÜTLEB TEADUS?
Müüt nr 1: Tüdrukud ja poisid erinevad huvide ja võimete poolest
Teadusuuringud ütlevad, et poisid ja tüdrukud ei erine kognitiivsete võimete poolest, vaid neid
on erinevalt kasvatatud. Kodus, lasteaias ja koolis suunatakse neid erinevate huvialade poole ning
arendatakse erinevaid omadusi ja pädevusi.

Müüt nr 2: Kool ja koolikultuur sobib paremini tüdrukutele. Tüdrukutele sobib paremini
faktide õppimine ja poisid vajavad loovamaid ülesandeid.
Uuringud ütlevad, et tüdrukutel on palju ärevushäireid ja depressioon. Sageli seda ei märgata.
Räägitakse rohkem poiste kooliga seotud muredest.

Müüt nr 3: Naistele ja meestele sobivad erinevad ametid ja tegevusalad
Teadusuuringud ütlevad, et traditsioonilisel, ajaloo jooksul väljakujunenud tööjaotusel ei ole
bioloogilist alust. Tüdrukuid ja poisse suunatakse erinevate oluliste (pere, sõbrad, õpetajad) ja
meedia poolt pealesurutud valikute poole. Tänapäeva maailmas peaks kõigil olema võimalus valida
enda huvidele vastav ametiala, valida soostereotüüpide vabalt.

Müüt nr 4: Palgalõhet ei eksisteeri.
Statistika näitab, et Eesti palgalõhe on Euroopa Liidu kõrgemaid. Mehed on koondunud
sageli sektoritesse, kus on kõrgem palgatase (nt pangad), naised aga madalamalt tasustatud
valdkondadesse (nt koolid, lasteaiad, kauplused). Mehi on võrreldes naistega enam
juhipositsioonidel, sest naisi ei edutata nii sageli. Samuti on diskrimineerimist tööturul ehk seda, et
samal positsioonil töötavatele inimestele ei maksta võrdset tasu.

Vaata müütide kohta rohkem siit enu.ee/lisa/513_soostereotyybid.pdf
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MATEMAATIKA:
A) Statistikaanalüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Otsige soopõhist statistikat karjäärivalikute kohta − www.haridussilm.ee.
2) Analüüsige soopõhist jagunemist õppevaldkondade kaupa kutse- ja kõrghariduses (arvutage
välja protsentuaalne jaotumine).
3) Koostage Excelis graafikud analüüsi põhitulemuste esitamiseks.

(VÕÕR)KEELED
A) Intervjuu kaasõpilasega teemal „Poiste ja tüdrukute ametivalikud”
Ülesanne õpilastele:
1) Jagunege paaridesse.
2) Koostage paarilisele intervjuuküsimused teemal „Ametivalikud”. Käsitlege järgmiseid
alateemasid:
• karjääriplaanid;
• erialavalikuid mõjutavad tegurid ja olulised mõjutajad (näiteks sõbrad, meedia, vanemad jne).
3) Viige läbi intervjuu.
4) Koostage kokkuvõte intervjuu tulemustest ja tutvustage neid klassis.
5) Arutelu klassis.
B) Soospetsiifika keeles
Ülesanne õpilastele:
1) Arutlege, kuidas väljendub sugu eesti keeles ja keelekasutuses.
2) Otsige mees-lõpulisi sõnu
3) Arutlege paarilisega ja rühmas: „Kuidas tajute mees-lõpulisi sõnu?”
4) Kuidas teistes keeltes sugu keeles ja keelekasutuses väljendub?

MUUSIKA JA KUNST
A) Slaidiettekanne teemal „Mehed ja naised muusika- ja kunstiajaloos”
Ülesanne õpilastele:
1) Analüüsige konkreetse perioodi/riigi muusika- või kunstiajaloo raamatuid:
• Kui palju mehi ja naisi leiate heliloojate ja kunstnike hulgast?
• Millisel perioodil on esitatud enam naisi/mehi?
• Kuidas peegeldab see tol ajal kehtinud arusaamu soorollidest?

AJALUGU
A) Referaat
Ülesanne õpilastele:
1) Koostage referaat, mille eesmärk on analüüsida soodimensiooni erinevate ametite puhul (nt
õpetajaamet, riigiametnikud, kohtunikud, arstid jne):
• Kuidas on muutunud erinevate ametite puhul ametigrupisisene sooline tasakaal?
• Kuidas on muutunud arusaamad meestele ja naistele sobivatest ametitest?
2) Otsige materjale ja statistikat oma väidete toetuseks.
3) Kasutage korrektset viitamist ja järgige vormistamisnõudeid.
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B) Õpikuanalüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Analüüsige ajalooõpikut sooperspektiivist lähtuvalt:
• Kui palju leiate ajalooõpikust mehi ja naisi?
• Kuidas ning milliste tegevuste, rollide ja ametitega seoses on mehi ja naisi kujutatud?
• Milliste teemadega seoses on juttu meestest ja naistest?
2) Analüüsige nii teksti kui ka pildimaterjali!
3) Esitage analüüsi tulemused PowerPointi slaidil.

•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 2. OSA, 2. ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: Carmen, Birgit ja Stella arutlevad edasiõppimisvõimaluste üle.
I Ülesanne õppijatele (arutelu klassis):
1) Vaadake 2. osa ja 2. alternatiivset lõppu.
2) Arutelu klassis: Milliseid stereotüüpe leiate klipist?
3) Kas olete oma sõpruskonnas, perekonnas, ühiskonnas sarnaseid seisukohti kohanud?
Täpsustage!
4) Mida saaks koolis teha, et karjääri puudutavaid stereotüüpe murda? Mida saad Sina ise
või Sinu sõbrad ette võtta?
II Ülesanne õppijatele (meediaanalüüs):
1) Vaadake 2. osa 2. alternatiivset lõppu.
2) Jälgige nädala jooksul meediat (televisioon, ajalehed, ajakirjad). Valige üks kanal
(nt konkreetne ajaleht, televisiooniprogramm või seriaal vms). Jälgige ja dokumenteerige
(kirjutage üles, pildistage vms), millistes ametites esitatakse mehi ja naisi.
Milliseid soostereotüüpe märkate?
3) Laadige oma töö tulemused veebikeskkonda (nt Padlet, Moodle, Google Classroom,
klassi blogi vms).
4) Arutelu klassis: Kas ja kuidas meedia mõjutab soostereotüüpsete ametivalikute kujunemist?
III Ülesanne õppijatele (karjäärivalikud, individuaalselt või rühmas, kasutades IKT-vahendeid):
1) Mõtle, mida plaanid teha peale 9. klassi? Mida tahaksid 10 aasta pärast teha? Mille alusel
oled oma seisukohad loonud?
2) Tutvuge Rajaleidja ametite andmebaasiga: http://ametid.rajaleidja.ee/Haridustee.
3) Kus saab Sinu soovitud eriala õppida (vt kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide kodulehtedelt infot).
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 4.OSA, ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: Naiste ja meeste valikuvõimalused tööturul. Dialoog isa ja torumees Aini vahel.
Ülesanne õppijatele:
1) Vaadake 4. osa ja alternatiivset lõppu.
2) Arutelu klassis: milliste isa ja Aini väidete ja argumentidega olete nõus, millistega mitte?
Põhjendage oma seisukohti.
3) Rühmatööna kollaaž: Otsige pilte meediast, kus on mehi ja naisi erinevates
ametirollides esitatud, ja koostage leitud materjalide põhjal kollaaž.
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•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 5.OSA, ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: Militaartund. Õpetaja Tärno ja õpilaste vaheline diskussioon teemal, kas sõjaline
õpe sobib naistele.
Ülesanne õppijatele:
1) Vaadake 5. osa alternatiivset lõppu.
2) Märkige üles stereotüüpseid arusaamu peegeldavad fraasid (õpetajale spikriks:
„Kindlasti unistavad paljud poisid sõjaväkke minemisest, võib olla isegi sõjaväelasekarjäärist”,
„Naised tegutsevad läbimõeldumalt ja ei torma pea ees püünisesse” jne).
3) Arutelu: Kuidas haakuvad Sinu mõtted seriaali tegelaste seisukohtadega. Milliseid
soostereotüüpseid arusaamu oled ise kogenud?

TEEMA 2: TÖÖTURG JA SOOLINE DISKRIMINEERIMINE
Võrdne kohtlemine on inimõiguste aluspõhimõte. Peamiseks inimõiguseks on õigus mitte olla
ebasoodsamalt koheldud mingil isikust endast mittesõltuval põhjusel.
Otsene sooline diskrimineerimine on isiku kohtlemine tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse
vastassoost isikut samalaadses olukorras. Kaudseks sooliseks diskrimineerimiseks võib pidada
seda, kui teatud regulatiivne säte, kriteerium, tegevus või tava paigutab ühest soost isikud
ebasoodsamasse olukorda, võrreldes teisest soost isikutega, välja arvatud juhul kui kõnealusel
sättel, kriteeriumil või tegevusel on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk (Papp &
Kütt, 2013). Seega, kui teatud õigusnorm või rakendatud meede asetab ühe soo esindajad
võrreldes teisega halvemasse olukorda, võib see tähendada, et tegemist on kaudse soolise
diskrimineerimisega. Seega sooline diskrimineerimine ei ole tuvastatav analüüsides ainult
üksikisiku võimalikku diskrimineerivat tegevust, vaid oluline on analüüsida ka ühiskonna tasandil
toimuvaid protsesse ja mehhanisme. Oluline on koguda ja analüüsida soopõhiseid andmeid, et
mõista kuidas erinevad regulatsioonid, meetmed, tegevuspraktikad erinevatele soopõhistele
rühmadele mõjuvad.

Näited teema „Sooline diskrimineerimine tööturul”
käsitlemisest ainetundides
ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Uuringu analüüs
Ülesanne õppijatele:
1) Lugege läbi OSKA aruande kokkuvõte − http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/12/
Eesti-t%C3%B6%C3%B6turg-t%C3%A4na-ja-homme2017.pdf
2) Arutage paarilisega, millised oskused ja omadused peavad olema inimesel, et tuleviku töökohal
edukas olla? Millised töökohad tõenäoliselt kaovad ja millised tekivad juurde? Millised on Sinu
arvates ametid, mida praegu veel olemas ei ole, aga mis on olemas 10 aasta pärast? Nimeta 3
tulevikuametit.
3) Lühikokkuvõte uuringust – OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2017” annab ülevaate
Eesti tööturu väljavaadetest aastani 2025. Uuringust selgub, et 46%-l tulevikutöötajatest peaks
olema kõrgharidus ning 1/3 kutseharidus, aga väheneb vajadus põhi- ja üldkeskharidusega
töötajate järele. Enam kasvab vajadus töötajate järele näiteks tarkvaraarenduses,
telekommunikatsioonis, ning seoses rahvastiku vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes,
aga töökohtade arv langeb näiteks riigivalitsemise, hariduse, jaekaubanduse, põllumajanduse alal.
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Pane ka tähele, et veel kõige suuremad muutused toimuvad töötajatele vajalikes oskustes, mitte
ametites, näiteks kasvab erialaste IKT-oskuste olulisus ehk oskus tehnoloogiat kasutusele võtta,
arendada ja hooldada kõigil erialadel. Tähtsustuvad ka isiksusega seotud hoiakud nagu avatus
uuele, õpivõime ja paindlikkus.
B) Täherägastik
Ülesanne õppijatele:
Leia täherägastikust 15 ametit.
Arutage sõbraga, millised nendest ametitest Sulle sobiksid ja miks.
Loe ametite kohta ja uuri, kus nendeks ametiteks õppida saab.
Vt ametite andmebaasi http://ametid.rajaleidja.ee/
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Vastused õpetajale: õpetaja kirurg maaler geodeet elektrik kokk tisler notar
audiitor bioloog florist kuller veebidisainer reporter näitleja
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B) Video analüüs ja arutelu
Variant 1
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake videot „Juhatuse koosolek” − www.youtube.com/watch?v=GzK9aYQIYu8
2) Arutlege paaris ja seejärel rühmas:
• Kas nähtud videos oli diskrimineerimist ja mille alusel?
• Millist diskrimineerimist olete ise või on Teie lähedased kogenud? Mida saab veel lisaks
nähtule sooliseks diskrimineerimiseks pidada?
Variant 2
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake videot „Intervjuu emaga” − www.youtube.com/watch?v=gdiw5sr0qK0
2) Arutlege klassis:
• Kas meessoost kandidaadi puhul oleks samasugune dialoog toimunud? Mis on
sellise ebavõrdse käitumise põhjused?
• Kuidas peaks intervjueeritud ema toimima, et oma õigusi kaitsta?

(VÕÕR)KEELED
A) Ajurünnak ja mõistekaardi koostamine
Ülesanne õpilastele:
1) Jagunege rühmadesse ja tehke ajurünnak teemal „Mis on diskrimineerimine tööturul ja millistel
erinevatel viisidel võib see väljenduda?”
2) Kirjutage paberile kõik rühmakaaslaste väljaöeldud mõtted.
3) Valige välja levinumad diskrimineerimisviisid ja koostage mõistekaart kasutades keskkonda
Bubble (https://bubbl.us/).
B) Video analüüs ja ametikirja kirjutamine
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake omal valikul ingliskeelset videot
a) What is Gender Discrimination in the Workplace?
www.newyorkcitydiscriminationlawyer.com/what-is-gender-discrimination-in-the-workplace.html
b) Emma Watsoni kõne soolisest diskrimineerimisest – Emma Watson’s speech on gender equality
www.youtube.com/watch?v=dSHJYyRViIU
2) Arutage rühmas, kuidas tagada sooline võrdõiguslikkus hariduses ja töökohal ning millist
diskrimineerimist olete märganud ise või täheldanud oma tuttavate, sugulaste näitel.
3) Esitage rühmatöö tulemused kasutades Padleti keskkonda (https://padlet.com/). Arutelu klassis.
4) Diskrimineerimise puhul on võimalik pöörduda võrdõiguslikkuse voliniku poole. Otsige üles
voliniku kontaktid veebist ja uurige milliste teemadega volinik tegeleb.
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•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 1. OSA, 2. ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: Noorte õigused tööturul – dialoog Anna ja restorani juhataja vahel.
Ülesanne õppijatele:
1) Vaadake seriaali 1. osa ja 2. alternatiivset lõppu.
2) Väitlus: klass jaguneb 3 grupiks. 1. grupp on Anna seisukohtade poolt; 2. grupp on Anna
seisukohtade vastu; 3. grupp on publik, kes peab hindama, kelle seisukohad on veenvamad.
3) Rühmatöö: Otsige veebist materjale, mis toetaksid Anna seisukohta, et tema õigusi on rikutud.
4) Kelle poole saaks pöörduda, kui avastad, et Sinu õigusi on rikutud? Otsige rühmatööna üles
vastavad veebiallikad.

TEEMA 3: SUGU, VANUS JA RAHVUS MÕJUTAMAS VÕIMALUSI
TÖÖTURUL
Kas töö leiab kiiremini noor eesti keelt kõnelev mees või vene rahvusest hilises keskeas naine?
Sugu, vanus ja rahvus on olulised tunnused, mis mõjutavad meie võimalusi tööturul.
Stereotüüpsed arusaamad naistele ja meestele sobivatest töödest, traditsioonilised pererollid,
kus suurem roll lastega seotud kohustustel on naistel jms, asetab naised tööturul ebavõrdsesse
olukorda. Statistika näitab ka seda, et töötute hulgas on võrreldes eesti keelt kõnelevate tööealiste
elanikega suurem osakaal eesti keelt mittekõneleval elanikkonnal.

Näiteid teema „Sugu, vanus ja rahvus mõjutamas võimalusi
tööturul” käsitlemiseks ainetundides
ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Uurimuslik rühmatöö teemal „Sugu, vanus ja rahvus tööturul, ebavõrdsuse põhjused”.
Ülesanne õpilastele:
1) Õpilased jagunevad rühmadesse.
2) Rühmad püstitavad kitsamad uurimisküsimused (lähtudes laiemast teemast „Sugu, vanus ja
rahvus tööturul, ebavõrdsuse põhjused”)
3) Rühmad tutvuvad olemasoleva kirjandusega teema kohta.
4) Rühmad valivad sobiva andmekogumismeetodi ja koguvad andmeid (nt analüüsivad juba
olemasolevat statistikat, viivad läbi küsitluse või intervjuud jne).
5) Tulemuste analüüs vormistatakse uurimistööna.
6) Uurimistööd esitatakse klassis või uurimispäeval. Arutelu õpetaja juhtimisel.
B) Meediaanalüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Lugege meediaartikleid:
Artikkel: http://humanage.manpower.ee/uuring-vanuselist-diskrimineerimist-tunnetab-34protsenti-toootsijatest/
Artikkel: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/ule-50-aastaste-inimeste-tooturul-kehveminikohtlemist-peetakse-loomulikuks-ja-paratamatuks?id=81506769
Otsige ise täiendavalt teemakohaseid artikleid.
2) Analüüsige, artiklites esitatud argumente – milles väljendub diskrimineerimine tööturul ja mis
on võimalikud põhjused?
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3) Tooge tekstist esile asjakohased fraasid või laused.
4) Arutelu klassis.
MATEMAATIKA
A) Statistikaanalüüs
Ülesanne õpilastele:
1) a) Analüüsige Eesti tööhõive statistikat ja töötuse määra soo, vanuse ja koduse keele lõikes
aastatel 2008−2017 (kasutage Statistikaameti andmebaasi http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/
Sotsiaalelu/databasetree.asp)
b) Analüüsige EL riikide statistikat, vt andmetabeleid EUROSTATi lehelt: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics#Employment_rates_by_sex.2C_
age_and_educational_attainment_level
2) Koostage joonised võrdlusandmete alusel.
3) Koostage slaidiettekanne oma analüüsi tulemuste tutvustamiseks.

•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE” PÕHJAL – 1. OSA, 3. ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: Naiste ja meeste võimalused tööturul – dialoog ema Monika ja direktori vahel
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake seriaali 1. osa 3. alternatiivset lõppu.
2) Rühmatöö ülesanne: lavastage täpselt sama stsenaarium niimoodi, et ema asemel oleks samas
situatsioonis mees, kes soovib lapsepuhkuselt tööle naasta.
3) Arutelu küsimused:
• Võrrelge kahte situatsiooni – videoklippi ja enda lavastatud versiooni.
• Kas ja kuidas on need situatsioonid erinevad?
• Milliseid soostereotüüpseid hoiakuid direktori seisukohad peegeldavad?
• Kuidas see võib mõjutada inimese enesehinnangut, võimalusi ja valikuid?
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE” PÕHJAL – 3. OSA, ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: (Töö)vestlus vanaisa ja kaupluse juhataja vahel
Ülesanne õppijale:
1) Vaadake seriaali 3. osa ja alternatiivset lõppu.
2) Õpilaste rollimäng „Töövestlus” paarides.
3) Õpetaja on eelnevalt valmistanud ette kaardid, mille hulgast saavad õpilased valida endale
vanuse, soo, rahvuse, koduse keele ja ametikoha.
4) Õpilased jagunevad paaridesse. Üks paariline on tööle kandideerija, teine tööandja (tööintervjuu läbiviija).
5) Õpilane, kes tööle kandideerib:
a) valib töökoha, kuhu soovib kandideerida.
Mõlemad paarilised valivad endale „identiteedi” (vanus, sugu, rahvus, kodune keel).
6) Paaris mängitakse läbi töövestluse situatsioon. Tööle kandideerija ülesanne on põhjendada, miks
ta oma tausta ja kogemuste tõttu valitud ametikohale sobib.
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TEEMA 4: PALGALÕHE
Eestis oli 2017. aastal keskmine sooline palgalõhe 20,9% ehk naissoost palgatöötajate
palgatase jäi meestöötajate palgatasemest 20,9% võrra madalamaks.
Sooline palgalõhe on meestöötajate keskmine brutotunnipalk võrdluses naistöötajate keskmise
brutotunnipalgaga. Eesti palgalõhe on Euroopa Liidu kõrgemaid. See peegeldab ühelt poolt
soostereotüüpseid eriala- ja ametivalikuid. Mehed on koondunud sageli sektoritesse, kus on
kõrgem palgatase (nt finantssektor), naised pigem madalamalt tasustatud valdkondadesse
(haridus, teenindus). Palgalõhet on võimalik vaadelda ka sektorite kaupa. Suurim palgalõhe
oli 2017. aastal finantssektoris, kus see küündis 38,2%-ni (Statistikaamet, 2018). Lisaks soolisele
segregatsioonile peegeldab palgalõhe sektorite sees vertikaalset segregatsiooni ehk meeste
paigutumist karjääriredeli tippu ning diskrimineerimist tööturul ehk seda, et samal positsioonil
töötavatele inimestele ei maksta võrdset tasu.

Näited palgalõhe teema käsitlemisest ainetundides
ŰHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS:
A) Arutelu klassis
Ülesanne õppijatele:
1. Otsige materjale palgalõhe statistika kohta Eestis ja Euroopa Liidus.
2. Arutlege rühmas: a) Milline on olukord Eestis võrreldes teiste riikidega?; b) Mis on palgalõhe
põhjused?; c) Milline on palgalõhe mõju Eesti perede ja laste toimetulekule? Milline on palgalõhe
mõju pensioniealistele naistele?; d) Mis on palgalõhe taastootmise mehhanismid? Miks palgalõhe
aastate jooksul märkimisväärselt vähenenud pole?
B) Väitlus palgalõhe teemal: a) Kas riik peaks palgalõhe vähendamiseks sekkuma või mitte? või
b) Kas palgalõhe vähenemist saaks toetada palgaandmete avalikustamisega?
Ülesanne õpilastele:
1. Klass jaotatakse 2 grupiks ja publikuks. Üks õpilane on väitlusjuhi rollis ja annab teistele sõna.
Publik esitab küsimusi, millele peavad väitluses osalejad vastama. Grupid loosivad endale
seisukohad (nt riik peaks sekkuma/ riik ei peaks sekkuma või palgaandmete avalikustamine
aitaks palgalõhet vähendada/palkade avalikustamine ei aita palgalõhet vähendada), mida peavad
väitluses argumentidega kaitsma.
2. Eeltööna materjali kogumine palgalõhe kohta.
3. Publik otsustab, kumma grupi argumendid on veenvamad.
C) Meediaanalüüs – palgalõhe käsitlemine meedias
Ülesanne õpilastele:
1) Lugege artiklit: /www.aripaev.ee/juhtkiri/2018/04/11/palgalohe-kardab-palkade-avalikustamist ) või
mõnda teist palgalõhe teemalist kirjutist.
2) Arutage grupis ja vastake järgmistele küsimustele: a) Mis on artikli põhisõnum? Mida on tahtnud
artikli autorid öelda?; b) Millised on autori seisukohad? Milliseid argumente on autor palgalõhe
teemal toonud? Milline on Sinu enda seisukoht teema kohta?
D) Video analüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=0UndQfRPWaE
2) Analüüsige mõlema poole argumente. Milliseid stereotüüpseid hoiakuid ja arusaamu leiate?
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E) Rollimäng – videoanalüüsi alusel
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=0UndQfRPWaE
2) Õpilased jagunevad paaridesse. Paaridel tuleb leida rollimänguna positiivne lahendus
situatsioonile. Kuidas käituksite, kui satuksite oma elus sellisesse olukorda?

MATEMAATIKA (LÕIMITUD ARVUTIÕPETUSEGA):
A) Statistika, võrdluste analüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Otsige statistikat palgalõhe kohta Eestis ja teistes Euroopa riikides.
2) Koostage võrdlusi riikide lõikes, kasutades Capminder keskkonda www.gapminder.org/
3) Koostage kaaslastele tekstülesanded, kasutades erinevaid arvutustehteid, sh protsentarvutusi.

VÕÕRKEELED:
A) Video analüüs vene keeles
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake venekeelset klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=ZA3zc0D4eYo
2) Analüüsige mõlema poole argumente. Milliseid stereotüüpseid hoiakuid ja arusaamu leiate?
B) Video analüüs inglise keeles
Variant 1:
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake klippi soolise palgalõhe teemal – Global Gender Gap Report 2015
www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
2) Arutelu rühmas: mida näitab rahvusvaheline riikide võrdlus?
Variant 2:
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake klippi Gender Gap (lapsed räägivad) www.youtube.com/watch?v=e_1gdx4DKbk
2) Arutelu rühmas: kas olete nõus laste argumentidega? Milliseid argumente lisaksite?
C) Dialoog vene keeles
Ülesanne õpilastele:
1) Vaadake venekeelset klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=ZA3zc0D4eYo
2) Koostage ülemuse ja alluva dialoog. Kuidas argumenteeriksite ülemuse ja alluva rollis?
D) Tõlkeülesanded – valida õpilastele tõlkimiseks tekstid, kus on juttu palgalõhest ja selle
põhjustest.
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•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 8. OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „PALGALÕHE”

Situatsioon: Monika ja Martin arutavad Monika võimalusi juhi ametikohta saada ja palgalõhe
probleeme organisatsioonis, kuhu Monika juhiks kandideerib.
Ülesanne õppijatele (rühmas, arutelu, lühiintervjuud ja plakatettekanne klassis):
1) Vaadake 8. osa ja alternatiivset lõppu „Palgalõhe”. Märka erinevaid seisukohti palgalõhe kohta!
2) Arutage grupis, milliseid seisukohti olete ise meedias või tuttavate-perekonna hulgas kohanud.
3) Viige läbi lühiintervjuud oma perekonna, tuttavate, sõprade hulgas, et mõista, kuidas nemad
palgalõhe teemat näevad.
4) Tutvustage oma intervjuude tulemusi klassikaaslastele plakatettekande vormis.

TEEMA 5: SOOROLLID PEREKONNAS
Poiste ja tüdrukute kasvatamisel pööratakse tähelepanu erinevate oskuste arendamisele –
43% vastajatest pidas tüdrukute kasvatamisel oluliseks arendada söögitegemise oskust; poiste
söögitegemise oskust peab tähtsaks arendada vaid 9% vastanutest (Turu-uuringute AS, 2016)

Lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu ja vanemad, seejärel lasteaed, kool, sõbrad ja meedia.
Kõik need olulised „teised” ning kanalid kujundavad arusaamu sellest, milline on ühiskondlikult
vastuvõetud käitumisnorm. Juba varasest lapseeast kasvatatakse poisse ja tüdrukuid erinevalt.
Tüdrukutel peetakse oluliseks arendada söögitegemisoskust, õpetada enda välimuse eest
hoolitsema ning kodu koristama. Poiste puhul seevastu nende pädevuste arendamisele tähtsust
ei omistata. Poistel pööratakse tähelepanu pigem tehnikaga ümberkäimisele, ettevõtlikkusele
ja autojuhtimisoskusele (Turu-uuringute AS, 2016). Need tendentsid peegeldavad ühiskonnas
valitsevaid stereotüüpseid arusaamu sellest, millised ametid, aga ka kodused rollid sobivad
meestele ja naistele. Uuringud on näidanud, et Eesti perede rollid ja kodutööde jaotus on üsna
traditsiooniline, s.t peamised kodutööd ja laste eest hoolitsemine langeb naiste õlule (Turuuuringute AS, 2016).
Lasteaed ja kool on samuti olulisteks institutsioonideks, kus toimub soorollide ja stereotüüpide
taastootmine (ja potentsiaalselt ka murdmine). Eelnevad uuringud (Aavik & Kajak, 2009) on
leidnud, et lasteaia keskkond ja praktika kujundab traditsioonilisi pere- ja ametirolle. Sama
tulemuseni on jõudnud õppekirjanduse analüüs (Mikk, 2002) ka kooli puhul. Õpetaja saab
õppeülesannetega suunata õpilasi kriitiliselt analüüsima valitsevaid soolisi norme ja mõtestama
oma erinevaid rolle.

Näiteid teema „Soorollid perekonnas” käsitlemiseks ainetundides
ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Analüüsi- ja tõlgendusülesanne
Ülesanne õpilastele:
1) Tutvuge õpetaja jagatud materjali, „Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2016” tulemustega
(või õpetaja võib lasta õpilastel ise veebist otsida https://enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_
monitooringu_raport_2016.pdf)
2) Materjal analüüsimiseks:
2016. aastal Eestis läbi viidud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu küsitluses eristati kolme tüüpi oskusi:
1) oskused, mida peetakse võrdselt vajalikuks nii poiste kui ka tüdrukute puhul;
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2) oskused, mille õpetamist peetakse vajalikuks pigem poistele;
3) oskused, mille õpetamist peetakse vajalikuks pigem tüdrukutele.
Universaalsed oskused, mille omandamist peetakse võrdselt sageli vajalikuks nii poiste kui ka
tüdrukute jaoks, olid:
1. Rahaga ümberkäimine (nii poisid kui ka tüdrukud 42%);
2. Käitumisoskused ja etikett (poisid 41%, tüdrukud 43%);
3. Eneseväljendus- ja suhtlemisoskus (nii poisid kui ka tüdrukud 34%);
4. Teistega arvestamine (poisid 26%, tüdrukud 27%);
5. Oskus ennast kehtestada (poisid 13%, tüdrukud 16%);
6. Läbilöögivõime (poisid 13%, tüdrukud 8%);
7. Riskivalmidus (poisid 5%, tüdrukud 4%).
Poiste kasvatamisel peetakse kõige olulisemaks raha kasutamise oskust (kolme olulisema seas
nimetas 42%) ning käitumisoskuste ja etiketi õpetamist (41%), järgnevad tehnikaga ümberkäimine
(35%), eneseväljendus- ja suhtlemisoskus (34%), ettevõtlikkus (33%) ning autojuhtimine (31%).
Tüdrukute kasvatamisel peeti kõige sagedamini oluliseks õpetada söögi valmistamise oskust
(43%) ning käitumisoskusi ja etiketti (43%), rahaga ümberkäimist (42%) ning eneseväljendus- ja
suhtlemisoskust (34%).
3) Viige läbi miniuuring (küsitlus, lühiintervjuud) oma perekonna, sõprade ja õpetajate hulgas.
Milliseid oskusi peavad naiste ja meeste /tüdrukute ja poiste puhul oluliseks nemad?
4) Kõrvutage enda uuringu tulemusi soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustega?
5) Esitlege tulemusi klassile.
B) Rühmatöö teemal soorollid perekonnas
Ülesanne õpilastele:
1) Jagunege rühmadesse.
2) Arutlege rühmas, mis mõjutab soorolle perekonnas (nt seadused, meedia, hoiakud jne).
4) Põhjendage oma arvamust.
5) Arutelu klassis õpetaja juhtimisel.
C) Rühmatöö: analüüsida isadele laienenud vanemahüvitise laiemat mõju
Ülesanne õpilastele:
1) Otsige materjale isadele laienenud vanemahüvitise ja selle mõju kohta.
2) Rühmatööna vastake järgmistele küsimustele:
• Mis õigused laienevad isadele seoses vanemahüvitisega?
• Milline on Teie hinnangul selle mõju?
3) Esitage oma analüüsi tulemused plakatina. Kasutada võib olemasolevaid plakatipõhjasid (nt
www.postermywall.com/index.php/posters/gallery)
4) Esitle oma ettekannet klassis.
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MATEMAATIKA
Tekstülesannete koostamine (rühmatöö)
Ülesanne õpilastele:
1) Tutvuge „Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu” (2016) aruandega ja valige end huvitav
alateema (https://enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_monitooringu_raport_2016.pdf)
2) Toetudes soolise võrdõiguslikkuse monitooringu andmetele, koostage klassikaaslastele
tekstülesandeid.
3) Klassis: rühmad vahetavad ülesanded.
4) Õpetaja juhendamisel: õigete vastuste kontrollimine ja arutelu.

(VÕÕR)KEELED
A) Dialoog paarilisega teemal soorollid perekonnas
Ülesanne õpilastele:
1) Jagunege paaridesse.
2) Koostage paarilisega dialoog teemal „Soorollid perekonnas”.
3) Kirjutage välja uus sõnavara.
4) Dialoogi esitamine ja arutelu klassis.
B) PLAKAT TEEMAL „MINU ISA JA EMA PÄEV”
Ülesanne õpilastele:
1) Koostage plakat teemal „Minu isa ja ema päev”.
Plakati koostamisel lähtuge järgmistest küsimustest:
• Millised kodused ülesanded on teie peres isal või emal, millised lastel, sh õdedel-vendadel?
• Kellel on peres rohkem kohustusi? Kellel on rohkem vaba aega?
• Milliseid asju otsustab ema, isa või otsustatakse koos?
• Milliste huvialadega tegelevad isa ja ema?
• Lisage enda jaoks olulisi aspekte!
2) Plakati loomiseks kasutage veebikeskkonda Padlet (http: //padlet.com/)
3) Tutvustage plakatit klassis.
4) Ühine arutelu klassis.

AJALUGU:
Intervjuu läbiviimine teemal „Soorollid perekonnas vanasti ja praegu”
Ülesanne õpilastele:
1) Viige läbi intervjuu vanemate ja vanavanematega teemal „Soorollid perekonnas vanasti ja
praegu”.
2) Koostage intervjuuküsimused.
3) Viige läbi intervjuu (salvestage telefoniga või kirjutage vastused üles).
4) Koostage slaidiesitlus intervjuu põhitulemuste kohta.
5) Tutvustage oma uurimistöö tulemusi klassi.
6) Arutelu klassis.
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•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 6. OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „TOIT JA STEREOTÜÜP”

Situatsioon: Kooli psühholoogi ja õpetaja Tärnini dialoog.
Ülesanne õpilastele (rühmatöö ja arvamusartikli kirjutamine):
1) Vaadake 6. osa alternatiivset lõppu „Toit ja stereotüüp” ja märkige üles kõik arvamused, mis Sinu
jaoks stereotüüpsed tunduvad.
2) Rühmas: Võrrelge oma märkmeid. Milliseid stereotüüpe leiate klipist? Leidke argumente, miks
need stereotüüpsed arusaamad kahjulikud on.
3) Kirjutage arvamusartikkel kooli ajalehte, blogisse või oma klassi Facebooki-gruppi enda
püstitatud teemal (nt „Stereotüübid meie ümber”; „Kuidas stereotüüpe murda” vms).

TEEMA 6: RIIETUS, MOOD JA STEREOTÜÜBID
Kas kõigile tüdrukutele sobib roosa ja nukkudega mängimine; kas kõik poisid kannavad sinist
ja huvituvad autodest?
Alates varasest lapseeast sotsialiseeritakse lapsi, surudes peale ühiskonnas aktsepteeritud
arusaamu tüdrukutele või poistele sobivast riietusest, mänguasjadest, huvialadest ja käitumisest.
Ka mood on läbi ajaloo peegeldanud ühiskonnas eksisteerinud norme.

Näiteid teema „Mood ja soostereotüübid” käsitlemisest
ainetundides
ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Väitlus teemal koolivorm ja soostereotüübid
Ülesanne õpilastele:
1) Klass jagatakse (loositakse) kolmeks grupiks (kaks väitlevat gruppi ja publik), üks õpilane võtab
väitlusjuhi rolli ning annab sõna kahele grupile ja publikule.
2) 1. grupp peab kaitsma seisukohta: koolivorm aitab murda moega seotud stereotüüpe
ja ebavõrdsust 2. grupp peab kaitsma seisukohta: koolivorm ei aita murda moega seotud
soostereotüüpe ja ebavõrdsust.
3) Ettevalmistustöö: grupid otsivad ja koondavad argumendid oma seisukoha kaitseks.
4) Peale ettevalmistustööd väitlevad grupid väitlusjuhi juhtimisel. Publik otsustab kumma grupi
argumendid on veenvamad.
B) Meediaanalüüs
Ülesanne õpilastele:
1) Lugege artiklit „Kas kool võib nõuda, et tüdrukud kannaksid seelikut?” (artikkel: http://epl.delfi.ee/
news/arvamus/poolt-ja-vastu-kas-kool-voib-nouda-et-tudrukud-kannaksid-seelikut?id=77499504).
Õpetaja võib valida ka mõne teise artikli samal teemal.
näiteks ingliskeelne artikkel „Should girls be allowed to wear trousers in school?”
https://revisesociology.com/2017/11/19/schoolgirls-uniform/
2) Paaristööna vastake küsimustele:
• Milliseid argumente on erinevad osapooled artiklis esitanud?
• Millised argumendid tunduvad Teile veenvad, millised mitte?
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• Millistele õigusaktidele võiks antud probleemi lahendamisel tugineda ja milline oleks
Teie arvates õige lahendus?
• Põhjendage oma arvamust!
3) Arutelu klassis õpetaja juhtimisel.

(VÕÕR)KEELED
A) Lühivideo (rühmatööna) koostamine teemal „Riietus, mood ja soostereotüübid”
Ülesanne õpilastele:
1) Koostage rühmatööna lühivideo pikkusega kuni 5 minutit teemal „Riietus, mood ja stereotüübid”.
2) Videos võite käsitleda teemat vabalt valitud perspektiivist: läbi tänapäeva või ajaloo, keskendudes
konkreetsele eagrupile (nt lastele) jne.
3) Kasutage ettekandes mitmekesist sõnavara erinevate riietusesemete kohta.
4) Valminud videoklippe vaadatakse klassiga koos tunnis.
5) Üheskoos kirjutatakse ja korratakse läbi uus sõnavara.
B) Tõlkeülesanne
Ülesanne õpilastele:
1) Otsige internetist meelepärane võõrkeelne artikkel teemal „Mood ja stereotüübid”
Soovituslik artikkel „Gender stereotypes in children’s clothing”
https://raffia-magazine.com/2018/01/12/gender-stereotypes-in-childrens-clothing/
2) Tõlkige artikkel (või osa sellest) eesti keelde.
3) Kirjutage välja tekstis esinenud uus sõnavara.
4) Klassis: õpetaja juhtimisel arutelu teemal mood ja stereotüübid laste ja/ või noorte riietuses

MUUSIKA JA KUNST
A) Naiste riietus kunstiajaloos
Ülesanne õpilastele:
1) Analüüsige riietust kunstiteoste põhjal.
2) Valige ajastu ja otsige materjale (raamatuid, veebiallikaid jne) tolle aja kunsti kohta.
3) Analüüsige valitud perioodi naisteriietust:
• Mida oskate riietuse kohta esile tuua?
• Kuidas võiks riietus peegeldada naiste ja meeste rolle tolleaegses ühiskonnas?
4) Klassis: ühine pildimaterjali vaatamine ja arutelu.

AJALUGU
A) Fotoesitlus
Ülesanne õpilastele:
1) Valige perekonnafotode hulgast erinevaid ajastuid peegeldavaid fotosid.
2) Analüüsige piltidel esitatud inimeste riietust.
3) Arutelu klassis: kuidas seostub riietus tolleaegse ühiskonna ja soorollidega?
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B) Intervjuu
Ülesanne õpilastele:
1) Viige läbi intervjuu vanemate ja vanavanematega teemal „Riietus ja soorollid”
2) Koostage intervjuuküsimused.
3) Viige läbi intervjuu (salvestage telefoniga või kirjutage vastused üles).
4) Koostage slaidiettekanne intervjuu põhitulemuste kohta.
5) Tutvustage oma uurimistöö tulemusi klassi.
6) Arutelu klassis.

•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 2. OSA, 1. ALTERNATIIVNE LÕPP

Situatsioon: koolivorm kui stereotüüpide kandja – dialoog Anna ja isa vahel, kus Anna
põhjendab koolivormi disainimise vajalikkust.
Ülesanne õppijatele:
1) Vaadake seriaali „Miks mitte” 2. osa 1. alternatiivset lõppu.
2) Debatt teemal: koolivormi poolt või vastu?
3) Klass jaguneb 3 grupiks. 1. grupp on Anna seisukohtade poolt; 2. grupp on Anna seisukohtade
vastu; 3. grupp on publik, kes peab otsustama kumma poole seisukohad on veenvamad.
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KOKKUVÕTE
Käesolev juhendmaterjal on koostatud selleks, et toetada õpetajat soostereotüüpide ja
võrdõiguslikkuse teema käsitlemisel koolis ainetundides, kasutades erinevaid õppemeetodeid.
Seejuures on peetud oluliseks pakkuda välja võimalusi, kuidas erinevaid digitehnoloogilisi
võimalusi ja meediat rakendada.
Koolikeskkonnal, õpetajatel ja õppijate vastastikusel koosmõjul on suur osa noore hoiakute,
arusaamade, väärtuste ja praktikate kujundamisel, mis mõjutavad tema edasisi erialaseid ja
tööalaseid valikuid. Soostereotüüpidega on seotud palju müüte ning seetõttu on oluline vastavatel
teemadel õppijatega diskuteerida ja suunata neid kriitiliselt mõtlema ühiskonnas väljakujunenud
normide üle.
Käesolevas materjalis esitatud ülesanded on näidised, mida õpetaja saab kohandada vastavalt oma
teemale, õppijate huvile ja tasemele nii põhikooli kolmandas kui ka gümnaasiumiastmes. Lisaks
on esitatud näidisülesanded BREAK projekti osana toodetud seriaali „Miks mitte!” alternatiivsete
lõppude alusel, millele lisaks saavad õpetajad kasutada õppematerjalina ka tervikseriaali.
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