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Mis on stereotüüp?

Hindava iseloomuga, hoiakuline, lihtsustatud 
üldistus mingile rühmale või grupile omistatavate 
omaduste ja käitumiste kohta.

Näiteks....?
„mehed on paremad juhid kui naised“
„mehed on ratsionaalsed ja tugevad ning naised on 
emotsionaalsed ja nõrgad“
„vanemaealised ei suuda omandada uusi oskusi või neil 
puudub õpimotivatsioon“
„eestlased on passiivsed, aga töökad“ jne



Soostereotüüp ja soorollid

• Naisteks ja meesteks jaotatud inimgruppide 
suhtes omab ühiskond konkreetseid ootusi
nende välimuse, tegevuste ning sobilikuks 
peetavate valdkondade osas.



naistele sobivad paremini…

• Hoolitsemise, kasvatamise, 
teiste teenindamise ja 
abistamisega seotud 
valdkonnad

• Haridus, meditsiin, 
sotsiaaltöö, kultuur

meestele sobivad paremini…

• Valitsemise, juhtimise, 
tootmise, tehnoloogiaga 
seotud valdkonnad

• Riigikaitse, tootmine, ehitus

Arvatakse, et….



Kelle ülesanne peaks olema pere majandusliku toimetuleku
kindlustamine?

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring, 2016

Mitme liikmega leibkondades 
elavatest vastajatest nimetas 
suurima sissetulekuga isikuna 
iseennast 63% meestest ning 
31% naistest.



Tekstid ja tegelikkus  e. 
ideoloogia + reaalsus

Müüdid, tavaarusaamad, 
eelarvamused,  
stereotüübid 

Reaalne ümbritsev 
tegelikkus – rollid, 

tegevus- ja vastutusalad, 
staatus, võimalused, 

kuvandid



Milliste oskuste ja omaduste arendamisele peaks poiste ja 
tüdrukute kasvatamisel erilist tähelepanu pöörama?

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring, 2016



Tegelikkus
• Peaaegu kõik lapsed ja täiskasvanud käituvad tegelikult 

viisil, mis ei sobitu nende soole vastava stereotüüpse 
ettekujutusega

• Nt paljud tüdrukud armastavad sporti ja matemaatikat ja 
soovivad tulevikus olla juhtival ametikohal

• Nt paljudele poistele meeldib olla 
kellegagi lähedane, olla kunstiliselt loov
ja tunda end vabana pidevast survest
saavutada ja olla julge

Meeste hulgas kogub populaarsust uus hobi –
kudumine, http://www.telegram.ee/toit-ja-
tervis/meeste-hulgas-kogub-populaarsust-uus-
hobi-kudumine



(Soo)stereotüübid

• Varjavad inimese individuaalsuse (talentide põud)

• Piiravad valikuvõimalusi (soostereotüübid kirjutavad ette, 
millised naised ja mehed peavad olema) ja mõjuvad 
pidurdavalt laste valikutele ning huvile võimalikult 
erinevate valdkondade tegevuste vastu

• Rõhutavad naiste madalamat staatust

• Vastandavad ja väärtustavad erinevalt mehi ja naisi; 
eestlasi ja venelasi; puudega ja puudeta inimesi

• Mõjutavad enesekuvandit ja otsustajate käitumist

• Võivad põhjustada ebasoodsamat kohtlemist e 
diskrimineerimist



Stereotüpiseerimise negatiivne mõju

• Stereotüübist tulenevad ootused mingisse 
soogruppi kuuluva indiviidi käitumise kohta 
võivad surudagi teda rolli, kus ta justkui kinnitab 
neid ootusi.

• Soostereotüübid mitte ainult ei määratle, millised 
tüdrukud ja poisid, naised ja mehed on, vaid 
kirjutab ka ette, millised need peavad olema.

• Soorollile kohane käitumine tingib erinevused 
võimalustes, mis poistele ja tüdrukutele avanevad 
(see omakorda süvendab soolist ebavõrdsust).



Soostereotüübid piiravad 
nii naisi kui ka mehi

Naiste “klaaslagi”
Meeste hegemoonilise maskuliinsuse ideaal  = 
“klaaskast”

Sooideoloogia mõju – sooliste 
erinevuste konstrueerimine

Sotsiaalsed erinevused

suured soogruppide 
vahel

Individuaalsed 
erinevused suuremad 

soogruppide sees

Bioloogilised

erinevused väga väikesed, 
v.a. reproduktiivne 

funktsioon

geenid, hormoonid, 
anatoomia

Intellektuaalsed võimed,

mõtlemis- ja õppimisvõime,

loovus,

õpistiilid

Naiste rollid, rolliootused 

õigused, vastutused, 
kohustused, võimalused

SOTSIAALNE STAATUS

Intellektuaalsed võimed,

Mõtlemis- ja õppimisvõime, 
loovus,

õpistiilid

Meeste rollid, rolliootused,

õigused, vastutused, 
kohustused, võimalused

SOTSIAALNE STAATUS



Soorollikohane käitumine ja selle
taastootmine

• Ümbritsevad välised normid saavad kasvades
sisemiseks veendumuseks

• Soorollid kannavad endas inimese jaoks olulist 
turvalisust ja neid ei ole võimalik lihtsalt kõrvale 
lükata ning siirduda edasi tühjalt kohalt.

• Kui õppida märkama meie valikute ja tegevuse 
taga olevaid mõjutusmehhanisme, siis võib ära 
tunda, millised normid meid toetavad ja millised 
piiravad või kahjustavad.



Kehtiv soosüsteem mõjutab ka poisse

 Võitluse, konkurentsi ja võitjate maailm tekitab poistes 
varakult ülemäärase aktiivsuse, agressiivsuse ja soovi olla 
esimene

 Poisid sulguvad ebaedu korral enesepõlgusesse, tunnevad 
alaväärsust, kurvastavad.

 Mittetoimetulek kõrgete rolliootustega leiab sageli 
väljenduse enesevihkajalikus käitumises – suitsetamine, 
ohtlikud mängud, joomine, kaklemine.

 Kui kodus domineerib “tugeva mehe” mall, kardab poeg 
kaotada isa armastust ja poolehoidu ning parem vaikib ja 
kannatab üksi. 

 Kahjuks õpetatakse poisse juba lapseeas oma tundeid 
mitte tähele panema ja neid alla suruma



Õpilaste uuring, 2015

Õpilased tajuvad, et:

• Poistele on rohkem vabadust lubatud, 
nendega pahandatakse rohkem, aga neilt ei 
oodata õppetöö osas nii palju ja nende 
reeglite rikkumisi võetakse loomulikuna

• Tüdrukutelt oodatakse perfektset ja 
eeskujulikku käitumist, reeglite järgimist, 
korralikkust käitumises ja laitmatust õppetöös





Sooline sotsialiseerimine: lastele luuakse nn. 
sootüüpilised keskkonnad sisustuse, mänguasjade ja  

mängudega

• tüdrukute mänguasjad 
seostuvad koduste 
rolliülesannetega –
nukud, sööginõud jms. 

• poiste mänguasjad on 
mitmekesisemad, 
sellised, millega 
tegeletakse väljaspool 
kodu



Keeles ja tekstides ilmnevad

• teadmised

• arusaamad, mis on aluseks käitumisele,

• suhtumised tegelikkusesse,

• hoiakud teiste inimeste suhtes, 

• väärtused,

• eelarvamused

• stereotüübid



Argikeelsed väljendid

• “Tüdrukud on loomult korralikumad, 
motiveeritumad, sõnakuulelikumad. 

• Poisid on jälle sündinud loovamad, 
algatusvõimelisemad, tahavad kogu aeg 
midagi uut ja ise teha.”

• „Naise jutt“ ja „naise mõistus“ vs „mehe sõna“

• „üleharitud naised“, „on mehe eest väljas“



Sooliste erinevuste konstrueerimine?



Teadus väidab:

• Stereotüüpsed ühiskonnapoolsed ootused sunnivad 
inimesi omandama just neid omadusi ja võimeid ning 
rolle, mida naistelt ja meestelt, tüdrukutelt ja poistelt 
on oodatud. 

• Käitumismustreid vormivad eelkõige ootused, mis 
edastatakse igapäevase suhtlemise käigus 
täiskasvanute ja laste vahel.

• Soolised eelistused tegevuse, värvide, mänguasjade 
jmt osas on sotsiaalselt konstrueeritud. 



Kuidas vältida teabematerjalides 
soostereotüüpe ja eelarvamusi?

• Hoidu naiste ja meeste rõhutatud eristamisest ja 
vastandamisest- väldi soostereotüüpseid 
omadusi, rolle ja tegevusi 

• Väldi keelendeid, mis viitavad ajaloolisele tööde 
jagunemisele (nt ehitusmees, ärimees jne)

• Hoidu nais-, ja mees- eesliiteliste sõnade 
kasutamisest

• Kajasta naisi ja mehi erinevatel elualadel ja 
rollides-nt  mehi hoolitsejana, naisi tehnilistel 
aladel jms

• Väldi meie-nemad mõtlemisviise



Kuidas vältida teabematerjalides 
soostereotüüpe ja eelarvamusi?

• Stereotüüpide vältimiseks analüüsi, kas teisest 
soost, tegelase puhul oleks sõnakasutus ja 
isikukirjeldus sarnased

• Vähemuste puhul peavad tekstid ja pildid 
parandama avalikkuse teadlikkust neist kui 
elanikkonna täieõiguslikest liikmetest

• Ära rõhuta asjatult inimese sugu, rahvust, 
vanust ja puuet



Tea, et üks pilt võib rääkida rohkem kui 
sada sõna...

Allikas: http://vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/01/SOV_final_web_NEW.pdf



Kas näeme stereotüüpi?

http://www.stereotyyp.ee/klipid

http://www.stereotyyp.ee/klipid


http://www.haridusjasugu.ee/about/

• Mõisted ja eesmärgid

• Sootundlik pedagoogika

• Õppematerjale

• Uuringud

• Soolise võrdsuse 
edendamine

• Parimad praktikad



ÜKP võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Abimaterjalid, lisainfo ja nõustamine, tugi 
http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus

Liivi Pehk- liivi.pehk@svv.ee
Iivika Kalden- iivika.kalden@svv.ee

Telefon: 6269 054
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