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Uvod
»Mislim, da je istospolna usmerjenost v osnovnih in srednjih šolah tabu. O njej se 
ne govori, kar vidim kot diskriminacijo, ker sem se pogosto počutil, kot da sploh 
ne obstajam. Pomanjkanje debate o homoseksualnosti mi je takrat celo vzbudilo 
napačne predstave. Imel sem namreč močan občutek, da je z mano nekaj narobe in 
da bi celo rabil zdravljenje« (moški, 21let) (Magić in Swierszcz, 2012).

Čeprav je citat, vzet iz poročila raziskave, ki je bila opravljena v letu 2012, je 9 let 
kasneje na žalost še vedno aktualen in relevanten. Do danes je s področja LGBT 
oziroma ne-normativnih spolnih usmerjenosti in/ali spolnih identitet opravljenih 
že več raziskav, tako znotraj Slovenije (za več glej na primer Kuhar in Švab, 2014; 
Magić, 2012; Perger, Muršec, in Štefanec, 2018; Švab in Kuhar, 2005; Društvo 
informacijski center Legebitra, 2008) kot širše (za več glej na primer FRA, 2012). 
Iz obstoječih raziskav lahko razberemo dve glavni problematiki, ki se navezujeta 
na izobraževalni sistem: 1) visok odstotek mladih, ki poročajo o nasilju, zatiranju, 
molku o tematikah LGBT v šolah; 2) pomanjkanje znanja in orodji za naslavljanje 
ali preprečevanje nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete, o katerih 
poroča šolsko osebje. 

V društvu Legebitra delujemo na področju izobraževanja že vse od ustanovitve. 
Še večji zagon smo dobile_i v letih 2012/2013 s projektom »Prebijati molk« 
(Breaking the walls of silence), ki ga je v imenu Legebitre vodila Jasna Magić. V 
okviru projekta je nastala raziskava »Homofobija na naši šoli« in priročnik »Prebijmo 
molk«, čemur je nato sledila tudi mednarodna konferenca »Breaking the walls of 
silence: addressing homophobia and transphobia in education«. 

Iz izkušenj Društva Legebitra prepoznavamo, da je namen izobraževanja 
šolskega osebja in učiteljic_ev1 velikokrat le zmanjševanje posledic nasilja v šolah. 
Izobraževanje šolskega osebja o teh tematikah je še vedno zgolj izbirno. V praksi to 
največkrat pomeni, da se za izobraževanja odločajo le tiste osebe, ki so s področjem 
vsaj do neke mere že seznanjene oziroma potrebujejo pomoč pri spoprijemanju 
z že nastalo nasilno ali diskriminatorno situacijo v šoli. Na ta način velik delež 
šolskega osebja o LGBT tematikah ni izobražen. 

6

1 V poročilu uporabljamo podčrtaj (_), katerega namen je odpirati binarni slovnični spol in s tem 
zajemati tudi spole, ki v jeziku (še) niso predvideni. 
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Tako 2. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja2 kot 
tudi 2. člen Zakona o gimnazijah in 2. člen Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju narekujejo3 preventivno delo, naslavljanje in preprečevanje 
medvrstniškega nasilja, vendar so določitve zapisane nespecifično in tako 
prepuščene interpretaciji posamezne šole ali šolskega osebja. Tako kot so subjektivni 
interpretaciji prepuščene zakonske regulacije, je tudi samo izobraževanje bodočega 
pedagoškega kadra glede LGBT tematik prepuščeno osebnim preferencam 
profesoric_jev, saj ne vključuje sistematičnega učenja o tematikah LGBT  in o 
načinih naslavljanja homofobnega, bifobnega in transfobnega nasilja (Sešek, 
Ideologija ali spodbujanje spoštovanja človekovih pravic? Medvrstniško nasilje na 
pogladi spolne usmerjenosti in/ali identitete, 2020).

Namen raziskave, katere poročilo je pred vami, je bil raziskati in prikazati 
trenutne aktualne problematike na področju izobraževanja, s katerimi se srečujejo 
LGBT dijaki_nje in učenke_ci. Iz prakse vemo, da se v izobraževalnem prostoru 
dogajajo primeri nasilja, diskriminacije, viktimizacije ter da hkrati primanjkuje 
znanj, informacij in orodji za naslavljanje marginaliziranih tem, predvsem LGBT. 

Kadar poudarjamo pomembnost naslavljanja tem s področja LGBT, preprečevanje 
nasilja, spodbujanje vidnosti marginaliziranih identitet in de-stigmatizacijo, še 
vedno pogosto naletimo na moralne zadržke posameznic_kov, ki govor o LGBT 
tematikah v izobraževalnem sistemu vidijo kot ideološko razpravo in kot nekaj, za 
kar v šolskem okolju ni prostora. 

2 Cilji, ki jih v 2. členu predvideva Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, 1996), so:

- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje 
drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi 
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika (1996). 

Isti zakon tudi navaja, da se mora v šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje »zagotoviti 
varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedana […] vsakršna oblika nasilja nad in med otroki 
in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem 
poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem 
razvoju« (ibid 1996).
3 Tako Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, 1996)  kot tudi Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, 2006) v 2. členu navajata naloge in cilje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja/splošne in strokovne gimnazije:

- razvijanje samostojnega kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja;
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
- vzgoja za odgovorno varovanje svobode, za strpno in miroljubno sožitje ter spoštovanje soljudi;
- razvijanje pripravljenosti za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične države. 
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Čeprav Julie Fish (2012) piše predvsem o področju socialnega dela, 
institucionalnega varstva in duševnega zdravja, lahko nekatere njene razmisleke 
prevedemo tudi na področje izobraževanja. Poudarja (prav tam), da strokovno 
osebje ne nudi pravilne podpore, če se ne zaveda, da so osebe LGBT ravno 
tako uporabnice_ki tudi (najin poudarek) njihovih storitev, oziroma, da so 
uporabnice_i tudi (najin poudarek) LGBT osebe. Pomanjkanje tovrstnega 
zavedanja lahko izhaja tudi iz predpostavk in predvidevanj, ki so velikokrat 
osnovana na predsodkih in stereotipih. Najpogostejše predpostavke, ki jih lahko 
preslikamo tudi na izobraževalno okolje, so: 1) »LGBT osebe so homogena 
skupina« − predpostavka, ki izključuje možnost, da imajo lahko osebe LGBT 
poleg osebne okoliščine spola in spolne usmerjenosti tudi druge identitete/
okoliščine, ki so lahko normativne ali ne, zato predpostavka unificira izkušnje 
in potrebe LGBT oseb ter spodbuja stereotipizacijo; 2) »Pravica LGBT oseb do 
javnega življenja«, kjer je spolna usmerjenost obravnavana kot nekaj zasebnega, 
intimnega, kot nekaj, o čemer se ne sprašuje in česar se ne prevprašuje, to pa na 
žalost ustvarja vidno le normativno spolno usmerjenost. Spol je učen in viden 
kot nekaj, kar se prepozna in razbere iz tega, kako oseba izgleda. Naučene_i smo, 
da se po spolu ne sprašuje, s čimer še bolj utrjujemo spolne vloge in normative 
ter ne prepoznavamo oseb, ki od tega odstopajo; 3) »Negativen vpliv na ostale 
udeležene«, saj velikokrat slišimo, da bi se ostale udeležene osebe ob naslavljanju 
LGBT tematik počutile nelagodno. Posledico molka o LGBT temah lahko v 
javnem življenju vidimo na več področjih. S poglabljanjem molka pa nelagodje 
tako za LGBT osebe kot za ostale udeležene le še stopnjujemo; 4) »Že ves čas 
smo odprti za vse« − »obravnavanje vseh na enak način onemogoča prepoznavanje 
razlik« (Fish, 2012, str. 3). Molk o specifičnih temah je prepuščen interpretaciji 
posameznice_ka; lahko si ga razlagamo kot nesprejemanje/nespoštovanje, kot 
zanemarjanje prepoznavanja potrebe po naslavljanju tematik ali kot, da osebe 
molk dojemajo kot vsesplošno sprejemanje. Vse te interpretacije pa zanemarijo 
družbene pozicije in strukture, v katere so postavljene družbene margine. Dolžnost 
strokovnega dela je neposredno prikazati, da sprejemamo in spoštujemo LGBT 
osebe, v normativnih okoljih je tako tudi molk zelo zgovoren; 5) »Diskriminacije 
na podlagi spolne usmerjenosti ni več« − predpostavka, po kateri diskriminacije 
naj ne bi bilo več, predvsem zaradi določenih zakonskih določb o preprečevanju 
diskriminacije kot tudi zaradi osebnih prepričanj posameznic_kov. Žal izkušnje 
LGBT oseb pričajo drugače, pri tem ne gre zanemariti še intersekcionalnega 
vpliva z drugimi osebnimi okoliščinami, ki v medsebojni korelaciji tvorijo nove 
realnosti in so podvržene drugačnim in dodatnim oblikam diskriminacije.

Spodnje poročilo raziskave kot tudi izkušnje več društev in posameznic_kov, 
ki delamo na področju LGBT oziroma na področju naslavljanja in preprečevanja 
nasilja in diskriminacije, potrjujejo, da s tem, ko o LGBT temah govorimo, 
naslavljamo živeto realnost učenk_cev, dijakinj_kov in na drugi strani ustvarjamo 
in spodbujamo spoštljivejše in bolj odprto ter sprejemajoče okolje. 
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Tako v poročilu raziskave kot v raziskavi sami uporabljamo kratico LGBT, 
ki zajema lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe (ter vse ostale ne-
normativne spolne usmerjenosti in/ali identitete). V veliki meri je bilo v 
raziskavo vključeno tudi področje duševnega zdravja LGBT oseb. Znotraj 
raziskave smo se osredotočale_i na več področij; pregled splošne varnosti v šoli, 
izpostavljenost homofobnim opazkam, opazkam o spolu in spolnem izrazu 
in ostalim negativnim opazkam. Spraševale_i smo o izkušnjah s fizičnim in 
verbalnim nadlegovanjem, napadi v šoli ter drugimi oblikami nadlegovanja. 
Zanimalo nas je področje poročanja in prijavljanja nadlegovanja v šoli, šle_i 
pa smo tudi širše, na polje učnih rezultatov in počutja v šoli. Zanimala nas je 
še dostopnost virov in podpore znotraj šole ter njihovi učinki; pri tem smo se 
ozrle_i tako na učne načrte in pravilnike kot na šolsko osebje. 

Pridobljeni podatki so pomembni za pregled obstoječega dela na področju 
izobraževalnega sistema, za pregled orodij in praks, ki dopuščajo ali spodbujajo 
diskriminacijo, predvsem pa za načrtovanje vključujočih praks in boljših 
izobraževalnih modelov v prihodnje. 



4 »Cisspolnost« je spolna identiteta, pri kateri se spolna identiteta osebe ujema s spolom, ki je bil osebi pripisan ob 
rojstvu.
5  V nadaljevanju so rezultati predstavljeni skupaj s številom oseb v vzorcu (N), ki so podale veljaven odgovor na
posamezno vprašanje. Kjer numerus (N) ni predstavljen, je število enako številu vseh oseb v vzorcu (602). 
6 Z besedo »dijaki_nje« v celotnem poročilu povzemamo skupaj tako učenke_ce osnovnih šol kot dijakinje_e srednjih 
šol. Za tako poimenovanje smo se odločile_i, ker je 97,9 % oseb iz vzorca v času raziskave obiskovalo srednjo šolo.

Metodologija
Udeleženke_ci raziskave so v šolskem letu 2018/2019 izpolnile_i spletni vprašalnik o 
svojih izkušnjah v povezavi s homofobnimi opazkami, negativnimi opazkami o spolu 
in spolnem izrazu in drugimi negativnimi opazkami v šoli, pa tudi o tem, ali so se v 
šoli počutile_i varne_i in ali so bile_i žrtve nadlegovanj. Vprašane_i so bile_i tudi o 
splošnih značilnostih njihove šole, njihovih učnih izkušnjah in ciljih, odnosu do šole, 
vključenosti in počutju v šoli ter dostopu do podpornih virov v šoli. Do sodelovanja 
v raziskavi so bile upravičene vse osebe, ki so dopolnile vsaj 16 let, ki so v šolskem 
letu 2018/2019 obiskovale osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji in ki se glede na svojo 
spolno usmerjenost (lezbijke, geji, biseksualke_ci ali druga spolna usmerjenost, ki ni 
heteroseksualna, npr. queer) in/ali spolno identiteto (transspolne osebe, nebinarne 
osebe ali druga spolna identiteta, ki ni cisspolna4), opredeljujejo kot del LGBT 
skupnosti.  Zbiranje podatkov je potekalo med majem in septembrom 2019.

Vprašalnik je bil na voljo na spletu, tako na spletni strani Društva Legebitra kot 
tudi na socialnih omrežjih (Facebook in Instagram). Preko elektronske pošte sta bili 
razposlani prošnja za delitev informacije o vprašalniku in prošnja za izpolnjevanje 
vprašalnika, in sicer sorodnim organizacijam s področja LGBT, mladine, preprečevanja 
nasilja in različnim mladinskim centrom po Sloveniji. Prošnja je bila razposlana tudi 
šolam, s katerimi Društvo Legebitra sodeluje. 

Prva objava na socialnem omrežju Facebook je dosegla 2190 oseb oziroma 
profilov (od tega je zabeleženih 173 klikov na povezavo do spletne strani, kjer je 
bil vprašalnik objavljen, objava je bila deljena enajstkrat). Druga objava je dosegla 
1191 oseb oziroma profilov (klikov na spletno stran je bilo 83), objava pa je bila 
deljena še štirikrat (Facebook, 2021). Prva objava na socialnem omrežju Instagram je 
dosegla 699 oseb oziroma računov (od tega je zabeleženih 68 klikov na spletno stran) 
(Instagram, 2021). Na socialnem omrežju Facebook smo vprašalnik oglaševale_i tudi 
preko plačanih objav. 

Skupno je končni vzorec sestavljalo 602 oseb5 starih od 16 do 21 let. Osebe so 
prihajale iz vseh slovenskih regij. 

V tabeli 1.1 so predstavljene demografske značilnosti udeleženk_cev. Dobre štiri 
petine vzorca predstavljajo cisspolne osebe (82,4 %), pri čemer gre pri kar 67,8 % za 
cisspolne ženske. Transspolnih, nebinarnih oseb in oseb, ki so označile drug nebinaren 
spol, je 17,6 %. Slabo polovico vzorca predstavljajo biseksualne osebe (48,5 %), slabo 
tretjino pa lezbijke in geji (30,0 %). Povprečna starost udeleženk_cev je 17,4 let. 

Tabela 1.2 prikazuje lokacije in značilnosti šol, ki jih obiskujejo LGBT dijaki_nje6  
iz vzorca.

10
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Tabela 1. 1 Značilnosti vzorca

Spolna usmerjenost (N = 583)

Gej ali lezbijka
Biseksualna oseba
Panseksualna oseba
Kvir (»Queer«) oseba
Prevprašujem svojo spolno 
usmerjenost
Druga spolna usmerjenost 
(npr. aspolnost)

30,0 %
48,5 %
8,7 %
2,1 %

7,7 %

2,9 %

Razred/letnik (N = 579)

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
1.6 %

15,2 %
24,6 %
28,1 %
30,0 %

Spol (N = 580)

Cisspolne_i
  moški
  ženske
Transspolne_i
  moški
  ženske
Nebinarna oseba
Drugi nebinaren spol 
(npr. spolna fluidnost)

82,4 %
14,7 %
67,8 %
13,1 %
3,1 %
0,9 %
9,1 %

4,5 %
Povprečna starost (N = 598) 
17.4 let



Tabela 1. 2 Lokacije in značilnosti šol

Mesto (N = 541)

12

Ajdovščina
Bled
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Dobova
Domžale
Gorišnica
Hruševec
Idrija
Ivančna gorica
Izlake
Izola
Jesenice
Kamnik
Koper
Kranj
Kranjska Gora
Krško
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljutomer
Lucija
Maribor
Murska Sobota
Naklo
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radovljica
Ravne na Koroškem
Rogaška Slatina

0,9 %
0,4 %
1,1 %
8,7 %
0,4 %
0,9 %
0,2 %
0,6 %
0,2 %
0,2 %
0,4 %
0,7 %
0,2 %
0,7 %
0,2 %
0,4 %
1,8 %
5,2 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,6 %

37,0 %
1,3 %
0,2 %

13,3 %
1,3 %
0,6 %
2,4 %
4,1 %
0,2 %
0,4 %
0,7 %
1,7 %
0,6 %
1,1 %
0,6 %

Okolje (N = 588 )

Urbano okolje ali mesto
Okolica ali bližina mesta
Ruralno okolje ali majhen kraj

78,1 %
15,1 %
6,8 %

Tip šole (N = 598)

Javna šola
Katoliška šola
Drugo (nejavna, zasebna šola)

95,7 %
3,3 %
1,0 %

Šolska raven (N = 600)

Osnovna šola
Splošna ali strokovna gimnazija
Srednja strokovna šola
Srednja poklicno-tehniška šola 
Drugo

5,5 %
53,8 %
18,8 %
18,8 %
3,0 %

Velikost šole (N = 599)

Manj kot 50 dijakinj_ov
Od 51 do 150 dijakinj_ov
Od 151 do 250 dijakinj_ov
Več kot 250 dijakinj_ov

0,3 %
2,5 %

12,7 %
84,5 %
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Ruše
Šempeter pri Gorici
Šentjur
Sevnica
Sežana
Škofja Loka
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Šmarje pri Jelšah
Šoštanj
Strahinj
Tolmin
Trbovlje
Velenje
Velike lašče
Vipava
Višnja gora
Zagorje
Želimlje
Drugo

0,4 %
0,2 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
1,7 %
1,7 %
0,7 %
0,2 %
0,2 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,7 %
0,2 %
0,4 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
0,9 %
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Mladim LGBT osebam lahko zaradi različnih razlogov šola predstavlja ne-
varen prostor. Dijaki_nje v raziskavi so bile_i vprašane_i, če so se v preteklem 
letu kdaj počutile_i ne-varno zaradi predsodkov o kateri izmed njihovih osebnih 
lastnosti, vključno zaradi predsodkov o spolni usmerjenosti, spolu, spolnem 
izrazu7, telesnih zmožnostih in obliki ali teži telesa.

Kot je prikazano na grafu 1.1, se LGBT dijaki_nje v šoli ne počutijo varno 
najpogosteje zaradi predsodkov ostalih o njihovi telesni velikosti ali teži ter 
spolni usmerjenosti, čemur sledi spolni izraz:8

- 35,4 % jih poroča, da se v preteklem letu v šoli niso počutile_i varno zaradi 
svoje velikosti ali teže;
- 34,8 % jih poroča, da se v preteklem letu v šoli niso počutile_i varno zaradi 
spolne usmerjenosti; 
- 26,4 % jih poroča, da se v preteklem letu v šoli niso počutile_i varno zaradi 
svojega spolnega izraza.

Le približno tretjina LGBT dijakinj_ov (36,2 %) se v šoli počuti varno. 

IZKUŠNJE LGBT DIJAKINJ_OV S 
SOVRAŽNO ŠOLSKO KLIMO

1. DEL

Splošna varnost v šoli

1414141414141414

  »Spolni izraz« je vidna zunanja predstavitev osebne spolne identitete. Spolni izraz se manifestira 
z oblačili, ličili, pričesko, (ne)britjem poraščenih delov telesa, telesno držo in mimiko, vedenjem v 
javnih in zasebnih družbenih okoljih. Spolni izraz lahko izraža ujemanje ali pa neujemanje s spolnimi 
vlogami/spolno identiteto, ki jih določa binarni spolni sistem.
  Povprečne razlike v pogostosti občutka ne-varnosti zaradi predsodkov o različnih značilnosti so bile 
preučene s ponovljenimi meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .44, 
F (9, 585) = 51.71, p <.001. Učinki posamezne spremenljivke so bili upoštevani na nivoju statistične 
pomembnosti p <.05. Vse razlike so bile pomembne, le občutek ne-varnosti zaradi predsodkov o 
velikosti telesa ali teže se ni razlikoval od občutka ne-varnosti zaradi predsodkov o spolni usmerjenosti; 
občutek nevarnosti zaradi predsodkov o spolnem izrazu se ni razlikoval od občutkov ne-varnosti zaradi 
predsodkov o učni sposobnosti; občutek ne-varnosti zaradi predsodkov glede dohodka družine, spola 
in oviranosti se med seboj niso razlikovali; občutek ne-varnosti zaradi predsodkov o državljanstvu 
se ni razlikoval od občutka ne-varnosti zaradi predsodkov o znanju slovenskega jezika; občutek 
ne-varnosti zaradi predsodkov o drugih razlogih, ki niso navedeni, se ni razlikoval od občutka ne-
varnosti zaradi predsodkov o spolu, oviranosti, državljanstvu ali znanju slovenskega jezika. Odstotki 
so prikazani za ponazoritev.



Kadar se dijaki_nje v šoli ne počutijo varno, se lahko začnejo izogibati določenim 
šolskim dejavnostim, kjer se počutijo najbolj nezaželene, ali pa se začnejo izogibati 
šolanju na splošno. Tako lahko sovražno oziroma ne-varno šolsko okolje vpliva na 
zmožnosti vključevanja in sodelovanja LGBT dijakinj_ov v šolski skupnosti in pri 
samem učnem procesu.

LGBT dijakinje_e smo vprašale_i, če v šoli obstajajo prostori, kjer se počutijo še 
posebej ne-varno in nelagodno ter se jim posledično izogibajo. Kot je prikazano na 
grafu 1.2, LGBT dijaki_nje najpogosteje poročajo, da se izogibajo pouku športne 
vzgoje, kjer občutek ne-varnosti in nelagodja čuti več kot četrtina LGBT dijakinj_ov 
(26,8 %). 9

9 Povprečne razlike o pogostosti izogibanja prostorom v šoli zaradi občutka ne-varnosti so bile preučene 
s ponovljenimi meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .29, F (7, 591) 
= 34.68, p <.001. Učinki posamezne spremenljivke so bili upoštevani na nivoju statistične pomembnosti 
p <.05. Dijaki_nje so se bolj verjetno izogibale_i uram telovadbe kot vsem drugim prostorom; šolske 
športne površine/igrišča/športne dvorane, garderobe, menza/jedilnica in stranišča se medsebojno niso 
razlikovali, so pa o njih pogosteje poročale_i kot o hodnikih/stopniščih, drugih šolskih površinah in 
drugih šolskih prostorih; hodniki in druga šolska okolica se med seboj niso razlikovali, so pa o njih 
pogosteje poročale_i kot o drugih prostorih, ki niso navedeni. Odstotki so prikazani za ponazoritev.

Graf 1. 1 Odstotek LGBT dijakinj_ov, ki se v šoli ne počutijo varno zaradi predsodkov o 
različnih dejanskih ali domnevnih osebnih lastnosti

1515151515151515

Nič od naštetega, v šoli se počutim varno36,2%
Drugi razlogi (npr. duševne stiske)5,4%
Znanje slovenščine 2,0%
Državljanstvo 3,4%
Senzorna, gibalna ali katerikola druga oviranost ali ker ljudje mislijo, da imate oviro8,6%
Spol 9,4%
Ekonomski status ali finančni prihodek družine10,8%
Akademska sposobnost oziroma dosežki21,0%
Način izražanja spola 26,4%
Spolna usmerjenost 34,8%
Oblika ali velikost telesa 35,4%



16161616

Graf 1. 2 Odstotek LGBT dijakinj_ov, ki se zaradi občutka ne-varnosti ali neudobja 
izogibajo šolskim prostorom

Graf 1. 3 Odstotek LGBT dijakinj_ov glede na število dni v zadnjem mesecu, ko so 
zaradi občutka ne-varnosti in neudobja manjkale_i pri pouku

Občutenje šolskega prostora kot ne-varnega lahko negativno vpliva tudi na 
učne sposobnosti in dosežke dijakinj_ov, zlasti če se zaradi tega začnejo izogibati 
šoli oziroma izostajati od pouka. Približno petina LGBT dijakinj_ov (19,9 %) 
poroča, da so v zadnjem mesecu šolanja zaradi občutka ne-varnosti pri pouku 
manjkale_i vsaj en dan (glej graf 1.3) 

Missing class

Nič 80,1%
1 dan 3,8%
2-3 dni 7,1%
4-5 dni 3,5%

6 ali več dni5,5%

Missing class

Nič 80,1%
1 dan 3,8%
2-3 dni 7,1%
4-5 dni 3,5%

6 ali več dni5,5%

Ne izogibam se prostorom v šoli, ker bi se počutil_a neudobno ali ne varno54,3%
Drugi prostori 1,2%
Šolske površine brez športnih površin (na primer parkirišča)5,9%
Hodniki/stopnišča 8,0%
Stranišča 14,7%
Menza/jedilnica 16,1%
Garderobe 16,4%
Šolske športne površine/igrišča/športne dvorane17,2%
Ura telovadbe 26,8%
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Izpostavljenost homofobnim opazkam, 
negativnim opazkam o spolu in spolnem 
izrazu in ostalim negativnim opazkam
Homofobni, bifobni, transfobni in seksistični govor ter druge opazke, ki temeljijo na 
predsodkih, lahko ustvarijo ne-varno šolsko okolje za vse dijake_inje. LGBT dijake_
inje smo vprašale_i o njihovih izkušnjah s tovrstnimi opazkami v šoli. Dodatno smo 
jih vprašale_i tudi o pogostosti intervencij šolskega osebja v teh primerih.

Homofobne opazke

Dijake_inje smo vprašale_i o pogostosti homofobnih opazk (kot npr. »peder«, 
»lezba«) na njihovi šoli. Kot je prikazano na grafu 1.4, več kot tretjina LGBT 
dijkinj_ov (38,9 %) poroča, da v šoli zelo pogosto ali pogosto slišijo homofobne 
opazke. Dodatno smo dijake_inje, ki so v šoli slišale_i homofobne opazke, 
vprašale_i, kako razširjeno je to vedenje med njihovimi vrstnicami_ki. Kot je 
prikazano na grafu 1.5, 15,5 % LGBT dijakinj_ov, ki so v šoli slišale_i homofobne 
opazke, poroča, da  tovrstne opazke podaja večina njihovih vrstnic_kov. Poleg 
tega skoraj polovica dijakinj_ov (45,9 %) poroča, da so slišale_i homofobne 
pripombe tudi s strani učiteljic_ev ali drugega šolskega osebja (graf 1.6).

Graf 1. 4 Pogostost slišanja homofobnih opazk ali drugih negativnih opazk povezanih 
s spolnim izrazom

Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo Pogosto
Kako pogosto slišite komentarje, da se 
učenke_ci/dijaki_nje ne obnašajo dovolj 
“feminilno”?  

30,3% 25,1% 25,5% 14,1% 5,0%
Kako pogosto slišite komentarje, da se 
učenke_ci/dijaki_nje ne obnašajo dovolj 
“maskulino”?  

25,2% 21,8% 28,9% 18,6% 5,5%
Kako pogosto ste slišali homofobne 
opazke v šoli (na primer izrazi “peder”, 
“lezba”, “kvir”, uporabljeni v negativne 
namene)?  

9,1% 21,4% 30,6% 22,8% 16,1%
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Graf 1. 5 Odstotek dijakinj_ov, ki izrekajo homofobne opazke

Graf 1. 6 Pogostost slišanja homofobnih in drugih negativnih opazk glede spolnega 
izraza s strani učiteljic_ev ali drugega šolskega osebja

Nihče od dijakinj_ovRedko kateri_e dijaki_injeNekaj dijakinj_ovVečina dijakinj_ov
Homofobne opazke1,1% 28,2% 55,2% 15,5%

Redko Včasih Pogosto Zelo Pogosto Homofobne opazkeDruge negativne opazke glede spolnega izraza

Homofobne opazke32,5% 10,4% 2,6% 0,4% 45,9% Redko 32,5% 31,3%

Ostale negativne opazke glede spolnega izraza31,3% 24,4% 9,3% 2,1% 67,1% Včasih 10,4% 24,4%

Pogosto 2,6% 9,3%

Zelo pogosto0,4% 2,1%

Nihče od dijakinj_ovRedko kateri_e dijaki_injeNekaj dijakinj_ovVečina dijakinj_ov
Homofobne opazke1,1% 28,2% 55,2% 15,5%

1,1%
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Dijaki_nje, ki so poročale_i, da so v šoli slišale_i homofobne opazke, smo vprašale_i, 
kako pogosto so bile_i ob tem prisotne_i učitelji_ce ali drugo šolsko osebje, in v 
kolikor so bile_i, kako pogosto so zaradi opazk intervenirale_i. Kot je prikazano 
na grafu 1.7, so homofobne pripombe najpogosteje slišane, kadar učitelji_ce ali 
šolsko osebje niso prisotne_i − le 10,2 % dijakinj_ov namreč poroča, da je bilo osebje 
prisotno vedno ali skoraj vedno.

Ko so bile_i učitelji_ce in šolsko osebje prisotne_i ob homofobnih opazkah, 
najpogosteje niso ukrepale_i. Kot je prikazano na grafu 1.8, le 12,8 % LGBT 
dijakinj_ov poroča, da je to šolsko osebje interveniralo oziroma ukrepalo vedno ali 
skoraj vedno, medtem ko večina (53,9 %) poroča, da osebje nikoli ni interveniralo.

10 Povprečne razlike v posredovanju dijakinj_ov in osebja glede homofobnih opazk smo preučevale_i
s parnim t-testom. Razlika je bila statistično značilna: t (341) = 3,97, p <.001.

Graf 1. 7 Prisotnost učiteljic_ev ali drugega šolskega osebja ob homofobnih opazkah

Pričakujemo lahko, da so v šolskem prostoru ravno učitelji_ce in šolsko osebje 
odgovorni_e za reševanje in naslavljanje težav zaradi rabe tovrstnega jezika in govora. 
Hkrati pa so lahko tudi dijaki_nje tisti_e, ki v takih situacij intervenirajo, še posebej ob 
upoštevanju dejstva, da šolsko osebje v teh situacijah pogosto ni prisotno. Odzivanje 
ostalih vrstnic_kov oziroma njihova pripravljenost za ukrepanje v situacijah, kjer 
je prisotna homofobija, lahko predstavlja še en pomemben indikator, ki sooblikuje 
šolsko klimo. Le 16,9 % LGBT dijakinj_ov poroča, da so njihove_i vrstnice_ki 
intervenirale_i vedno ali skoraj vedno, ko so slišale_i homofobne opazke, več kot 
tretjina (39,3 %) pa poroča, da njihove_i vrstnice_ki niso nikoli intervenirale_i (glej 
graf 1.8). Pomembno pa je omeniti, da so bile intervencije v primeru homofobnih 
opazk s strani ostalih dijakinj_ov pogostejše od intervencij osebja10.

Nikoli 37,1%
Včasih 52,7%
Skoraj vedno9,9%
Vedno 0,4%

Nikoli 37,1%
Včasih 52,7%
Skoraj vedno9,9%
Vedno 0,4%

0,4 %
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Graf 1. 8 Pogostost intervencij šolskega osebja in dijakinj_ov ob homofobnih opazkah

Številne_i LGBT dijaki_nje poročajo o običajnosti uporabe homofobnih 
pripomb in opazk v svojih šolah, kar prispeva k ustvarjanju ne-varnega učnega 
okolja za LGBT populacijo. Redko posredovanje šolskih avtoritet ob situacijah, 
kjer se tovrstne opazke pojavljajo, lahko dijakinjam_om sporoča, da je raba 
homofobnega jezika dopuščena in legitimna. Ker hkrati veliko dijakinj_ov 
poroča, da so slišale_i homofobne pripombe tudi s strani šolskega osebja, je 
videti, da se homofobni jezik preko njih ne le dopušča, temveč tudi dodatno 
reproducira.

Negativne opazke o spolu in spolnem izrazu

Družba oblikuje in zapoveduje norme glede ustreznega spolnega izraza. Osebe, ki svojo 
spolno identiteto izražajo na ne-normativne načine, so tako pogosto deležne kritik, 
nadlegovanja ali celo nasilja. V povezavi s tem smo LGBT dijakinjam_om zastavile_i 
dve vprašanji o izkušnjah z negativnimi komentarji in opazkami, povezanimi z njihovim 
spolnim izrazom. Prvo vprašanje je bilo povezano s pogostostjo slišanja negativnih 
opazk zaradi pomanjkljivega »maskulinega« spolnega izraza, drugo pa s pogostostjo 
slišanja negativnih opazk zaradi pomanjkljivega »feminilnega« spolnega izraza.  

Ugotovitve raziskave kažejo, da so bile negativne opazke o spolnem izrazu v šolah 
precej razširjene. Skoraj tretjina LGBT dijakinj_ov (30,4 %) poroča, da je v šoli 
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zelo pogosto ali pogosto slišala razne negativne opazke glede spolnega izraza.11 Ob 
tem poročajo, da pogosteje slišijo negativne opazke o LGBT dijakinjah_ih, ki se 
ne vedejo dovolj »maskulino«, kot opazke o LGBT dijakinjah_ih, ki se ne vedejo 
dovolj »feminilno« (glej graf 1.4).12 Na vprašanje, koliko vrstnic_kov izreka tovrstne 
pripombe, jih 11,1 % odgovarja, da je to večina vrstnic_kov (glej graf 1.9). Poleg tega 
dve tretjini LGBT dijakinj_ov (67,1 %) poročata, da tovrstne pripombe prihajajo tudi 
s strani učiteljic_ev in drugega šolskega osebja (glej graf 1.6).

11 Da bi ocenile_i pogostost slišanih negativnih opazk o spolnem izrazu, smo ustvarile_i novo sestavljeno 
spremenljivko z dvema spremenljivkama: pripombe o moškosti in pripombe o ženskosti (glej sliko 1.4). Rezultati, 
kako pogosto so dijaki_nje slišale_i negativne opazke glede spolnega izraza, so: 8,5 % zelo pogosto, 21,9 % 
pogosto, 30,7 % včasih, 19,1 % redko in 19,8 % nikoli. 
12 Povprečne razlike v pogostnosti med vrstami negativnih opazk o spolnem izrazu smo preučevale_i s parnim 
t-testom. Razlika je bila statistično značilna: t (600) = -4,40, p <.001.

Nihče od dijakinj_ovRedko katere_i dijaki_nje  Nekaj dijakinj_ov   Večina dijakinj_ov   
Remarks about gender expression from students1,8% 41,3% 45,7% 11,1%

Ostale negativne opazke

Poleg homofobnih opazk in drugih negativnih opazk o spolu in spolnem izrazu 
so dijaki_nje v šolah deležne_i tudi ostalih negativnih opazk. Dijakinje_e smo 
spraševale_i o njihovih izkušnjah s seksističnimi opazkami v šoli (na primer, da 
za nekoga uporabljajo besedi “prasica” ali “kurba” v negativnem pomenu besed, 
komentirajo telesa deklet ali govorijo o tem, da so dekleta podrejena fantom), z 
negativnimi opazkami o intelektualnih in telesnih zmožnostih dijakinj_ov (na 

Graf 1. 9 Odstotek ostalih dijakinj_ov, ki izrekajo negativne opazke o spolu in spolnem 
izrazu

Nihče od dijakinj_ovRedko katere_i dijaki_nje  Nekaj dijakinj_ov   Večina dijakinj_ov   
Remarks about gender expression from students1,8% 41,3% 45,7% 11,1%

1,8%
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primer: »debil_ka«, »retardiranka_ec«) in z negativnimi opazkami o teži in velikosti. 
Številne_i LGBT dijaki_nje poročajo, da so bile tovrstne opazke običajne v njihovih 
šolah, pri tem pa so bili nekateri komentarji bolj razširjeni kot drugi (glej graf 1.10). 13 
Čeprav so bile vse opazke pogosto slišane, LGBT dijaki_nje poročajo, da so pogosteje 
slišale_i seksistične opazke in opazke o telesnih zmožnostih ostalih dijakinj_ov, kot 
opazke glede teže ali velikosti telesa. Več kot dve tretjini LGBT dijakinj_ov  sta zelo 
pogosto ali pogosto slišali seksistične opazke (70,4 %), skoraj dve tretjini sta zelo pogosto 
ali pogosto slišali tudi opazke glede telesnih/intelektualnih zmožnosti (65,4 %), skoraj 
polovica pa je zelo pogosto ali pogosto slišala opazke glede velikosti ali teže telesa 
(48,5 % ).

13 Povprečne razlike v pojavnostih med različnimi vrstami negativnih opazk smo preučevale_i s ponovljenimi 
meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .61, F (5, 596) = 186.84, p <.001. Učinki 
posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti p <.05. Seksistične opazke in 
opazke o telesnih zmožnostih so bile pogostejše od vseh drugih vrst opazk in se med seboj niso razlikovale. 
Naslednja najpogostejša vrsta opazk so bile opazke o teži ali velikosti telesa, sledile so homofobne opazke, 
opazke o pomanjkljivem maskulinem obnašanju in, opazke o pomanjkljivem ženstvenem obnašanju. Odstotki so 
prikazani za ponazoritev.

Graf 1. 10 Pogostost slišanja ostalih negativnih opazk v šoli

Razširjenost negativnih opazk na vseh omenjenih področjih predstavlja zaskrbljujoč 
podatek, saj slednje prispeva k sovražni šolski klimi za vse LGBT dijake_inje. Opazke 
o spolni usmerjenosti, spolu in spolnemu izrazu lahko LGBT dijakinjam_om 
sporočajo, da so v svojih šolskih skupnostih nezaželene_i, tudi če določen negativen 
komentar ni neposredno povezan s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto ali 
spolnim izrazom dotične_ga dijakinje_a, ki ta komentar sliši. Z negativnimi opazkami 
o spolnem izrazu se lahko na primer poniža, obsoja ali žali LGBT osebe, tudi kadar 
niso uporabljene neposredno transfobne ali homofobne žaljivke.

Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto

Opazke o teži ali velikosti 7,0% 18,8% 25,7% 26,9% 21,6%

Opazke o telesnih/intelektualnih zmožnostih 3,5% 10,5% 20,6% 31,2% 34,2%

Seksistične opazke 3,0% 10,0% 16,6% 29,9% 40,5%
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Izkušnje z nadlegovanjem in napadom 
v šoli
Prisotnost negativnih opazk v kakršnikoli obliki onemogoča, da bi se dijakinje_i v šoli 
počutile_i varno in ustvarja neprijetno šolsko in učno okolje. Neposredne izkušnje 
z nadlegovanjem in napadi pa imajo lahko še hujše posledice za življenje LGBT 
dijakinj_ov (Alessi in Martin, 2017). Udeleženke_ce raziskave smo vprašale_i, kako
pogosto (nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto) so bile_i v preteklem letu zaradi 
predsodkov o osebnih značilnosti v šoli deležne_i verbalnega nadlegovanja, fizičnega 
nadlegovanja (suvanja, porivanja idr.) ali fizičnega napada (pretepa, brce, napada z 
orožjem idr.), zlasti zaradi predsodkov o spolni usmerjenosti, spolu in/ali
spolnem izrazu.

Verbalno nadlegovanje

Dijaki_nje v raziskavi so bile_i vprašane_i, kako pogosto so bile_i v zadnjem letu v 
šoli verbalno nadlegovane_i (npr. z zmerjanjem, grožnjami), zlasti zaradi predsodkov 
o njihovi spolni usmerjenosti, spolni identiteti in/ali spolnem izrazu. Skoraj dve 
tretjini LGBT dijakinj_ov (62,2 %) poroča o verbalnem nadlegovanju v preteklem 
letu na podlagi predsodkov katerekoli od teh osebnih lastnosti. Najpogosteje poročajo 
o verbalnem nadlegovanju v šoli na podlagi predsodkov o spolni usmerjenosti in 
spolnem izrazu, čemur sledi spol14  (glej graf 1.11):

- več kot dve petini LGBT dijakinj_ov (43,2 %) so v šoli verbalno nadlegovali 
zaradi predsodkov o njihovi spolni usmerjenosti; skoraj ena desetina (7,6 %) je to 
nadlegovanje doživljala zelo pogosto ali pogosto;
- dve petini LGBT dijakinj_ov (40,2 %) so v šoli verbalno nadlegovali zaradi 
predsodkov o njihovem spolnem izrazu; skoraj ena desetina (8,4 %) je to 
nadlegovanje doživljala zelo pogosto ali pogosto; 
- skoraj tretjina LGBT dijakinj_ov (31,6 %) je bila v šoli verbalno nadlegovana 
zaradi predsodkov o njihovem spolu; 4,9 % jih je to nadlegovanje doživljalo zelo 
pogosto ali pogosto.

14  Povprečne razlike v pogostosti verbalnega nadlegovanja med vrstami smo preučevale_i s ponovljenimi 
meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = 0,05, F (2, 582) = 14,15, p 
<.001. Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti p <.05. 
Dijaki_nje so poročale_i, da sta bili stopnji verbalnega nadlegovanja na podlagi spolne usmerjenosti in 
spolnega izraza med seboj primerljivi, obe pa pogostejši kot verbalno nadlegovanje na podlagi spola. 
Odstotki so prikazani za ponazoritev.



15     Povprečne razlike v pogostosti fizičnega nadlegovanja med vrstami smo preučevale_i s ponovljenimi 
meritvami multivariatne  analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .02, F (2, 573) = 5.79, p <.01 
Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti p <.05. Dijaki_
nje so poročale_i, da je bilo fizično nadlegovanje na podlagi spolne usmerjenosti pogostejše kot fizično 
nadlegovanje na podlagi spola; stopnje fizičnega nadlegovanja na podlagi spolnega izraza se niso 
bistveno razlikovale od drugih oblik fizičnega nadlegovanja. Odstotki so prikazani za ponazoritev.
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Graf 1. 11 Pogostost verbalnega nadlegovanja v šoli v zadnjem letu

Fizično nadlegovanje

V zadnjem letu je bila skoraj četrtina (22,3 %) LGBT dijakinj_ov v nekem trenutku 
v šoli fizično nadlegovana (npr. suvanje, porivanje). Pogosteje doživljajo fizično 
nadlegovanje zaradi predsodkov o svoji spolni usmerjenosti kot zaradi svojega 
spola. Fizično nadlegovanje, ki temelji na spolnem izrazu, pa se v svoji pojavnosti 
ni statistično pomembno razlikovalo od fizičnega nadlegovanja zaradi spolne 
usmerjenosti ali spola15  (glej graf 1.12):

- 16,1 % LGBT dijakinj_ov so v šoli fizično nadlegovali na podlagi njihove 
spolne usmerjenosti, pri čemer jih 3,1 % poroča, da se je to nadlegovanje dogajalo 
zelo pogosto ali pogosto;
- 14,4 % LGBT dijakinj_ov so v šoli fizično nadlegovali na podlagi njihovega 
spolnega izraza, pri čemer je 2,6 % dijakinj_ov to doživljalo zelo pogosto ali 
pogosto;
- 11,4 % LGBT dijakinj_ov pa so v šoli fizično nadlegovali na podlagi njihovega 
spola, 1,4% dijakinj_ov je to doživljalo zelo pogosto ali pogosto.

Spolna usmerjenostSpol Spolni izraz

Redko 23,0% 16,6% 19,8%

Včasih 12,6% 10,0% 12,0%

Pogosto 4,9% 4,1% 5,7%

Zelo pogosto2,7% 0,8% 2,7%



 Povprečne razlike v pogostosti različnih vrst nadlegovanja in napadov smo preučevale_i s 
ponovljenimi meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .53, F (2, 
532) = 295.59, p <.001. Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične 
pomembnosti p <.05. Verbalno nadlegovanje je bilo bistveno bolj pogosto od fizičnega nadlegovanja 
in fizičnih napadov, fizično nadlegovanje pa je bilo bistveno bolj pogosto od fizičnega napada. 
Odstotki so prikazani za ponazoritev.
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Graf 1. 12 Pogostost fizičnega nadlegovanja v šoli v zadnjem letu

Fizični napad

LGBT dijaki_nje poročajo o manj izkušnjah z doživljanjem fizičnega napada 
(npr. pretepov, brc, napadov z orožjem) kot z doživljanjem verbalnega ali fizičnega 
nadlegovanja.16 Razlog za to je mogoče povezati z dejstvom, da je oblika fizičnega 
napada družbeno bolj nesprejemljiva in hkrati nosi očitnejše posledice, kot taka pa 
je posledično manj pogosta. Kljub temu je bilo v preteklem letu 9,1 % dijakinj_ov iz 
naše raziskave v šoli zaradi predsodkov napadenih (glej graf 1.13):

- 6,4 % LGBT dijakinj_ov je bilo v šoli napadenih na podlagi predsodkov o 
spolni usmerjenosti;
- 5,6 % LGBT dijakinj_ov je bilo v šoli napadenih na podlagi predsodkov o 
spolnem izrazu;
- 4,6 % LGBT dijakinj_ov je bilo v šoli napadenih na podlagi predsodkov o 
spolu.

Med pojavnostjo fizičnih napadov na podlagi predsodkov o spolni usmerjenosti, 
spolnem izraz in spolu ne prihaja do statistično pomembnih razlik.17 
   

16 

   Povprečne razlike v pogostosti fizičnega napada med vrstami smo preučevale_i s ponovljenimi 
meritvami multivariatne analize variance. Multivariatni učinek je bil pomemben: Pillaijeva sled = .01, 
F (2, 538) = 3.68, p <.05. Učinki posamezne spremenljivke na nivoju statistične pomembnosti p <.05 
niso bili pomembni. Odstotki so prikazani za ponazoritev.

17

Spolna usmerjenostSpol Spolni izraz

Redko 8,8% 5,5% 8,1%

Včasih 4,2% 4,5% 3,8%

Pogosto 1,4% 1,2% 2,2%

Zelo pogosto1,7% 0,2% 0,3%
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Spolna usmerjenostSpol Spolni izraz

Redko 3,2% 2,7% 3,8%

Včasih 1,8% 1,3% 0,7%

Pogosto 0,5% 0,4% 0,9%

Zelo pogosto0,9% 0,2% 0,2%

Graf 1. 13 Pogostost fizičnih napadov v šoli v zadnjem letu

Izkušnje z drugimi vrstami nadlegovanja
LGBT dijaki_nje so v šoli lahko deležne_i tudi drugih oblik in vrst nadlegovanja. V 
raziskavi smo dijakinje_e vprašale_i, kako pogosto so v preteklem letu npr. doživljali 
širjenjih govoric in laži o njihovih življenjskih okoliščinah, namerno izključevanje iz 
vrstniške skupine, spolno nadlegovanje, namerno poškodovanje njihove lastnine ali 
spletno nadlegovanje.

Odnosna agresija

Raziskave na področju ustrahovanja in nadlegovanja v šoli se pogosto osredotočajo 
na fizično nasilje ali na druga odkrito agresivna vedenja, vendar je pomembno 
preučiti tudi oblike nasilja ali agresije, ki lahko škodujejo odnosom med vrstnicami_
ki (na primer širjenje govoric ali izključitev dijakinj_ov iz vrstniških dejavnosti). 
Udeleženke_ce smo vprašale_i, kako pogosto doživljajo dve obliki tovrstne agresije, 
in sicer namerno izključevanje iz vrst vrstnic_kov ter širjenje govoric ali laži o 
njihovih življenjskih okoliščinah. Kot je razvidno iz grafa 1.14 je skoraj tri četrtine 
(71,3 %) LGBT dijakinj_ov v naši raziskavi čutilo, da so bile_i  namerno izključene_i 
iz vrstniških skupin, ena četrtina (23,3 %) poroča, da se jim to dogaja zelo pogosto ali 
pogosto. Skoraj dve tretjini (62,4 %) LGBT dijakinj_ov poroča, da so se o njih širile 
govorice in laži, 17,6 % pa jih to doživlja zelo pogosto ali pogosto.

100%
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Spletno nadlegovanje

Spletno nadlegovanje za ogrožanje drugih predpostavlja uporabo elektronskega 
medija, kot sta npr. mobilni telefon ali računalnik. Dijakinje_e smo v naši raziskavi 
vprašale_i, kako pogosto so jih ostali_e dijaki_nje v njihovi šoli nadlegovali_e ali jim 
grozili_e prek elektronskih medijev (npr. prek sporočil in socialnih omrežij, kot so 
Instagram, Twitter in Facebook). Skoraj četrtina LGBT dijakinj_ov (23,5 %) poroča, 
da je v zadnjem letu doživljala tovrstno nadlegovanje, 3,8 % dijakinj_ov pa je spletno 
nadlegovanje doživljalo zelo pogosto ali pogosto (glej graf 1.14).

Spolno nadlegovanje 

Nadlegovanje, ki ga doživljajo LGBT dijaki_nje v šoli, je lahko pogosto spolne 
narave. Udeleženke_ce ankete smo vprašale_i, kako pogosto so v šoli doživljale_i 
spolno nadlegovanje, na primer v obliki seksualnih opazk, neželenega dotikanja ali 
komentarjev. Kot je prikazano na grafu 1.14, sta bili v šoli spolno nadlegovani več kot 
dve petini LGBT dijakinj_ov (41,7 %), 6,6 % pa jih poroča, da so se takšni dogodki 
dogajali zelo pogosto ali pogosto.

Poškodovanje ali kraja osebne lastnine v šoli 

Poškodovanje ali kraja osebne lastnine je prav tako indikator sovražne šolske klime. 
Ugotovile_i smo, da 14,5 % LGBT dijakinj_ov poroča, da so jim v preteklem letu 
drugi_e dijaki_nje v šoli ukradli_e ali namenoma poškodovali_e njihovo lastnino, 
1,3 % pa   jih je navedlo, da so se takšni dogodki dogajali zelo pogosto ali pogosto (glej 
graf 1.14).

Graf 1. 14 Pogostost drugih oblik nadlegovanja v zadnjem letu

Spolno nadlegovanjeGovorice ali lažiSocialna izključitevPoškodovanje lastnineSpletno nadlegovanje
Redko 22,1% 29,8% 24,3% 10,3% 14,9%

Včasih 13,0% 15,1% 23,7% 2,8% 4,8%

Pogosto 4,8% 11,4% 12,7% 0,5% 2,5%

Zelo Pogosto1,8% 6,2% 10,7% 0,8% 1,3%
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Poročanje o nadlegovanju in napadih 
na šoli
Ko se v šoli pojavljajo nadlegovanje in/ali napadi, običajno pričakujemo, da bodo 
učiteljce_i in drugo šolsko osebje težave učinkovito rešile_i. Ob tem pa je pomembno 
upoštevati, da dijaki_nje teh dogodkov morda ne bodo vedno pripravljene_i prijaviti 
šolskemu osebju. Tisti_e dijaki_nje, ki so v preteklem šolskem letu doživeli_e 
nadlegovanje ali napad, smo vprašale_i, kako pogosto so o tem poročali_e šolskemu 
osebju. Kot je prikazano na grafu 1.15, je le tretjina dijakinj_ov (32,9 %) tovrstne 
dogodke nadlegovanja prijavila zaposlenim , le 12,6 % dijakinj_ov pa poroča, da 
šolskemu osebju vedno ali skoraj vedno prijavijo primere nadlegovanja ali napada.
Tisti_e dijaki_nje, ki nadlegovanja niso vedno prijavili_e šolskemu osebju, smo 
prosile_i, naj navedejo razloge, zaradi katerih so se odločili_e, da tega ne bodo 
storili_e. Kot je prikazano na grafu 1.16, so najpogostejši razlogi, ki so jih navedli_e 
LGBT dijaki_nje, da:18

- niso mislili_e, da bo šolsko osebje kaj ukrenilo glede prijave nadlegovanja ali 
napada (45,2 %);
- niso mislili_e, da bo šolsko osebje učinkovito uredilo situacijo (41,6 %);
- niso želeli_e, da bi jih imeli za »izdajalko_ca« ali »špecarko_ja« (41,1 %);  
- se pred šolskim osebjem ali starši (41,1 %) niso želeli_e razkriti kot LGBT 
osebe. 

Dijaki_nje v naši raziskavi, ki so poročale_i, da so šolskemu osebju prijavile_i 
primere nadlegovanja ali napada, smo vprašale_i tudi, kako učinkoviti so bili odzivi 
zaposlenih. Kot je prikazano na sliki 1.17, le 58,7 % dijakinj_ov meni, da se je 
osebje učinkovito odzvalo (nekoliko učinkovito ali zelo učinkovito). Te dijakinje_e 
smo vprašale_i tudi, kakšni so bili odzivi šolskega osebja ob njihovi zadnji prijavi 
nadlegovanja ali napada. 

18    Povprečne razlike v pogostnosti razlogov, zaradi katerih dijaki_nje niso vedno poročale_i o 
nadlegovanju in napadih v šoli, šolskemu osebju, smo preučevale_i s ponovljenimi meritvami 
multivariatne analize variance (MANOVA):  Pillaijeva sled = .74, F (11, 208) = 53.27, p <.001. Učinki 
posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti p <.05. Da so dijaki_nje 
pričakovale_i, da osebje ne bi storilo ničesar, je bilo navedeno veliko pogosteje od občutka sramu 
pri prajavi in strahom, da bi bilo osebje homofobno/ transfobno, strahom pred obtožbami in tem, 
da je osebje del nadlegovanja, ter drugimi razlogi, ki niso navedeni; Da so pričakovale_i, da bi bil 
odziv osebja neučinkovit in si ne bi želele_i, da bi jo_ga  dojemale_i kot "špecarko_ja", kot tudi strah 
pred "razkritjem", so bili pogostejši razlogi od homofobije/transfobije osebja, strahom pred krivdo 
in tem, da je osebje del nadlegovanja, ter drugimi razlogi, ki niso navedeni; misel, da nadlegovanje 
ni bilo tako resno, in strah pred povračilnimi ukrepi pa sta bila pogostejša razloga od strahu pred 
krivdo, pred osebjem, ki je del nadlegovanja, in drugimi razlogi, ki niso navedeni; osebje, ki je bilo del 
nadlegovanja, in drugi razlogi, ki niso navedeni, se med seboj niso bistveno razlikovali, vendar sta bila 
oba pogostejša od vseh drugih razlogov za ne prijavljanje. Drugih pomembnih razlik ni bilo. Odstotki 
so prikazani za ponazoritev.
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Kot je prikazano na grafu 1.18, so bili najpogostejši odzivi:19
- osebje se je s storilko_cem (57,3 %) pogovorilo;
- osebje je dijakinji_u ob prijavi svetovalo, naj storilko_ca ignorira (45,3 %);
- osebje ni storilo ničesar (25,3 %); 
- osebje je uporabilo tehniko mediacije (18,7 %).

Dijaki_nje so v okviru omenjenih najpogostejših odzivov ocenile_i, da je le pogovor 
s storilko_cem ustrezna ali potencialno učinkovita metoda odzivanja v situacijah 
nadlegovanja ali napadov. 20

V šoli lahko interese in potrebe dijakinj_ov zagovarjajo tudi njihovi starši oziroma 
skrbnice_ki. Zato smo dijakinje_e vprašale_i tudi, če so nadlegovanje ali napad 
prijavile_i komu od družinskih članic_ov (staršem ali skrbnicam_kom). Le malo 
več kot tretjina (36,5 %) poroča, da so o nadlegovanju ali napadu kdaj povedale_i 
članici_u družine (glej graf 1.15). Dijaki_nje, ki so o dogodku poročale_i staršem 
ali skrbnicam_kom, smo vprašale_i tudi, kako pogosto se je družinski_a član_ica o 
dogodku pogovaril_a s šolskim osebjem. Približno dve petini (40,5 %) dijakinj_ov 
poroča, da je družinski_a član_ica dogodek občasno naslovil_a šolskemu osebju (glej 
graf 1.19).

19      Povprečne razlike v pogostosti odzivov osebja na viktimizacijo smo preučevale_i s ponovljenimi 
meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .76, F (13, 62) = 15.15, p 
<.001. Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti p <.05. 
Pogovor s storilko_cem se statistično gledano ni bistveno razlikoval od tega, da bi dijakinji_u, ki je 
podal_a prijavo, svetovali, naj storilko_ca ignorira, vendar je bil pogostejši od vseh drugih dejanj; 
nasvet dijakinji_u ob prijavi, naj storilko_ca ignorira, se prav tako ni razlikoval od neukrepanja ali 
uporabe tehnike medvrstniške mediacije, vendar je bil bolj pogost od vseh drugih dejanj; neukrepanje 
in uporaba tehnike mediacije sta bila navedena pogosteje od discipliniranja dijakinje_a, ki je opravil_a 
prijavo. Drugih pomembnih razlik ni bilo. Odstotki so prikazani za ponazoritev.
   Da bi preizkusile_i, ali so bili ukrepi osebja učinkovit odziv na nadlegovanje in napade, smo 

izvedle_i vrsto t-testov za neodvisne vzorce z učinkovitostjo odzivov osebja kot odvisno spremenljivko 
in vsak odziv osebja kot neodvisno spremenljivko. Med 14 različnimi odzivi osebja, vključenimi v 
raziskavo, je bilo le 6 odzivov učinkovitih. To so: pogovor s storilko_cem: t (53,76) = 2,42, p <.05; 
izobraževanje razreda o medvrstniškem nasilju: t (24,45) = 3,29, p <.01; obveščanje staršev storilke_ca: 
t (15,74) = 3,53, p <.01; discipliniranje storilke_ec: t (26,17) = 4,59, p <.001; izobraževanje storilke_ca 
o medvrstniškem nasilju: t (15,78) = 3,90, p <.01; ločevanje dijakinje_a, ki je dejanje prijavil_a, in 
storilke_ca: t (70,00) = 4,73, p <.001.

20  
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Šolske
mu 
osebju
(n = 
231)

Družinski_emu članici_u
Nikoli 67,1% 63,5%

Včasih 20,3% 22,2%

Skoraj vedno8,2% 7,4%

Vedno 4,3% 7,0%

Graf 1. 15 Pogostost podajanje prijave nadlegovanja ali napada

Šolsko osebje je bilo vključeno v nadlegovanje (na primer, nadlegoval_a me je učitelj_ica/profesor_ica)4,1%

Bilo me je strah, da bi se me krivilo za nadlegovanje21,0%

Šolsko osebje je homofobno, bifobno ali transfobno23,3%

Bilo me je preveč sram, da bi prijavil_a nadlegovanje ali napad29,7%

Situacijo sem uredil_a sam_a  30,1%

Skrbelo me je za svojo varnost (maščevanje, nasilje s strani storilk_cev)34,2%

Nisem mislil_a, da je tako resno 37,4%

Nisem želel_a, da se me dojema kot “izdajalko_ca” ali “špecarko_ja”41,1%

Nisem se želel_a razkriti kot LGBT-oseba pred šolskim osebjem ali starši, s tem ko bi nadlegovanje ali napad prijavil_a  41,1%

Nisem mislil_a, da bo šolsko osebje učinkovito uredilo situacijo  41,6%

Nisem mislil_a, da bo šolsko osebje kaj ukrenilo glede prijave nadlegovanja ali napada45,2%

Graf 1. 16 Razlogi, zakaj LGBT dijaki_nje niso prijavile_i napada ali nadlegovanja 
(število tistih, ki niso vedno opravile_i prijave: n = 219)
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Zelo učinkovit10,7%
Nekoliko  učinkovit48,0%
Neučinkovit 21,3%
Sploh neučinkovit20,0%

Graf 1. 17 Ocena učinkovitosti odzivov šolskega osebja na prijavo (n = 75)

Graf 1. 18 Odzivi šolskega osebja na prijave LGBT dijakinj_ov o napadu ali nadlegovanju 
(n = 75)

Zelo učinkovit10,7%
Nekoliko  učinkovit48,0%
Neučinkovit 21,3%
Sploh neučinkovit20,0%

Disciplinirale_i so mene (na primer z opominom, ukorom ali izključitvijo)  1,3%

Ločile_i so mene in storilko_ca – v razredu in v drugih šolskih prostorih  5,3%

Napotile_i so me k drugemu šolskemu osebju  6,7%

Napisale_i so poročilo 8,0%

Izobrazile_i so storilko_ca o medvrstniškem nasilju  9,3%

Rekle_i so mi, naj spremenim vedenje (na primer naj spremenim način oblačenja ali da naj se ne obnašam tako “gejevsko”)  10,7%

Obvestile_i so moje starše  12,0%

Storilko_ca so disciplinirale_i (na primer z opominom, ukorom ali izključitvijo)  13,3%

Obvestile_i so starše storilke_ca 13,3%
Izobrazile_i so razred/letnik ali šolo o medvrstniškem nasilju  17,3%

Uporabile_i so mediacijo ali pristop reševanja konflikta (vključujoč oba, vas in storilko_ca)18,7%

Naredile_i niso nič / Niso ukrepale_i  25,3%

Rekle_i so mi, naj dejanja ignoriram45,3%

Pogovorile_i so se s storilko_cem / Rekle_i so, naj preneha57,3%

80%
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Graf 1. 19 Pogostost posredovanja člana_ice družine z šolskim osebjem glede napada 
ali nadlegovanja (n = 84)

Nikoli 59,5%

Včasih 19,0%

Skoraj vedno6,0%

Vedno 15,5%

famtalk How often did your family member (including a parent or guardian) talk to your teacher, principal...

FrequencyPercent Valid PercentCumulative Percent

Valid 1 Never 107 8,8 32,90% 32,9

2 Some of the time131 10,7 40,30% 73,2

3 Most of the time42 3,4 12,90% 86,2

4 Always 45 3,7 13,80% 100

Učni rezultati in počutje v šoli
Čeprav naj bi bil vsem dijakinjam_om zagotovljen enak dostop do izobraževanja, se 
lahko LGBT dijaki_nje soočajo z različnimi ovirami pri zastavljenih priložnostih in 
doseganju učnih uspehov. Zaradi sovražne šolske klime, s katero se srečujejo LGBT 
dijaki_nje, imajo lahko nekateri_e dijaki_nje slabše rezultate v šoli. V tem poglavju 
podrobneje preučujemo učne izkušnje LGBT dijakinj_ov, zlasti v povezavi z vplivom 
sovražne šolske klime.

Da bi preučile_i razmerje med šolsko klimo in izobraževalnimi rezultati, 
smo dijakinje_e povprašale_i o njihovih načrtih glede zaključka in nadaljnjega 
srednješolskega izobraževanja ter o njihovi najvišji stopnji pričakovane izobrazbe, ki 
jo želijo doseči.

Izobraževalni cilji

Na vprašanje o njihovih prizadevanjih glede višješolskega izobraževanja je nekaj 
več kot desetina LGBT dijakinj_ov (11,1 %) dejala, da ne nameravajo zaključiti 
srednješolskega izobraževanja. Približno četrtina  (26,1 %) jih poroča, da načrtujejo 
dokončati prvo bolonjsko stopnjo, skoraj polovica (44,9 %) pa jih namerava končati 
drugo bolonjsko stopnjo ali pridobiti še višji naziv (glej graf 1.20). Pomembno 
je omeniti, da so v raziskavi sodelovale_i le dijaki_nje, ki so bile_i vključene_i v 
izobraževanje v šolskem letu 2018/2019. Če bi bile_i v raziskavo vključene_i tudi 
tiste_i LGBT dijaki_nje, ki so srednješolsko izobraževanje prekinile_i že pred 
zaključkom šolanja, bi bil odstotek LGBT dijakinj_ov, ki ne bi nadaljevale_i 
srednješolskega izobraževanja, še višji.

Nikoli 59,5%

Včasih 19,0%

Skoraj vedno6,0%

Vedno 15,5%

famtalk How often did your family member (including a parent or guardian) talk to your teacher, principal...

FrequencyPercent Valid PercentCumulative Percent

Valid 1 Never 107 8,8 32,90% 32,9

2 Some of the time131 10,7 40,30% 73,2

3 Most of the time42 3,4 12,90% 86,2

4 Always 45 3,7 13,80% 100
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Percent

Ne bom zaključil_a srednješolskega izobraževanja3,0%

Nameravam zaključiti srednješolsko izobraževanje8,1%

Namervam zaključiti višješolsko izobraževanje17,9%

Nameravam zaključiti 1. bolonjsko stopnjo26,1%

Nameravam zaključiti 2. bolonjsko stopnjo, doktorat, specializacijo44,9%

Graf 1. 20 Izobraževalni cilji LGBT dijakinj_ov

Čeprav je večina dijakinj_ov načrtovala nadaljevanje šolanja, smo ugotovile_i, 
da dijaki_nje, ki so v šoli doživele_i več nadlegovanja in napadov, ne nameravajo 
nadaljevati šolanja tako dolgo kot tisti, ki so bile_i deležne_i manj nadlegovanja.21 
Kot je razvidno iz grafa 1.21, je za dijakinje_e, ki so imele_i nadpovprečno število 
izkušenj z napadi in nadlegovanjem glede svoje spolne usmerjenosti, skoraj petkrat 
bolj verjetno, da ne bodo nadaljevale_i s šolanjem (7,1 % v primerjavi z 1,7 %).

21

Graf 1. 21 Odstotek LGBT dijakinj_ov, ki, glede na število izkušenj z napadi in nadlegov-
anjem, ne nameravajo nadaljevati šolanja po zaključeni srednješolski izobrazbi 

    Za oceno razmerja med doživetim nadlegovanjem in napadi LGBT mladih in izobraževalnimi cilji 
je bila izvedena multivariatna analiza variance (MANOVA), kjer sta bili odvisni spremenljivki resnost 
nadlegovanja in napadov na podlagi spolne usmerjenosti in spolnega izraza, neodvisna spremenljivka 
pa izobraževalni cilji. Multivariatni učinek je bil statistično značilen: Pillaijeva sled = .79, F (2.520) 
= 991.79, p <.001, ηp2 = .79. Učinek spremenljivke »viktimizacija zaradi spolne usmerjenosti« je bil 
statistično pomemben: F (4, 521) = 6,63, p <.001, ηp2 = .05. Post hoc primerjave so bile upoštevane 
na nivoju statistične pomembnosti p <.05. Tiste_i, ki ne nameravajo končati srednje šole, so bile_i 
deležne_i več nadlegovanja in napadov kot vse druge skupine. Drugih pomembnih razlik niso opazili. 
Učinek viktimizacije zaradi spolnega izraza ni bil statistično značilen. Odstotki so prikazani za 
ponazoritev.

Percent

Ne bom zaključil_a srednješolskega izobraževanja3,0%

Nameravam zaključiti srednješolsko izobraževanje8,1%

Namervam zaključiti višješolsko izobraževanje17,9%

Nameravam zaključiti 1. bolonjsko stopnjo26,1%

Nameravam zaključiti 2. bolonjsko stopnjo, doktorat, specializacijo44,9%

3,0%

Figure #. Academic Achievement and Severity of Victimization
Lower than Average Levels of VictimizationHigher than Average Levels of Victimization

Podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem1,7% 7,1%

Nadpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem7,1% 15,2%

20%
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Odsotnost od pouka

Dijaki_nje, ki jih v šoli redno nadlegujejo ali napadajo, se lahko temu skušajo izogniti 
tako, da ne gredo v šolo. Ugotovile_i smo, da so bile izkušnje z nadlegovanjem in 
napadi povezane z izostajanjem od pouka.22 Kot je prikazano na grafu 1.22, je bilo 
skoraj štirikrat bolj verjetno, da so dijaki_nje v zadnjem mesecu izostale_i od pouka, 
če so imele_i več izkušenj z napadi ali nadlegovanjem, povezanih z njihovo spolno 
usmerjenostjo (45,0 % v primerjavi z 11,9 %).

Občutek pripadnosti v šoli
Stopnja, do katere se dijaki_nje počutijo sprejete_i in kot del šolske skupnosti, je še en 
pomemben pokazatelj šolske klime, povezana pa je tudi s številnimi učnimi rezultati. 
Dijaki_nje, ki se v šoli soočajo z napadi in nadlegovanjem, se lahko počutijo izključene_i 
iz svoje šolske skupnosti. Da bi ocenile_i občutek pripadnosti LGBT dijakinj_ov v 
svoji šolski skupnosti, so udeleženke_ci dobile_i vrsto trditev, povezanih z občutki 

22 Razmerja med dnevi, ko so dijaki_nje izostale_i od pouka, in številom napadov in nadlegovanja 
zaradi spolne usmerjenosti in spolnega izraza smo preučevale_i s pomočjo Pearsonovih korelacij. 
Spolna usmerjenost: r = .42, p <.001. Spolni izraz: r = .35, p <001. Odstotki so prikazani za ponazoritev.

Napadi in nadlegovanje v povezavi s spolno usmerjenostjoNapadi in nadlegovanje v povezavi s spolnim izrazom 

Podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem11,9% 13,6%

Nadpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem45,0% 38,4%

Graf 1. 22 Odstotek manjkajočih LGBT dijakinj_ov v povezavi s številom napadov in 
nadlegovanja (odstotek LGBT dijakinj_ov, ki so od pouka izostale_i vsaj en šolski dan 
v zadnjem mesecu)
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pripadnosti v šolsko skupnost, ter ocenile_i, v kolikšni meri se s trditvami strinjajo ali 
ne.23

Kot je prikazano na grafu 1.23, občutijo dijaki_nje, ki so imele_i več izkušenj z napadi 
ali nadlegovanjem na podlagi spolne usmerjenosti ali spolnega izraza, nižjo stopnjo 
pripadnosti v šoli kot dijaki_nje, ki so imele_i v šoli teh izkušenj manj. 24 LGBT dijaki_
nje, ki so imele_i na primer manj izkušenj z napadi ali nadlegovanjem na podlagi spolne 
usmerjenosti ali spolnega izraza, dvakrat bolj verjetno poročajo o pozitivnem občutku 
povezanosti s svojo šolsko skupnostjo (61,4 % v primerjavi z 29,0 %).

23 

Napadi in nadlegovanje v povezavi s spolno usmerjenostjoNapadi in nadlegovanje v povezavi s spolnim izrazom 

Podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem61,4% 60,9%

Nadpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem29,0% 35,0%

Graf 1. 23 Občutek pripadnosti v šoli v povezavi s številom izkušenj z napadi in nadlegov-
anjem (odstotek LGBT dijakinj_ov, ki poročajo o nadpovprečnem občutku pripadnosti)

Dobro počutje

Nadlegovanje ali napad v šoli lahko negativno vpliva na duševno zdravje in samozavest 
dijakinj_ov. Ker obstaja večja verjetnost, da bodo LGBT dijaki_nje v primerjavi z 
vrstnicami_ki, ki so heteroseksualne_i in cisspolne_i, v šoli doživljale_i več nadlegovanj 
in napadov, je še posebej pomembno, da preučimo, kako so te izkušnje povezane z 
njihovim osebnim počutjem. LGBT dijaki_inje, ki poročajo o več izkušnjah z napadi ali 
nadlegovanjem zaradi predsodkov o spolni usmerjenosti in/ali spolnem izrazu, hkrati 

24

  Elementi, ki ocenjujejo pripadnost šoli, so bili povzeti iz raziskave OECD za mednarodno 
ocenjevanje učencev iz leta 2012: http://www.oecd.org/pisa. Pozitiven občutek povezanosti kaže 
mejna vrednost pri povprečnem rezultatu pripadnosti šoli, pri čemer imajo dijaki_nje nad povprečjem 
pozitiven občutek povezanosti s svojo šolo.
  Razmerje med pripadnostjo šoli in resnostjo nadlegovanja in napadov zaradi spolne usmerjenosti 
in spolnega izraza smo preučevale_i s pomočjo Pearsonovih korelacij. Spolna usmerjenost: r = -30, p 
<.001. Spolni izraz: r = -26, p <001. Odstotki so prikazani za ponazoritev.
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poročajo, da se bolj pogosto počutijo depresivno25 kot tiste_i, ki zaradi predsodkov 
o svoji spolni usmerjenosti ali spolnem izrazu poročajo o manjšem številu izkušenj 
z napadi ali nadlegovanjem (glej graf 1.24).26 640,5 % tistih, ki so imele_i manj 
izkušenj z napadi ali nadlegovanjem na podlagi predsodkov o  spolnem izrazu poroča 
o pogostem občutenju depresije, medtem ko je med tistimi, ki so imele_i več izkušenj 
z napadi in nadlegovanjem, takih skoraj dve tretjini (64,1 %).

Graf 1. 24 Depresija in izkušnje z napadi in nadlegovanjem (odstotek LGBT dijakinj_ov, 
ki poročajo o nadpovrečni stopnji depresije)

25 Depresija je bila izmerjena z 20-stopenjsko Likertovo lestvico CES-D (lestvica depresije) (Eaton 
et al., 2004), ki vključuje postavke, kot so: “v zadnjem tednu sem imel_a upanje za prihodnost.” Višje 
stopnje depresije so označene z mejno vrednostjo pri povprečnem številu depresij, pri čemer so dijaki_
nje nad povprečjem označene_i kot »dokazovanje višjih stopenj depresije«.
26

27 Samozavest je bila izmerjena z 10-stopenjsko Likertovo lestvico (Rosenbergova lestvica samozavesti) 
(RSE; Rosenberg, 1989), ki vključuje postavke, kot so: »zmorem delati stvari kot večina ljudi«. 
Pozitivna in negativna samopodoba sta označeni z mejno vrednostjo povprečne ocene samozavesti, 
pri čemer so dijaki_nje nad povprečjem označene_i kot »prikaz pozitivne samozavesti«.

  Razmerja med depresijo in resnostjo nadlegovanja in napadov zaradi spolne usmerjenosti in 
spolnega izraza smo preučevale_i s pomočjo Pearsonovih korelacij. Spolna usmerjenost: r = .23, p 
<.001. Spolni izraz: r = .20, p <001. Odstotki so prikazani za ponazoritev.

Napadi in nadlegovanje v povezavi s spolno usmerjenostjoNapadi in nadlegovanje v povezavi s spolnim izrazom 

Podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem41,6% 40,5%

Nadpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem63,9% 64,1%

Napadi in nadlegovanje v povezavi s spolno usmerjenostjoNapadi in nadlegovanje v povezavi s spolnim izrazom 

Podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem41,6% 40,5%

Nadpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem63,9% 64,1%
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Graf 1. 25 Samozavest in izkušnje z napadi in nadlegovanjem (odstotek LGBT dijak-
inj_ov, ki poročajo o nadpovprečni stopnji samozavesti)

Napadi in nadlegovanje v povezavi s spolno usmerjenostjoNapadi in nadlegovanje v povezavi s spolnim izrazom 

Podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem51,9% 50,0%

Nadpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem38,2% 44,0%

Na splošno ugotovitve kažejo, da lahko neposredna viktimizacija vodi do manj 
sprejemljivih šol, bolj negativnih učnih rezultatov in slabšega počutja LGBT dijakinj_
ov. Da bi jim zagotovile_i podporno učno okolje in možnosti za izobraževanje, bi 
morale_i delati na preprečevanju in odzivanju na viktimizacijo v šoli. 

V 2. delu tega poročila bomo preučile_i šolske vire, ki podpirajo LGBT osebe, 
vključno z njihovo razpoložljivostjo. Zanimalo nas je, kako lahko ti viri koristijo 
učnim izkušnjam LGBT dijakinj_ov.

28 Razmerja med samozavestjo in resnostjo nadlegovanja in napadov zaradi spolne usmerjenosti in 
spolnega izraza smo proučile_i s pomočjo Pearsonovih korelacij. Spolna usmerjenost: r = -14, p <.01. 
Spolni izraz: r = -.09, p <.05. Odstotki so prikazani za ponazoritev. 

LGBT dijaki_nje, ki poročajo o več izkušnjah z napadi ali nadlegovanjem zaradi 
predsodkov o svoji spolni usmerjenosti in/ali spolnem izrazu, imajo tudi nižjo stopnjo 
samozavesti27 kot tiste_i, ki so poročale_i o manj izkušnjah z napadi in nadlegovanjem 
(glej graf 1.25).28 Več kot polovica (51,9 %) tistih, ki poroča o manj izkušnjah z napadi 
in nadlegovanjem na podlagi predsodkov o svoji spolni usmerjenosti, poroča o večji 
stopnji samozavesti v primerjavi s samo 38,2 % tistih, ki so imeli teh izkušenj več.
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VIRI IN PODPORA ZNOTRAJ ŠOLE

2. DEL

Dostopnost virov in podpore znotraj 
šole
Govorimo lahko o tem, da LGBT dijaki_nje morda nimajo enake podpore kot 
druge_i dijaki_nje, najsi bo to s strani vrstnic_kov v svojih šolah ali v drugih družbenih 
situacijah. Kot je prikazano na grafu 2.1, skoraj vsak_a peti_a LGBT dijak_inja v 
Sloveniji (17,3 %) poroča, da druge_i dijaki_inje v šoli ne sprejemajo LGBT oseb 
(so nesprejemajoče_i ali sploh niso sprejemajoče_i). Poleg tega, kot prikazuje graf 2.2, 
le približno tretjina LGBT dijakinj_ov (35,8 %) navaja, da imajo zunaj šole dostop 
do programov ali skupin za LGBT mlade. Ob tem velika večina LGBT dijakinj_ov 
(91,1 %) poroča, da imajo v šoli vsaj še eno_ega LGBT vrstnco_ika (glej sliko 2.3.).

Valid Percent
Valid Sploh niso sprejemajoče_i 3,2%

Nesprejemajoče_i  14,1%

Nevtralne_i  22,5%

Nekoliko sprejemajoče_i  28,8%

Zelo sprejemajoče_i  31,4%
60,2%

Valid Percent
Valid Sploh niso sprejemajoče_i 3,2%

Nesprejemajoče_i  14,1%

Nevtralne_i  22,5%

Nekoliko sprejemajoče_i  28,8%

Zelo sprejemajoče_i  31,4%
60,2%

3,2%

Graf 2. 1 Doživljanje sprejemanja LGBT oseb s strani ostalih dijakinj_ov 
(Na splošno, kako sprejemajoče_i so po vašem mnenju učenke_ci/dijaki_nje 
na vaši šoli do LGBT-oseb?)
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Graf 2. 3 Število ostalih LGBT dijakinj_ov na šoli

Nič 8,9%
En_a 8,4%
Med 2 in 537,9%
Med 6 in 1019,3%
Več kot 1025,6%

Iz tega je mogoče razbrati, da je lahko razpoložljivost virov in podpore v šoli 
za LGBT dijakinje_e zelo pomembna. Obstaja več ključnih virov, ki bi lahko 
pripomogli k spodbujanju varnejše šolske klime in pozitivnejših šolskih izkušenj za 
dijakinje_e: šolsko osebje, ki podpira LGBT dijakinje_e, učna gradiva, ki vključujejo 
LGBT tematike, in šolski pravilniki, ki celostno obravnavajo primere nadlegovanja 
in napadov. Tako smo preučile_i razpoložljivost teh virov in podpore med LGBT 
dijaki_njami.

Zelo pogosto0,8%
Pogosto 2,3%
Včasih 5,7%
Redko 8,7%
Nikoli 18,3%
Ne poznam tovrstnega programa ali skupine v mojem lokalnem okolju.64,2%

Zelo pogosto0,8%
Pogosto 2,3%
Včasih 5,7%
Redko 8,7%
Nikoli 18,3%
Ne poznam tovrstnega programa ali skupine v mojem lokalnem okolju.64,2%

Nič 8,9%
En_a 8,4%
Med 2 in 537,9%
Med 6 in 1019,3%
Več kot 1025,6%

2,3%0,8%

Graf 2. 2 Udeležba na programih ali skupinah za LGBT mlade zunaj šole 
(Kako pogosto se udeležite programa ali skupine za LGBT mlade zunaj vaše šole?)
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Podporno šolsko osebje

Podporni_e učitelji_ce in drugo šolsko osebje so pomemben vir moči za LGBT 
dijakinje_e. Možnost pogovora s skrbno odraslo osebo v šoli lahko izrazito 
pozitivno vpliva na šolske izkušnje dijakinj_ov, zlasti tistih, ki so marginalizirani ali 
nadlegovani. V naši raziskavi je lahko velika večina LGBT dijakinj_ov (93,9 %) na 
šoli prepoznala vsaj eno_ega šolsko_ega uslužbenko_ca, za katero_ega menijo, da 
podpira LGBT dijaki_nje (glej graf 2.4). Vendar pa je le polovica (49,5 %) poročala, 
da imajo na šolah veliko osebja (6 ali več), ki podpira LGBT dijakinje_e Poleg 
tega smo dijakinje_e vprašale_i, kako podporna je bila njihova šolska uprava (npr. 
ravnatelj_ica, namestnica_k ravnateljice_a) do LGBT dijakinj_ov. Večina  poroča, da 
njihove uprave ne dojemajo kot podporne, pri čemer jih približno polovica (49,7 %) 
poroča, da so nevtralne_i, 15,8 % pa da so nekoliko nepodporne_i ali zelo nepodporne_i. 
Vendar pa več kot tretjina poroča, da je uprava njihove šole nekoliko podporna ali zelo 
podporna (34,4 %).

Graf 2. 4 Število učiteljic_ev in šolskega osebja, ki podpirajo LGBT osebe na njihovi šoli

Nič 6,1%
En_a 7,0%
Med 2 in 5 37,4%
Med 6 in 10 22,5%

Več kot 10 27,0%

Nič 6,1%
En_a 7,0%
Med 2 in 5 37,4%
Med 6 in 10 22,5%

Več kot 10 27,0%
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Zelo podporne_i15,1
Nekoliko podporne_i19,3
Nevtralne_i 49,7
Nekoliko nepodporne_i10,2
Zelo nepodporne_i5,7

Graf 2. 6 Število razkritih učiteljic_ev ali drugega šolskega osebja kot LGBT osebe

K podporni šolski klimi lahko doprinesejo tudi učitelji_ce, ki so razkrite kot 
LGBT posameznice_ki. Obenem lahko predstavljajo tudi neposredno podporo in 
varnost za LGBT dijaki_nje, ki so deležne_i napadov ali nadlegovanja. Slaba tretjina 
dijakinj_ov (30,8 %) poroča, da je na njihovi šoli vsaj en_a učitelj_ica ali drug_a 
član_ica šolskega osebja, ki je razkrita kot LGBT oseba (graf 2.6.)

5,7%

15,1%

19,3%

49,7%

10,2%

Zelo podporne_i15,1
Nekoliko podporne_i19,3
Nevtralne_i 49,7
Nekoliko nepodporne_i10,2
Zelo nepodporne_i5,7

Nič 69,2
En_a 16,3
Med 2 do 5 12
Med 6 in 10 1,3
Več kot 10 1,2
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2.6. Število razkritih učiteljic_ev ali drugega 
šolskega osebja kot LGBT osebe
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Med 2 do 5

Med 6 in 10
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Nič 69,2
En_a 16,3
Med 2 do 5 12
Med 6 in 10 1,3
Več kot 10 1,2
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2.6. Število razkritih učiteljic_ev ali drugega 
šolskega osebja kot LGBT osebe

Nič

En_a

Med 2 do 5

Med 6 in 10

Več kot 10

Graf 2. 5 Podpora s strani šolske uprave (Kako podporne_i so pri vaši šolski upravi 
(ravnatelj_ica, podravnatelj_ica in podobno) do LGBT-učenk_cev/dijakinj_o?)
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Da bi razumele_i, ali je za nekatere vrste šolskega osebja bolj verjetno, da jih podpirajo, 
smo LGBT dijakinje_e vprašale_i, kako udobno bi se počutile_i v pogovorih o 
LGBT tematikah z različnimi šolskimi uslužbenkami_ci. Kot je prikazano na 
grafu 2.7, dijaki_nje poročajo, da jim je najbolj udobno govoriti z učitelji_cami in 
šolskimi svetovalnimi delavkami_ci. Več kot polovica dijakinj_ov (57,1 %) poroča, 
da bi jim bilo nekoliko udobno ali zelo udobno v pogovoru glede LGBT tematik s 
šolsko svetovalno službo, 55,4 % pa v pogovoru z učitelji_cami. Šolsko osebje, s 
katerim bi LGBT dijaki_inje najmanj verjetno govorile_i o LGBT tematikah, je 
vključevalo šolske varnostnice_ke (20,3 %), šolske čistilke_ce (17,7 %) in hišnice_ke/
vzdrževalke_ce (16,5 %).29

29 Povprečne razlike v stopnji udobja v pogovoru s šolskim osebjem smo preučevale_i s ponovljenimi 
meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .47, F (8, 438) = 47.50, p 
<.001. Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti p <.05. 
Šolska svetovalna služba se ni razlikovala od učiteljic_ev, vendar sta bila odgovora bolj pogosta od vseh 
drugih; učitelj_ica telovadbe je bil bolj pogost od ravnatelja_ice, učitelj_ica telovadbe in knjižničar_ka 
pa pogosteje od podravnatelja_ice, varnostnice_ka, čistilke_ca in hišnice_ka, vendar se med seboj niso 
razlikovali; ravnatelj_ica in podravnatelj_ica sta bila bolj pogosta od šolske čistilke_ca in hišnice_ka, 
vendar se med seboj niso razlikovali. Drugih pomembnih razlik nismo opazili. Odstotki so prikazani 
za ponazoritev

Graf 2. 7 Občutek udobja v pogovoru s šolskim osebjem glede LGBT tematik 
(odstotek dijakinj_ov, ki bi se počutile_i "nekoliko udobno" ali "zelo udobno")

Šolska_i hišnica_k/Vzdrževalka_ec 16,5%

Šolska_i čistilka_ec 17,7%

Varnostnica_k 20,3%

Podravnatelj_ica 24,9%

Ravnatelj_ica 27,1%

Knjižničar_ka 33,3%

Učitelj_ica/profesor_ica športne vzgoje/telovadbe 33,5%

Učitelj_ica/profesor_ica 55,4%

Šolska svetovalna služba 57,1%

70%
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Vključujoči učni načrti

Izkušnje LGBT dijakinj_ov lahko oblikujemo tudi z vključitvijo LGBT vsebin v učni 
načrt. Spoznavanje LGBT zgodovinskih dogodkov in pozitivnih vzornic_kov lahko 
okrepi sodelovanje dijakinj_ov s šolsko skupnostjo in zagotovi dragocene informacije 
o LGBT skupnosti. Posredno omenjanje LGBT oseb, istospolnih razmerji v 
besedilnih nalogah ali v nalogah, ki niso neposredno povezane z vsebino, lahko daje 
LGBT dijakinjam_om občutek vidnosti in detabuizira tematiko LGBT. Dijaki_nje 
v naši raziskavi so bile_i vprašane_i, ali so bile_i pri pouku v šoli deležne vsebin o 
LGBT osebah, zgodovini ali dogodkih. Več kot polovica vprašanih (54,5 %) poroča, 
da se o LGBT tematikah v šoli sploh niso učile_i, 12,5 % dijakinj_ov pa je pri pouku 
doživelo zgolj negativno naslavljanje tematike (glej graf 2.8). Tiste_i, ki so bile_i v 
šoli vendarle deležne_i pozitivnih reprezentacij LGBT tematik, smo vprašale_i, pri 
katerih predmetih so vsebine z LGBT tematikami naslavljali pozitivno (glej tabelo 
2.1). Nekateri najpogostejši predmeti, o katerih poročajo dijaki_inje, so sociologija 
(41,4 %), psihologija (32,3 %) in slovenščina (30,3 %).30 Najmanj tovrstnih vsebin 
so bile_i dijaki_nje deležne_i pri kemiji (2,5 %), fiziki (1,0 %) in matematiki (0,5 %). 
Pomembno je tudi opozoriti, da ima le tretjina LGBT dijakinj_ov v raziskavi izkušnjo 
z vključujočim oziroma inkluzivnim učnim načrtom. Čeprav je 41,4 % dijakinj_ov 
poročalo o prisotnosti pozitivnih LGBT tematikah pri sociologiji, jih je bilo namreč 
od vseh anketiranih le 13,6 % pri pouku deležnih pozitivnih reprezentacij LGBT 
tematik (glej tabelo 2.1). Poleg tega, kot je prikazano na grafu 2.9, bi se manj kot 
polovica LGBT dijakinj_ov (48,6 %) pri pogovoru o LGBT tematikah v razredu 
počutila nekoliko udobno ali zelo udobno.

30     Povprečne razlike o vključujočih učnih načrtih med predmetnimi področji smo preučevale_i s 
ponovljenimi meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .71, F (13, 
185) = 35.45, p <.001. Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične 
pomembnosti p <.05. Sociologija je bila omenjena pogosteje od likovne vzgoje, biologije, 
geografije, telovadbe, glasbe, kemije, fizike in matematike; psihologija in slovenščina sta bili 
navedeni pogosteje od biologije, geografije, telovadbe, glasbe, kemije, fizike in matematike; 
zgodovina, tuji jezik, družboslovje in likovna vzgoja so bili omenjeni bolj pogosto kot geografija, 
telovadba, glasba, kemija, fizika in matematika; biologija je bila omenjena bolj pogosto kot 
glasba, kemija, fizika in matematika. Drugih pomembnih razlik ni bilo. Odstotki so prikazani 
za ponazoritev.
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Graf 2. 9 Udobje ob pogovoru o LGBT tematikah v razredu

Zelo neudobno20,7%
Nekoliko neudobno30,7%
Nekoliko udobno26,1%
Zelo udobno22,5%

Graf 2. 8 Odstotek LGBT dijakinj_ov, ki so se v šoli učile_i o LGBT tematikah

Nič 54,5%
Samo negativno12,5%
Samo pozitivno28,0%
Pozitivno in negativno5,0%

Nič 54,5%
Samo negativno12,5%
Samo pozitivno28,0%
Pozitivno in negativno5,0%

Zelo neudobno20,7%
Nekoliko neudobno30,7%
Nekoliko udobno26,1%
Zelo udobno22,5%

5,0%
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Dijakinje_e smo vprašale_i tudi o njihovih možnostih dostopa do informacij glede 
LGBT tematik v šoli na druge načine, vključno z možnostmi uporabe šolskih 
računalnikov za dostopanje do spletnih strani z informacijami o LGBT tematikah, 
možnostjo uporabe učbenikov oziroma delovnih zvezkov ali drugih virov v šolskih 
knjižnicah. Kot kaže graf 2.10, tovrstni viri oziroma gradivo niso bili na voljo velikemu 
številu dijakinj_ov. Več kot polovica (56.1 %) pa jih poroča o dostopu do interneta v 
šoli oziroma dostopu do šolskega računalnika za pridobivanje informacij glede LGBT 
tematik, skoraj tretjina (31.2 %) poroča tudi, da imajo v šolski knjižnici na voljo knjige 
in druge vire, ki vsebujejo informacije o LGBT osebah, zgodovini in dogodkih.  

Tabela 2. 1 Pozitivne reprezentacije LGBT tematik 
v razredu

Sociologija
Psihologija
Slovenščina
Zgodovina
Tuji jezik
Družboslovni predmeti
Likovna vzgoja/Umetnostna zgodovina
Biologija
Geografija
Športna vzgoja/telovadba
Glasba
Kemija
Fizika
Matematika

Drugo

41.4 %
32.3 %
30.3 %
27.3 %
27.3 %
26.8 %
20.2 %
14.6 %
6.1 %
5.6 %
3.0 %
2.5 %
1.0 %
0.5 %

11.1 %

13.7 %
10.7 %
10.0 %
9.0 %
9.0 %
8.8 %
6.7 %
4.8 %
2.0 %
1.8 %
1.0 %
0.8 %
0.3 %
0.2 %

3.7 %

% med dijaki_njami, 
ki so deležne_i 

pozitivnih 
reprezentacij LGBT 
tematik v razredu *

(n = 198)

% med vsemi 
dijaki_njami v 

raziskavi

(n = 600)

* Ker lahko udeleženke_ci izberejo več odgovorov, se kategorije med seboj ne izkl-
jučujejo. Odstotki skupaj ne znašajo 100%.
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Graf 2. 10 Dostopnost do LGBT tematik v različnih šolskih virih

Dijaki_nje deležne_i pozitivnih reprezentacij LGBT tematikKnjige in drugi viri v šolski knjižniciUčbeniki/delovni zvezkiŠolski računalniki ali šolski internet
33,0% 31,2% 19,8% 56,1%

Šolski pravilniki o medvrstniškem nasilju, nadlegovanju 
in napadih v šoli

Šolski pravilniki, ki naslavljajo nasilje, nadlegovanje in napade v šoli, so lahko močno 
orodje, ki dijakinjam_om v šoli zagotavlja občutek varnosti. Tovrstni pravilniki lahko 
eksplicitno predstavijo načine zagotavljanja varnosti za vse dijakinje_e, ne glede na 
njihove osebne okoliščine, vključno s spolno usmerjenostjo in spolnim izrazom.

V poročilu kot celovite pravilnike razumemo tiste, ki izrecno in nazorno naštejejo 
varnostne ukrepe ob primerih nadlegovanja ali napadih, povezanih s spolno 
usmerjenostjo in/ali spolnim izrazom. Ko šola zagotavlja in uporablja celovite 
pravilnike, še posebej tiste, ki vključujejo tudi postopke prijave napadov/nadlegovanj 
šolskemu osebju, s tem sporoča, da tovrstno vedenje ni ne sprejemljivo niti ne bo 
tolerirano. Celoviti pravilniki dijakinjam_om nudijo in zagotavljajo večjo varnost tudi 
zato, ker jasno opredelijo različne oblike nadlegovanja in napadov, ki niso tolerirani. 
Taki pravilniki lahko prav tako nosijo sporočilo, da naj šolsko osebje varnost dijakinj_
ov, vključno z LGBT dijaki_njami, jemlje resno.  

Dijakinje_e smo vprašale_i, ali ima njihova šola pravilnik o medvrstniškem nasilju/
nadlegovanju ali napadih na šoli in ali sta v njem neposredno omenjena tudi spolna 
usmerjenost in spolni izraz. Kot prikazano v tabeli 2.2, večina dijakinj_ov (54.7 %) v 
šoli nima nobenega pravilnika oz. o njegovem obstoju niso prepričane_i, samo 2.8  % 
dijakinj_ov pa poroča, da na njihovi šoli pravilnik obstaja ter specifično omenja tudi 
spolno usmerjenost ali spolni izraz. 
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Tabela 2. 2 Šolski pravilniki o medvrstniškem 
nasilju, nadlegovanju in napadih v šoli

Pravilnik ne obstaja/Dijak_inja ni prepričan_a, da pravilnik obstaja
Pravilnik obstaja
Splošen (ne vključuje niti spolne usmerjenosti niti spolnega izraza/
dijak_inja ni prepričan_a, če pravilnik to vsebuje)

Delno vključujoč
Vključuje samo spolno usmerjenost
Vključuje samo spolno identiteto ali spolni izraz

Celovit (vključuje tako spolno usmerjenost kot tudi spolno identiteto 
ali spolni izraz)

54.7 %
45.3 %

42.5 %
1.8 %
1.8 %

0 %

1.0 %

Učinki virov in podpore znotraj šole 

Šolski viri moči, kot so podporno šolsko osebje, inkluziven učni načrt, ki vsebuje 
LGBT tematike, in pravilniki o prijavi nadlegovanja in napadov, lahko pripomorejo 
k ustvarjanju bolj pozitivnega šolskega okolja za LGBT dijakinje_e. V tem poglavju 
predstavljamo povezavo med institucionalno šolsko podporo in šolsko klimo ter  
drugimi indikatorji, kot so: odsotnost od pouka, učni dosežki in nadaljnji učni načrti 
oziroma cilji.

Podporno šolsko osebje

Podporne_i učiteljice_i in drugo šolsko osebje imajo lahko pozitiven učinek na 
izkušnje skozi izobraževanje, saj spodbujajo učno motivacijo in sodelovanje pri pouku. 
Če upoštevamo, da se LGBT dijaki_nje pogosto ne počutijo varno in dobrodošlo v 
šoli, lahko dostop do šolskega osebja, ki je zmožno in usposobljeno nuditi kakovostno 
podporo, predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov za ustvarjanje kakovostnejšega 
učnega okolja za LGBT dijakinje_e. Preverile_i smo povezavo med prisotnostjo 
podpornega šolskega osebja z nekaj drugimi indikatorji šolske klime in ugotovile_i, 
da je podporno šolsko osebje bistveno za izboljšanje šolske klime. 
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LGBT dijaki_nje, ki so imele_i s šolskim osebjem v okviru naslavljanja LGBT 
tematik prijetno izkušnjo, poročajo o bolj pozitivnih občutkih glede njihovega 
šolanja. Kot prikazano v grafu 2.11, so LGBT dijaki_nje, ki imajo večjo podporo 
učiteljic_ev in drugega šolskega osebja glede LGBT tematik:

- pogosteje poročale_i, da sovrstnice_ki na šoli bolj sprejemajo LGBT osebe,
- pogosteje občutile_i pripadnost šolski skupnosti,
- manj pogosto čutile_i občutek ne-varnosti zaradi njihove spolne usmerjenosti 
in/ali spolnega izraza in
- zaradi občutenja ne-varnosti manj pogosto manjkale_i pri pouku.31

Graf 2. 11 Indikatorji šolske klime in število podpornih učiteljic_ev (odstotek LGBT 
dijakinj_ov, ki so poročale_i o posameznem indikatorju)

  Razmerja med številom podpornega osebja in občutki dijakinj_ov do šole smo proučevale_i s 
pomočjo Pearsonovih korelacij. Sprejemanje dijakinj_ov: r = .56, p <.001; Pripadnost šoli: r = .43, p 
<.001; Občutek ne-varnosti zaradi predsodkov o spolni usmerjenosti: r = -22, p <.001; Občutek ne-
varnosti zaradi predsodkov o spolnem izrazu: r = -16, p <.001; Število manjkajočih šolskih dni: r = -27, 
p <.001. Odstotki so prikazani za ponazoritev.

Sprejemajoče_i ostale_i dijaki_nje v šoliMočan občutek pripadnosti v šoliVsaj enodnevna odsotnost od pouka v zadnjem mesecuObčutenje ne-varnosti zaradi spolne usmerjenostiObčutenje ne-varnosti zaradi spolnega izraza
5 ali manj podpornih učiteljic_ev36,9% 36,6% 27,7% 46,4% 35,4%

5 ali več podpornih učiteljic_ev83,4% 69,9% 12,8% 24,4% 18,1%
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Dobro počutje dijakinj_ov

Prisotnost podpornih odraslih v šoli koristi vsem dijakinjam_om. Za LGBT 
dijakinje_e, ki so lahko bolj izključene_i in diskriminirane_i, so podporne odrasle 
osebe v šoli še toliko bolj pomembne in toliko bolj pripomorejo k njihovem dobrem 
počutju v šoli. Ugotovile_i smo, da dijaki_nje, ki poročajo o večjem številu učiteljic_
ev in drugega šolskega osebja, ki glede LGBT tematik izkazujejo podporo, poročajo 
tudi o večji samozavesti in manj pogostem občutenju depresije (glej graf 2.12).32 

Graf 2. 12 Dobro počutje dijakinj_ov in število podpornih učiteljic_jev. (odstotek LGBT 
dijakinj_ov, ki so poročale_i o posameznem dejavniku počutja)

32 Razmerje med dobrim počutjem dijakinj_ov in podpornim šolskim osebjem smo proučile_i s 
pomočjo Pearsonovih korelacij. Samozavest: r = .19, p <.001; Depresija: r = -19, p <.001. Odstotki so 
prikazani za ponazoritev.

Nadpovprečna ocena samozavestiPodpovprečna ocena samozavesti
5 ali manj podpornih učiteljic_ev39,6% 54,8%

5 ali več podpornih učiteljic_ev57,8% 39,6%

Nadpovprečna ocena samozavestiPodpovprečna ocena samozavesti
5 ali manj podpornih učiteljic_ev39,6% 54,8%

5 ali več podpornih učiteljic_ev57,8% 39,6%

80%
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Vključujoč učni načrt

Vključevanje in pozitivna reprezentacija LGBT tematik v učnem načrtu lahko vpliva 
na občutenje sprejemanja LGBT dijakinj_ov v šolski skupnosti in vpliva na želje in 
cilje glede nadaljevanja njihovega šolanja. Hkrati lahko spodbuja bolj pozitiven odnos 
do LGBT tematik in LGBT posameznikov_ic med sovrstnicami_ki, posledično pa 
zmanjša pojavnost negativnih ali sovražnih opazk, povezanih z spolno usmerjenostjo 
in/ali spolnim izrazom v šolskem prostoru. Kot prikazano na grafu 2.13, so LGBT 
dijaki_nje, ki so bile_i deležne_i pozitivnih reprezentacij LGBT vsebin:

- pogosteje poročale_i, da dijaki_nje na šoli bolj sprejemajo LGBT osebe,
- bile_i manj pogosto deležne_i homofobnih opazk ali drugih negativnih opazk 
glede njihovega spolnega izraza v šoli,
- pogosteje občutile_i pripadnost šolski skupnosti in
- nekoliko pogosteje načrtovale_i nadaljnje izobraževanje po končani srednji šoli.  33          

Graf 2. 13 Pozitivne reprezentacije LGBT vsebin pri pouku

33 

Sprejemajoče_i ostale_i učenke_ci v šoliZelo pogosto ali pogosto slišanje homofobnih opazkZelo pogosto ali pogosto slišanje negativnih opazk glede spolnega izrazaMočan občutek pripadnosti v šoliNačrtovanje nadalnjega izobraževanja
Brez pozitivnih reprezentacij LGBT vsebin50,9% 46,8% 33,3% 45,3% 87,1%

Z pozitivnimi reprezentacijami LGBT vsebin79,3% 23,2% 24,2% 69,5% 92,4%

    Razmerja med vključujočim učnim načrtom in stopnjo podpore dijakinjam_om, pogostostjo anti-
LGBT izrazoslovja in pripadnostjo šoli so bili testirani s t-testi za neodvisne vzorce. Sprejemanje 
dijakinj_ov: t (597) = 7,73, p <.001; homofobne opazke: t (598) = 6,58, p <.001; opazke glede spolnega 
izraza: t (598) = -2,68, p <.01; pripadnost šoli: t (588) = 7,05, p <.001. Razmerje med vključujočim 
učnim načrtom in željami/cilji glede nadaljevanja šolanja je bilo preizkušeno s testom hi-kvadrat, pri 
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Šolski pravilniki o medvrstniškem nasilju, nadlegovanju 
in napadih v šoli

Kot že predstavljeno, so rezultati raziskave pokazali, da v Sloveniji več kot polovica 
LGBT dijakinj_ov poroča, da na njihovi šoli specifičnih pravilnikov ni ali pa za njihov 
obstoj ne vejo. Velika večina tistih, ki na šoli vendarle ima neko obliko pravilnika 
o nasilju, pa poroča, da le-ti ne vključujejo strategij za naslavljanje nadlegovanja 
na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolnega izraza. Zato smo preverile_i, ali 
je prisotnost oziroma obstoj pravilnika o medvrstniškem nasilju, nadlegovanju in 
napadih na šoli povezan z nekaterimi drugimi izkušnjami LGBT dijakinj_ov v šoli. 
Ugotovile_i smo, da povezanosti med obstojem pravilnika in občutkom varnosti 
LGBT dijakinj_ov ni, prav tako ni ne povezanosti med obstojem pravilnika in 
pogostostjo podajanja prijav v primerih nadlegovanja in napadov niti med obstojem 
pravilnika in učinkovitostjo odzivov šolskega osebja na napade/nadlegovanja. Deloma 
to lahko pripišemo temu, da so le redki pravilniki naslavljali osebne okoliščine, 
povezane s spolno usmerjenostjo in spolnim izrazom. Kot prikazano v grafu 2.14, 
pa smo ugotovile_i, da LGBT dijaki_nje, ki imajo na šoli kakršen koli pravilnik o 
medvrstniškem nasilju, nadlegovanju in napadih, poročajo, da šolsko osebje kljub 
vsemu intervenira pogosteje, ko so priča homofobnim opazkam.34

Rezultati tako utemeljujejo, da obstoj celostnih pravilnikov pripomore k ustvarjanju 
bolj varnega šolskega okolja in šolske klime za LGBT dijakinje_e. Predhodne 
raziskave iz tujine pa kažejo da se njihova učinkovitost in uspešnost še povečata, 
če so v njih specifično naslovljene situacije nasilja in nadlegovanja, ki temeljijo na 
predsodkih o spolni usmerjenosti in spolnemu izrazu. Žal veliko LGBT dijakinj_ov 
v Sloveniji poroča, da takih pravilnikov nimajo. 

čemer je bila uporabljena dihotomna spremenljivka, ki je bila resnična pri vsaki_em dijakinji_u, ki 
načrtuje doseči višješolsko diplomo, diplomo 1. bolonjske stopnje ali magisterij – 2. bolonjsko stopnjo. 
Razmerje je bilo na meji statistične pomembnosti: χ2 = 3,84, df = 1, p = 0,05. Odstotki so prikazani 
za ponazoritev.
   Razmerje med prisotnostjo šolskih pravilnikov in pogostostjo posredovanja glede homofobnih 
opazk je bilo preizkušeno s t-testom za neodvisne vzorce: t (340) = 1,98, p <.05. Odstotki so prikazani 
za ponazoritev.
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Pravilnik sploh ne obstajaObstaja splošen pravilnik
No Policy 39,7% 54,2%

Graf 2. 14 Šolski pravilniki o medvrstniškem nasilju, nadlegovanju in napadih v šoli in 
pogostost intervencij s strani šolskega osebja (odstotek LGBT dijakinj_ov, ki
poročajo, da je osebje ob homofobnih opazkah ukrepalo)
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RAZPRAVA IN 
ZAKLJUČKI
Povzetek s komentarji 

Ob pregledu izkušenj LGBT dijakinj_ov s sovražno šolsko klimo smo lahko opazile_i 
več pomembnih področji in z njimi povezane podatke. Opazimo lahko, da se pri 
splošni varnosti v šoli najvišji odstotek dijakinj_ov ne počuti varno zaradi predsodkov 
o njihovi telesni velikosti ali teži, na drugem mestu je spolna usmerjenost, ki ji sledi 
spolni izraz. Le približno tretjina vprašanih se v šoli počuti varno. Predstavljen je 
tudi podatek, katerim šolskim prostorom se dijakinje_i izogibajo zaradi občutka ne-
varnosti ter koliko dni so zato v zadnjem mesecu izostale_i pri pouku. Pomembno je 
poudariti, da je med odgovori na vprašanje, katerih prostorov se v šoli izogibajo zaradi 
občutka ne-varnosti in nelagodja, daleč na prvem mestu ura telovadbe (26,8 %). To si 
lahko interpretiramo na več načinov, pomembno pa se je zavedati, da je telesnost (telo, 
gibanje, percepcija teles in družbena pričakovanja) pri LGBT mladih (predvsem pri 
tistih na feminilnem spektru in transspolnih mladih) še posebej podvržena družbenim 
pritiskom. Le-ti lahko delujejo neposredno na subjekt ali posredno, preko interakcij 
ustvarjajo tudi ponotranjene oblike discipliniranja teles in obnašanj (Enke, 2012). 

V povezavi z izpostavljenostjo homofobnim opazkam, negativnim opazkam o spolu 
in spolnem izrazu in ostalim negativnim opazkam lahko vidimo, da LGBT dijaki_nje 
negativne opazke slišijo tako s strani vrstnic_kov kot tudi s strani učiteljic_jev ali 
drugega šolskega osebja. Več kot tretjina poroča, da v šoli pogosto ali zelo pogosto 
slišijo homofobne opazke. Skoraj tretjina vprašanih poroča o tem, da v šoli zelo 
pogosto ali pogosto sliši negativne opazke glede spolnega izraza. Razberemo lahko 
tudi podatek o pogostosti slišanih negativnih opazk o teži in velikosti, intelektualnih 
in fizičnih zmožnostih ter seksističnih opazk. 

Zanimivo je, da največ dijakinj_ov poroča, da se v šoli niso počutile_i varno zaradi 
predsodkov o teži in velikosti telesa, pri pogostosti slišanja negativnih opazk pa ti 
predsodki niso na prvem mestu. Tu moramo upoštevati, da ti dve kategoriji nista 
v vzročno-posledičnem odnosu ter da na občutke ne-varnosti vpliva več faktorjev; 
slišane negativne opazke so le en faktor. Kategorije osebnih okoliščin je dobro gledati 
tako specifično kot intersekcionalno; na osebno okoliščino velikosti in/ali teže telesa, 
ki odstopa od normativa, vpliva več različnih sistemskih faktorjev. Van Amsterdam 
(2013) piše predvsem o dveh dominantnih diskurzih: 1) diskurz o lepoti, ki v večini 
temelji na vitkosti in 2) diskurz o ne-zdravem, »debelem« telesu. Če pa na kategorije 
pogledamo intersekcionalno, vidimo, da na doživljanje osebne okoliščine in družbenih 



545454545454545454545454

predsodkov, vezanih nanjo, vplivajo tudi druge (označene ali neoznačene, privilegirane 
ali neprivilegirane) osebne okoliščine. Ženski spol na primer drugače vpliva na 
doživljanje in dojemanje ne-normativne teže ali velikost telesa. Pri naših rezultatih pa 
je pomembno upoštevati, da so na vprašanja odgovarjale LGBT osebe, torej imamo 
lahko pri interpretaciji zagotovo v mislih tudi osebne okoliščine spolne usmerjenosti 
in/ali identitete/izraza. 
Pri izkušnjah z nadlegovanjem in napadih v šoli lahko razberemo podatke o stopnji 
poročanja o verbalnem in fizičnem nasilju ter o fizičnih napadih zaradi predsodkov o 
spolni usmerjenosti, spolu in spolnem izrazu. Največ dijakinj_ov poroča o verbalnem 
nasilju na podlagi predsodkov o spolni usmerjenosti. Razlogi za fizično nasilje so v 
prvi vrsti povezani s predsodki o spolni usmerjenosti, prav tako pri fizičnih napadih, 
o katerih ne poroča veliko LGBT dijakinj_ov. Najvišji odstotek tako pripada obliki 
nasilja, ki je najmanj vidna – gre torej za verbalno nasilje, najmanjši pa fizičnim 
napadom, ki so družbeno bolj nesprejemljivi in nosijo očitnejše posledice. Skoraj tri 
četrtine vprašanih poroča o namerni izključitvi iz vrstniške skupine. Slaba četrtina 
dijakinj_ov poroča o spletnem nasilju, več kot dve petini LGBT dijakinj_ov pa poročata 
o spolnem nadlegovanju v šoli. 14,5 % vprašanih je poročalo tudi o poškodovanju ali 
kraji osebne lastnine. 
Nadalje nas je zanimalo poročanje o nadlegovanju in napadih na šoli.  Najpogostejši razlog 
za neprijavljanje, ki so ga navedle_i dijakinje_i, je, da niso pričakovale_i ukrepanja s 
strani šolskega osebja. Temu so sledili še drugi razlogi: da šolsko osebje situacije ne 
bi učinkovito uredilo, da bi se jih dojemalo kot »izdajalke_ce« ali »špecarke_je« ali pa 
dejstvo, da se niso želele_i razkriti kot LGBT osebe pred šolskih osebjem ali starši. 
Predstavljeni so tudi podatki o najpogostejših odzivih osebja ob prijavi.
 Zanimalo nas je tudi področje učnih rezultatov in počutja v šoli, natančneje izobraževalni 
cilji LGBT dijakinj_ov, ki smo jih kasneje tudi primerjale_i s številom izkušenj z 
napadi in nadlegovanjem, odsotnostjo od pouka, občutkom pripadnosti šoli, depresijo 
in samozavestjo. Vidimo lahko, da dijaki_nje, ki so v šoli doživele_i več nadlegovanja 
in napadov, ne nameravajo nadaljevati šolanja tako dolgo kot tiste_i dijakinje_i, ki 
so bile tega deležne_i manj pogosto. Razbrati je mogoče tudi, da je skoraj štirikrat 
bolj verjetno, da so dijaki_nje, ki so imele_i več izkušenj z napadi ali nadlegovanjem, 
povezanih s spolno usmerjenostjo, v zadnjem mesecu izostale_i od pouka. Dijaki_nje, 
ki so imele_i več izkušenj z napadi ali nadlegovanjem na podlagi spolne usmerjenosti 
ali spolnega izraza, imajo tudi nižjo stopnjo pripadnosti v šoli kot dijaki_nje, ki so 
imele_i v šoli teh izkušenj manj. LGBT dijaki_inje, ki poročajo o več izkušnjah z 
napadi ali nadlegovanjem zaradi predsodkov o svoji spolni usmerjenosti ali spolnem 
izrazu, hkrati poročajo, da se, za razliko od tistih, ki imajo z napadi in nadlegovanjem 
zaradi predsodkov o svoji spolni usmerjenosti in/ali spolnem izrazu manj izkušenj, 
bolj pogosto počutijo depresivno in imajo nižjo stopnjo samozavesti.
Pri pregledu virov in podpore znotraj šole lahko zaznamo več pomembnih področij in 
z njimi povezane podatke.
Pri dostopnosti virov in podpore znotraj šole vidimo podatke o doživljanju sprejemanja 
LGBT oseb s strani ostalih dijakinj_ov, o udeležbi oziroma poznavanju programov 
ali skupin za LGBT mlade zunaj šole, o številu ostalih LGBT dijakinj_ov na šoli 
ter o podpornem šolskem osebju. Skoraj vsak_a peti_a LGBT dijak_inja v Sloveniji 
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(17,3 %) poroča, da druge_i dijaki_inje v šoli ne sprejemajo LGBT oseb. Poleg tega 
le približno tretjina LGBT dijakinj_ov (35,8 %) navaja, da imajo omogočen dostop 
do programov ali skupin za LGBT mlade zunaj šole. Ob tem velika večina LGBT 
dijakinj_ov (91,1 %) poroča, da imajo v šoli vsaj še eno_ega LGBT vrstnico_ika. V 
naši raziskavi je velika večina LGBT dijakinj_ov (93,9 %) lahko tudi prepoznala 
vsaj eno_ega šolsko_ega uslužbenko_ca, za katero_ega menijo, da podpira LGBT 
dijaki_nje. Poleg tega smo dijakinje_e vprašale_i, kako podporna je bila njihova šolska 
uprava (npr. ravnatelj_ica, namestnica_k ravnateljice_a) do LGBT dijakinj_ov. Večina  
poroča, da njihove uprave ne vidijo kot podporne, pri čemer jo približno polovica 
(49,7 %) dojema kot nevtralno. Predstavile_i smo tudi podatek o tem, koliko dijakinj_
ov poroča o številu razkritih LGBT učiteljic_ev ali drugega šolskega osebja na šoli. 
Ob tem velja omeniti še, da bi LGBT dijakinje_i o LGBT tematikah najudobneje 
spregovorile s šolsko svetovalno službo in učitelji_cami/profesoricami_ji. 
Zanimale so nas tudi izkušnje z vključujočimi učnimi načrti. Več kot polovica 
vprašanih (54,5 %) poroča, da se o LGBT tematikah v šoli niso učile_i, 12,5 % pa da 
so o LGBT tematikah spregovorili zgolj v negativni luči. Tiste_i, ki so bile_i v šoli 
deležne_i pozitivnih reprezentacij LGBT tematik, so med najpogostejšimi predmeti, 
pri katerih so tematike obravnavale_i, navajale_i sociologijo (41,4 %), psihologijo 
(32,3 %) in slovenščino (30,3 %).35 Najmanj tovrstnih vsebin so bile_i dijaki_nje 
deležne_i pri kemiji (2,5 %), fiziki (1,0 %) in matematiki (0,5 %). Opozoriti velja 
še, da ima le tretjina LGBT dijakinj_ov v raziskavi izkušnjo z vključujočim oziroma 
inkluzivnim učnim načrtom.
Zanimali pa so nas tudi širši strukturni pogoji na šolah, kot so denimo šolski pravilniki. 
Dijakinje_e smo vprašale_i, ali ima njihova šola pravilnik o medvrstniškem nasilju/
nadlegovanju ali napadih na šoli, ki neposredno naslavlja tudi spolno usmerjenost 
in spolni izraz. Večina dijakinj_ov (54.7 %) v šoli nima nobenega pravilnika oz. o 
njegovem obstoju niso prepričane_i, samo 2.8 % dijakinj_ov pa poroča, da na njihovi 
šoli pravilnik obstaja ter specifično omenja tudi spolno usmerjenost ali spolni izraz. 
Šolski pravilniki o preprečevanju nasilja, nadlegovanja in napadov lahko prispevajo 
k varnejšem šolskem okolju za LGBT dijakinje_e predvsem s tem, da izrecno 
opredelijo strategije za zagotavljanje varnosti dijakinj_ov upoštevajoč njihovo spolno 
usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz. Tovrstni inkluzivni šolski pravilniki tudi 
šolskemu osebju nudijo oporo in smernice za primerno odzivanje in interveniranje 
ob prijavi nasilja/nadlegovanja. Obenem dijakinje_e informirajo o njihovih pravicah 

35 Povprečne razlike o vključujočih učnih načrtih med predmetnimi področji smo preučevale_i s 
ponovljenimi meritvami multivariatne analize variance (MANOVA): Pillaijeva sled = .71, F (13, 185) 
= 35.45, p <.001. Učinki posamezne spremenljivke so se upoštevali na nivoju statistične pomembnosti 
p <.05. Sociologija je bila navedena pogosteje od likovne vzgoje, biologije, geografije, telovadbe, 
glasbe, kemije, fizike in matematike; psihologija in slovenščina sta bili navedeni pogosteje od biologije, 
geografije, telovadbe, glasbe, kemije, fizike in matematike; zgodovina, tuji jezik, družboslovje in likovna 
vzgoja so bili navedeni bolj pogosto kot geografija, telovadba, glasba, kemija, fizika in matematika; 
biologija je bila navedena bolj pogosto kot glasba, kemija, fizika in matematika. Drugih pomembnih 
razlik ni bilo. Odstotki so prikazani za ponazoritev.
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glede varnega izobraževanja in o možnostih in postopkih podajanja prijave. Manj 
učinkoviti pa so, če nasilja, nadlegovanja ali napadov, ki so povezani s predsodki o 
spolni usmerjenosti ali spolnemu izrazu, ne naslavljajo neposredno. 
Na koncu so nas zanimali še učinki virov in podpore znotraj šole. Tu smo primerjale_i 
podporo znotraj šole, šolsko klimo in druge indikatorje, odsotnost od pouka, učne 
dosežke in nadaljnje učne načrte oziroma cilje. Iz rezultatov lahko razberemo, da 
so LGBT dijaki_nje, ki so poročale_i o večjem številu podpornih učiteljic_ev in 
drugega šolskega osebja glede LGBT tematik tudi pogosteje poročale_i o širšem 
sprejemanju LBGT oseb s strani drugih dijakinj_ov na šoli, pogosteje so občutile_i 
pripadnost šolski skupnosti, manj pogosto čutile_i občutek ne-varnosti glede njihove 
spolne usmerjenosti in/ali spolnega izraza in posledično manj pogosto manjkale_i pri 
pouku. Ugotovile_i smo, da dijaki_nje, ki navajajo večje število učiteljic_ev in drugega 
šolskega osebja, ki izkazujejo podporo glede LGBT tematik, poročajo tudi o večji 
samozavesti in manj pogostem občutenju depresije. LGBT dijaki_nje, ki so bile_i na 
šoli deležne_i pozitivnih reprezentacij LGBT vsebin, so hkrati pogosteje poročale_i o 
pozitivnejšem sprejemjanju  LGBT oseb s strani sovrstnic_kov na šoli, manj pogostih 
homofobnih opazkah ali drugih negativnih opazkah glede njihovega spolnega izraza, 
večji občutek pripadnost šolski skupnosti in nekoliko bolj pogosto načrtovale_i 
nadaljnje izobraževanje po končani srednji šoli. Ugotovile_i pa smo, da povezave, ki bi 
nakazovala korelacijo med obstojem pravilnika in občutkom varnosti LGBT dijakinj_
ov, med obstojem pravilnika in pogostostjo podajanja prijav v primerih nadlegovanja 
in napadov ter med obstojem pravilnika in učinkovitostjo odzivov šolskega osebja 
na napade/nadlegovanja, ni. Deloma to lahko pripišemo dejstvu, da so le redki 
pravilniki sploh naslavljali osebne okoliščine, povezane s spolno usmerjenostjo in 
spolnim izrazom. Ugotovile_i pa smo, da LGBT dijaki_nje, ki imajo na šoli kakršen 
koli pravilnik o medvrstniškem nasilju, nadlegovanju in napadih, poročajo, da šolsko 
osebje v primeru homofobnih opazk intervenira bolj pogosto. 

Podatki, pridobljeni z raziskavo, nakazujejo na več vidikov, ki smo jih prepoznale_i 
tudi v praksi; medvrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/
ali spolnega izraza je še vedno močno prisotno tako v obliki verbalnega kot fizičnega, 
spletnega ali spolnega nasilja, prav tako še vedno tudi v obliki fizičnih napadov. Čeprav 
se odstotki o poročanem nasilju med seboj razlikujejo, je zaskrbljujoče, da so ponekod 
še vedno zelo visoki, oz. da se take oblike nasilja sploh dogajajo. Iz raziskave lahko 
razberemo, da dijakinje_i poročajo tudi o diskriminatornem govoru in nasilju s strani 
učiteljic_ev oziroma šolskega osebja, kar bi moralo biti nedopustno. Vidimo lahko 
povezave med sovražno šolsko klimo in dobrobitjo, pripadnostjo, duševnim zdravjem 
in počutjem LGBT dijakinj_ov. Naj še enkrat poudarimo, da je naš vzorec vključeval 
602 LGBT dijakinji_a, katerih povprečna starost je znašala 17,4 let. Dijakinje_i 
prihajajo iz vseh statističnih regij Slovenije. 

Prav tako so jasne povezave med podpornim osebjem, vključujočimi učnimi načrti 
in pravilniki, duševnim zdravjem dijakinj_ov ter stopnjo samozavesti pri poročanju in 
prijavljanju nasilja, iz česar lahko črpamo spodbudne informacije za nadaljnje korake 
na tem področju. 
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Omejitve

Metode, uporabljene v naši raziskavi, so privedle do nacionalno reprezentativnega 
vzorca dijakinj_ov LGBT. Pomembno pa je opozoriti, da je naš vzorec, ki je bil izveden 
s pomočjo organizacij in interneta (vključno s socialnimi mediji), reprezentativen 
samo za mlade, ki se opredelijo kot lezbijke, geji, biseksualke_ci ali transspolne 
osebe (ali druga neheteroseksualna spolna usmerjenost in/ali spolna identiteta, 
ki ni cisspolna) in imajo povezavo s področjem LGBT. Kot smo obrazložile_i v 
poglavju Metodologija, smo za doseganje večjega števila dijakinj_ov in pridobitev 
bolj reprezentativnega vzorca poleg delitve ankete med sorodne organizacije, šole in 
zavode izvedle_i tudi ciljno oglaševanje na družabnih omrežjih (kot sta Instagram in 
Facebook). Oglaševanje na teh platformah je omogočilo sodelovanje tudi dijakinjam_
om LGBT, ki niso nujno formalno povezane_i z LGBT skupnostjo. Vendar pa so 
oglasi za raziskavo dosegli samo tiste mlade, za katere je Facebook lahko ugotovil, 
da so LGBT ali jih zanimajo teme, povezane z LGBT. Mladi LGBT, ki niso bili 
zajeti v Facebookov oglaševalski sistem, ni prejelo oglasa o anketi, zato so morda 
nekoliko manj zastopani v vzorcu raziskave. Tako vzorec raziskave najverjetneje ne 
zajema tistih mladih LGBT, ki so od vseh morda še najbolj izolirani – tistih, ki 
nimajo formalne povezave s skupnostjo LGBT in nimajo dostopa do spletnih virov 
in podpore.

Iz naših podatkov prav tako ne moremo izluščiti izkušenj mladih, ki imajo oz. 
doživljajo ne-normativne privlačnosti, vendar se sicer ne identificirajo kot LGB. Ti 
mladi so lahko bolj osamljeni, ne zavedajo se podpore, ki jim je na voljo, oz. jim je 
ob tovrstni podpori neprijetno. Podobno velja tudi za mladostnike, katerih spolna 
identiteta ni enaka njihovemu spolu, pripisanem ob rojstvu, in ki se ne opredeljujejo 
kot transspolne ali nebinarne osebe. Omeniti velja še, da naša raziskava odraža le 
izkušnje LGBT dijakinj_ov, ki so bili del šolskega sistema v šolskem letu 2018/2019. 
Čeprav je naš vzorec omogočil sodelovanje tudi dijakinjam_om, ki so zapustile_i 
šolanje v šolskem letu 2018/2019, še vedno morda ne odraža izkušenj tistih LGBT 
mladih, ki so šolanje zapustile_i pred šolskim letom 2018/2019. Njihove izkušnje se 
najverjetneje razlikujejo od dijakinj_ov, ki so ostale_i v šoli.

Naj poudarimo še, da so podatki iz naše raziskave presečni (tj. so bili zbrani v enem 
časovnem trenutku), kar pomeni, da ne moremo določiti vzročnosti. Čeprav lahko 
na primer rečemo, da obstaja povezava med številom podpornega osebja in učnimi 
dosežki dijakinj_ov, ne moremo trditi, da eno napoveduje drugo.

Ob upoštevanju teh omejitev smo s poskusi raznolikega nabora dobili vzorec 
dijakinj_ov LGBT, za katerega menimo, da najverjetneje odraža populacijo 
srednješolk_cev LGBT v Sloveniji.
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Oris dobrih praks in priporočila

Spremembe se lahko začno dogajati in spodbujati iz več smeri, od spodaj 
navzgor ali od zgoraj navzdol. Lahko govorimo na primer o reformi javnih 
politik, ki družbene spremembe vnašajo od zgoraj navzdol, oziroma o družbenih 
gibanjih, državljanskih pobudah in samoorganiziranju, ki družbo spreminjajo 
od spodaj navzgor (Mandič in Hlebec, 2019). Za uspešne družbene razvoje in 
spremembe pa je pomembno, da se dogajajo v kombinaciji več pristopov, ki se 
med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Catherine McGregor (2008) v članku 
predstavi pomembnost upoštevanja več akterk_jev pri pisanju političnih in 
programskih sprememb, predvsem ljudi s prakso, ljudi z izkušnjami. To predstavi 
skozi diskurzivno analizo političnih in programskih sprememb, ki so jih uvedli 
v kanadski provinci Britanska Kolumbija v letih 2007 in 2008 na področju 
izobraževanja z namenom večjega vključevanja LGBT mladih. Predstavlja, 
kako relevantno je, na kakšnem teoretičnem izhodišču temeljijo zakonodajne 
spremembe in problematizira prakse upravljanja raznolikosti, če zanemarjajo 
strategije, ki spodbujajo vključujoče, anti-opresivne učne izkušnje. Njena 
ugotovitev raziskovanja, kako rekonceptualizirati dejavnosti oblikovanja politik 
za zagotovitev uresničevanja njihovih državljanskih namenov, je, da moramo 
kot skupnosti ali šole v središče našega vsakodnevnega delovanja postaviti 
zagovorništvo za vse otroke/mlade (predvsem tiste z marginaliziranimi osebnimi 
okoliščinami), kot državljansko in politično ozaveščene nosilce sprememb.

Znotraj sistema izobraževanja kot državne institucije igrajo vlogo tudi 
drugi državni in lokalni organi. Med njimi tudi Varuh človekovih pravic in 
Zagovornik načela enakosti. Priporočila za nadaljnje delo, predvsem organov/
teles za enakost, na področju enakosti spolov v izobraževanju, so zapisale_i tudi 
pri Equinet (Evropska mreža teles za načelo enakosti) (2018) in so osnovana 
na izkušnjah organov za enakost, ki so sodelovali pri poročilu (sodelovali 
so organi iz osemindvajsetih držav članic). Poudarjajo, da je pomembno 
aktivno spremljanje vsebine šolskih učnih načrtov ali načrtov za zagotavljanje 
enakopravnosti ter redno zagotavljanje priporočil za odpravo diskriminatornih 
praks. Priporočajo, da organi zagotavljajo redna usposabljanja, gradiva za 
usmerjanje in ozaveščevalne kampanje ter da okrepijo zbiranje podatkov in 
izvajanje raziskav. Poudarjajo, da je pomembno okrepiti mehanizme pritožb na 
širši ravni, saj kadar prihaja do ustrahovanja ali nadlegovanja med učitelji_cami 
in dijaki_njami, notranji pravilniki ne zadoščajo. Potrebno je tudi dodatno 
usposabljanje za obravnavanje pritožb s strani mladoletnih oseb. Poudarjajo, da 
je treba upoštevati intersekcijski pristop, pri čemer mora biti cilj spodbujanje 
spoštovanja raznolikosti in ne spodbujanje asimilacije/prilagajanje (hetero)
normativnosti. Poudarjajo tudi, da se razsežnost spolne diskriminacije velikokrat 
zanemari in se njen ne-obstoj razlaga s tem, da dekleta v šoli dosegajo dobre 
rezultate. Pravijo, da je pomembno razmisliti o sistematičnem vključevanju 
vsebin v učne načrte, saj morajo ustrezati potrebam tako dijakinj_ov kot sistema, 
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sicer je verjetno, da ne bodo delovala učinkovito. Spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju zahteva vsaj srednjeročni pristop. Izziv predstavlja dejstvo, da 
je področje izobraževanja še vedno zelo spolitizirano. Ozaveščenost mladih in 
otrok o pravicah ostaja nizka, kar kaže na potrebo po promocijskih dejavnostih 
in učinkovitem ozaveščanju. 

Predstaviti želimo še nekaj dobrih praks iz tujine, na katere se lahko naslonimo pri 
nadaljnjem razvoju na polju izobraževanja. V preteklem letu je škotska vlada sprejela 
strategije, s katerimi bodo pedagoške_i delavke_ci primorane_i v učne načrte javnih 
šol vključiti LGBT teme. Škotska je k reševanju problematike pristopila na državnem 
nivoju. Pobudnica za bolj vključujočo izobrazbo je bila sicer organizacija Time for 
Inclusive Education. Skupaj z vlado so pripravile_i predloge učnega načrta in izvedle_i 
seznanjanje pedagoškega in strokovnega kadra z LGBT vsebinami (Kaj pa univerza, 
kaj pa mavrične vsebine?, 2021). 

Aktiven proces srečevanja »Delovne skupine za vključujoče izobraževanje LGBTI« 
se je izvajal med majem 2017 in avgustom 2018. Ta skupina se umešča v širši politični 
kontekst zdravja in dobrega počutja v kurikulumu za odličnost, ki vključuje več 
programov, ki skupaj prispevajo k cilju vlade, da Škotska postane najboljša država 
na svetu za odraščanje. Namen skupine je bil omogočiti združeno razmišljanje in 
razpravo ter ministrstvom zagotoviti nasvete in priporočila kako izboljšati izkušnje 
mladih LGBTI na področju vključujočega izobraževanja ter doseči soglasje o sklepih 
in priporočilih v okviru enakosti. Člani_ce delovne skupine so bile_i ključne_i 
predstavnice_ki LGBTI organizacij in izobraževalnega sektorja. Delovna skupina je 
s svojim delom zaključila konec leta 2018, sklepe in priporočila je prevzela »Skupina 
za izvajanje in implementacijo vključujočega izobraževanja LGBTI«. Skupina je bila 
ustanovljena za lažje izvajanje priporočil delovne skupine, ki so jih škotska ministrstva 
sprejela novembra 2018. Skupina se sestane vsaj šestkrat na leto, med srečanji pa 
opravlja tudi delo, osredotočeno na načrtovanje izvajanja priporočil. Cilj je, da se ta 
priporočila uresničijo do konca marca 2021. 

Sprejele_i so 33 priporočil v naslednjih sklopih: 1) priporočila za izvajanje, 2) splošna 
priporočila, 3) strokovno učenje, 4) praksa in smernice, 5) spremljanje in inšpekcijski 
pregledi 6) evidentiranje medvrstniškega nasilja. 

Med drugim lahko med priporočili preberemo, 
- (priporočilo številka 3) da škotska vlada in COSLA (Konvencija škotskih lokalnih 
organov) spodbujata učinkovito izvajanje teh priporočil, v kar največjem dosegu in 
učinku vseh ukrepov, povezanih s tem sklopom priporočil, da bi dosegli učinkovito 
izvajanje vključujočega izobraževanja LGBTI v vseh šolah na Škotskem;
- (priporočilo številka 6) da škotska vlada in lokalni organi sodelujejo z mladimi 
LGBTI, se učijo iz njihovih stališč in izkušenj ter z njimi sodelujejo v okviru 
soustvarjalnega pristopa, da bi upoštevali njihova stališča o tem, kako najbolje 
izvajati ta priporočila;
- (priporočilo številka 8) da se obstoječe zakonsko predpisane smernice o ravnanju 
pri vzgoji za odnose, spolno zdravje in starševstvo v šolah (RHSP) (2014) posodobijo 
tako, da se uporabi pristop, ki temelji na “tematskih rezultatih”. Ti rezultati bodo 
zajemali različne teme, povezane z enakostjo in vključevanjem LGBTI, vključno z 
naslednjimi:
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- razumevanje terminologije in identitet LGBTI;
- prikazovanje oseb LGBTI in njihovih odnosov na načine, ki si prizadevajo za 
razumevanje in enakost;
- prepoznavanje in razumevanje homofobije, bifobije in transfobije v šoli ter 
njihovega vpliva na širšo družbo;
- odpravljanje homofobije, bifobije in transfobije v šoli in njihovega vpliva na 
širšo družbo;
razumevanje predsodkov v zvezi s skupnostjo LGBTI in poznavanje zgodovine 
gibanj za enakost LGBTI ter
- razumevanje spoštovanja, zasebnosti in privolitve.

- (priporočilo številka 10) da se rezultati, vključeni v te posodobljene smernice, 
uporabljajo za vse javne šole na Škotskem. Navodilom lahko sledijo tudi neodvisne 
šole;
- (priporočilo številka 12) da se v petih letih po objavi oceni učinek posodobljenih 
smernic o ravnanju RSHP in da se sprejmejo ustrezni ukrepi za prilagoditev, 
nadaljevanje in razvoj tega dela. To je treba oceniti na podlagi dogovorjenih meril 
uspešnosti in upoštevati vpliv na učenke_ce LGBTI;
- (priporočilo številka 17) da škotska vlada gradi na sedanji praksi institucij 
za začetno izobraževanje učiteljic_ev in sodeluje z ustreznimi partnerji, da bi 
zagotovila dolgoročen in trajnosten pristop k izobraževanju, ki vključuje LGBTI;
- (priporočilo številka 21) da škotska vlada vodi in zagotovi sredstva za nov osnovni 
tečaj v okviru poklicnega učenja na poklicni poti, usposabljanja za ozaveščanje o 
vključevanju LGBTI, ki bo primeren za vse šole na Škotskem. Da se ta ponudba 
razvije v partnerstvu z organizacijami, ki so trenutno zastopane v delovni skupini 
za vključujoče izobraževanje LGBTI;
- (priporočilo številka 28) da se škotska vlada zavezuje, da bo stalno ocenjevala 
nove vire za izboljšanje vključujočega izobraževanja LGBTI v šolah po vsej 
Škotski;
- (priporočilo številka 30) da Education Scotland (agencija škotske vlade, 
odgovorna za izvajanje podpore kakovosti in izboljšav v škotskem izobraževanju) 
dodatno usposobi vse šolske inšpektorice_je na ustrezni ravni, tako da bodo 
sposobne_i sodelovati v strokovnem dialogu o enakosti in vključevanju LGBTI 
ter da bodo razumele_i, kako je videti vključujoče izobraževanje LGBTI v 
različnih izobraževalnih okoljih, kot so: zgodnje učenje in otroško varstvo ter 
šole;
- (priporočilo številka 33) da škotska vlada pregleda učinek novih postopkov za 
spremljanje in beleženje primerov trpinčenja.

Poudarjajo še, da je »pri uresničevanju teh priporočil najpomembnejši skupni 
pristop«, saj je bil »v preteklosti tak pristop že uspešen pri doseganju skupnih 
političnih ciljev«, zato so »Škotska vlada in COSLA ter vključeni partnerji ugotovili, 
da je to koristen način za doseganje skupnih ciljev« (Scottish Government , 2021).

Vpeljava novih, družbeno obremenjenih tem v rigidne sisteme, kot je včasih 
izobraževalni sistem, zna biti naporna in predstavlja veliko novih izzivov. Pomembno 
je, da vemo, zakaj smo se odločile_i za vpeljavo določenih tem. Treba pa je poudariti, 
da je vsak proces nedokončan in odprt prilagoditvam ter novim spremembam. 
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Ponovno poudarjamo, da je pomembno, da smo pri vpeljavi tem odprte_i in vsebine 
prilagajamo glede na potrebe dijakinj_ov, predvsem LGBT dijakinj_ov, ter se skozi 
proces vpeljave učimo. 

Potreba po izobraževanju šolskega osebja o tematikah LGBT se ne bi smela 
ugotavljati samo na podlagi interesa in potreb šolskega osebja, ampak predvsem 
na podlagi podatkov o stopnji homofobije, bifobije in transfobije v šolah. Obveza 
šolskega osebja za izobraževanje o preprečevanju diskriminacije in nasilja in o 
spoštovanju človekovih in otrokovih pravic v procesih izobraževanja tako ne bi smela 
temeljiti na osebnem interesu šolskega osebja. 

Izobraževanje ali pomanjkanje izobraževanja o tematikah LGBT naj ne bi bilo 
utemeljeno na potencialnem razpotju ideologij, pač pa naj se odziva na dejstvo, da 
učenke_ci, dijakinje_i, ki se identificirajo na spektru LGBT, obstajajo v skoraj vsaki 
šoli, izobraževalna ustanova pa jim je dolžna zagotavljati spoštovanje človekovih in 
otrokovih pravic (Sešek, 2020).

Predlagane rešitve za slovenski prostor so sledeče:
- Sistematizacija izobraževanja o tematikah LGBT, preprečevanju in 
naslavljanju homofobnega, bifobnega in transfobnega medvstniškega nasilja na 
dveh ravneh:

- na ravni obveznega študijskega izobraževanja bodočega pedagoškega in 
strokovnega kadra;
- na ravni obveznega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenega šolskega 
osebja.  

- Vključitev tematik LGBT in preprečevanja medvrstniškega nasilja na podlagi 
spolne usmerjenosti in spolne identitete v učne kurikulume osnovnih in srednjih 
šol.
- Sodelovanje s strokovnjaki_njami in organizacijami LGBT za celovitejše 
izobraževanje tako učenk_cev, dijakinj_ov kot tudi šolskega osebja, s tem pa  
zagotavljanje varnejšega prostora za LGBT učenke_ce, dijakinje_e.
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