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1 Moksleivių nuostatų apžvalga

Apklausos metodologinė prieiga

 • Pamatuoti gimnazijų ir progimnazijų moksleivių nuostatas dėl lyčių vaidmenų ir lyčių stereotipų 

siekiant išsiaiškinti, kokį poveikį stereotipinės nuostatos daro moksleivių elgesiui normalizuojant 

smurtą lyties pagrindu.

 • Pamatuoti pokyčius moksleivių nuostatose dėl lyčių vaidmenų ir lyčių stereotipų siekiant 

įvertinti nuostatų pokytį projekto pradžioje ir pabaigoje.

Klausimai sudaryti remiantis lyčių nuostatų skalėmis, sudarytomis Pulewitz ir Barker (2008) ir 

adaptuotomis Jungtinių Tautų programos UN Women tyrimuose siekiant pamatuoti nuostatas 

(gender-related attitudes) dėl lyčių normų, moterų ir vyrų socialinių vaidmenų suvokimo, 

seksualinio ir kitokio tipo smurto atpažinimo ir požiūrio į smurtą lyties pagrindu.

Apklausos vyko 2020 m. sausio mėn. ir 2021 m. birželio mėn.

Apklausos imtis

Apklausa vyko trijose Lietuvos savivaldybėse. Siekiant ją įvykdyti pasirinkta patogi moksleivių 

atrankos prieiga: projekto vykdytojai kreipėsi į apklausoje dalyvavusių gimnazijų socialines (-ius) 

pedagoges (-us) arba pavaduotojas (-us) ugdymui arba paskirtus asmenis, atsakingus už šios 

užduoties vykdymą. Jie informavo mokytojus ir prašė pakviesti 15–19 metų moksleivius užpildyti 

klausimyną elektroninėje erdvėje klasės valandėlės ar informacinių technologijų pamokos metu. 

Moksleiviai savanoriškai pasirinko atsakyti į apklausos klausimus. Pirmoji apklausa 2020 m. vyko 

mokyklose, o antroji 2021 m. – nuotoliniu būdu.

2020 m. iš viso apklausti 457 moksleiviai devyniose mokyklose (po tris mokyklas kiekvienoje 

savivaldybėje).

2021 m. iš viso apklausti 394 moksleiviai devyniose mokyklose (po tris mokyklas kiekvienoje 

savivaldybėje). 

Savivaldybė 1 Savivaldybė 2 Savivaldybė 3 Iš viso

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Moksleiviai 143 117 167 137 154 140 457 394

1 lentelė. Apklaustų moksleivių skaičius 2020 m. ir 2021 m. pagal savivaldybes

Merginos Vaikinai Kita / Nenurodė Iš viso

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Moksleiviai 245 237 206 146 6 11 457 394

2 lentelė. Apklaustų moksleivių skaičius 2020 m. ir 2021 m. pagal lytį
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Dalyvavusių moksleivių skaičius 2020 m. ir 2021 m. skyrėsi: 2021 m. apklausoje dalyvavo mažiau 

moksleivių, todėl lyginant rezultatus pokyčiai iki 5 proc. laikytini nereikšmingais.

Apibendrinti apklausų duomenys pateikti pagal klausimyno temas:

 • lyčių stereotipus atspindinčios nuostatos;

 • su socialiniais vaidmenimis susijusios lyčių normas atspindinčios nuostatos;

 • su moterų ir vyrų elgesiu susijusios nuostatos;

 • nuostatos dėl tarpasmeninių santykių;

 • požiūris į smurtą lyties pagrindu.

Amžius 15 16 17 18 Kita / 
nenurodė

Iš viso

N, 2020 45 388 24 - - 457

N, 2021 40 75 157 116 6 394

3 lentelė. Apklaustų moksleivių skaičius 2020 m. ir 2021 m. pagal amžių
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2 pav. Lėlės yra tinkami žaislai berniukams

3 pav. Normalu, jei mergina nori lankyti futbolą, krepšinį, kovos menus

I tema. Stereotipines nuostatas atspindintys teiginiai

2021 m. pakartotinai trijose savivaldybėse atliekant moksleivių apklausą buvo siekiama įvertinti 

moksleivių nuostatų pokyčius dėl lyčių stereotipų. Šiame skyriuje apžvelgiami atsakymai į 

teiginius, leidžiančius įvertinti požiūrį į merginų ir vaikinų pomėgius, pasirinkimą ir įvaizdžius, 

stebimi jų nuostatose atsiradę skirtumai. 

Palyginus 2020 m. ir 2021 m. moksleivių apklausų duomenis galima teigti, kad respondentų 

atsakymai į teiginius apie merginų ir vaikinų pomėgius bei pasirinkimus beveik nepakito ir 

atspindi mažiau stereotipines tendencijas. Moksleiviai linkę sutikti, kad mergaitėms ir berniukams 

tinkami įvairūs žaislai ir pomėgiai, neskirstant jų pagal lytis. Analizuojant atsakymus pagal 

atsakiusiųjų lytį, nustatyta, kad 2020 m. apklaustų merginų požiūris yra atviresnis, jos labiau 

linkusios atsisakyti stereotipinių nuostatų dėl berniukų žaislų pasirinkimo. 2021 m. apklausoje 

šios nuostatos dar šiek tiek sustiprėjo. Vaikinų nuostatos pakito menkai.

1 pav. Mašinėlės yra tinkami žaislai mergaitėms
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5 pav. Merginoms yra svarbiau pasirūpinti savo išvaizda nei vaikinams

6 pav. Svarbu, kad vaikinas būtų raumeningas

Pokyčių pastebėta ir merginų atsakymuose į teiginį, kad merginoms išvaizda labiau rūpi nei vaikinams. 

2021 m. respondenčių nepritarimas šiai nuostatai išaugo 16 proc., pusė jų (52 proc.) nesutiko su šiuo 

teiginiu (žr. 5 pav.). Vaikinų atsakymai išliko beveik nepakitę. Kalbant apie vaikinų išvaizdą linkstama 

abejoti, ar jiems svarbu turėti raumeningą kūną. Merginos dažniau nei vaikinai nesutinka su šiuo 

teiginiu ir 2021 m. jų nepritarimas šiai nuostatai dar labiau išaugo, o vaikinų – mažai pakito (6 pav.).

4 pav. Normalu, jei vaikinas nori lankyti baleto studiją, kulinarijos kursus, savanoriauti senelių namuose

7 pav. Vaikinus mokytojos (-ai) labiau skatina rinktis tiksliuosius, o merginas – socialinius mokslus

Kalbant apie lyderystę ir emocijų raišką stereotipinių nuostatų yra daugiau ir jos išliko beveik 

nepakitusios, palyginus 2020 m. ir 2021 m. rezultatus. Maždaug keturi iš dešimties apklaustųjų 

mano, kad moterys labiau vadovaujasi emocijomis nei loginiu mąstymu. Daugiau skirtumų 

pastebėta išanalizavus atsakymus pagal respondentų lytį: vaikinai ženkliai dažniau nei merginos 
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9 pav. Vaikinai yra geresni lyderiai nei merginos

Dauguma apklaustųjų pritaria nuomonei, kad normalu, kai vyrai verkia. Tačiau pritariančiųjų 

skaičius skiriasi lyčių požiūriu ir tendencijos išliko nepakitusios: ir 2020 m., ir 2021 m. merginos 

linkusios daugiau pritarti šiai nuostatai nei vaikinai (11 pav.).

10 pav. Priimdamos sprendimus moterys dažniau vadovaujasi emocijomis nei loginiu mąstymu

8 pav. Merginos yra tokios pat protingos kaip vaikinai

11 pav. Vaikinams verkti – normalu

pritaria nuomonei, kad vyrai yra geresni lyderiai. Pusė apklaustų vaikinų linkę pabrėžti lyties ir 

emocijų sąsają ir labiau pritarti požiūriui, kad moterims emocinė raiška yra labiau būdinga nei 

loginis mąstymas (9, 10 pav.).
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II tema. Lyčių normas atspindintys klausimai

Šiame skyriuje aptariamos moksleivių nuomonės dėl lyčių normas atspindinčių teiginių ir jų 

nuostatų pokyčiai dėl socialinių moterų ir vyrų vaidmenų šeimoje ir visuomenėje.

Apibendrinant šio skyriaus rezultatus galima teigti, kad moksleivių nuostatose pastebima išlikusių 

tendencijų stereotipiškai vertinti lyčių vaidmenis. Tai ypač ryšku atsakymuose į teiginius apie 

lyčių vaidmenis siekiant karjeros, finansiškai aprūpinant šeimą ir atliekant darbus, susijusius 

su vaiko priežiūra. Palyginus 2020 m. ir 2021 m. duomenis, ženklesnių pokyčių apklaustų 

vaikinų nuostatose nepastebėta: jie linkę pritarti tradicinių moterų ir vyrų socialinių vaidmenų 

raiškai, nors kartu linkę labiau sutikti su teiginiu, kad vyrai turėtų skirti tiek pat laiko namų 

ruošos darbams, kaip ir moterys. O merginų atsakymuose matyti didėjanti tendencija pritarti 

lygiaverčiam namų ūkio darbų pasiskirstymui tarp vyrų ir moterų.

12 pav. Vaikinai turi būti švelnūs ir jautrūs

13 pav. Merginos turi būti švelnios ir jautrios

14 pav. Moteriai svarbiau būti gera sutuoktine ir mama nei siekti karjeros

2021 m. apklausoje, palyginus su 2020 m., šiek tiek daugiau merginų nepritarė teiginiui, kad 

vyrams svarbiau būti geru sutuoktiniu ir tėvu nei siekti karjeros, taip pat ženkliai išaugo 

pritariančiųjų teiginiui, kad vyras turi vienodai įsitraukti į namų ruošos darbą su moterimi 

(16 pav.). Merginos buvo labiau linkusios nepritarti tradiciniams socialiniams moterų ir vyrų 



8
Moksleivių nuostatų apžvalga1  2020 m. ir 2021 m. apklausų „Lyčių stereotipai mokyklose“ duomenų palyginimas

vaidmenims, kai moterims priskiriama visa vaiko priežiūros našta, o vyrams – šeimos maitintojo 

pareigos; ir ši tendencija kiek sustiprėjo 2021 m. (17 pav.). Pokyčių nenustatyta abiejų lyčių 

respondentų atsakymuose dėl tėčių pareigos išeiti vaiko priežiūros atostogų. Tik pusė apklaustų 

moksleivių tam pritarė (18 pav.).

16 pav. Šeimoje vyras turi skirti tiek pat laiko namų ruošos darbams (tvarkyti namus, skalbti drabužius, gaminti maistą), kiek ir moteris

17 pav. Vaiko maitinimas, sauskelnių keitimas ir kiti vaiko priežiūros darbai yra mamos atsakomybė, o išlaikyti ir aprūpinti šeimą finansiškai 
– tėvo pareiga

15 pav. Vyrui svarbiau būti geru sutuoktiniu ir tėvu nei siekti karjeros

18 pav. Visi tėčiai turėtų išeiti vaiko priežiūros atostogų

Paminėtini moksleivių nuostatų pokyčiai aptariant autoriteto ir galios šeimoje pasidalijimo 

klausimus. 2021 m. apklausoje nepritariančiųjų skaičius teiginiui, kad tėvas šeimoje turi turėti 

didesnį autoritetą nei mama, išaugo. Beveik aštuonios iš dešimties respondenčių nepritarė tokiam 
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galios disbalansui šeimoje. Vaikinų nepritarimas didesnei tėvo galiai šeimoje skiriasi nuo merginų 

rodiklio – tik keturi iš dešimties vaikinų nepritarė šiai nuostatai, tačiau, palyginus su 2020 m., 

nepritarimas šiek tiek padidėjo (19 pav.).

19 pav. Šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama

20 pav. Ir mama, ir tėtis turi skirti tiek pat laiko bendrauti su vaikais, žaidimams, išvykoms ir pan.
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III tema. Stereotipinės elgesio normos pagal lytis

Šiame skyriuje apžvelgiamos moksleivių nuostatos dėl stereotipiškai lytims priskiriamų su 

moteriškumu ir vyriškumu siejamų elgesio normų. 

Palyginus 2020 m. ir 2021 m. apklausų rezultatus, moksleivių atsakymuose dėl būtinybės moterų 

išvaizdą susieti su seksualumu, pastebėtas pokytis. Respondenčių nepritarimas teiginiui, kad 

merginos turi atrodyti seksualiai, 2020 m. siekė du trečdalius ir 2021 m. dar šiek tiek sustiprėjo. 

2020 m. keturi iš dešimties apklaustų vaikinų buvo labiau linkę pritarti šiam teiginiui, tačiau 

2021m. apklausos rezultatai rodo pasikeitimą: pritariančiųjų ženkliai sumažėjo ir padidėjo 

nepritariančiųjų skaičius. 2021 m. apklausoje keturi iš dešimties vaikinų nesutiko su teiginiu, kad 

merginos turi atrodyti seksualiai (21 pav.).

21 pav. Merginos turi atrodyti seksualiai

22 pav. Jaučiu, kad iš manęs tikimasi, jog atrodysiu ir elgsiuosi seksualiai

23 pav. Berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan., yra tiesiog dėmesio rodymas

2020 m. apklausos duomenimis apie pusė moksleivių buvo linkę normalizuoti seksualinio 

priekabiavimo ir priekabiavimo požymių turintį elgesį, kurį vertino kaip dėmesio rodymą. 2021 m. 

apklausos duomenys atskleidė pokyčių tiek merginų, tiek vaikinų atsakymuose – jie parodė didesnį 

nepritarimą teiginiui, kad berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan., yra 

tiesiog dėmesio rodymas. Apie pusė visų respondentų 2021 m. nepritarė šiam teiginiui (23 pav.).



11
Moksleivių nuostatų apžvalga1  2020 m. ir 2021 m. apklausų „Lyčių stereotipai mokyklose“ duomenų palyginimas

2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys rodo, kad moksleiviai nepritaria bendravimui, kai 

pašnekovas – mergina ar vaikinas – yra pertraukiama (-s) ar kitaip trukdoma išsakyti mintis. 

Tačiau analizuojant atsakymus pagal lytį, pastebėta skirtumų. Apklaustos merginos ženkliai 

dažniau nei vaikinai nepritaria bendravimui, kai pokalbio metu tiek vaikinas, tiek mergina 

pertraukinėja kitus (24, 25 pav.). Panašios tendencijos išlieka atsakymuose į teiginį, kad 

blogiau, kai keikiasi mergina, nei kai keikiasi vaikinas. 2021 m. apie pusė apklaustų merginų ir 

apie trečdalis vaikinų buvo linkę nepritarti šiam teiginiui. Palyginus su 2020 m. duomenimis, 

nepritariančiųjų skaičius padidėjo (26 pav.).

24 pav. Normalu, kai pokalbio metu vaikinas pertraukinėja kitas (-us)

25 pav. Normalu, kai pokalbio metu mergina pertraukinėja kitas (-us)

26 pav. Blogiau, kai keikiasi mergina, nei kai keikiasi vaikinas
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Pakartotinos 2021 m. apklausos duomenys atskleidžia, kad vaikinų nuostatos dėl smurtinio 

elgesio tarpusavyje mažai pakito: beveik kas antras sutinka, kad normalu, jei vaikinai tarpusavyje 

susimuša. Panaši tendencija pastebima ir 2020m. apklausoje. Apklaustos merginos dažniau 

linkusios nepritarti smurtiniam elgesiui tiek tarp vaikinų, tiek tarp merginų (27, 28 pav.).

27 pav. Normalu, jei vaikinai tarpusavyje susimuša

28 pav. Normalu, jei merginos tarpusavyje susimuša
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IV tema. Tarpasmeniniai santykiai lyčių požiūriu

Šiame skyriuje apibendrinamas moksleivių požiūris į teiginius, susijusius su tarpasmeniniais lyčių 

santykiais, ir palyginami 2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys. 

29 pav. Normalu, kai mergina pakviečia vaikiną į pasimatymą

30 pav. Normalu susitikinėti su keliais vaikinais / merginomis vienu metu

31 pav. Pasimatymo metu už viską turi mokėti vaikinas

32 pav. Normalu tikrinti savo merginos telefoną neatsiklausus
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33 pav. Normalu tikrinti savo vaikino telefoną neatsiklausus

34 pav. Normalu savo merginai aiškinti, nurodinėti, ką ji turi veikti savo laisvalaikiu

35 pav. Normalu savo vaikinui aiškinti, nurodinėti, ką jis turi veikti savo laisvalaikiu

36 pav. Jei pavydžiu savo merginos / vaikino, reiškia, kad ji / jis man labai rūpi

2020m. ir 2021 m. apklausų duomenų palyginimas atskleidė išliekančias teigiamas tendencijas: 

moksleiviai linkę siekti subalansuotų ir tarpusavio pagarba paremtų santykių. Tiek apklaustos 

merginos, tiek vaikinai nepritarė privatumo nepaisymui, žeminimui ir nurodinėjimui. Moksleiviai 

išreiškė neigiamą požiūrį ir į galios disbalansą santykiuose: beveik devyni respondentai iš 
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37 pav. Kai vaikinas siekia draugauti su mergina, jam labiausiai rūpi lytiniai santykiai

38 pav. Jei vaikinas žemina savo merginą ar nepagarbiai su ja elgiasi, vadinasi, jai toks elgesys patinka

dešimties nepritarė teiginiams apie nurodinėjimą ar vadovavimą pasirenkant laisvalaikį (34, 35 

pav.). Jie linkę mažiau pritarti požiūriui, kad norintiems draugauti su mergina vaikinams labiau 

rūpi lytiniai santykiai. Ši moksleivių nuostata nepakito ir 2021 m. apklausoje (37 pav.).

39 pav. Jei mergina žemina savo vaikiną ar nepagarbiai su juo elgiasi, vadinasi, jam toks elgesys patinka

Abi apklausos rodo, jog moksleiviai linkę pritarti teiginiui, kad merginos ir vaikinai gali būti 

santykių iniciatoriais (29 pav.). O teiginio, kad vaikinai turėtų apmokėti per pasimatymą patirtas 

išlaidas, vertinimai pasikeitė. 2020 m. daugiau nei pusė merginų nepritarė šiai nuostatai, o pusė 

vaikinų, atvirkščiai, sutiko. Pakartotinoje apklausoje 2021 m. tik apie trečdalis vaikinų pritarė šiai 

nuostatai, o merginų nepritarimas dar šiek tiek sustiprėjo (31 pav.).

Atkreiptinas dėmesys į nuostatas, susijusias su pavydu tarpasmeniniuose santykiuose. 2020 m. 

beveik kas antras respondentas (ir merginos, ir vaikinai) pavydą suvokė kaip santykių raišką ir 

nesiejo jo su kito asmens kontrole ir (arba) persekiojimu. Trečdalis respondentų nei sutiko nei 

nesutiko su šiuo teiginiu. 2021 m. pakartotinai vykdytoje apklausoje šiek tiek sumažėjo pritariančių 

šiai nuostatai merginų ir vaikinų, taip pat padidėjo nepritariančiųjų skaičius, nors atsakymą „nei 

sutinku, nei nesutinku“ pasirinkusių respondentų skaičius išliko nepakitęs (36 pav.).
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V tema. Požiūris į smurtą lyties pagrindu

Šiame skyriuje lyginami 2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys dėl moksleivių nuostatų emocinio, 

fizinio ir lytinio smurto atžvilgiu siekiant išsiaiškinti, kiek moksleiviai atpažįsta įvairias smurto 

formas ir vertina patekusiųjų į smurto santykius situacijas.

2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys atskleidė tokias pačias tendencijas: pusė apklaustų 

moksleivių nepritaria emociniam smurtui. Merginos dažniau nei vaikinai linkusios nepritarti 

verbaliniam žeminimui. Tačiau vaikinai kiek atlaidžiau vertina situacijas, kai mergina šaukia ant savo 

vaikino, nei atvirkščiai. Apklaustiems moksleiviams nepriimtina, kai kitas asmuo žeminamas draugų 

būryje. Devynios iš dešimties merginų nepritaria bet kokiam fiziniam smurtui prieš merginas 

ir vaikinus. Vaikinų, nepritariančių fiziniam smurtui, yra šiek tiek mažiau – septyni iš dešimties. 

Apklausti vaikinai dažniau nei merginos neturėjo tvirtos nuomonės (40, 42, 43, 44, 45 pav.).

40 pav. Normalu šaukti ant savo vaikino, jei supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip norėtum

41 pav. Normalu šaukti ant savo merginos, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip norėtum

42 pav. Normalu, kai draugų būryje vaikinas vis pabrėžia, kokia nevykusi jo mergina, kaip ji nieko nesupranta, neturi humoro jausmo ir pan.
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43 pav. Normalu, kai draugų būryje mergina vis pašiepia vaikiną, koks jis neryžtingas, neturi humoro jausmo ir pan.

44 pav. Normalu trenkti savo vaikinui, jei supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip norėtum

45 pav. Normalu trenkti savo merginai, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip norėtum

Pakartotinė 2021 m. apklausa neparodė didelių moksleivių požiūrio pokyčių dėl sutikimo turėti 

lytinių santykių. Respondentų nuomonė dėl teiginių „Kai mergina/vaikinas sako „ne“ lytiniams 

santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“ rodo, kad jie labiau linkę nepritarti galimai 

interpretacijai dėl lytinių santykių sutikimo. Tačiau beveik trečdalis vaikinų neturėjo aiškios 

nuomonės (nei pritarė, nei nepritarė teiginiui) ir ši dalis nepasikeitė, atlikus pakartotinę apklausą 

2021 m. (46 pav.).
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46 pav. Kai mergina sako „ne“ lytiniams santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“

47 pav. Kai vaikinas sako „ne“ lytiniams santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“

Respondentų nuostata, kad vyrai iš prigimties yra linkę elgtis agresyviai, liko nepakitusi, 

palyginus 2020 m. ir 2021 m. apklausas. Pusė jų nepritarė šiai nuostatai. Tačiau analizuojant 

duomenis pagal lytį pastebėta, kad ketvirtadalis apklaustų vaikinų labiau linkę pritarti jai. 

Trečdalis respondentų – merginų, ir vaikinų – nei pritarė, nei nepritarė šiam teiginiui (48 pav.).

48 pav. Vyrai iš prigimties yra linkę elgtis agresyviai

Pakartotinė 2021 m. apklausa atskleidė kintančias aukų kaltinimo tendencijas moksleivių, 

ypač merginų, nuostatose. Pusė visų apklaustųjų 2021 m. nesutiko su teiginiu, kad merginos 

išprovokuoja priekabiavimą savo elgesiu (2020m. tokių buvo trečdalis). Merginų, nepritariančių 

šiai nuostatai, skaičius 2021 m. išaugo beveik dvigubai, o vaikinų nuostatų pokytis nežymus. 

Išlieka tendencija, kad vaikinai dažniau nei merginos linkę sutikti su šiuo teiginiu (50 pav.). 

Palyginus teiginio apie merginų kaltę, jei vaikinai prieš jas smurtauja, įvertinimą, pokytis labiau 

matyti merginų atsakymuose: daugiau nei du trečdaliai jų nepritarė šiam teiginiu. O vaikinų 

atsakymai nepakito ir abiejų apklausų metu išliko beveik tokie patys – ketvirtadalis respondentų 

pritarė teiginiui, kad merginos pačios kaltos, jei prie jas smurtauja vaikinai, trečdalis neturėjo 

aiškios pozicijos, o mažiau nei pusė nepritarė teiginiui (49 pav.). Šių duomenų analizė leidžia daryti 
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49 pav. Kartais merginos pačios kaltos, jei vaikinai prieš jas smurtauja

50 pav. Kartais merginos pačios išprovokuoja priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu

prielaidą, kad vaikinams trūksta žinių, kaip atpažinti sisteminį smurtą prieš moteris, taip pat jie 

stokoja kritinės savirefleksijos įgūdžių.

51 pav. Kuriant tarpusavio santykius svarbu vienas kitą išklausyti ir palaikyti
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turi atlikti tradicinius socialinius vaidmenis ir yra geresni lyderiai, o moterys labiau vadovaujasi 

emocijomis nei loginiu mąstymu. Didesnių skirtumų pastebėta vertinant atsakymus pagal 

respondentų lytį. Vaikinai dažniau nei merginos buvo linkę palaikyti lyčių stereotipus įtvirtinančias 

nuostatas ir nepritarti teiginiui, kad vyrams verkti normalu. Kalbant apie tradicinius moters, vyro 

vaidmenis ir darbų pasidalijimą, abiejų apklausų metu vaikinai buvo linkę palaikyti stereotipinę 

nuostatą, kad moterys turi prisiimti vaiko priežiūros naštą, o vyrai – šeimos maitintojo pareigas. 

Tačiau daugiau nei pusė apklaustų merginų buvo linkusios nepritarti šiam stereotipines nuostatas 

įtvirtinančiam teiginiui ir jų nepritarimas pakartotinoje 2021 m. apklausoje didėjo. Galima teigti, 

kad šiuo metu taikomos priemonės daro didesnį poveikį merginų nei vaikinų nuostatų kaitai, į tai 

svarbu atkreipti dėmesį formuojant informacinių ir (arba) ugdymo priemonių turinį.

Atkreiptinas dėmesys, kad beveik trečdalis apklaustųjų rinkosi „neutralų“ atsakymą – nei pritarė, 

nei nepritarė teiginiams. Ir ši tendencija mažai kito 2021 m. pakartotinai atlikus apklausą. Tai 

leidžia daryti prielaidą, kad yra nemažai moksleivių, kurių pasaulėvokoje galima būtų sustiprinti 

pritarimą lyčių lygybės nuostatoms nuosekliai vykdant ugdomąjį darbą.

Moksleivių apklausos rezultatų apibendrinimas

Apibendrinti 2020 m. ir 2021 m. trijose savivaldybėse vykdytų apklausų duomenys rodo, kad 

mažiau moksleivių yra linkę sutikti su lyčių stereotipus įtvirtinančiais teiginiais. Šios nepritarimo 

tendencijos sustiprėjo arba išliko nepakitusios. Tai leidžia daryti prielaidą, kad tikslingas 

darbas su moksleiviais gali daryti poveikį, skatinant juos pastebėti ir atpažinti lyčių stereotipus, 

priekabiavimo apraiškų turintį elgesį ir smurtą lyties pagrindu. Tačiau pastebėti merginų ir 

vaikinų atsakymų skirtumai: vaikinai dažniau nei merginos linkę sutikti su teiginiais, pabrėžiančiais 

lyčių elgesio skirtumus, stereotipinius socialinius vaidmenis ir kitas su lyčių stereotipais susijusias 

nuostatas. Ši tendencija mažai pakito, palyginus 2020 m. ir 2021 m. apklausų rezultatus.

Moksleivių atsakymuose atsiskleidė nestereotipines nuostatas palaikančios tendencijos: jie 

linkę dažniau sutikti su tuo, kad mergaičių ir berniukų žaislai, žaidimai, pomėgiai ir gebėjimai 

neturėtų būti skirstomi pagal lytį. 2021 m. kiek sustiprėjo nepritarimas teiginiams apie merginų 

poreikį pasirūpinti išvaizda ir atrodyti seksualiai. Daugiau pokyčių, palyginus 2020 m ir 2021 

m. apklausas, nustatyta merginų nei vaikinų atsakymuose, bet jie nėra ryškūs. Teiginių dėl 

tarpusavio santykių vertinimuose taip pat pastebimos teigiamos tendencijos: moksleiviai linkę 

siekti subalansuotų ir tarpusavio pagarba paremtų santykių. Tiek merginos, tiek vaikinai 

nepritaria privatumo nepaisymui, žeminimui, fiziniam ir emociniam smurtui. Atkreiptinas dėmesys, 

kad pakartotinėje 2021 m. apklausoje moksleiviai dažniau atpažino priekabiavimo požymių turintį 

elgesį ir šiek tiek dažniau buvo linkę jam nepritarti. Tendencija mažiau kaltinti aukas dėl smurto 

artimuose santykiuose leidžia daryti prielaidą, kad pastangos informuoti moksleivius apie smurtą 

lyties pagrindu duoda teigiamų rezultatų.

Tuo pat metu, palyginus 2020 m. ir 2021 m. apklausas, paaiškėjo, kad dalis stereotipinių nuostatų 

liko nepakitusios. Respondentai buvo linkę manyti, kad vyrai iš prigimties yra agresyvūs, šeimoje 
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2 Moksleivių ir mokytojų nuostatų 
palyginimas

Apklausos metodologinė prieiga

 • Pamatuoti gimnazijų ir progimnazijų moksleivių ir mokytojų nuostatas dėl lyčių vaidmenų ir 

lyčių stereotipų siekiant išsiaiškinti, kokį poveikį stereotipinės nuostatos daro moksleivių elgesiui 

normalizuojant smurtą lyties pagrindu.

 • Pamatuoti moksleivių ir mokytojų nuostatų dėl lyčių vaidmenų ir lyčių stereotipų pokyčius 

siekiant įvertinti nuostatų pokytį projekto pradžioje ir pabaigoje.

Klausimai sudaryti remiantis lyčių nuostatų skalėmis, sudarytomis Pulewitz ir Barker (2008) ir 

adaptuotomis Jungtinių Tautų programos UN Women tyrimuose siekiant pamatuoti nuostatas 

(angl. gender-related attitudes) dėl lyčių normų, moterų ir vyrų socialinių vaidmenų suvokimo, 

seksualinio ir kitokio tipo smurto atpažinimo ir požiūrio į smurtą lyties pagrindu.

Apklausos vykdytos 2020 m. sausio mėn. ir 2021 m. birželio mėn.

Apklausos imtis

Apklausa vyko trijose Lietuvos savivaldybėse. Jai vykdyti pasirinkta patogi moksleivių ir 

mokytojų atrankos prieiga, kuomet projekto vykdytojai kreipėsi į dalyvavusių gimnazijų socialines 

(-ius) pedagoges (-us) arba pavaduotojas (-us) ugdymui arba paskirtus asmenis, atsakingus 

už šios užduoties vykdymą. Pastarieji informavo mokytojus ir kvietė laisvanoriškai užpildyti 

apklausos klausimyną. Gimnazijų mokytojams buvo pranešta apie pasirengimą vykdyti 15-19 metų 

moksleivių apklausą ir paskatinti informuoti moksleivius apie šią inciatyvą ir pakviesti užpildyti 

klausimyną elektroninėje erdvėje klasės valandėlių ar informacinių technologijų pamokų metu. 

Moksleiviai laisvanoriškai pasirinko atsakyti į apklausos klausimus. Pirma apklausa 2020 m. vyko 

mokyklose, o antra 2021 m. – nuotoliniu būdu.

2020 m. iš viso apklausti 457 moksleiviai ir 177 mokytojai devyniose mokyklose (po tris mokyklas 

kiekvienoje savivaldybėje).

2021 m iš viso apklausti 394 moksleiviai ir 162 mokytojai devyniose mokyklose (po tris mokyklas 

kiekvienoje savivaldybėje).

Savivaldybė 1 Savivaldybė 2 Savivaldybė 3 Iš viso

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Moksleiviai 143 117 167 137 154 140 457 394

Mokytojai 61 70 58 51 58 41 177 162

1 lentelė. Apklaustų moksleivių ir mokytojų skaičius 2020 m. ir 2021 m. pagal savivaldybes
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Amžius 15 16 17 18 Kita / 
nenurodė

Iš viso

N, 2020 45 388 24 - - 457

N, 2021 40 75 157 116 6 394

3 lentelė. Apklaustų moksleivių skaičius 2020 m. ir 2021 m. pagal amžių

Stažas Mažiau nei 20 m. Daugiau nei 20 m. Iš viso

N, 2020 47 130 177

N, 2021 40 122 162

4 lentelė. Apklausti mokytojai 2020 m. ir 2021 m. pagal darbo stažą

Dalyvavusių moksleivių ir mokytojų skaičius 2020 m. ir 2021 m. skyrėsi: 2021 m. apklausoje 

dalyvavo mažiau moksleivių ir mokytojų, todėl palyginus rezultatus, pokyčiai iki 5 proc. laikytini 

nereikšmingais.

Apibendrinti apklausų duomenys pateikti pagal klausimyno temas:

 • lyčių stereotipus atspindinčios nuostatos;

 • su socialiniais vaidmenimis susijusios lyčių normas atspindinčios nuostatos;

 • su moterų ir vyrų elgesiu susijusios nuostatos;

 • nuostatos dėl tarpasmeninių santykių;

 • požiūris į smurtą lyties pagrindu.

Merginos Vaikinai Kita / Nenurodė Iš viso

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Moksleiviai 245 237 206 146 6 11 457 394

Mokytojai 156 148 20 14 1 0 177 162

2 lentelė. Apklaustų moksleivių ir mokytojų skaičius 2020 m. ir 2021 m. pagal lytį
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I tema. Stereotipines nuostatas atspindintys teiginiai

2021 m. pakartotinai trijose savivaldybėse atliekant moksleivių ir mokytojų apklausą buvo 

siekiama įvertinti šių grupių nuostatų pokyčius dėl lyčių stereotipų. Šiame skyriuje apžvelgiami 

atsakymai į teiginius, leidžiančius įvertinti požiūrį į merginų ir vaikinų pomėgius, pasirinkimą ir 

įvaizdžius, stebimi jų nuostatose išryškėję skirtumai.

2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys rodo, kad moksleivių ir mokytojų pritarimas ar nepritarimas 

teiginiams dėl merginų ir vaikinų pomėgių ir pasirinkimo atspindi mažiau stereotipines tendencijas 

ir jos beveik nepakito. Abi respondentų grupės sutinka, kad mergaitėms ir berniukams tinkami 

įvairūs žaislai ir pomėgiai, neskirstant jų pagal lytį. Analizuojant mokytojų ir mokinių atsakymus 

atskirai, pastebėta, kad 2020m. abiejų respondentų grupių nuostatos buvo gana panašios, o 2021 m. 

apklausoje išsiskyrė. Pakartotinai apklausus paaiškėjo, kad mokinių požiūris į mergaičių ir berniukų 

žaislų pasirinkimą tapo atviresnis, be išankstinių stereotipinių nuostatų.

1 pav. Mašinėlės yra tinkami žaislai mergaitėms

2 pav. Lėlės yra tinkami žaislai berniukams

3 pav. Normalu, jei mergina nori lankyti futbolą, krepšinį, kovos menus
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4 pav. Normalu, jei vaikinas nori lankyti baleto studiją, kulinarijos kursus, savanoriauti senelių namuose

5 pav. Merginoms yra svarbiau pasirūpinti savo išvaizda nei vaikinams

6 pav. Svarbu, kad vaikinas būtų raumeningas

Pokyčių nustatyta ir moksleivių atsakymuose į teiginį, kad merginoms išvaizda labiau rūpi nei 

vaikinams. Jų nepritarimas šiai nuostatai išaugo pakartotinoje 2021 m. apklausoje, o mokytojų 

nuostatos nepakito: vienodai pasiskirstė šiai nuostatai pritariančiųjų (apie 40proc.) ir nepritariančiųjų 

(40 proc.) respondentų skaičius (5 pav.). Kalbant apie vaikinų raumeningą išvaizdą, pokyčių atskleista 

moksleivių atsakymuose: sustiprėjo nepritarimas šiam teiginiui. Mokytojų nuostatos išliko nepakitusios: 

kas antras mokytojas nepritarė teiginiui, kad vaikinams svarbu būti raumeningiems (6 pav.).

7 pav. Vaikinus mokytojos (-ai) labiau skatina rinktis tiksliuosius, o merginas – socialinius mokslus

Kalbant apie lyderystę ir emocijų raišką stereotipinių nuostatų pastebėta daugiau ir jos mažai pakito, 

ypač mokytojų atsakymuose, palyginus 2020 m. ir 2021 m. rezultatus. Nepritariančiųjų teiginiui, 

kad vaikinai yra geresni lyderiai nei merginos, pakartotinai apklausus mokinius, išaugo 10 proc., o 

mokytojų reikšmingai nepakito (9 pav.) Teiginiui, kad moterys dažniau vadovaujasi emocijomis nei 
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8 pav. Merginos tokios pat protingos kaip ir vaikinai

9 pav. Vaikinai yra geresni lyderiai nei merginos

Mokinių ir mokytojų požiūris į teiginį, kad vaikinams verkti yra normalu, 2020 m. ir 2021 m. 

apklausose iš esmės nepasikeitė: 85 proc. abiejų respondentų grupių pritaria šiai nuostatai (11 pav.).

10 pav. Priimdamos sprendimus moterys dažniau vadovaujasi emocijomis nei loginiu mąstymu

11 pav. Vaikinams verkti – normalu

loginiu mąstymu, 2021 m. apklausoje mokinių nepritarimas taip pat padidėjo (11 proc.), o mokytojų 

nepasikeitė. Abiejose apklausose keturi iš dešimties apklaustų mokytojų sutiko su šiuo teiginiu (10 

pav.). Galima daryti prielaidą, kad mokiniai šiek tiek labiau linkę keisti savo nuostatas nei jų mokytojai.
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12 pav. Vaikinai turi būti švelnūs ir jautrūs

II tema. Lyčių normas atspindintys klausimai

Šiame skyriuje aptariamos moksleivių ir mokytojų nuomonės dėl lyčių normas atspindinčių 

teiginių ir jų nuostatų dėl socialinių moterų ir vyrų vaidmenų šeimoje bei visuomenėje pokyčiai.

Apibendrinus šio skyriaus rezultatus pastebėta tendencija stereotipiškai vertinti lyčių vaidmenis, 

ypač siekiant karjeros, finansiškai aprūpinant šeimą ir atliekant su vaiko priežiūra susijusius 

darbus. Ši tendencija moksleivių ir mokytojų nuostatose liko nepakitusi palyginus 2020 m. ir 

2021 m. apklausų duomenis, tiesa, moksleivių atsakymuose galima įžvelgti nedidelį stereotipinių 

nuostatų mažėjimą. 13 pav. Merginos turi būti švelnios ir jautrios

14 pav. Moterims svarbiau būti gera sutuoktine ir mama nei siekti karjeros

Pakartotinai apklausus moksleivius, nustatytas padidėjęs nepritarimas nuostatai, kad moterims 

svarbiau būti gera sutuoktine ir mama nei siekti karjeros. Mokytojų nuostata nepakito: kas antras 

respondentas nesutiko su šiuo teiginiu. Sumažėjo moksleivių ir mokytojų, kurie linkę pritarti 

tradiciniam darbų pasidalijimui, kad moteriai priskirtina visa vaiko priežiūros našta, o vyrui – 
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15 pav. Vyrams svarbiau būti geru sutuoktiniu ir tėvu nei siekti karjeros

16 pav. Šeimoje vyras turi skirti tiek pat laiko namų ruošos darbams (tvarkyti namus, skalbti drabužius, gaminti maistą), kiek ir moteris

17 pav. Vaiko maitinimas, sauskelnių keitimas ir kiti vaiko priežiūros darbai yra mamos atsakomybė, o išlaikyti ir aprūpinti šeimą finansiškai 
– tėvo pareiga

finansinio aprūpinimo pareiga (17 pav.). Vertinant teiginį, kad šeimoje vyras turi skirti tiek pat laiko 

namų ruošos darbams, pokyčių nepastebėta nei mokytojų, nei moksleivių nuostatose. Didžioji 

abiejų respondentų grupių dalis (68 proc.) pritaria šiam teiginiui (16 pav.). Kalbant apie autoriteto 

šeimoje klausimą, galima įžvelgti pokyčių moksleivių nuostatose. Nepritariančiųjų teiginiui, kad 

tėvas šeimoje turi turėti didesnį autoritetą nei mama, 2021 m. išaugo 17 proc. Mokytojai abiejose 

apklausose buvo dažniau linkę nepritarti šiai nuostatai (19 pav.).

18 pav. Visi tėčiai turėtų išeiti vaiko priežiūros atostogų
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19 pav. Šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama

20 pav. Ir mamos, ir tėvai turi skirti tiek pat laiko bendrauti su vaikais, žaidimams, išvykoms ir pan.

Tiek moksleivių, tiek mokytojų nuostatose nustatyta, kad švelnumas ir jautrumas labiau 

suprantamas kaip moterų nei vyrų savybė, nors pakartotinėje apklausoje moksleivių pritarimo 

teiginiui, kad merginos turi būti švelnios ir jautrios, sumažėjo 17 proc. (13 pav.). Nežymiai 

sumažėjo moksleivių pritarimas teiginiui, kad vaikinai gali būti švelnūs ir jautrūs. Tačiau pastebėta 

tendencija, kad 2021 m. moksleiviai dažniau rinkosi neutralų atsakymą – nei sutiko, nei nesutiko 

su šiuo teiginiu (14 pav.). Mokytojų nuostatos išliko nepakitusios abiejose apklausose: šeši iš 

dešimties respondentų pritarė teiginiui, kad vyrai turi būti švelnūs ir jautrūs, ir beveik aštuoni iš 

dešimties – dėl moterų savybės būti švelnia ir jautria.
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21 pav. Merginos turi atrodyti seksualiai

III tema. Stereotipinės lytims priskiriamos elgesio normos

Šiame skyriuje apžvelgiamos moksleivių ir mokytojų nuostatos dėl stereotipiškų lytims 

priskiriamų su moteriškumu ir vyriškumu susijusių elgesio normų.

Palyginus 2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenis, nustatytas moksleivių nuostatų pokytis dėl 

požiūrio į moterų išvaizdą, kurioje seksualumas pabrėžiamas kaip būtinas įvaizdžio aspektas. 

Mokinių nepritarimas teiginiui, kad merginos turi atrodyti seksualiai, išaugo daugiau nei 20 proc. 

Mokytojai linkę nepritarti šiam teiginiui ir ši jų nuostata liko nepakitusi abiejose apklausose (21 pav.).

Pakartotinėje 2021 m. apklausoje sustiprėjo moksleivių nepritarimas teiginiui, kad berniuko 

elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan., yra tiesiog dėmesio rodymas. Beveik 

pusė apklaustų moksleivių (47 proc.) nebėra linkę normalizuoti seksualinio priekabiavimo ir 

priekabiavimo požymių turinčio elgesio, kuris stereotipiškai vertinamas kaip dėmesio rodymas. 

Ankstesnėje 2020 m. apklausoje moksleiviai dažniau buvo linkę pritarti šiam teiginiui. Mokytojų 

22 pav. Jaučiu, kad iš manęs tikimasi, jog atrodysiu ir elgsiuosi seksualiai

23 pav. Berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan., yra tiesiog dėmesio rodymas

požiūris pakartotinėje apklausoje išliko panašus – tik pusė iš jų nesutiko su šiuo teiginiu. Tačiau 

apie ketvirtadalis apklaustų mokytojų ir moksleivių nei sutiko nei nesutiko dėl to ir nebuvo 

apsisprendę, kaip vertinti tokį elgesį. Vis dar išlieka nemaža dalis moksleivių (30 proc.) ir 

mokytojų (25 proc.), kurie pritaria šiam teiginiui. Tai leidžia daryti prielaidą, kad priekabiavimo 

požymių turintis elgesys yra paplitęs ir dažnai nepastebimas ar neatpažįstamas (23 pav.).
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2020m. ir 2021m. apklausų duomenys rodo, kad moksleiviai ir mokytojai nepritaria bendravimui, 

kai pašnekovas – mergina ar vaikinas – yra pertraukiama (-s) ar kitaip trukdoma išsakyti mintis. 

Pakartotinėje apklausoje moksleivių nepritarimas bendravimui, kai pokalbio metu abi lytys 

pertraukiamos, išaugo – beveik aštuoni iš dešimties moksleivių (77 proc.) nepritaria tokiam 

elgesiui. Požiūriui apie teiginį, kad blogiau, kai keikiasi mergina nei vaikinas, 2021 m. apklausoje 

nepritarė beveik pusė mokinių – 17 proc. daugiau nei 2020 m. apklausoje. Mokytojų nuostatos šio 

teiginio atžvilgiu išliko panašios: septyni iš dešimties linkę nepritarti šiam teiginiui (24, 25, 26 pav.).

24 pav. Normalu, kai pokalbio metu vaikinas pertraukinėja kitas (-us)

25 pav. Normalu, kai pokalbio metu mergina pertraukinėja kitas (-us)

26 pav. Blogiau, kai keikiasi mergina, nei kai keikiasi vaikinas

Pastebėtina, kad pakartotinai įvykdžius apklausą, paaiškėjo, jog mažai pakito mokytojų nuostatos 

dėl smurtinio elgesio tiek tarp vaikinų, tiek tarp merginų. Mokytojai linkę nepritarti abiejų lyčių 

tarpusavio smurtui (27, 28 pav.). Moksleivių nuostatos dėl vaikinų tarpusavio muštynių šiek tiek 
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27 pav. Normalu, jei vaikinai tarpusavyje susimuša

pasikeitė. Moksleiviai pakartotinėje apklausoje buvo linkę mažiau palaikyti smurtinį vaikinų elgesį. 

Tačiau vis dar apie ketvirtadalis jų rinkosi neutralų atsakymą ir ši tendencija nepakito abiejų 

apklausų rezultatuose.

28 pav. Normalu, jei merginos tarpusavyje susimuša
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29 pav. Normalu, kai mergina pakviečia vaikiną į pasimatymą

IV tema. Tarpasmeniniai lyčių santykiai

Šiame skyriuje palyginami 2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys, apibendrinami moksleivių ir 

mokytojų atsakymai į teiginius, susijusius su tarpasmeniniais lyčių santykiais.

Apibendrinus moksleivių ir mokytojų atsakymus apie tarpusavio santykius išsiaiškinta, kad 

mokytojų nuostatos 2021 m. apklausoje ženkliai nekito. Mokytojai linkę nepritarti teiginiams, 

susijusiems su vienos iš lyčių dominavimu, privatumo nepaisymu ar kitokia galios raiška 

tarpusavio santykiuose. Tačiau moksleivių atsakymuose pastebėta teigiamų tendencijų: 2021 

m. apklausoje daugiau jų nepritarė privatumo nepaisymui, žeminimui ir nurodinėjimui. Mokinių 

nesutikimas su nuostata, kad normalu tikrinti savo vaikino / merginos telefoną, išaugo. Beveik 

aštuoni iš dešimties (79 proc.) respondentų laiko tokį elgesį netinkamu. Panašiai išsidėstė 

apklaustų moksleivių nuostatos, išreiškiančios nepritarimą galios disbalansui santykiuose. 

Pakartotinėje apklausoje daugiau mokinių nemanė, kad normalu savo merginai / vaikinui aiškinti, 

nurodinėti, kuo užsiimti (32, 33, 34, 35 pav.).

30 pav. Normalu susitikinėti su keliais vaikinais / merginomis vienu metu

31 pav. Pasimatymo metu už viską turi mokėti vaikinas
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32 pav. Normalu tikrinti savo merginos telefoną neatsiklausus

33 pav. Normalu tikrinti savo vaikino telefoną neatsiklausus

34 pav. Normalu savo merginai aiškinti, nurodinėti, ką ji turi veikti savo laisvalaikiu

35 pav. Normalu savo vaikinui aiškinti, nurodinėti, ką jis turi veikti savo laisvalaikiu
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36 pav. Jei pavydžiu savo merginos / vaikino, reiškia ji / jis man labai rūpi

37 pav. Kai vaikinas siekia draugauti su mergina, jam labiausiai rūpi lytiniai santykiai

Apklausti moksleiviai ir mokytojai buvo linkę nepritarti teiginiui, kad vaikinui, kuris nori 

draugauti su mergina, labiau rūpi lytiniai santykiai. Abiejų respondentų grupių nuostatos yra 

panašios ir pakartotinėje apklausoje reikšmingai nepakito (37 pav.). Pastebėtina, kad moksleiviai, 

pakartotinėje apklausoje labiau linkę nesutikti su teiginiu, kad jei vaikinas / mergina žemina savo 

merginą / vaikiną ar nepagarbiai elgiasi, vadinasi, toks elgesys jiems patinka (38, 39 pav.).

38 pav. Jei vaikinas žemina savo merginą ar nepagarbiai su ja elgiasi, vadinasi, jai toks elgesys patinka

39 pav. Jei mergina žemina savo vaikiną ar nepagarbiai su juo elgiasi, vadinasi, jam toks elgesys patinka

Abi apklausos rodo, kad moksleiviai ir mokytojai linkę palaikyti merginų ketinimus inicijuoti 

santykius ir pakviesti vaikiną į pasimatymą (29 pav.). Pakartotinėje apklausoje nepakito teiginio, 
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kad pasimatymo metu vaikinas turėtų apmokėti išlaidas, vertinimas. Daugiau nei pusė moksleivių 

ir mokytojų (56 proc.) linkę jam nepritarti.

Svarbu atkreipti dėmesį į nuostatą dėl pavydo tarpusavio santykiuose. 2021 m. apklausoje sumažėjo 

mokinių, kurie pavydą linkę suvokti kaip tarpusavio santykių raišką. Tačiau beveik trečdalis neturėjo 

aiškios nuomonės dėl šio teiginio, o keturi iš dešimties jam pritarė. Tai leidžia daryti prielaidą, kad 

vis dar didelė dalis moksleivių priima pavydą kaip natūralią tarpusavio santykių raišką ir nesieja 

jo su galimu asmens persekiojimu ir / ar nepageidautina kontrole. Mokytojų nuostatos beveik 

nesikeitė: septyni iš dešimties buvo linkę nepritarti šiam teiginiui (36 pav.).
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V tema. Požiūris į smurtą lyties pagrindu

Šiame skyriuje lyginami 2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenys, skirti moksleivių ir mokytojų 

nuostatoms emocinio, fizinio ir lytinio smurto atžvilgiu, siekiant išsiaiškinti, kiek moksleiviai 

atpažįsta įvairias smurto formas ir vertina patekusiųjų į smurto santykius situacijas. 

2020 m. ir 2021 m. apklausos rezultatai atskleidžia pokyčius moksleivių nuostatose: išaugo 

nepritariančių emociniam smurtui skaičius. Moksleiviai pakartotinėje apklausoje linkę labiau 

nesutikti su teiginiu, kad normalu šaukti ant savo vaikino / merginos, jei supykai, jauti pavydą 

arba jis / ji elgiasi ne taip, kaip norėtum (40, 41 pan.). Didesnis respondentų atsakymų pokytis 

pastebėtas teiginyje dėl nepagarbaus elgesio su mergina – nepritarimas jam išaugo 10 proc. 

(41 pav.). Tačiau abiejose apklausose ketvirtadalis apklaustų moksleivių linkę rinktis neutralų 

atsakymą. Mokytojų nuostatos šiuo klausimu reikšmingai nekito: jie abiejose apklausose neigiamai 

vertino emocinį smurtą.

40 pav. Normalu šaukti ant savo vaikino, jei supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip norėtum

41 pav. Normalu šaukti ant savo merginos, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip norėtum

42 pav. Normalu, kai draugų būryje vaikinas vis pabrėžia, kokia nevykusi jo mergina, kaip ji nieko nesupranta, neturi humoro jausmo ir pan.
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Pakartotinėje apklausoje abiejų respondentų grupių požiūris į kitų asmenų žeminimą draugų 

būryje nepasikeitė. Ir mokytojams, ir moksleiviams toks elgesys yra nepriimtinas. Mokytojai taip 

pat labiau linkę nepritarti bet kokiam fiziniam smurtui prieš vaikinus ir merginas. Jų nuostatoms 

dėl smurtavimo lytis nedarė įtakos nei 2020 m., nei 2021 m. apklausoje. O moksleiviai buvo linkę 

manyti, kad smurtas prieš vaikinus yra labiau pateisinamas, nors taip stereotipiškai mąstančių 

mokinių sumažėjo (44, 45 pav.).

43 pav. Normalu, kai draugų būryje mergina vis pašiepia vaikiną, koks jis neryžtingas, neturi humoro jausmo ir pan. 44 pav. Normalu trenkti savo vaikinui, jei supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip norėtum

45 pav. Normalu trenkti savo merginai, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip norėtum
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46 pav. Kai mergina sako „ne“ lytiniams santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“ 47 pav. Kai vaikinas sako „ne“ lytiniams santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“

48 pav. Vyrai iš prigimties yra linkę elgtis agresyviai

Pakartotinė 2021 m. apklausa neparodė didelių moksleivių požiūrio pokyčių dėl sutikimo turėti 

lytinių santykių. Respondentų nuomonė dėl teiginio „Kai mergina/vaikinas sako „ne“ lytiniams 

santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“ rodo, kad jie labiau linkę nepritarti galimai 

interpretacijai dėl sutikimo turėti lytinių santykių. Beveik aštuoni iš dešimties mokinių (79 proc.) 

linkę nepritarti galimai lytinei prievartai tarpusavio santykiuose. Mokytojų nuostatos abiejose 

apklausose išliko panašios: jie taip pat linkę nepritarti interpretacijoms dėl sutikimo turėti lytinių 

santykių (47 pav.).

Apklaustų mokinių ir mokytojų požiūris, kad vyrai iš prigimties yra linkę elgtis agresyviai, 

pakartotinėje 2021 m. apklausoje iš esmės nepasikeitė. Tik pusė apklaustų moksleivių (53 

proc.) nepritarė šiam teiginiui, trečdalis respondentų nei sutiko nei nesutiko ir penktadalis 

pritarė nuostatai, kad vyrai iš prigimties linkę elgtis agresyviai. Tai leidžia daryti prielaidą, kad 

ši stereotipinė nuostata yra paplitusi tarp moksleivių. Mokytojai labiau linkę nesutikti su ja, bet 

ketvirtadalis jų rinkosi neutralų atsakymą (48 pav.).

Pakartotinės moksleivių apklausos duomenys leidžia stebėti teigiamą tendenciją: vis mažiau 

mokinių linkę kaltinti aukas. Mokinių nepritarimas teiginiui, kad kartais merginos pačios 

išprovokuoja priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu, padidėjo 20 proc. Mokytojų pritarimas 
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šiai nuostatai taip ženkliai nepasikeitė, bet taip pat šiek tiek išaugo. Vis dėlto beveik trečdalis 

mokinių ir tiek pat mokytojų buvo linkę sutikti, kad merginos pačios išprovokuoja smurtą. 

Ketvirtadalis apklaustų mokinių nei sutiko nei nesutiko su šiuo teiginiu (50 pav.). Todėl galima 

daryti prielaidą, kad nemaža dalis moksleivių ir mokytojų palaiko aukų kaltinimo nuostatas galbūt 

todėl, kad stokoja žinių apie sisteminį smurtą prieš moteris ir negeba jo atpažinti.

49 pav. Kartais merginos pačios kaltos, jei vaikinai prieš jas smurtauja

50 pav. Kartais merginos pačios išprovokuoja priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu

51 pav. Kuriant tarpusavio santykius svarbu vienas kitą išklausyti ir palaikyti
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Moksleivių ir mokytojų apklausos rezultatų apibendrinimas

Apibendrinti 2020 m. ir 2021 m. trijose savivaldybėse vykdytų apklausų duomenys rodo, kad 

pakartotinėje apklausoje mažiau moksleivių buvo linkę sutikti su lyčių stereotipus įtvirtinančiais 

teiginiais. Jų nepritarimo tendencijos sustiprėjo arba liko nepakitusios. Mokytojų nuostatos 

kito mažai. Tai galima sieti, viena vertus, su tuo, kad daugeliu atveju mokytojai mažiau linkę 

pritarti stereotipines nuostatas išreiškiantiems teiginiams. Kita vertus, tai sietina su tuo, kad kai 

kurie lyčių stereotipai mokytojų nuostatose nepakito. Tai leidžia daryti prielaidą, kad tikslingas 

darbas su moksleiviais gali daryti poveikį skatinant juos pastebėti ir atpažinti lyčių stereotipus, 

priekabiavimo apraiškų turintį elgesį ir smurtą lyties pagrindu. Siekiant daryti poveikį mokytojų 

nuostatoms tikslinga atlikti nuodugnesnę analizę ir išsiaiškinti darbo su auditorija metodus, 

skatinančius pastabumą lyčių stereotipams ir stiprinančius savirefleksijos įgūdžius.

Moksleivių ir mokytojų atsakymuose pastebėtas polinkis palaikyti nestereotipines nuostatas: 

daugiau respondentų sutiko, kad mergaičių ir berniukų žaislai, žaidimai, pomėgiai ir gebėjimai 

neturėtų būti skirstomi pagal lytį. Abiejose apklaustųjų grupėse nustatyta tendencija neskirstyti 

švelnumo, jautrumo ir kitų su emocine raiška susijusių savybių pagal lytį. 2021 m. padidėjo 

moksleivių nepritarimas teiginiams apie merginų poreikį pasirūpinti išvaizda ir atrodyti seksualiai. 

Mokytojų nuostatos nepakito, tačiau paaiškėjo, kad nemaža jų dalis mano, jog merginoms 

pasirūpinti išvaizda yra svarbiau nei vaikinams.

Apibendrinus teiginių apie tarpusavio santykius vertinimą taip pat pastebėta teigiamų tendencijų: 

moksleiviai ir mokytojai buvo linkę pritarti nuostatoms dėl subalansuotų ir tarpusavio pagarba 

grindžiamų santykių. Tiek moksleiviai, tiek mokytojai nepritarė privatumo nepaisymui, žeminimui, 

fiziniam ir emociniam smurtui. Tendencija mažiau kaltinti aukas dėl smurto artimuose santykiuose 

leidžia daryti prielaidą, kad pastangos informuoti moksleivius apie smurtą lyties pagrindu duoda 

teigiamų rezultatų. Mokytojų nuostatos dėl aukų kaltinimo mažai pakito abiejose apklausose. 

Viena vertus, apklausti mokytojai nebuvo linkę sutikti, kad merginos gali būti kaltos, jei prieš 

jas smurtaujama. Kita vertus, trečdalis jų manė, kad kartais merginos pačios išprovokuoja 

priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu. Vadinasi, poreikis šviesti mokyklos bendruomenę 

sisteminio smurto lyties pagrindu atpažinimo klausimais išlieka aktualus.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiek tiek išsiskyrė moksleivių ir mokytojų požiūriai į priekabiavimo 

požymių turintį elgesį. 2021 m. apklausoje moksleiviai dažniau atpažino priekabiavimo požymių 

turintį elgesį ir šiek tiek dažniau buvo linkę jam nepritarti. O mokytojų požiūris nepasikeitė ir 

abiejose apklausose tik pusė jų nepritarė teiginiui, kad berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei 

už kasų, kelia sijoną ir pan., yra tiesiog dėmesio rodymas. Kiti apklausti mokytojai arba neturėjo 

aiškaus atsakymo, arba pritarė tokiam teiginiu. Tai leidžia daryti prielaidą, kad mokyklose būtina 

tęsti tikslines priemones, padedančias stiprinti priekabiavimo požymių turinčio elgesio atpažinimą.

2020 m. ir 2021 m. apklausų duomenų palyginimas atskleidė, kad dalis stereotipinių nuostatų 

liko nepakitusios. Moksleiviai linkę manyti, kad vyrai iš prigimties elgiasi agresyviai, šeimoje turi 

atlikti tradicinius socialinius vaidmenis ir yra geresni lyderiai, o moterys daugiau vadovaujasi 

emocijomis nei loginiu mąstymu. Šiai nuostatai pritarė mokytojai ir jų požiūris abiejų apklausų 

rezultatuose nepakito. Tik pusė apklaustų abiejų grupių respondentų sutiko, kad tėčiai turėtų 

išeiti vaiko priežiūros atostogų, daugiau nei trečdalis rinkosi neutralią nuomonę. Kalbant apie 

socialinius lyčių vaidmenis tik pusė apklaustųjų – ir moksleivių, ir mokytojų – nesutiko su 

tradiciniu darbų padalijimu tarp moterų ir vyrų šeimoje vaiko priežiūrą susiejant su mamos 

atsakomybe, o finansinį aprūpinimą – su tėvo pareiga. Apie trečdalis abiejų grupių respondentų 

neturėjo aiškios pozicijos ir rinkosi neutralų atsakymą. Tai rodo, kad nuostatos dėl moterų ir vyrų 

socialinių vaidmenų yra giliai įsitvirtinusios moksleivių ir mokytojų pasaulėvokoje, todėl, siekiant 

jas keisti, reikia sisteminio ir nuoseklaus švietėjiško darbo individualiu, mokyklų ir visuomenės 

(viešojo diskurso) lygmenimis.


