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DO 4. LETA…



• spolna razlika ni razlikujoča, ker je poudarek na delih
telesa (oči, roke) preko katerih spoznavajo svet in ne na
spolnih organih

• oba imata enake težave, obnašanje, travme
(odstavitev, sesanje)



PO 4. LETU…



VREDNOTE:
Deklico pripravljajo na

vlogo gospodinje in
matere, dečka pa na
pomembno vlogo
junaka.

Prikrite vrednote za žensko
so zato: lepota, ljubezen
sreča

Ženska mora biti ponižna,
pridna, urejena, marljiva
in seveda lepa- torej
PASIVNA.

Moški pa mora biti
pogumen, aktiven,
močan in uspešen.



IGRA



različna vzgoja: dečkom ni
dovoljeno jokati, z njimi imajo
posebne namene, deklico še
naprej ljubkujejo, ji
pomagajo, neuspeh se ji lažje
oprosti– NAVIDEZNA
PREDNOST DEKLIC

• pričakovana večvrednost
dečkov se utelesi v moškem
spolnem organu, ki postane
njegov SIMBOL AVTONOMIJE-
ALTER EGO

•Dekličin alter ego je punčka

• za deklico je najprej
najizrazitejše spolno
razlikovanje le pri načinu
uriniranja, prikrajšana se
počuti, če ima vtis, da je
deležna manjše ljubezni in
spoštovanja



ZRCALNI STADIJ

• naša prva ljubezen smo mi sami,
• ko se prepoznamo v ogledalu, smo nad sabo očarani-NARCISIZEM
•če zagledanost vase traja še po puberteti, smo ostali na zrelosti
otroka – FIKSACIJA
•Mit o Narcisu



POMEN PUNČKE ZA
DEKLICO:

• ker se deklica ne more
utelesiti v nobenem delu
sebe, utelesi zunanji objekt in
se z njim identificira-
PUNČKA

• punčka = je lepa (“biti lepa
kot slika”) – PRIUČEN
IDEAL ŽENSKE

• punčka = danes barbika

• ljubezen iz svoje podobe se
prestavi na barbiko-z njo
ravna tako, kot si želi, da bi
drugi ravnali z njo

biti pasivna in lepa =
ključ do sreče in
ljubljenosti





MATI, HČI

deklica daje večji pomen mami, razvijeta KOMPLEKSNI
ODNOS

• deklica je materin priviligiran objekt, je njena punčka, nad
katerim izvaja suverenost sebe kot subjekta-sama postavlja
pravila

•Dekliča to suverenost prenese na punčko-jo kaznuje, nagradi,
…



GOSPODINJA

• deklica ima veliko vlogo
pri hišnih opravilih,
fantom je to prihranjeno

• biti gospodinja = del
ženskega poslanstva

• ker se to delo obravnava
kot nebistveno, nekaj,
kar se hitro naučiš, tudi
ženska sama sebe dojema
kot nebistveno, zato si
privošči sanjarjenja in
pobege iz realnosti







PUBERTETA:

• deklica postane upornica, mami
noče biti podobna, ker jo vidi
omejeno na vlogo gospodinje

• oba spola se drug do drugega
obnašata zaničevalno,
posmehljivo

• fantje ne bi zamenjali spola,
deklice bi, ker se čutijo omejene

• deček se pred prihodnostjo čuti
svobodnega, ker ima ogromno
možnosti, deklica je kljub
radovednosti prestrašena, ker je
njena usoda že začrtana, le
odkrivala jo bo, a nikoli pisala



MENSTRUACIJA

• zdi se ji ponižujoča, ostudna,
počuti se umazana

• ko se z njo sprijazni, je lahko na to
tudi ponosna, ker se počuti
“odrasla”, a je kmalu razočarana,
ker se ji življenje zaradi tega ni
spremenilo

• glede spolnosti jo je na nek način
strah neznanega, po drugi strani je
vznemirjena



PUBERTETNIŠKA
KRIZA:

• pri deklici pri 12, 13 letih, pri
dečku pri 15, 16

• deklica postane sramežljiva,
noče, da bi jo kdo videl golo,
njeno telo ji postaje tuje

• telesni razvoj jo prehiti, vidi, da
jo vidijo (na ulicah komentirajo
njene obline), ne ve, kako se s
tem spoprijeti, boji se postati
ženska

noče več biti “lepa kot slika”





…naj bo
odslej
drugače.


