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M a g d a l e n a  Ś l u s a r c z y k

TRENING SOCJALIZACYJNY . WYBRANE ZAGADNIENIA 
KSZTAŁTOWANIA RÓL PŁCIOWYCH W PROCESIE 
EDUKACJI

Socjalizacja rozdyma różnice płciowe wczesnego dzieciństwa
Bardwick, Douvan 19821

Moja babcia bez zmrużenia oka fachowo opatrywała nawet poważne rany, wywo-
łując podziw lekarza, i marzyła o studiowaniu medycyny. Ale to jej brat poszedł 
na studia, babcia zaś dzięki połączonym siłom ojca i nauczycielek pensji dla pa-
nien, na którą uczęszczała, zrezygnowała ze swoich aspiracji.

Za aktualną pozycją kobiet i mężczyzn kryją się dziewczynki i chłopcy, którzy 
w domu, w szkole, na podwórku, przy komputerze nabywają cech osobowości, 
przyjmują systemy wartości i potrzeb oraz wzory przyszłych ról społecznych2. Te 
trzy sfery są mocno spolaryzowane, stereotypowo3 oczekujemy innych cech cha-
rakteru, innych potrzeb i wartości i odmiennych, ukształtowanych historycznie 
rolach społecznych odpowiednich dla każdej płci.

Stereotypowa dziewczynka powinna mieć większą intuicję, być refl eksyjna, 
mniej agresywna niż chłopcy, bardziej zależna od innych, a zarazem bardziej opie-

1 J.M. Bardwick, E. Douvan, Ambiwalencja: socjalizowanie kobiet [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, 
T. Hołówka (red.), Warszawa 1982.

2 A. Firkowska-Mankiewicz, Czy tak samo wychowujemy chłopców i dziewczynki? [w:] Co to 
znaczy być kobietą w Polsce?, A. Titkow, H. Domański (red.), Warszawa 1995.

3 Stereotypem związanym z płcią określam za Eugenią Mandal (2004) uproszczone koncepcje 
dotyczące zachowania kobiet i mężczyzn, podzielane przez ogół społeczeństwa, uczone w procesie 
wzrastania i socjalizacji w tym społeczeństwie. Istnieją na kilku poziomach: cech związanych z płcią, 
ról płciowych, stereotypowych cech fi zycznych i stereotypów dotyczących zawodów.



20 Magdalena Ślusarczyk

kuńcza, mniej nastawiona na współzawodnictwo i o mniejszej elastyczności inte-
lektualnej4. Podobnie stereotypowo podchodzimy do sfery wartości. Mężczyźni 
mają być nastawieni na osiągnięcia, sukces zawodowy i materialny, żądni władzy. 
Kobiety przeciwnie – powinny orientować się na wartości allocentryczne, jak 
szczęście w rodzinie czy niesienie pomocy innym5. Naturalną konsekwencją są od-
mienne wzory ról społecznych i intensywny trening socjalizacyjny, by je wpoić6.

1. Szkoła jako agenda socjalizacji ról płciowych

Co oznacza rozwój ról płciowych? Kluczowym określeniem jest tu przyswajanie 
– nabywanie kulturowych stereotypów kobiecości i męskości pod presją socjali-
zacyjną. Presję tę wywierają rodzina, grupy rówieśnicze, media, Kościoły, język 
oraz szkoła7. Ta ostatnia jest szczególnie istotna ze względu na połączenie funkcji 
socjalizacyjnej i edukacyjnej. Presja jest więc w tym przypadku celowa i planowa, 
co więcej, długotrwała, obecnie trwa minimum 9 lat, zazwyczaj 11–12. Efektem 
może być – i w przeważającej części jest – adaptacja, ale w szczególnych przypad-
kach także emancypacja8.

Ważnym elementem, który należy podkreślić, jest wciąż jednak niewielkie za-
angażowanie w badanie treningu socjalizacyjnego ról płciowych w szkole. Lucyna 
Kopciewicz9 przypuszcza, że przyczyną jest albo przekonanie, że różnice między 
dziewczętami i chłopcami to wynik socjalizacji pierwotnej, a więc zewnętrznej 
w stosunku do szkoły, albo manifestacja naturalnych zróżnicowań między płciami. 
Nauczycielski dyskurs traktuje bowiem uczniów i uczennice niejako zbiorowo, 
jako młodzież, dzieci, uczniów, najrzadziej dziewczynki i chłopców. Nie oznacza 
to jednak takich samych oczekiwań od przedstawicieli każdej z płci.

W analizie procesów edukacyjnych można wskazać na dwie główne orientacje. 
Pierwsza wywodząca się z funkcjonalizmu ma nastawienie niejako techniczne. 

4 A. Firkowska-Mankiewicz, op.cit.
5 I. Reszke, Nierówności płci w teoriach, Warszawa 1991.
6 H. Domański, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobie-

tami w Polsce, Warszawa 1992; A. Firkowska-Mankiewicz, op.cit.
7 M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji psychoseksualnej, 

„Forum Oświatowe” 2000, nr 2, s. 161–178.
8 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Toruń 1992.
9 L. Kopciewicz, Szkoła i dramat płci. Teoria społeczna Pierre’a Bourdieu w badaniach rodzajowe-

go kapitału i habitusu [w:] Teatr płci. Eseje z socjologii gender, M. Bieńkowska-Ptasznik, J. Kochanow-
ski (red.), Łódź 2008, s. 127–149.
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Często przywoływana jest tu metafora taśmy fabrycznej. To, co się dzieje w klasie 
szkolnej, jest ważne z punktu widzenia realizacji celów wychowania. Uczniowie 
podlegają kształtowaniu w instrumentalny sposób, zgodnie z potrzebami społe-
czeństwa. Realizowane wartości zależą więc od wartości grupy, która ma kulturowy 
i polityczny monopol na defi niowanie tego, co jest pożądane. Drugą jest orientacja 
konfl iktowa. W centrum zainteresowania jest proces reprodukcji, rekonstrukcji 
znaczeń, tworzenie prawomocnych i nieprawomocnych defi nicji świata społeczne-
go i starcia między nimi. Sprzeczności, które pojawiają się w procesie edukacji, nie 
muszą być jednak wyłącznie konfl iktogenne, mają też potencjał emancypacyjny. 
Nauczyciele i uczniowie nie są wyłącznie uczestnikami transmisji  wiedzy (zdefi nio-
wanej przez uprzywilejowane grupy społeczne i nastawionej na zreprodukowanie 
porządku społecznego), ale mogą także tę wiedzę rekonstruować10.

Polskie badania opierają się m.in. na teoriach poznawczych, teorii społeczno-
-rozwojowej Alberta Bandury, teoriach z nurtu konfl iktowego Pierre’a Bourdieau, 
Basila Bernsteina, Paulo Freire’a, Henry’ego Giroux czy Michela Foucaulta oraz 
koncepcjach z nurtu krytyki feministycznej. Niestety, jak zauważa M. Chomczyń-
ska-Rubacha,11 wciąż część opisów empirycznych pozbawiona jest kontekstu teo-
retycznego.

Które aspekty pracy szkoły należy uznać za kluczowe przy analizie procesów 
socjalizacyjnych? Za Alexandrą Kaplan i Mary Anne Sedney12 możemy wskazać 
kryteria, które – jak to określa M. Chomczyńska-Miliszkiewicz13 – porządkują 
zróżnicowane konteksty życia szkolnego. Są to: struktura szkół, program naucza-
nia, interakcje uczeń–nauczyciel. Roland Meighan14 rozbudowuje ten podział,  
wskazując na: ukryty program budynków szkolnych, rozkłady zajęć, ofi cjalny pro-
gram nauczania, ukryty program języka, organizację kształcenia, oczekiwania 
nauczycieli, ocenianie, testowanie i sprawdzanie wiedzy. Sara Delamont15 propo-
nuje następujące kryteria: formalną organizację szkół, kierownictwo i strategie 

10 L. Kopciewicz, Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Kraków 2003.
11 M. Chomczyńska-Rubacha, Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów płcio-

wych [w:] Role płciowe. Kultura i edukacja, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2006, s. 112–
–118.

12 A. Kaplan, M.A. Sedney, Psychology and Sex Roles: An Androgynous Perspective, Boston 
1980.

13 M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Szkoła jako agenda socjalizacji ról płciowych. Przegląd badań, 
„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001, nr 1(13), s. 31–47.

14 R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993.
15 S. Delamont, Conservative School? Sex Roles at Home, at Work and at School [w:] Gender, Class 

and Ecucation, S. Walker, L. Barton (eds.), Sussex 1993, s. 93–105.
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dyscyplinarne, zawartość materiału i strategie nauczania, rozwijanie zdolności 
społecznych, uczniowskie postawy i zachowania.

Większość polskich badaczy zagadnienia socjalizacji szkolnej koncentruje się 
na kryteriach zaproponowanych przez Kaplan i Sedney, część ogranicza się do 
problemów interakcji nauczyciel–uczeń i treści podręczników, uznając je za naj-
istotniejsze16. Podejmując w niniejszym artykule próbę rekonstrukcji polskich 
ustaleń badawczych, także wychodzę od tego podziału i analizuję następujące 
aspekty procesu socjalizacji: strukturę systemu szkolnego i szkół, interakcje uczeń-
nauczyciel z perspektywy interakcji w klasie szkolnej oraz zagadnienie programu 
nauczania i treści kształcenia.

Najważniejszym wnioskiem z badań na polskim systemem oświatowym jest 
fakt ignorowania problematyki ról i stereotypów płciowych17. Mocno rozpowszech-
nione jest założenie równości i skoro formalnie ją wprowadzono, to problem nie 
wymaga zdaniem polityków oświatowych podejmowania specjalnych rozwiązań. 
Tak więc panuje wygodna inercja, do tego stopnia, że nawet zobowiązania między-
narodowe są wypełniane dopiero od niedawna i w ograniczonym zakresie. Zgod-
nie z podpisaną przez Polskę Konwencją Eliminacji Wszelkich Form Dyskrymi-
nacji Kobiet podręczniki miały być zweryfi kowane i zmienione, by usunąć z nich 
treści seksistowskie18. Proces ten miał zostać zakończony do roku 1990 dla szkół 
podstawowych, a do 1995 dla średnich, ale w ostatnich kilkunastu latach praktycz-
nie nic się w tej sprawie działo19. Polski system edukacji pozostawia sferę rozwoju 
tożsamości i ról rodzajowych społeczeństwu, a oświatowe oddziaływanie w tym 
zakresie objawia się przede wszystkim w ukrytym programie szkolnym utrwalają-
cym tradycyjne stereotypy płci. Jedynym celowym oddziaływaniem jest przedmiot 
wychowanie do życia w rodzinie, bardzo upolityczniony, a zarazem traktowany po 
macoszemu w szkole20, bez stałego miejsca w siatce godzin i przez długi czas nie-
obowiązkowy.

16 A. Buczkowski, Społeczne tworzenie ciała, Kraków 2005.
17 D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny, Gdańsk 2005.
18 E. Kalinowska, Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkol-

nych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 1–2 (155–156), s. 219–251.
19 D. Pankowska, Wychowanie…, op.cit.
20 Ibidem.
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2. Strukturalne uwarunkowania procesu socjalizacji

Według koncepcji feministycznych całość systemu szkolnego – nauczyciele, pod-
ręczniki, treści nauczania, nawet podział szkół na typy – wszystko zachęca dziew-
czynki do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale w dziedzinach „kobiecych”, nato-
miast odradza dążenie do tego, co pomogłoby uwolnić się z tradycyjnych 
ograniczeń. Szkoła stwarza mechanizm selekcji i ukierunkowuje przyszłe wybory 
życiowe dziewcząt i chłopców21. Kluczowym elementem jest umacnianie w prze-
konaniu, że zastany podział ról jest naturalny22. Stąd manifestowane zdziwienie, 
a czasem i brak aprobaty na widok dziewcząt w klasie o typowo „męskim” profi lu 
czy chłopca w szkole kształcącej w „kobiecym” zawodzie. Badania wskazują na 
istnienie swoistej presji społecznej, by potwierdzić cechy przypisywane płciom, 
przy czym presja ta silniejsza jest w przypadku kobiet23.

Ujednolicaniu oferty edukacyjnej służy koedukacja, ale nie oznacza ona znik-
nięcia formalnej segregacji rodzajowej, np. podczas niektórych zajęć (technika, 
wychowanie fi zyczne) i w treści tych zajęć (np. odmienne dyscypliny sportowe 
proponowane dziewczętom i chłopcom24). Są to różnice jawne, uzasadniane cza-
sem – w przypadku sportu zwłaszcza – biologią. Jest ich jednak stosunkowo nie-
wiele i zazwyczaj nie wzbudzają wielkiego sprzeciwu.

Ważnym zagadnieniem jest natomiast feminizacja zawodu nauczyciela w Pol-
sce. Dotyczy to przede wszystkim niższych szczebli edukacji, w szkołach średnich 
sytuacja częściej ulega odwróceniu. W wieku rozwojowym dziewczynki mają więc 
do czynienia z przedstawicielkami własnej płci, a chłopcy – przeciwnej. Na pierw-
szy rzut oka dziewczętom łatwiej jest nawiązać w tej sytuacji więź z nauczycielką, 
ponieważ reprezentują ten sam styl komunikacji. Paradoksalnie może to być jed-
nak korzystne dla chłopców, ponieważ mają okazję ćwiczyć się w słabszych w ich 
przypadku „kobiecych” umiejętnościach (np. czytanie), a dziewczynkom brak po-
dobnej możliwości (np. ćwiczenie obserwacji naukowej czy czynności motorycz-
nych). W szkołach średnich i wyższych dziewczęta stykają się natomiast przeważ-
nie z męską formą narracji, ponieważ większość podręczników na tych poziomach 
jest dziełem mężczyzn25.

21 H. Domański, op.cit.
22 A. Gromkowska-Melosik, Indywizualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet 

[w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004, s. 23–39.
23 E. Muszyńska, Warunki edukacji szkolnej dziewcząt i chłopców: różnice, ich przyczyny i skutki 

[w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., s. 43–51.
24 E. Muszyńska, Wychowanie i edukacja a płeć, „Studia Edukacyjne” 2000, nr 5, s. 93–109.
25 E. Muszyńska, Warunki edukacji szkolnej…, op.cit.
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Kolejnym zagadnieniem jest problem oceniania. Jak stwierdza Krzysztof Ko-
narzewski26, także egzaminy zewnętrzne, jedna z wizytówek reformy oświaty 
z 1999 r., „mają płeć”. Zarówno egzaminy po szkole podstawowej i po gimnazjum, 
jak też oceny wewnętrzne zdobywane w toku kształcenia są zależne od statusu 
społeczno-ekonomicznego rodziny pochodzenia ucznia i jego płci. W gimnazjum 
wpływ jest mniejszy, co świadczyłoby, że ta forma szkolna jest bardziej egalitarna. 
Równocześnie jednak w badaniach w latach 2001–2003 zaobserwowano niepoko-
jącą tendencję dotyczącą przyznawania ocen szkolnych w szkołach podstawowych 
i gimnazjach – o ile status społeczno-ekonomiczny (SES) stracił nieco na znacze-
niu, to znaczenie płci ucznia wzrosło na korzyść dziewczynek.

Inaczej jest w przypadku egzaminów zewnętrznych, które poprawiają pozycję 
chłopców. Łącząc to z wpływem SES, można podsumować, że chłopcy z rodzin 
o wyższym statusie zyskują najwięcej, dziewczynki z rodzin o niższej pozycji spo-
łecznej tracą najwięcej. Na wyjaśnienie tych sytuacji K. Konarzewski przywołuje 
dwie hipotezy. Hipoteza niedostosowania sugeruje, że dziewczynki mają większą 
wiedzę (o czym świadczą oceny szkolne), ale gorzej radzą sobie z testem egzami-
nacyjnym, forma ta też nie daje im możliwości zaprezentowania w pełni ich moc-
nych stron. Hipoteza spiskowa głosi, że egzamin nie tyle defaworyzuje dziewczyn-
ki, ale znosi skutki faworyzowania ich w szkole, przyznawania im lepszych ocen 
w zamian za pozytywną postawę wobec szkoły. Obie hipotezy mają słabe strony. 
Pierwsza z nich nie wyjaśnia, dlaczego ewentualny stres nie szkodzi dziewczynkom 
podczas np. humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego. Druga hipoteza upa-
da przy analizie podejścia do uczniów przy przedmiotach takich jak chemia czy 
matematyka. Konarzewski proponuje trzecie wyjaśnienie. Dziewczynki mają jego 
zdaniem wyższą motywację do uczenia się niż chłopcy, więc w trakcie procesu 
kształcenia osiągają lepsze oceny. Na egzaminie ten aspekt znika, więc ich przewa-
ga topnieje. Wpływ SES wynika z faktu, że podczas egzaminu nie pyta się, gdzie 
uczeń zdobył wiedzę – ważny jest więc wpływ rodziny, otoczenia, sposób spędzania 
wolnego czasu. Hipoteza ta wyjaśnia też wspomnianą już obserwowaną tendencję 
wzrostu oddziaływania zmiennej płci na wyniki. W miarę postępu procesu kształ-
cenia znaczenie wiedzy pozaszkolnej nieco spada, więc obniża się też wpływ SES, 
a wpływ płci rośnie27.

26 K. Konarzewski, Egzaminy zewnętrzne – czy mają płeć? [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., 
s. 63–71.

27 Ibidem.
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3.  Sprzątanie to babska robota? – program nauczania 
i podręczniki szkolne

W przypadku programów nauczania i podręczników niezbędne jest wzięcie pod 
uwagę dwóch aspektów zagadnienia – części jawnej programu, ofi cjalnej oraz 
 hidden curriculum, ukrytego programu nauczania, pozostającego pod daleko 
większą presją społeczeństwa i nierzadko sprzecznego z założeniami zapisanymi 
w dokumentach oświatowych. Te niejawne treści odbijają kontekst świata ze-
wnętrznego, z jego stereotypami i uprzedzeniami, z „odwiecznymi” przekonaniami 
na temat tego, „jak powinno być”28. Efekt działania hidden curriculum jest wspie-
rany przez język, kreujący rzeczywistość zdecydowanie „męską” z męskim zaim-
kiem, gdy zwracamy się do grupy mieszanej, ze stereotypowymi przykładami za-
wodów: lekarz i księgowy, ale asystentka i sekretarka29.

W polskich badaniach prowadzono liczne analizy podręczników30 (m.in. 
M. Falskiego, E. i F. Przyłubskich, I. Słońskiej, M. Bober-Pełzowskiej) i wnioski 
większości z nich potwierdzają, że są one ostoją stereotypowego myślenia o płci31. 
Znaczenie mają zarówno teksty, jak i ilustracje, zwłaszcza w początkowym okresie 
kształcenia. Podręcznik przy okazji nauki czytania i gramatycznych zasad języko-
wych pokazuje świat „takim, jaki jest”, oczywisty, niekwestionowalny przez kilka 
najbliższych lat, a może i nigdy32.

Ten oczywisty świat w niewielkim stopniu odzwierciedla zmiany zachodzące 
w społeczeństwie. Prezentowane są rodziny pełne, z dwójką lub trójką dzieci. Ko-
bieta to przede wszystkim matka i żona, nagradzana za swój trud w sferze domowej 
laurkami na Dzień Kobiet i Dzień Matki. Jeśli pracuje, to znajduje się to na mar-
ginesie jej działalności, a zawody, w których się realizuje, to: nauczycielka, pielę-
gniarka, woźna, bibliotekarka. Mężczyzna jest postacią barwniejszą33, rzadko jest 
w domu, pracuje, w domu oczekuje na posiłek, czyta gazety, ewentualnie podej-
muje „męskie” zabawy z synem, odkrywając przed nim złożoność świata. Wszyscy 
członkowie rodziny funkcjonują w sposób zbliżony do ideału, brak jest sytuacji 

28 A. Buczkowski, op.cit.
29 Ibidem.
30 M. Falski, Elementarz, Warszawa 1983; E. i F. Przyłubscy, Litery: Nauka czytania, Warszawa 

1988; I. Słońska, W szkole i na wakacjach. Wypisy dla klasy I, Warszawa 1983; M. Bober-Pełzowska, 
Język polski: Asy z pierwszej klasy, Warszawa 1994.

31 A. Buczkowski, op.cit.; D. Chlebio-Abed, J. Klimczak-Ziółek, Koncepcje kobiecości i męskości 
w podręcznikach szkolnych dla klas pierwszych [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., s. 143–154.

32 A. Buczkowski, op.cit.
33 E. Kalinowska, op.cit.
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konfl iktowych. Chłopcy bawiący się zabawkami są konstruktywni, budują mode-
le samolotów, palą ogniska, rozwiązują zadania. Ich zabawy w przeciwieństwie do 
dziewczęcych nie są powielaniem domowych obowiązków, cechują się większą 
różnorodnością34.

W ostatnich latach możemy jednak zauważyć ważne zmiany w sposobie przed-
stawiania obu płci w podręcznikach. Pierwsza z nich to znacznie większa aktyw-
ność fi zyczna dziewczynek, także w dziedzinach wcześniej zarezerwowanych dla 
chłopców, jak: wspinanie się na drzewa, zdobywanie szczytów, a nawet wdawanie 
się w bójki. Ponadto stereotypowy obraz „grzecznej” dziewczynki i „niegrzeczne-
go” chłopca staje się mniej jednoznaczny. I dziewczętom, i chłopcom zdarza się 
nieposłuszeństwo, niszczenie, narażanie się na niebezpieczeństwo czy nawet agre-
sja fi zyczna.

Drugą istotną zmianą jest zmniejszenie się polaryzacji rodzajowej. Dorota 
Pankowska35, analizując podręczniki do nauczania początkowego i zintegrowane-
go, wskazuje na znaczny wzrost czynności wykonywanych przez przedstawicieli 
obu płci. Są to m.in. przykłady zachowań opiekuńczych, dotychczas zarezerwowa-
nych dla kobiet. Zmiany są powolne, niemniej otwierają drogę do przełamywania 
stereotypów. Utrzymuje się natomiast tendencja do separowania płci – dzieci bawią 
się innymi zabawkami, grają w inne gry, w zadaniach podkreślana jest odmienność 
ubiorów. Co więcej, utrzymuje się, a nawet czasem zwiększa przewaga postaci 
chłopięcych, autorzy podręczników nie podejmują też żadnych prób ograniczenia 
męskiej dominacji w języku.

Trzecia zmiana dotyczy cech charakteru. Dziewczynki wciąż są życzliwe, obo-
wiązkowe, staranne, ale nie są już tak niesamodzielne. Coraz częściej przedstawia 
się je jako aktywne, pomysłowe, zaradne. Chłopcy zostali w pewnym stopniu zrzu-
ceni z piedestału – pokazywane są zachowania negatywne, czasem nieodpowie-
dzialność, a także ich zamiłowanie do zabawy. Zostali też jednak wzbogaceni 
o zdolność empatii, refl eksji i skruchy, pokazuje się też, że także ich dotyczą także 
uczucia jak: wstyd, strach, poczucie bezradności. Podsumowując, dziewczynki 
zyskały nowe oblicze, do tradycyjnie prezentowanych cech pozytywnych dodano 
śmiałość, kompetencje, samodzielność. Chłopcy także się zmienili. Nie są tak kom-
petentni, samodzielni, sprawni i dojrzali jak wcześniej. Z miniatury mężczyzny 

34 K. Dymus, Obrazy rzeczywistości konstruowane w podręcznikach szkolnych [w:] Płeć i rodzaj 
w edukacji…, op.cit., s. 155–167; D. Pankowska, Wizerunki dziewczynek i chłopców w podręcznikach 
do nauczania początkowego i do nauczania zintegrowanego [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., 
s. 125–138.

35 D. Pankowska, Wizerunki dziewczynek i chłopców…, op.cit.
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stali się dziećmi, skłonnymi do psot, złości i czasem agresji, ale też opiekuńczymi 
i wrażliwymi36.

Podręczniki szkolne dla dzieci starszych i młodzieży także pokazują świat męż-
czyzn. Od Biblii począwszy (fragmenty, gdzie kobiety odgrywają kluczową role 
pozytywną, jak np. historia Debory, nie pojawiają się w programach szkolnych) 
poprzez lektury oraz podręczniki z innych przedmiotów kobiety rzadko są poka-
zywano jako istotni aktorzy społeczni. Z niewielkimi wyjątkami (Maria Skłodow-
ska-Curie) brak kobiet naukowców, podróżniczek, wynalazczyń. Kobiety często 
są przedstawiane jako nieudolne, bezradne, względnie złe, prowadzące do grzechu. 
Wyjątkiem są postaci skonstruowane przez pisarki, ale o ile bohaterki Elizy Orzesz-
kowej, Marii Dąbrowskiej czy Zofi i Nałkowskiej są przedstawione w sposób pełny, 
to ich wybory życiowe także często pozostają zgodne ze schematem podporząd-
kowania kobiet i ograniczenia aspiracji do sfery domowej37.

Jak już wspomniano, w procesie kształtowania ról rodzajowych szczególną ro-
lę odgrywają programy nauczania i podręczniki do wychowania do życia w rodzi-
nie. W tej dziedzinie zmiany jednak są minimalne – jak wynika z analiz M. Chom-
czyńskiej-Miliszkiewicz czy I. Desperak38 – prezentują one przede wszystkim 
konserwatywną ideologię życia rodzinnego i seksualnego, utrwalając dychotomię 
ról płciowych i stereotypy rodzajowe. 

Dorota Pauluk39, analizując podręczniki i programy nauczania wychowania 
seksualnego i wychowania do życia w rodzinie od lat 60. XX w., wśród wzorców 
ról kobiecych w Polsce wskazuje: wzorzec powinnościowo-obywatelski, emancy-
pacyjny i „złotego środka”. Pierwszy, dominujący w latach 60., zakłada zacieranie 
różnic pomiędzy płciami i unifi kację ról mężczyzn i kobiet40. W modelu emancy-
pacyjnym, charakterystycznym dla końca lat 80., akcent położono na emancypację 
i partnerstwo, począwszy od sfery seksualnej (decyzja o współżyciu), a następnie 
w odniesieniu do decyzji o posiadaniu dzieci i podziale obowiązków domowych41. 
Trzeci wzorzec pojawił się równocześnie z drugim, przesuwając akcenty bardziej 

36 Ibidem. 
37 M. Karkowska, Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej 

[w:] Role płciowe. Kultura i edukacja…, op.cit., s. 119–131.
38 M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, op.cit; I. Desperak, Podwójny standard w edukacji. Kobiecość 

i męskość w podręcznikach szkolnych [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., s. 139–142.
39 D. Pauluk, Kontrowersje wokół wzorców socjalizacji kobiet w podręcznikach wychowania sek-

sualnego – próba poszukiwań kompromisowych rozwiązań [w:] Role płciowe. Kultura i edukacja…, 
op.cit., s. 151–159.

40 A.J. Majda, Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży, Warszawa 1961.
41 D. Pauluk, op.cit.
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na tematykę małżeństwa i rodziny. Podkreślano możliwość harmonijnego łączenia 
ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety42.

Równolegle możemy zaobserwować ścieranie się modeli socjalizacji w edukacji 
seksualnej: biologistycznego, oddzielającego sferę seksu od innych aspektów życia 
i poświęcającego jej wiele uwagi43, i tradycyjnego, odwołującego się do fi lozofi i 
personalistycznej. Model ten różnice w funkcjonowaniu i potrzebach kobiet i męż-
czyzn wywodzi z natury i w konsekwencji zakłada różne role społeczne. Podsta-
wowym celem życiowym kobiety jest szczęście rodzinne, praca zawodowa przesu-
wa się na dalszy plan, owszem, może być wykonywana, o ile nie koliduje istotnie 
z potrzebami rodziny.

Do dyskursu o podręcznikach wychowania do życia w rodzinie należy dodać 
głos Aleksandra Nalaskowkiego44, kwestionującego traktowanie zachęty do zakła-
dania rodziny, posiadania dzieci, realizowania się w roli matki/ojca jako z założe-
nia stereotypowe myślenie o kobiecości i męskości. Nalaskowski proponuje poszu-
kiwanie kompromisu – zapewnienie należytej rangi wartościom realizowanym 
przez kobiety i akceptację istnienia różnic rodzajowych.

4. Interakcje w klasie szkolnej

Socjalizacja szkolna ma dwa aspekty: nauczycielski i uczniowski. Nauczyciele for-
mułują zadania i oczekiwania, przekazują wiedzę i konstruują parametry codzien-
nej pracy. Uczniowie natomiast z jednej strony reagują na przykład nauczycieli, 
z drugiej natomiast, we własnym gronie, pozostają pod wpływem różnych dyskur-
sów. Niektóre z nich współgrają z wartościami dominującymi w szkole, inne na-
tomiast je kontestują, przy czym ta druga sytuacja jest nader częsta. W efekcie 
ucz niowie znajdują się pomiędzy afi rmacją a odrzuceniem zastanego porządku 
społecznego45. W relacjach wewnątrzklasowych czy szerzej wewnątrzszkolnych 
pojawiają się formy kontestacji stereotypów. Jako drobny przykład można wskazać 

42 Problemy okresu młodzieńczego w szkolnej edukacji, J. Maciaszkowa (red.), Warszawa 1989.
43 D. Pauluk, op.cit.
44 A. Nalaskowski, Pedagogika w wirówce płci – od mądrości Biblii do dramatu Lolity, „Teraźniej-

szość–Człowiek–Edukacja” 1999, nr 3, s. 71–86.
45 Na marginesie naszych rozważań można by podjąć temat, czy w świetle medialnych doniesień 

wskazujących na upadek autorytetu nauczyciela tak dogłębne badanie ich interakcji z uczniami jest 
niezbędne. Mimo jednak wielu dramatycznych przypadków nie można sugerować, że nauczyciel 
utracił swój wpływ, zwłaszcza w odniesieniu do młodszych dzieci. 
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coraz powszechniejszą dbałość chłopców o siebie, wyrażoną dopracowaną fryzurą 
i strojem46.

Analiza przekazów nauczycielskich wskazuje na ścieranie się tradycyjnego 
i egalitarnego porządku, ponieważ dominują przekazy mieszane nad stereotypo-
wymi i równościowymi. Nie jest to jednak przewaga znaczna, co więcej, część 
innych badań wskazuje, że wśród nauczycieli proces stereotypizacji płci jest szcze-
gólnie wysoki47. Podobnie uczniowskie przekazy komunikacyjne demonstrują 
próbę odnalezienia się między skrajnościami, między tradycyjnym dopasowaniem 
się a odrzuceniem dominującej kultury. Z jednej strony są poddani sprzecznym 
rodzajom presji ze strony nauczycieli, a z drugiej także krzyżującym się wpływom 
społecznym48. Szkoła więc jednocześnie typizuje, emancypuje lub pozostawia 
w stanie niepewności, czy nawet zagubienia.

Lucyna Kopciewicz49 wskazuje na powszechną praktykę stawiania dziewcząt 
i chłopców w opozycji przy wykorzystaniu arsenału stereotypowych cech osobo-
wościowych, przeciwstawiając „grzeczność” dziewczynek „niesforności” chłopców. 
Zróżnicowane jest także podejście do wyglądu, z mocnym zaakcentowaniem, że 
jest to sprawa „babska” oraz do zachowań agresywnych czy nadpobudliwych. O ile 
w przypadku chłopców podchodzi się do nich jako nieakceptowanych, ale uzasad-
nionych tokiem rozwoju. W konsekwencji chłopcy uznawani są może za większe 
wyzwanie, ale też za ciekawszych, bardziej kreatywnych50.

Nauczyciele wskazują też odmienne przyczyny konfl iktów na linii nauczyciel–
–uczeń czy agresywnego i aroganckiego zachowania. W przypadku dziewcząt są to: 
niewłaściwy strój, makijaż, „wyzywające zachowanie się”, odnośnie do chłopców: 
bójki, rzucanie śniegiem w szkole, brak stroju galowego51. Odmienne są też rodza-
je kar uznawanych za skuteczne. Rozmowa, punkty karne, publiczna ustna czy 
pisemna nagana uważane są za lepsze, gdy winną jest dziewczynka. Natomiast 

46 M. Karkowska, op.cit.
47 E. Mandal, Socjalizacja ról społecznych związanych z płcią [w:] Współczesne problemy socjali-

zacji, E. Mandal, R. Stefańska-Klar (red.), Katowice 1995, s. 39–60.
48 M. Chomczyńska-Rubacha, Nauczycielskie i uczniowskie przekazy socjalizacyjne związane 

z płcią [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., s. 53–62.
49 L. Kopciewicz, Schematy rodzaju (gender) w pracy pedagogicznej nauczycielek edukacji wcze-

snoszkolnej [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., s. 75–84; L. Kopciewicz, Wytwarzanie różnic ro-
dzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły. Przegląd badań, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici. Socjologia Wychowania XVI” 2006, z. 378, s. 207–230; L. Kopciewicz, Szkoła i dramat 
płci…, op.cit. 

50 R. Szczepanik, Nauczyciele wobec zachowań szkolnych uczniów i uczennic starszych klas szko-
ły podstawowej [w:] Płeć i rodzaj w edukacji…, op.cit., s. 93–107.

51 Ibidem.
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chłopcy zasadniczo byli oceniani jako niezbyt wrażliwi na kary, jako najskutecz-
niejszą wskazywano kontakt z rodzicami52.

W opinii nauczycieli to dziewczynki są skłonne siadać w pierwszych ławkach, 
podejrzliwie podchodzą więc do tych, które starają się zająć miejsca w ostatnich 
rzędach, co z kolei jest traktowane jako oczywiste w przypadku chłopców53. Dziew-
czynki są także traktowane jako pacyfi katorki i sadzane razem z chłopcami. Przy 
czym istotne jest, że oczekiwania nauczycieli nie obejmują tylko powstrzymania 
nieakceptowanych zachowań chłopca, ale zakłada się, że dziewczynka powinna 
zmienić swojego „podopiecznego”. Kopciewicz przywołuje także powszechnie po-
dzielane przekonania, że klasa z przewagą chłopców jest „trudniejsza” niż zrów-
noważona żeńska.

Takie zachowania chłopców i podejście nauczycieli, pewna pobłażliwość i zna-
czący stopień akceptacji niesforności, powodują, że dominują oni w przestrzeni 
werbalnej54. Dzieje się tak przez fakt, że sami podejmują aktywność, jak też 
są znacznie częściej upominani przez nauczycieli. Na przełomie lat 70. i 80. sfor-
mułowano „zasadę dwóch trzecich”, głoszącą, iż nauczyciele poświęcają chłopcom 
2/3 czasu. Regułę tę później zakwestionowano, wciąż jednak badania wskazują, że 
więcej (ok. 56%) uwagi poświęcane jest męskiej płci55. Mimo iż chłopcy otrzymu-
ją naddatek uwagi ze względu na problemy, które wywołują Kopciewicz interpre-
tuje ten fakt jako wskaźnik ich większego znaczenia. Dziewczynki jako uczące się 
i niesprawiające wielu kłopotów są dla nauczycieli mniej zajmujące, a ich wyniki 
mniej ważne. Można określić to jako działanie funkcjonalne, przygotowanie do 
życia w świecie, w którym mężczyźni zajmą wyższe pozycje społeczne56. Co więcej, 
nadmiar uwag wypowiadanych pod adresem chłopców powoduje, że nie są one 
traktowane tak poważnie jak sporadyczne słowa krytyki skierowane do dziewcząt. 
O ile więc w krótkiej perspektywie, zwłaszcza w pierwszych latach nauki, wydaje 
się, że dziewczęta są faworyzowane, to właśnie wobec chłopców są kierowane wyż-
sze oczekiwania, i oni są „skazani na sukces”57.

Magdalena Karkowska58, analizując schematy zachowań nauczycieli, wskazuje 
na możliwe konsekwencje. Po pierwsze, dziewczynki tylko pozornie są grzeczniej-
sze i mniej kłopotliwe na lekcji, ale stereotypowe podejście sprawia, że ich nega-

52 Ibidem.
53 L. Kopciewicz, Wytwarzanie różnic rodzajowych…, op.cit.; R. Szczepanik, op.cit.
54 L. Kopciewicz, Wytwarzanie różnic rodzajowych…, op.cit, s. 209.
55 M. Karkowska, op.cit.; L. Kopciewicz, Wytwarzanie różnic rodzajowych…, op.cit.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 M. Karkowska, op.cit.
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tywne zachowania bywają czasem bagatelizowane. Po drugie, osoby na których 
w większym stopniu koncentruje się uwaga nauczyciela, są bardziej stymulowane 
i w efekcie mogą szybciej przyswajać treści kształcenia. Dziewczęta stają się nato-
miast „niewidzialne59” społecznie. To pomijanie, pozornie z powodu braku potrze-
by, staje się faktycznie komunikatem o pozycji w klasie w oczach nauczyciela60.

Istotnym aspektem interakcji nauczyciel–uczeń jest też przypisywanie chłop-
com i dziewczętom odmiennych uzdolnień i możliwości intelektualnych i co za 
tym idzie – sugerowanie przyszłej drogi życiowej. Dla chłopców są to uchodzące 
za trudne kierunki techniczne i ścisłe, dla dziewcząt raczej nauki humanistyczne61. 
Inteligencja jest dwukrotnie częściej uznawana za ważną dla przyszłości chłopców 
niż dziewczynek. Ponadto w przypadku dziewczynek jako znaczące w ich przy-
szłym życiu wskazano korzystne małżeństwo, co u chłopców było bez znaczenia62. 
W badaniach Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak z 2001 roku wśród zawodów odpo-
wiednich dla kobiet wskazywano najczęściej nauczycielkę lekarkę–pediatrę, pielę-
gniarkę, sprzątaczkę, przedszkolankę czy gospodynię domową. To, co uderza 
w tym zestawieniu, to jego archaiczność, w żadnym stopniu nie odzwierciedla 
przemian zachodzących we współczesnym świecie63.

Ważny jest też styl pracy nauczycieli. Jak wskazują wyniki badań Romana Do-
laty i Barbary Murawskiej64, nauczyciele łączący niski poziom wymagań z klima-
tem emocjonalnego wsparcia stosują raczej prodziewczęcą dyskryminację, a na-
uczyciele skłaniający się do stawiania wysokich wymagań i zachowujący 
emocjonalny dystans – prochłopięcą. Sukcesy dziewczynek są uzasadniane ich 
pracowitością i wytrwałością, ich przystosowaniem się do reguł szkolnych, osią-
gnięcia chłopców – uważanych, jak wskazują badania L. Kopciewicz65, za „szkolnie 
niesprawnych” – tłumaczone są zdolnościami i poziomem inteligencji. Wobec 
uczniów nauczyciele bardzo często używają określeń: leniwi, niesystematyczni, ale 
zarazem błyskotliwi, o szerszym spojrzeniu, chętni do dyskusji, kwestionujący 
niektóre polecenia nauczyciela. Uczennice są określane jako: solidne, sumienne, 

59 Termin wprowadzony przez Teresę de Laurentis (1986).
60 M. Karkowska, op.cit.
61 Ibidem.
62 E. Górnikowska-Zwolak, Nauczycielskie koncepcje ról społecznych kobiety i mężczyzny – czyn-

nik wzmacniający czy osłabiający szanse rozwojowe dziewcząt i chłopców? [w:] Płeć i rodzaj w eduka-
cji…, op.cit., s. 85–91.

63 Ibidem.
64 R. Dolata, B. Murawska, Cechy nauczyciela i środowiska szkolnego a nasilenie dyskryminacji 

uczniów ze względu na płeć i pochodzenie społeczne, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1996, nr 2, s. 131–146.
65 L. Kopciewicz, Szkoła i dramat płci…, op.cit.
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ambitne, staranne, dokładne, wykonujące polecenia, ale też siedzące cicho, nie-
podejmujące dyskusji, ulegające wymaganiom. Interesujący jest fakt, że przy oce-
nie relacji rówieśniczych nauczyciele oceniają dziewczęta w sposób raczej nega-
tywny, jako zazdrosne, nieszczere i rywalizujące, natomiast w przypadku chłopców 
brak takich opinii. Pojawia się tylko zarzut wulgarności, ale w przypadku dziewcząt 
także. Ponadto stosowane są podwójne standardy, ocena uczennic jest druzgocąca, 
ich zachowanie uznawane jest za rażące, w przypadku uczniów nauczyciele 
są znacznie bardziej pobłażliwi. To chłopcy są też bardziej pożądanymi partnerami 
relacji dydaktycznych, a o ich szkolnej atrakcyjności decyduje właśnie ten poten-
cjał, który też częściowo jest przyczyną trudności z nimi: skłonność do dyskusji, 
kwestionowania narzucanych rozwiązań. Defi cyt pracowitości i staranności powo-
duje, że muszą wykorzystywać swój potencjał, by uzyskać pozytywne oceny, co 
w konsekwencji jest dla nich korzystne. Podstawowym problemem dziewcząt jest 
brak umiejętności „sprzedania” posiadanej wiedzy. Ważny jest też fakt, że nauczy-
ciele nie wymienili zdolności wśród atrybutów dziewcząt. Nie można przyjąć hi-
potezy, że uważają je za oczywiste, ponieważ pojawiły się po stronie chłopców, 
Kopciewicz sugeruje, że wyjaśnieniem może być przekonanie o „naturalnym de-
fi cycie”. Także proszkolna postawa dziewcząt, która gwarantuje im pochwały, pro-
wadzi w konsekwencji do niesamodzielności w myśleniu, oczekiwaniu na instruk-
cje w każdej sytuacji i w wielu przypadkach wycofywaniu się, gdy sytuacja 
wymaga podejmowania własnych decyzji66. Nawet wymieniane pozytywne cechy 
dziewcząt mogą być takimi tylko pozornie – wspomniana staranność np. w pro-
wadzeniu zeszytów uznawana jest za mało istotną i kontrastowana z błyskotliwo-
ścią chłopców. Ostatecznie dziewczęta poddawane są treningowi ugrzeczniania na 
płaszczyźnie dyscyplinarnej, ale też intelektualnej, trudzenia się, uległości, pasyw-
ności i milczenia, a chłopcy zyskują przyzwolenie na niegrzeczność też na obu 
płaszczyznach, są utwierdzani w przekonaniu o (czasem ukrytych) zdolnościach, 
otrzymują trening aktywności i beztroski67. 

Przekonania nauczycieli nie są tylko ich prywatnymi poglądami, przekładają 
się na szkolne praktyki, pochwały, reprymendy, komentarze, z którymi uczniowie 
i uczennice są konfrontowani. Podsumowując, zgodnie z kategoriami P. Bourdieu 
kapitał rodzajowy, który chłopcy wynoszą ze szkoły, jest znacznie wyższy. Sami 
nauczyciele uważają jednak, że są neutralnymi obserwatorami naturalnego zróż-
nicowania, nie ingerują w żaden sposób w sferę rodzaju. W opiniach uczennic jest 

66 Ibidem. 
67 Ibidem; L. Kopciewicz, Rodzaj i edukacja. Studium fenomenografi czne z zastosowaniem teorii 

społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław 2007.
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przeciwnie, szczególnie mocno odczuwają represjonowanie ze względu na wygląd 
fi zyczny i strój. Polska szkoła promuje formę kulturową „grzecznej dziewczynki” 
– skromnej, aseksualnej, nieszokującej, naturalnej. Uczennice kwestionują ten 
wzorzec, przeciwstawiając mu wzory bohaterek kultury popularnej68. Na ile repry-
mendy, żądanie „normalnego” wyglądu, stroju, fryzury i zachowania wpływają na 
nabycie tendencji do przyjmowania upokorzeń w milczeniu, braku reakcji na nie-
wygodne i trudne sytuacje społeczne?

Nauczyciele najczęściej zaprzeczają też istnieniu nierówności w codziennym 
życiu szkolnym. A zakładając, że problemu nie ma, pozostają nieczuli na jego prze-
jawy. Temat ten jest też niedoceniany w przygotowaniu pedagogicznym. Zdaniem 
Bourdieu odtwarzanie instytucjonalnych warunków braku wiedzy o przemocy 
symbolicznej, którą nauczyciele stosują, jest ważnym aspektem podtrzymywania 
istniejącego porządku społecznego69. Postawa silnej polaryzacji rodzajowej połą-
czona z przekonaniem o neutralności prowadzi do absolutyzacji różnic, a w kon-
sekwencji ślepoty na przejawy dyskryminacji. Stąd problematyka równych szans 
nie może zakorzenić się w środowisku nauczycielskim. Panuje dyktat różnic i wy-
pieranie wiedzy o ich społecznym konstruowaniu70. Czasami nauczyciele uważają 
wezwanie do refl eksji za wręcz niestosowne, jakby kwestionujące model koeduka-
cyjnego wychowania i założenie równości71.

5. Podsumowanie 

Mechanizmy socjalizacyjne w szkole działają delikatnie, często w sposób nieuświa-
domiony, ponieważ pokrywają się często z wpływami rodziny i otoczenia społecz-
nego. Dzieci wkraczające do szkoły są już po kilku latach treningu socjalizacyjne-
go związanego z płcią, w przeważającej większości znajdują się u progu 
konformizmu w rozwoju ról płciowych72. Co więcej, badania Chomczyńskiej-Ru-
bachy73 wskazują na słaby wpływ treningu hamowania stereotypów (dyskusje nad 
przypadkami połączone z analizą mechanizmów działania stereotypów płciowych) 

68 L. Kopciewicz, Polityka kobiecości…, op.cit.
69 Ibidem.
70 L. Kopciewicz, Rodzaj i edukacja…, op.cit.
71 L. Kopciewicz, Schematy rodzaju…, op.cit.; L. Kopciewicz, Wytwarzanie różnic rodzajowych…, 

op.cit.
72 M. Chomczyńska-Rubacha, Wpływ działań edukacyjnych…, op.cit.
73 M. Chomczyńska-Rubacha, Wstęp. Kulturowe konteksty pedagogicznych badań nad edukacją 

rodzajową [w:] Role płciowe…, op.cit., s. 5–8.
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na spostrzeganie stereotypów płciowych. Może to być argument za hipotezą „błęd-
nego koła”, sugerującą, że wszelkie próby treningu tego typu naruszają poczucie 
własnej wartości i prowadzą do aktywizacji mechanizmów obronnych. Hipoteza 
ta, wywodząca się z psychodynamiki, w czarnych barwach rysuje perspektywę 
powszechnej zmiany społecznej. Hipotezy wywodzone z teorii poznawczych także 
nie są optymistyczne – wskazuje się tu, iż przyswajamy więcej informacji pasują-
cych do schematów niż z nimi sprzecznych. Podobnie jak w poprzednim przypad-
ku, także i tu rola szkoły jest znacznie słabsza niż rodziny i otoczenia społecznego 
pierwszych lat życia. Może być jednak skuteczna, gdy jej działanie będzie stanowi-
ło kontynuację zmian społecznych i legislacyjnych74.

Tradycyjne podejście do socjalizacji dzieci do młodzieży zakładało odgórne 
kształtowanie tożsamości. Wychowanek miał być wtłoczony w przygotowany 
wzór75. Współczesna rzeczywistość ma charakter sfragmentaryzowany, obowiązu-
ją tysiące prawd, sądów i opinii rywalizujących o miano jedynej prawdziwej. Zbi-
gniew Kwieciński76 zwraca uwagę, że także rekonstruowanie kultury uniwersalnej 
w szkole przebiega fragmentarycznie, podkreślając schematyczne praktyki spo-
łeczne, a ukrywając te odbiegające od stereotypowych oczekiwań. Polski system 
edukacji realizuje więc przede wszystkim funkcję rekonstrukcyjną socjalizacji, 
budując świadomość uczniów na podstawie stereotypów, wzmacniając je i utrwa-
lając. W mniejszym stopniu realizowana jest funkcja adaptacyjna, ponieważ – jak 
wskazano – system oświaty nie reaguje w wystarczającym stopniu na przemiany, 
jakie zachodzą w społeczeństwie w systemie ról płciowych, a tym bardziej nie wy-
wiązuje się z funkcji emancypacyjnej77.

Co dalej? Rezultat takiego procesu socjalizacji, w którym rzeczywistość spo-
łeczna zostaje rozłożona na binarnej osi męskości i kobiecości, wydaje się komfor-
towy. Otrzymujemy przejrzysty układ, możliwość prostego zdefi niowania swojego 
miejsca w świecie. Ale jest to świat ograniczony78. W przypadku kobiet skutkiem 
może być m.in. generowanie nieadekwatnie zaniżonej samooceny, negatywnego 
wizerunku ciała, małej pewności siebie i obrazu własnych kompetencji, motywacji 
osiągnięć opartej na relacyjności i lęku przed sukcesem. W przypadku mężczyzn 
socjalizacja stereotypowego obrazu płci oprócz efektów pozytywnych może pro-

74 Ibidem.
75 M. Chomczyńska-Rubacha, Wstęp…, op.cit., s. 3–8.
76 Z. Kwieciński, op.cit.
77 D. Pankowska, Wychowanie…, op.cit.
78 A. Buczkowski, op.cit.
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wadzić do zawyżenia samooceny, przeceniania swoich możliwości i stawiania sobie 
celów nieadekwatnych do sytuacji czy zdolności79.

Zdaniem Kwiecińskiego wśród konsekwencji należy podkreślić m.in. ograni-
czenie uczniom dostępu do wielu opcji uczestnictwa w kulturze, części dostępu do 
kształcenia na poziomie wyższym, czego przykładem jest słabsze motywowanie 
i niższe oczekiwania od dziewcząt w odniesieniu do nauk ścisłych80. Co więcej, 
wyboru dokonuje się pozornie bez przymusu81. Realizacja adaptacyjnej funkcji 
szkoły wydaje się przyjmowaniem takich schematów ról płciowych, aby w konse-
kwencji narzucić zastany zestaw ról społecznych i zawodowych.

Taki sposób socjalizacji nie przygotowuje też uczniów do radzenia sobie z sy-
tuacjami dyskryminacji, seksizmu czy ograniczenia samorealizacji82, a tradycyjna 
dychotomizacja ról płciowych i koncepcji kobiecości i męskości może też mieć 
negatywne skutki dla życia rodzinnego. Równocześnie bowiem mamy do czynienia 
z przekształcaniem się oczekiwań wobec roli matki i ojca, ze szczególnym uwzględ-
nianiem ojców83.

Co może być rozwiązaniem? Istotą nie jest dostarczanie gotowych odpowiedzi 
i recept, ale konstruowanie punktów wyjścia poza dominujące interpretacje świa-
ta, wskazanie na lokalność i historyczność pozornie uniwersalnych sądów, odejście 
od założenia „bezpiecznej wiedzy”, które z góry defi niuje kobiecość i męskość84.
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SUMMARY:

How does the process of socialization to gender roles look like? Does the school respond 
to changes in society? An analysis of research on this subject rather indicates that the im-
plementation of adaptive function of school seems to be adopting such schemes of gender 
roles and as a consequence it imposes an existing set of social and professional roles. Th e 
result of such socialization process, in which social reality is decomposed into a binary 
axis of masculinity and femininity, is quite comfortable. However, it is a limited world. Th e 
crucial point of socialization is not to provide ready answers and prescriptions, but to 
construct the starting points beyond the dominant interpretations of the world, to point 
out the locality and historicity of the seemingly universal judgements and to move away 
from the “safe knowledge” assumption.
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