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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavlja še precej neraziskano temo na področju zaposlovanja v predšolski 

vzgoji. V vrtcih že od same zasnove predšolske vzgoje dominirajo ženske. Že leta 1041, ko je 

bogati ljubljanski trgovec Pavel Berlach ustanovil prvo sirotišnico, so v njej zaposlovali le 

pripadnice ženskega spola. Ženske so tako skozi vsa zgodovinska obdobja dominirale pri 

zaposlovanju na področju predšolske vzgoje. Šele v zadnjih desetletjih so se na področju 

predšolske vzgoje začeli pojavljati tudi moški. Čeprav je število moških v primerjavi z 

ženskami še vedno neprimerljivo manjše, se trend naraščanja tega števila počasi stopnjuje. 

Prihaja tudi do nihanj med posameznimi leti, kar pomeni, da kakšno leto število moških 

upade, vendar se naslednjo leto spet povzpne nazaj. V diplomskem delu sta skozi zgodovino 

predstavljena razvoj predšolske vzgoje in razvoj poklica vzgojitelja predšolskih otrok. 

Osredotočili smo se na delitev dela in s tem povezane neenakosti med spoloma. Predstavljen 

je tudi koncept moškosti, ki se je z razvojem človeštva posledično spreminjal. Vse bolj pa je 

pomemben tudi pomen moških pri vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, tako da se v 

zadnjem poglavju lotimo tudi te tematike, kjer si s pomočjo pomena udeležbe očeta pri vzgoji 

otrok pomagamo razlagati pomen udeležbe vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu. Glavni cilj 

empiričnega dela diplomskega dela je bil raziskati, zakaj se tako malo število moških odloči 

za vzgojiteljski poklic. Ugotovitve kažejo, da vzgojitelji v vrtcih ne občutijo toliko negativnih 

vplivov družbe, kot to razlagajo različni avtorji, in za to, da se moški ne odločijo za poklic 

vzgojitelja, »krivijo« predvsem družbo, ki naj bi bila splošno negativno stereotipno 

usmerjena. Pokazalo se je, da na to v resnici največ vpliva slabo plačano delo poklica.  
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SUMMARY 

The aim of this thesis is to present a fairly unexplored topic in the sector of early childhood 

education (ECE), namely the ‘absence’ of men in this sector.  

Since the introduction of kindergartens early childhood educators have been women. The first 

Slovene orphanage, founded by Pavel Berlach, a wealthy merchant from Ljubljana, in 1041, 

had an all-female staff. All throughout the course of history early childhood educators were 

women. Only recently men started to come forward. Their numbers are still much smaller but 

they are slowly increasing although they fluctuate slightly over the years. This thesis presents 

a short history of development of early childhood care and professions associated with it. The 

focus is on division of labour and gender inequality that goes with it hand in hand. We also 

tried to shed some light on masculinity concept and its changes through history.  

Men are gaining in importance in this sector, which is dealt with in the last chapter. We seek 

to explain the importance of men in ECE with the importance of a father in a family. The 

empirical part of the thesis examines why men so rarely choose to work with young children. 

Our research shows that male ECE teachers are not as exposed to negative influences as some 

authors try to convince us. The same authors put the blame for small numbers of men in these 

occupations on society and its negative stereotypes. We have, however, established that the 

main reason is actually low salary associated with professions in ECE. 
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1. UVOD 

Vedno poudarjamo diskriminacijo žensk, medtem ko se o diskriminaciji moških ne govori. O 

tem, kako so ženske vključene v zaposlovanje in kakšen je njihov status, je bilo narejenih 

veliko raziskav. Vse večje število žensk se odloča za t. i. »moške poklice«, saj jim prinašajo 

boljši status v družbi in v večini primerov so to še vedno bolje plačani poklici. Za »ženske 

poklice« kot so npr. pedagoški poklici, tukaj mislimo predvsem na poklic vzgojiteljice oz. v 

slučaju moških, vzgojitelja predšolskih otrok, se odloča zelo malo moških. Moški, ki 

razmišljajo o tovrstnih poklicih, se znajdejo pred velikim izzivom, saj jim ti poklici ne 

prinašajo velikih zaslužkov in pogosto z izbiro presenetijo ostale ljudi. Otroci v vrtcu so 

podvrženi ženskim vzgojiteljicam in tako že od samega začetka dobivajo vtis, da so za vzgojo 

in izobraževanje odgovorne le ženske. S tem so povezani tudi predsodki o vzgojiteljih, ki se 

pojavijo vrtcih.  

Statistični podatki kažejo, da v vrtcih močno dominirajo ženske, ne moremo pa več trditi, da 

gre za poklic, ki je v domeni izključno žensk. Veliko različnih teoretikov in avtorjev piše o 

ženskah, ki vstopajo v tradicionalno »moške« poklice, malo pa je tistih, ki jih zanima vstop 

moških v tradicionalno »ženske« poklice. 

V teoretičnem delu diplomskega dela bomo predstavili, kdaj je prišlo do feminizacije 

vzgojiteljskega poklica in kako se je razmerje zaposlenih vzgojiteljev in vzgojiteljic 

spreminjalo skozi zgodovino. Ukvarjali se bomo z delitvijo dela in neenakostjo spolov ter 

poudarili pomen udeležbe moških v predšolski vzgoji. Lotili se bomo tudi razlage moškosti in 

se dotaknili stereotipov, povezanih z vstopom moških v tradicionalno »ženske« poklice.  

V empiričnem delu diplomskega dela bomo proučevali, ali imajo zaposleni vzgojitelji 

stereotipne pomisleke, da je poklic vzgojitelja predšolskih otrok primeren le za ženske in gre 

za tradicionalno ženski poklic. Raziskali bomo, v kolikšni meri je družbeni vpliv odgovoren, 

da se moški ne odločajo za poklic vzgojitelja predšolskih otrok in ali imajo moški strah, da bi 

z izbiro poklica, ki velja za tradicionalno »ženskega«, izgubili del moškosti. Zanimalo nas bo 

tudi, če je slabo plačano delo poklica vzgojitelja predšolskih otrok razlog za to, da se moški 

ne odločajo za ta poklic.  

Med študijem me je kar velikokrat zmotilo, da sem bil edini moški, ki se je odločil za študij 

predšolske vzgoje. To je bilo kar moteče predvsem na začetku, in sicer zaradi samega 

občutka, da sem kar naenkrat pristal v izključno ženskem okolju. Ker me je vedno zanimalo, 
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zakaj se tako malo število moških odloči za ta poklic, sem si za naslov diplomskega dela 

izbral naslov Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu in želel raziskati, zakaj se tako malo 

moških odloči za poklic vzgojitelja predšolskih otrok.  

  



Bučar, S. (2014). Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 
 
 

3 
 

2. RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE  

Razvoj predšolske vzgoje do leta 1880 

Predšolska vzgoja se je razvijala v odvisnosti od razvoja in sprememb v družbi. Prehod iz 

manofakturnega k industrijskemu načinu proizvodnje je povzročil, da so bili starši večino 

časa zdoma, kar je posledično pomenilo, da so otroci doma ostajali sami (Vonta, 2009:19). 

Prvotni namen otroških zavetišč je bil v varstvo sprejemati otroke, katerih matere so 

opravljale delo zunaj doma. Zavetišča so ustanavljali tudi župniki in veletrgovci, vendar so 

bili ti le na vodilnih položajih. Z otroci so se ukvarjale le ženske. Leta 1041 je bogati 

ljubljanski trgovec Pavel Berlach ustanovil sirotišnico. V njej so vzgajali gojence in sirote, ko 

so ti odrasli, so jih tudi izučili poklica, ki jih je veselil, ter poskrbeli za njihovo zaposlitev. Do 

kdaj je sirotišnica delovala, ni znano. V 18. stoletju je cesarica Marija Terezija zahtevala 

obnovitev sirotišnice. Tako so leta 1757 v prenovljeno sirotišnico začeli sprejemati otroke iz 

različnih mest. Tovrstne ustanove so bile le sirotišnice in niso bile varstvene narave. 

Najstarejši zapis o predšolskem varstvu na slovenskem ozemlju izhaja iz leta 1756 (Pavlič, 

1991:30). 

E. Singer (v Batistič Zorec, 2003) navaja, da se kot prva institucija za predšolske otroke 

omenja Oberlinova šola, kljub temu da so ob njenem nastanku leta 1770 že obstajale 

materinske šole in druge ustanove, namenjene varstvu predšolskih otrok. Funkcija Oberlinove 

šole je bila mnogo širša od zgolj varovanja otrok, kar so ponujale ostale ustanove za 

predšolske otroke (Batistič Zorec, 2003:113).  

Leta 1834 je bilo v Ljubljani odprto prvo otroško zavetišče (Kleinkinder-Bewahranstalt). Vanj 

so sprejemali malčke, stare od dveh do petih let. Ti otroci so prihajali iz revnejših družin. Za 

vzdrževanje zavoda so vsako leto priredili razkošne zabave, kjer so premožnejši zbirali 

prostovoljne prispevke. Prvo tovrstno zavetišče je bilo ustanovljeno leta 1830 na Dunaju. Ko 

so odpravili otroška zavetišča, so začeli ustanavljati vrtce, ki so za razliko od zavetišč morali 

imeti prostor za igranje, kuhinjo, jedilnico, spalnico, umivalnico, pralnico za osebje in 

stanovanje za vzgojiteljico (Pavlič, 1991:20).  

Leta 1863 so na Dunaju odprli prvi zasebni vrtec po Fröblovem zgledu. Tudi na slovenskem 

ozemlju so se začeli načrtno odpirati vrtci kot vzgojne ustanove za predšolske otroke. 

Namenjeni so bili izbrancem iz bogatejših družin. Leta 1896 je v veljavo stopil nov zakon, ki 
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je urejal splošno osnovnošolsko obveznost, opredeljeval pa je tudi otroške vrtce kot vzgojne 

ustanove, ki dopolnjujejo družinsko vzgojo. Leta 1872 so bili objavljeni trije državni 

dokumenti, ki so bili pomembni za vrtce: »Ministrski razpis o otroških vrtcih in tem sorodnih 

zavodih, ministrski ukaz z določili o otroških vrtcih in njim podobnih zavodih, navodila 

šolskim nadzornikom glede otroških vrtcev« (Batistič Zorec, 2003:119). Istega leta je bilo 

sprejeto tudi, da so vrtci namenjeni vsem otrokom po tretjem letu starosti, ne le tistim iz 

bogatih družin. Vrtce so v večini ustanavljale dobrodelne in cerkvene organizacije, društva in 

pa tudi zasebniki, ki so delovali po Fröblovih načelih (prav tam).  

Razvoj predšolske vzgoje med leti 1880 in 1960 

Po letu 1880 se je mreža otroških vrtcev začela širiti po vsem slovenskem ozemlju, saj so 

delovali zasebni in občinski vrtci ter vrtci narodnoobrambne družbe. Mreža predšolskih 

ustanov je bila najgostejša v Ljubljani. Poučevalo je 11 vzgojiteljic in hospitiralo 14 

pripravnic. Leta 1886 so v Celju odprli prvi šolski zavod Družbe sv. Cirila, prevzele so ga 

šolske sestre. Sledilo je odpiranje vrtcev v Trstu. Otroške vrtce Ciril Metodove družbe so 

ustanavljali vse do leta 1918 (Pavlič, 1991:51).  

V začetku 19. stoletja je v Evropi in Ameriki nastalo več poskusnih šol za mlajše otroke 

(infant school), ki so jih financirali liberalni aristokrati in prosvetljeni meščani z namenom, da 

bi zmanjšali revščino in nemoralnost med ljudmi (Batistič Zorec, 2003:113).  

V 19. stoletju so na območju Slovenije delovale različne oblike varstva predšolskih otrok 

(otroška zavetišča, otroška zabavišča). Ustanavljale in financirale so jih dobrodelne in 

cerkvene organizacije (Bela knjiga, 2011:65). »Po drugi svetovni vojni je predšolska vzgoja 

postala vse bolj prepoznavni sestavni del družbenega, socialnega, zdravstvenega in vzgojnega 

varstva otrok« (prav tam). 

Alternativo otroškim šolam so predstavljale t. i. damske šole, kjer so za otroke skrbele starejše 

ženske in v katerih ni bilo strogih zahtev. Sredi 19. stoletja so nastale tudi prve jasli v Franciji, 

nato pa so se začele širiti tudi po drugih evropskih državah. Namen jasli je bil varstvo in nega 

otrok do dveh let starosti. V jaslih so delale negovalke, ki so se izobraževale v dveletni šoli za 

negovalke, od leta 1960 naprej pa so se usposabljale na srednji šoli za medicinske sestre 

pediatrične smeri (Batistič Zorec, 2003:141). 
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Vrtce je urejala posebna zvezna Uredba o ustanavljanju dečjih jasli in otroških vrtcev. Splošni 

zakon o šolstvu (1958), ki je urejal vrtce, so ustanavljali občinski odbori, stanovanjske 

skupnosti ter gospodarske in družbene organizacije (prav tam).  

Razvoj predšolske vzgoje med leti 1960 in 2011 

Leta 1968 je bila ustanovljena Skupnost otroškega varstva Slovenije, ki je usmerjala in 

spremljala razvoj vrtcev. Zakon o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke je bil 

prvi samostojni zakon za vrtce, ki je nastal leta 1971. Sledile so novosti na področju 

predšolske vzgoje: leta 1979 je bil sprejet prvi nacionalni program za vrtce (Vzgojni program 

za vzgojo in varstvo predšolskih otrok), leta 1980 pa nov zakon (Zakon o vzgoji in varstvu 

predšolskih otrok), ki je predšolsko vzgojo prepoznaval kot del celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema. Leta 1981 je sledila priprava Vzgojnega programa priprave otrok na 

osnovno šolo. V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je bila značilna širitev vrtcev, 

ki so zaposlenim staršem nudili urejeno varstvo otrok. Odstotek vključenosti otrok v vrtce 

glede na celotno populacijo je naraščal vse do leta 1987 (Bela knjiga, 1995:36).  

Po oblikovanju prve slovenske vlade so vrtci najprej bili umeščeni pod Republiški komite za 

zdravstveno in socialno varstvo, nato pa leta 1992 pod Ministrstvo za zdravje, družino in 

socialne zadeve. Vrtci od leta 1993 sodijo v resor Ministrstva RS za šolstvo in šport. 

Ustanavljajo in financirajo jih občine. Delujejo v namensko grajenih stavbah, redkeje v 

preurejenih stanovanjskih ali šolskih prostorih. Pedagoške delavke in delavci v vrtcu so 

vzgojiteljice in vzgojitelji ter pomočnice in pomočniki vzgojiteljice ali vzgojitelja. Namen 

vrtcev ni le zagotavljanje varstva otrok in reševanje socialnih problemov, temveč tudi 

dopolnjevanje družinske vzgoje in dvig kakovosti življenja predšolskega otroka. Raziskave 

kažejo, da izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev vpliva na kakovost predšolske vzgoje 

(The Effects of Group Size, Rations and Staff Training On Child Care Quality, 1993; Evans, 

1993). Javni vrtci izvajajo dnevne in poldnevne programe. Dnevni program traja od 6 do 9 ur, 

izvaja se dopoldne, popoldne ali izmenično. Poldnevni program pa traja od 4 do 6 ur. 

Programi so namenjeni otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo 

(Bela knjiga, 1995:37). 
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3. IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC  

Izobraževanje vzgojiteljic med leti 1800 in 1887 

Politična šolska ustava iz leta 1805 je predpisala, da morajo učiteljice za odpiranje zasebnih 

vrtcev in šol pridobiti dovoljenje deželnih šolskih oblasti. Zasebne učiteljice so morale imeti 

usposobljenostno spričevalo o strokovnosti. Leta 1853 je vzgojiteljica od deželne vlade dobila 

prvo dovoljenje, da sme odpreti vrtec za majhne otroke. V tistem času je bilo ustanovljenih 

zelo veliko zasebnih vrtcev, katerih ustanoviteljice so bile ženske. V Ljubljani je deloval tudi 

zasebni otroški vrtec Društva evangeličanskih gospa. Nekateri vrtci, ki so jih vodile otroške 

vrtnarice, so delovali le malo časa, drugi pa so razvili ter postali državne ustanove. Z 

odpiranjem otroških vrtcev se je pojavilo tudi vprašanje o izobraževanju vzgojiteljic. 

Učiteljice, ki so dobile splošno izobrazbo za poučevanje na osnovnih šolah, še niso ustrezale 

zahtevam vzgoje in varstva predšolskih otrok. Prvo znano šolo za vzgojiteljice so ustanovili 

na Dunaju leta 1868, nato pa so po njenem zgledu ustanavljali šole tudi drugje po avstro-

ogrski monarhiji (Pavlič, 1991:163). 

Za razliko od učiteljskega poklica, ki se je postopoma feminiziral, je bil vzgojiteljski poklic že 

v preteklosti namenjen samo ženskam, čeprav so bili na prvih učiteljiščih, ustanovljenih leta 

1869 organizirani enoletni tečaji tako na moških kot ženskih učiteljiščih, to pa zato, ker je bil 

vodja vrtca lahko tudi moški (Dolanc v Cencič, Čagran, 2002:107). 

Istega leta je Zakon o javni šoli določil, da se otroška zavetišča in zabavišča, ki so postala 

skrb države in občin, lahko priključijo osnovni šoli (Bela knjiga, 2011:65). O povsem 

ženskem poklicu v preteklosti pričajo imena za poklic, kot so npr. zabavilje, otroške vrtnarice 

in negovalke (Sadar v Cencič, Čagran, 2002:107).  

Posamezna društva so sama izobraževala vzgojiteljice in tako je znano, da je bil v Trstu 

organiziran prvi tak tečaj, ki je seznanjal vrtnarice s Fröblovo metodo. Na tečaju so poučevali 

profesorji ženskega učiteljišča, učiteljice dekliške vadnice in otroške vrtnarice (Pavlič, 

1991:163).  

Državni zakon in Ministerski ukaz (1872) sta predvidevala, da ima sposobnost za delo v 

otroških vrtcih le pripadnica ženskega spola. Ministerski ukaz iz leta 1872 navaja: »kjer tedaj 

državna ženska učiteljišča že obstoje ali kjer se ta še ustanove, bodo morale ta iste odslej 

delovati tudi na izobraževanje otroških vrtnaric. Poleg tega je v ta namen na nekaterih 
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učiteljiščih, koja bom jaz določil, ustanoviti še posebne tečaje, podobnim onim za učiteljice 

ženskih ročnih del« (Maglica, 2005:50). 

Iz zapisa lahko sicer opazimo, da je pogoje za delo v otroških vrtcih postavljal moški, med 

zaposlenimi v vrtcih pa so takrat smele biti le ženske.  

Vzgojiteljice v vrtcih so morale izpolnjevati naslednje pogoje: nikoli niso smele biti 

kaznovane, dopolniti so morale 24 let, imeti so morale »spričevalo zrelosti za občne ljudske 

šole« in dokazilo, da so se seznanile z delom vzgojiteljice med tem, ko so vsaj tri mesece 

hospitirale v otroškem vrtcu. Kandidatke, ki so ustrezale vsem pogojem, so lahko samostojno 

vodile vrtec. Delo v vrtcih je bilo pod nadzorom šolskih oblasti (Maglica, 2005:51). 

Izobraževanje vzgojiteljic med leti 1887 in 1945 

Prve otroške vrtnarice so strokovni izpit opravljale leta 1887. V tečaj so bila vključena 

dekleta, stara nad 16 let. Imeti so morala dober posluh za glasbo, čutiti ljubezen do otrok, 

nadomeščati mater in njeno ljubezen. Opazovala naj bi otrokovo naravo in dušo. Vrtnarice so 

prejele zaključno spričevalo od šolske oblasti. Pri izpitu je bil prisoten vladni zastopnik, brez 

njega ni bilo mogoče izdati spričevala. Prva slovenska strokovna knjiga Navod Slovenski 

vrtnarici (1894) govori o pripravljalnici za vrtnarice, ki se izvaja na javnih učiteljiščih ali 

posebnih tečajih na teh zavodih. Navod (1894) govori tudi o osebju samostojnega vrtca, ki 

ima voditeljico, ki vodi in nadzoruje delovanje drugih oseb oz. vrtnaric in strežnic. Vsaka 

vzgojiteljica oz. vrtnarica ima lahko 40 otrok. Isti dokument vsebuje tudi naloge vrtnarice oz. 

»opravilni načrt«, dolžnosti voditeljice oz. vrtca, dolžnosti postrežnice in predpisuje zapisnike 

(Maglica, 2005:53).  

V knjigi z naslovom Navod slovenski vrtnarici je avtor Kamušič opisal tudi duševni in telesni 

razvoj otrok, pisal je o zgodovini in pomenu otroškega vrtca ter predstavil zakonska določila 

(Batistič Zorec, 2003:120). Leta 1908 so izšla Navodila slovenskim vrtnaricam, ki v poglavju 

Občevanje z otroki, dajejo navodilo vrtnarici: »bodi prijazna, poglobi se v svoj poklic, opazuj 

otroško naravo in dušo, bodi pravična vsem, ne sodi prenaglo, nastopaj vselej svojemu 

poklicu dostojno« (Maglica, 2005:52).  

Veliko navodil, ki so jih imele voditeljice vrtca, je zelo podobnih navodilom sodobnega 

kurikuluma za vrtce. Opisane so dolžnosti voditeljice (sedanje ravnateljice). Tudi takrat so se 

vzgojiteljice oz. vrtnarice sestajale na raznih sestankih in posvetih. Leta 1923 so ustanovili 



Bučar, S. (2014). Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 
 
 

8 
 

krajše pripravljalne tečaje za vrtnarice, namenjene delovanju le na omejenem območju. 

Zaposlile so se tudi vrtnarice, ki so izobrazbo pridobile še v avstro-ogrski monarhiji. Leta 

1940 je država izdala Pravilnik o izobraževanju otroških vrtnaric (Ministrstvo za prosveto), 

vendar se zaradi takratnih razmer pravilnik ni izvajal (Maglica, 2005:53).  

Na novo ustanovljena država SHS je veliko manj skrbela za ustanavljanje in širjenje 

predšolskih ustanov. Statistični podatki kažejo, da je do leta 1926 strokovni izpit za 

vzgojiteljice opravilo 429 deklet. Zakon iz leta 1929 ni zahteval izdelavo programa za otroške 

vrtnarice. Tako je Ministrstvo prosvete z odlokom izdalo program dela jugoslovanskih 

otroških vrtcev. Leta 1934 je zakon o narodnih šolah sprejel pravila o opravljanju praktičnega 

izpita za vzgojiteljice. Praktični izpit je zajemal nastop v otroškem vrtcu, po tem nastopu pa 

so morale kandidatke opraviti še pisni teoretični del. Tik pred drugo svetovno vojno je 

Ministrstvo za prosveto izdalo pravilnik o izobraževanju otoških vrtnaric. Zahteval je, da se 

na učiteljiščih odprejo redni tečaji. Po statističnih podatkih je leta 1940 bilo vseh otroških 

vrtnaric 85 (Pavlič, 1991:163).  

Izobraževanje vzgojiteljic med leti 1945 in 1991 

Ker je bilo iz preteklosti kar nekaj slabih izkušenj, se je moral na področju izobraževanja 

vzgojiteljic narediti premik. Tako so vzgojne naloge otroškega varstva zahtevale visokošolsko 

izobraženo, kulturno in življenjsko zrelo usposobljeno vzgojiteljico. Po vojni je predšolske 

ustanove prevzelo Ministrstvo za socialno politiko. Leta 1945 je že izvajalo tečaje za 

usposabljanje vzgojiteljic v sklopu socialno-politične šole. Na tečaje je bilo vpisanih 33 

kandidatk. Leta 1946 je bila v Ljubljani ustanovljena enoletna šola za vzgojiteljice. V šolskem 

letu 1945/1950 so ustanovili štiriletno srednjo strokovno šolo za vzgojiteljice, enoletno šolo 

za pomožne vzgojiteljice v Ljubljani in petmesečni tečaj za pomožno vzgojno osebje (Pavlič, 

1991:173). 

Prve dijakinje srednje vzgojiteljske šole so maturirale leta 1953. Po drugi svetovni vojni je 

pedagoška znanost ves čas napredovala, kar se je kazalo v proučevanju, načrtovanju in 

razvoju predšolske vzgoje. Na kakovosti je pridobilo tudi izobraževanje vzgojiteljic. Pravilnik 

o ureditvi in delu vrtca iz leta 1950 je opredelil kadrovske zahteve za delo v vrtcih. Delavci 

vrtca so bili upravnik, vzgojiteljica, ekonom, pomožno osebje, zdravnik in medicinska sestra. 

Ministrstvo za prosveto je skrbelo za potrebno število vzgojnega osebja v vrtcih. Pred 

začetkom delovnega razmerja so morale vzgojiteljice na zdravniški pregled. Posamezen vrtec 
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je vodila upravnica, otroci so bili razdeljeni v dve skupini, pod vodstvom dveh vzgojiteljic. V 

pomoč obema skupinama je bila tudi negovalka, za prehrano pa je skrbela kuharica. 

Administrativne zadeve je urejala honorarno zaposlena administratorka. Vzgojiteljice so 

delale po šest ur, v to delo pa niso bile vključene priprave na delo (Maglica, 2005:56).  

Leta 1980 je nastal Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki je sledil 

razvoju predšolske vzgoje v svetu. Po njem je vzgojno-varstvena organizacija izvajala vzgojo 

in varstvo predšolskih otrok po programih vzgojnega dela, ki so bili namenjeni vsem 

otrokom, ki so bili sprejeti v dnevno varstvo. Krajevna skupnost pa je lahko organizirala tudi 

dnevno varstvo otrok do tretjega leta v varstvenih družinah in raznovrstne oblike vzgojnega 

dela zunaj svojega sedeža (Batistič Zorec, 2003:142).  

Leta 1984 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani začel delovati oddelek za predšolsko vzgojo. 

Začel je z izvajanjem dvoletnega višješolskega izobraževanja vzgojiteljic in vzgojiteljev 

predšolskih otrok (http://www.pef.uni-lj.si).  

Izobraževanje vzgojiteljic med leti 1991 in 2011 

Oddelek za predšolsko vzgojo je leta 1995 začel izvajati triletni program Predšolska vzgoja, v 

katerem se izobražujejo bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok. Po končanem 

študiju se lahko zaposlijo v vrtcih, prvem razredu devetletne osnovne šole ter v drugih 

institucijah, ki se ukvarjajo s predšolskimi otroki. Letno je v redni študij sprejetih približno 90 

študentov oz. študentk, v izredni študij pa 60. Cilj študija je izobraziti široko razgledane 

vzgojitelje in vzgojiteljice, ki bodo usposobljene za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z 

mlajšimi otroki. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se izvaja tudi magistrski študij, ki temelji 

na delu v manjših skupinah ter upoštevanju individualnih potreb in interesov podiplomskih 

študentov oziroma študentk. Po končanem študiju so usposobljeni za raziskovanje, vodenje in 

razvoj kakovosti vrtcev ter za specialno-didaktična področja. Od leta 2004 pa na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani poteka program Izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, ki je namenjen 

diplomantom in diplomantkam drugih univerzitetnih programov fakultet in umetniških 

akademij, ki se želijo usposobiti za delo s predšolskimi otroki (prav tam). 

V skladu s sedanjim pravilnikom je lahko vzgojiteljica oz. vzgojitelj predšolskih otrok, kdor 

je končal višješolski ali visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja. Lahko pa 

opravlja ta poklic tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in si pridobil naziv 
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profesor ali univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, 

humanističnih ved in družboslovja ali visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski 

program iz socialnega dela in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske 

vzgoje (Bela knjiga, 2011:92).                  

4. DELITEV DELA IN NEENAKOSTI SPOLOV 

4.1. DELITEV DELA PO SPOLU 

Na splošno imajo pri delitvi dela prednost moški, kajti organizacije bolj cenijo moške in 

njihove kvalitete. Tako je tudi v tipično ženskih poklicih na vodilnih položajih nesorazmerno 

veliko moških. Na primer, v bolničarskem poklicu moški 'obvladujejo' visoko tehnološka 

mesta, kot sta na primer intenzivna nega in urgentna medicina, ter tista področja, kjer je 

potrebna fizična moč (psihiatrija in ortopedija). Osnovnošolski učitelji tako po navadi učijo 

višje razrede in svoje delo dopolnjujejo še z dodatnim poukom in administrativnim delom. 

Knjižničarji so pogosteje kot knjižničarke zaposleni na delovnem mestu, kjer je potrebno 

računalniško znanje in znanje iz informatike, in pogosteje kot knjižničarke delajo v večjih 

akademskih in javnih knjižnicah. Moške znotraj »ženskih« poklicev pritegnejo poklici, 

povezani s tipično moškimi lastnostmi: močjo, tehniko/tehnologijo in poslovodenjem 

(Williams, 1995:12).  

Med vsemi možnimi delitvami dela, kot so delitev dela po izobrazbi, starosti, rasi, sloju itd., 

obstaja tudi delitev dela po spolu. Ta predpisuje, kaj naj delajo moški in kaj ženske. Delitev 

dela po spolu znotraj določne kulture velja za samoumevno. Najstarejša delitev dela, ki se je 

pojavila že z nastankom človeške družbe, je bila delitev dela po starosti in spolu. Konec 19. 

stoletja in v začetku 20. stoletja je prišlo do izrazitega ločevanja na »moške« in »ženske«. 

»Moški poklici« so dobili značilnosti racionalnosti in učinkovitega tekmovanja, »ženski« pa 

altruizma in humanosti. Poklici, kot so delo učiteljice, vzgojiteljice, medicinske sestre in 

socialne delavke, spominjajo na delo v družini in v nekem smislu pomenijo njegovo 

nadaljevanje (Barle, 1994:228).  

Parsons (v Haralambos in Holborn, 1999:595) označuje žensko vlogo v družini kot 

ekspresivno, kar pomeni, da ženska ustvarja toplino, varnost in čustveno podporo. To je nujno 

potrebno za učinkovito socializacijo naraščaja. Moški, ki je oskrbovalec družine, preživi dan 

v stresu in zaskrbljenosti. Ekspresivna ženska sprošča moževo napetost tako, da utrujenega 

oskrbovalca obda z ljubeznijo in razumevanjem. Isti avtor (prav tam) trdi, da mora v družini, 
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da bi učinkovito delovala kot družbeni sistem, obstajati jasna delitev dela gleda na spol. V 

tem smislu se instrumentalna vloga moškega in ekspresivna vloga ženske dopolnjujeta 

(Haralambos in Holborn, 1999:595). 

Giddens (2000) navaja, da se je razlikovanje med moškim delom za denar in ženskim 

domačim delom začelo, ko se je produkcija ločila od domačega okolja in se začela razvijati v 

tovarnah, pisarnah in drugih delovnih mestih izven doma. Večina žensk, ki je imela plačano 

zaposlitev, je le-to opravljala doma; kot gospodinjske pomočnice, čistilke, vzgojiteljice. Po 

drugi svetovni vojni je večina žensk začela prehajati v aktivni del prebivalstva, vendar še 

vedno obstajajo razlike (Giddens, 2000).  

Čeprav so ženske vse bolj delovno aktivne, še vedno opravljajo večino gospodinjskega dela 

doma, medtem ko moškim ostane več prostega časa. Moški ohranjajo tradicionalno vlogo v 

tem smislu, da v povprečju še vedno prispevajo večji delež družinskega proračuna. 

Zaskrbljujoče se zdi dejstvo, da je povprečna ženska plača še vedno nižja od moške 

povprečne plače. Moški imajo v splošnem boljše delovne in plačilne pogoje za enako delo kot 

ga opravljajo ženske. Po večini so moški tudi na vodstvenih delovnih mestih (prav tam). 

Z vrednotenjem poklicev je povezana tudi feminizacija poklicev. Pojav feminizacije nekaterih 

poklicev zmanjšuje njihovo vrednost v družbi in s tem podcenjuje žensko delo. Primer za to je 

delo učitelja, ki je bil še v začetku 20. stoletja predvsem moški poklic. Učiteljski poklic je bil 

v družbi dobro cenjen in spoštovan, ko pa so vanj prihajale ženske, se je vrednost poklica 

postopoma zmanjševala. Ženske so omejene pri vstopanju na vodstvena delovna mesta, saj še 

vedno prevladujejo patriarhalni kulturni obrazci v okviru družine. To jim onemogoča dodatno 

izobraževanje, podaljšanje delovnika, službena potovanja ter kakršnokoli drugo izostajanje od 

doma zaradi službenih obveznosti (prav tam).  

Za poklic vzgojitelja se odloči zelo malo moških. Ta pojav lahko povežemo tudi s tem, da 

velja sledeče: če pride ženska v tradicionalno moški poklic, pomeni, da se je povzpela po 

družbeni lestvici navzgor; če pa pride v tradicionalno ženski poklic moški, pomeni, da je 

padel po njej navzdol. Mogoče je prav to eden izmed razlogov, da se moški, tudi če jih poklic 

zanima, ne odločijo zanj.  
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4.2. BIOLOŠKE IN KULTURNE RAZLIKE DELA GLEDE NA SPOL 

V večini družb obstaja delitev dela po spolu, različnih spolnih vlogah, prav tako pa smo 

soočeni tudi s trditvami o različnih osebnostnih oz. značajskih lastnostih moških in žensk. V 

družbi obstajajo precej jasno začrtane meje o tem, kakšno ravnanje je primerno za žensko in 

kakšno za moškega. Murdock (v Haralambos in Holborn, 1999) vidi biološke razlike med 

moškimi in ženskami kot temeljne delitve dela v družbi glede na spol, vendar pa meni, da 

moških in žensk ne usmerjajo gensko utemeljene značilnosti, ki bi jim pripisale neko 

določeno vlogo. Meni, da biološke razlike, kot so večja fizična moč pri moških, in dejstvo, da 

ženske rodijo otroke, vodijo do spolno pogojenih vlog iz praktičnosti. Ženske so zaradi 

bioloških funkcij (rojevanje otrok, dojenje) in fizičnih lastnosti bolj omejene na dom in manj 

naporna opravila. Nosečnost in zgodnje dojenje vzpostavita med otrokom in materjo močno 

vez, ki tudi vpliva na razporejanje vlog med biološkima spoloma (v Haralambos in Holborn, 

1999:594).  

Ann Oakley (v Haralambos in Holborn, 1999) se ne strinja, da obstaja kakršnakoli naravna 

delitev dela ali razdelitev družbenih vlog glede na spol. Trdi, da Murdock (prav tam) gleda na 

ženske z vidika zahodnjaške vloge gospodinje matere. Preučuje številne družbe, v katerih 

biologija le malo vpliva na ženske vloge. To utemelji s primeri družb, v katerih drvarijo 

izključno ženske, v katerih so ženske same odgovorne za poseke ter družbe, v katerih sta 

moški in ženska odgovorna za kuhanje. Opaža, da veliko raziskav kaže, da materina 

zaposlitev nima nobenih škodljivih učinkov na razvoj otroka. Celo trdi, da naj bi zaposlene 

ženske bolj uživale z otroki in bile manj razdražljive kot ženske, ki so ves čas doma 

(Haralambos in Holborn, 1999:596). 

A. Oakley (v Haralambos in Holborn, 1999) meni, da so vloge spolov ustvarjene kulturno in 

ne biološko. Ljudje se prilagodijo načinom vedenja, ki prevladujejo v določeni kulturi pri 

moških in ženskah. Čeprav se moški in ženske obnašajo na različne načine, za kar obstajajo 

biološke težnje, lahko kulturni faktorji le-te preglasijo. A. Oakley (v Haralambos in Holborn, 

1999) prihaja do naslednjih sklepov (prav tam):  

- družbene vloge spolov so kulturno, ne pa biološko določene, 

- dokazi iz vrste različnih družb kažejo, da ni nobenih takih opravil (razen rojevanja 

otrok), ki jih opravljajo samo ženske,  

- biološke značilnosti ne omejujejo žensk, da bi opravljale določene poklice,  
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- materinska vloga je kulturna konstrukcija, dokazi iz raznih družb kažejo, da otroci ne 

zahtevajo tesnega, intimnega in stalnega razmerja z likom ženske matere. 

4.3. NEENAKOST SPOLOV 

Še vedno je ena od skupnih značilnosti vseh družb v Evropi konec 20. stoletja precej vidna 

družbena neenakost po spolu. Večina feministk meni, da je položaj žensk na trgu delovne sile 

pomemben vir ženskega neugodnega položaja. Prizadevajo si za uvajanje enakih možnosti na 

trgu delovne sile v okviru zakonodaje in s pomočjo spreminjanja stališč. Ženske so nasploh 

slabše plačane za svoje delo kot moški, bolj verjetno so zaposlene za polovični delovni čas, v 

poklicih, kjer delajo, so največkrat na nižjih položajih, navadno opravljajo določene vrste del 

in največkrat dela z nizkim statusom (Jogan, 1999:143). 

Mnogi moški v pretežno ženskih poklicih so tarče posmeha. Humorist v nekem časopisu je 

mnenje mnogih povzel takole: »Za opravljanje ženskih poklicev človeku ni potrebno biti 

posebno inteligenten, dobro pa mora prenašati dolgčas« (Williams, 1995:1). Nekateri se še 

vedno sprašujejo, zakaj bi se normalen in inteligenten moški prostovoljno odločil za ženski 

poklic. Kljub temu pa delež moških, ki opravljajo »ženske« poklice, med katere pogosto 

umeščajo poklic frizerja, knjižničarja, bolničarja, socialnega delavca, učitelja, vzgojitelja, 

počasi narašča. Žal je o moških, ki vstopajo v omenjene poklice, znanega bolj malo. Še vedno 

se domneva, da bi se tako moški kot ženske, če bi imeli svobodo izbire, odločali za pretežno 

moške poklice, ker so bolje plačani in prestižnejši od ženskih (prav tam). 

4.4. POKLICNA SEGREGACIJA IN NEENAKOPRAVNOST SPOLOV 

Poklicna segregacija po spolu je velik socialni problem za zaposlene ženske. Ženska s polnim 

delovnim časom zasluži manj kot tri četrtine plače moškega in vsaj 40 % tega plačnega 

'prepada' gre na račun večjega števila žensk, zaposlenega na slabše plačanih delovnih mestih 

(Williams, 1995:146). 

Toda kljub temu nekatere skrbi, kaj bo, če moški vstopijo na pretežno ženska področja. Bojijo 

se, da bodo moški odrinili ženske z najvišjih delovnih mest. V primeru gospodarske krize 

najprej odpuščajo ženske, zato bi bilo morda bolje, če se ohranijo področja, kjer ženskam ne 

bo potrebno neposredno tekmovati z moškimi (Williams, 1995:147). 

Bi bilo torej treba spodbujati moške, naj iščejo zaposlitev na tradicionalno ženskih področjih?
 

Mnenja so deljena. Nekateri menijo, da je moških v ženskih poklicih odločno premalo, drugi, 
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da je na najbolj zanimivih in zahtevnih delovnih mestih že preveč moških, tretji pa, da spol pri 

sprejemanju na delovno mesto sploh ne bi smel biti pomemben. Šteti bi moralo le, da imajo 

zaposleni svoje delo radi in ga dobro opravljajo (Williams, 1995:149).
 

Zagovorniki tega, da bi moralo biti v ženskih poklicih več moških, naštevajo naslednje 

razloge za to (Williams, 1995:151–162): 

- moški v ženskih poklicih bi se bolje počutili, če bi na delovnem mestu imeli več 

kolegov; preprosto zaradi druženja, moških pogovorov, pa tudi zaradi tega, ker moški 

radi izražajo solidarnost z drugimi moškimi, 

- več moških v ženskih poklicih bi porušilo škodljive stereotipe o spolih, 

- moški bi v ženske poklice prinesli svoje posebne sposobnosti (npr. moški znajo bolje 

obvladati nasilne oz. nevarne situacije v službi, bolj obvladajo tehniko, moški so 

vzorniki fantom – pozitivna podoba odraslega moškega, moški in ženske imajo 

različne poglede na stvari in različne sposobnosti, vsak prispeva svoje, potrebno pa je 

oboje), 

- plače so odvisne od deleža moških v nekem poklicu. Več je moških v nekem poklicu, 

višje so plače. 

S. Vlašić (2010) omenja projekte, s katerimi naj bi v državah članicah Evropske unije 

privabili moške na delovna mesta v vzgoji in izobraževanju otrok v zgodnjem otroštvu. Kljub 

osredotočenosti na vprašanje spola, vseevropski cilj 20 % moških zaposlenih v predšolski 

vzgoji in izobraževanju ni bil dosežen v nobeni od držav članic EU. Na Danskem, ki je imela 

v devetdesetih letih najvišje število moških zaposlenih v otroškem varstvu, se je to število v 

starostnem obdobju od 0 do 3 let celo zmanjšalo s 5 % na 3 % (Vlašić, 2010:148). 
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Tabela 1: Število delovno aktivnega prebivalstva, ki opravlja poklic vzgojitelja ali pomočnika 

vzgojitelja (po veljavni klasifikaciji) 

Šifra in naziv poklica 

 

Delovno aktivne 

osebe – skupaj 

Delovno aktivne 

osebe – ženske 

Delovno aktivne 

osebe – moški 

EKP 31. 12. 1995 

   Skupaj 

 

6745 6483 262 

55.24 Vzgojitelji 

 

6745 6483 262 

  

    EKP 31. 12. 1996 

   Skupaj 

 

6798 6528 270 

55.24 Vzgojitelji 

 

6798 6528 270 

  

    EKP 31. 12. 1997 

   Skupaj 

 

6926 6643 283 

55.24 Vzgojitelji 

 

6926 6643 283 

  

    SKP 31. 12. 1998 

   Skupaj 

 

7061 6776 285 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

1882 1707 175 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

5 3 2 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5174 5066 108 

  

    SKP 31. 12. 1999 

   Skupaj 

 

7203 6957 246 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2013 1862 151 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

20 18 2 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5170 5077 93 

  

    SKP-V2 31. 12. 2000 

   Skupaj 

 

7324 7074 250 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2144 1999 145 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

32 27 5 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5148 5048 100 

  

    SKP-V2 31. 12. 2001 

   Skupaj 

 

7418 7179 239 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2243 2099 144 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

41 38 3 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5134 5042 92 

  

    SKP-V2 31. 12. 2002 

   Skupaj 

 

7093 6980 113 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

1343 1331 12 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

42 42 0 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5708 5607 101 

  

    SKP-V2 31. 12. 2003 

   Skupaj 

 

7165 7001 164 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

1586 1520 66 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

53 51 2 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5526 5430 96 

  

    SKP-V2 31. 12. 2004 

   Skupaj 

 

7356 7221 135 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

1708 1690 18 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

 

57 55 2 
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Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP)  

 

 

posebnimi potrebami 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5591 5476 115 

  

    SKP-V2 31. 12. 2005 

   Skupaj 

 

7591 7452 139 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

1851 1828 23 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

62 58 4 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5678 5566 112 

  

    SKP-V2 31. 12. 2006 

   Skupaj 

 

7927 7765 162 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2104 2080 24 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

73 68 5 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

5750 5617 133 

  

    SKP-V2 31. 12. 2007 

   Skupaj 

 

8359 8183 176 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2265 2234 31 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

83 76 7 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

6011 5873 138 

  

    SKP-V2 31. 12. 2008 

   Skupaj 

 

8990 8794 196 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2469 2437 32 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

100 91 9 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

6421 6266 155 

  

    SKP-V2 31. 12. 2009 

   Skupaj 

 

9747 9526 221 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

2862 2826 36 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

119 108 11 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

6766 6592 174 

  

    SKP-V2 31. 12. 2010 

   Skupaj 

 

10577 10334 243 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

3277 3229 48 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

120 113 7 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

7180 6992 188 

  

    SKP-V2 30. 6. 2011 

   Skupaj 

 

10800 10555 245 

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

3387 3334 53 

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami 

 

119 111 8 

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja 

 

7294 7110 184 

  

    Opomba: 

    EKP - Enotna klasifikacija poklicev 

    SKP - Standardna klasifikacija poklicev 

    SKP-V2 - Standardna klasifikacija poklicev, druga verzija 
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Pri klasifikaciji med letoma 2001 in 2002 je prišlo do sprememb sporočanja delodajalcev 

Statističnemu uradu Republike Slovenije, saj so pred letom 2001 nekateri delodajalci med 

diplomirane vzgojitelje predšolskih otrok šteli tudi pomočnike vzgojiteljev in je tako prišlo do 

nenatančnega beleženja podatkov. Bilo je prikazano večje število vzgojiteljev, čeprav so bili 

vmes šteti tudi pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok. Sicer pa lahko iz tabele razberemo, 

da se število moških, ki vstopajo v poklic vzgojitelja predšolskih otrok, postopoma zvišuje, 

čeprav so ponekod vidna nihanja med posameznimi leti, kar pa je posledica nenatančnega 

razvrščanja (med pomočnike vzgojiteljev in vzgojitelje) in sporočanja delodajalcev 

Statističnemu uradu Republike Slovenije.  

Moss (v Vlašić, 2010) ugotavlja, da je razlikovanje po spolu na področju predšolske vzgoje 

povezano s starostjo otrok; manjši kot je otrok, večje je razlikovanje po spolu. Simpson (prav 

tam) pa ugotavlja, da ženske opravljajo moške poklice zato, ker ti v večini primerov ponujajo 

višjo plačo, prestiž in možnosti za napredovanje. Moški bi v netradicionalnih poklicih več 

izgubili kot pridobili, saj bi bili izpostavljeni slabši plači in nižjemu statusu v družbi, kot tudi 

porajajočemu se vprašanju o moškosti in primernosti delovnega mesta. S. Vlašić (2010) 

navaja, da plača in delovni pogoji niso glavni razlog za to, da se moški ne odločajo za ta 

poklic. V več državah z visoko stopnjo strokovnosti (predvsem skandinavske države) je 

delovna sila še vedno deljena po spolu. Cameron, Moss in Owen (v Vlašič, 2010) ugotavljajo, 

da so bile v preteklosti v predšolsko vzgojo in izobraževanje vključene le ženske zato, ker so 

to delo videli in dojemali kot "žensko delo". Ženske naj bi vzgajanje otrok že imele v svoji 

naravi, v primerjavi z moškimi, ki tega nimajo. Dodaten razlog je v tem, da po spolu 

predpostavljeno delo zaposluje le žensko delovno silo in s tem stalno ponavlja vzorce 

zaposlovanja in usposabljanja. Delo v predšolskih ustanovah se je obravnavalo kot delo 

žensk, kot nekaj, kar ženske naravno počnejo in zato to delo opravljajo bolje. Glavni razlog za 

izredno majhno število moških v predšolski vzgoji in izobraževanju je po mnenju Cameron, 

Moss in Owen (prav tam) temeljilo na konceptu posebno pozorne »matere negovalke« 

(Vlašić, 2010:149). 

Da bi dosegli spremembe, povezane z izobraževanjem in zaposlovanjem na področju 

predšolske vzgoje, so potrebne pobude na vseh ravneh: na ravni politike, medijskih kampanj, 

ukrepov za delodajalce pri zaposlovanju, ustreznih spodbud in ukrepov v izobraževalnih 

ustanovah (Vlašić, 2010:150). 
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5. KONCEPT MOŠKOSTI 

5.1. DEFINICIJE MOŠKOSTI 

»Moškost« je dojeta kot tisto, kar je v nasprotju z »ženskostjo« ali kar ni »žensko«. Moški 

običajno doživijo manjšo sposobnost doživljanja čustev (lastnih in čustev drugih) in 

čustvenost dojemajo kot grožnjo svoji »moškosti«. Moški se ne opredeljujejo v povezanosti z 

drugimi ljudmi, ampak v ločenosti od njih. Posledično se zdijo bolj neodvisni, samostojni in 

pa tudi racionalni (Barle, 1994:172).  

Večina značilnosti, ki opredeljujejo podobo moškosti, se nanašajo na asertivnost (npr. 

agresivnost, ambicioznost, dominantnost, učinkovitost, voditeljsko vedenje) in neodvisnost od 

drugih ljudi. Pri ženskah prevladujejo povsem druge lastnosti, kot so skrbnost, negovanje, 

vdanost, sposobnost popolne posvetitve drugim, želja po umirjanju napetosti in negativnih 

čustev, pripravljenost pomagati, prijaznost, sočutnost in ljubezen do otrok (Jeraj, 2006:423). 

Gilmore (v Haralambos in Holborn, 1990) opisuje moškost kot sprejeti način, kako biti 

odrasel moški v dani družbi.  Moškosti ne obravnava kot skupka značilnosti, ki jih popolnoma 

določa biologija. V večini družb je moškost opredeljena podobno; biološke razlike naj bi 

igrale neko vlogo pri vplivanju na prevzete kulturne opredelitve (Haralambos in Holborn, 

1999:649). Tipične značilnosti moškosti naj bi bile po mnenju Gilmora naslednje (prav tam): 

- moški – oplojevalec (moški naj bi oplojevali ženske in prevzemali pobudi za dvorjenje 

ter spolne odnose), 

- moški – oskrbovalec (od njega se pričakuje, da varuje svojo ženo in naraščaj) 

- moški – zaščitnik (moški morajo tudi ščititi ženo in svoje otroke pred drugimi 

moškimi in grožnjami, ki se lahko pojavijo).  

Za ženske so že od nekdaj menili, da so bližje naravi kot moški. Imeli so jih za bolj čustvene, 

manj sposobne biti neosebne in racionalne. Čustva so cenili manj kot razum. Seidler (1999) 

pravi, da se moški bojijo posledic čustvenosti. Čustva nimajo prostora v življenju moškega, 

saj bi čustvenost moškemu prinesla določeno šibkost (Haralambos in Holborn, 1999:651). 
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5.2. VPRAŠANJE MOŠKOSTI  

Flood (v Jeraj, 2006) meni, da je definicija moškosti zelo ozka, da metaforično zapira dečke v 

»škatlo«, ki jih omejuje pri zdravem emocionalnem in socialnem razvoju. Tradicionalna 

vzgoja dečkov, ki naj bi spodbujala skrivanje čustev in poudarjala moč moškega spola, vpliva 

na vedenje dečkov v šoli in na njihove odnose z učitelji in vrstniki (Jeraj, 2006:423). 

Na fante se včasih izvaja zelo velik pritisk, naj bodo »močni možje«. Pri dečkih moška vloga 

na nek način zahteva stopnjo nasprotovanja avtoritetam, razvrednotenja šolskega sistema in 

tudi določeno stopnjo šolske neuspešnosti. Pri dečkih se pojavi strah, da bi jih zaradi njihove 

prijaznosti in prizadevnosti za šolsko delo ostali vrstniki označili z izrazi, kot so »piflar« in 

podobno. Pri delu moških z otroci v vrtcu ali šoli lahko nastane problem, ko vzgojitelji ali 

učitelji s seboj »prinesejo« svojo tradicionalno moško vlogo in to lahko prenašajo tudi na 

otroke. Ni namreč nujno, da za dečke vsaka moška prisotnost v vrtcu pomeni nekaj dobrega z 

vidika nespodbujanja nezaželenih vzorcev tradicionalne moškosti (Jeraj, 2006:423). 

Večje število moških pri delu z majhnimi otroci bi po mnenju C. Skelton (2006) lahko 

pripomoglo k razvoju bolj alternativne in sprejemljivejše oblike moškosti. Problem lahko 

nastane pri vzgojiteljih, ko se pri njih pojavi zaskrbljenost, kako jih bo sprejela družba, če se 

bodo vedli ne tradicionalno moško. V družbi naj bi še vedno veljalo prepričanje, da je vzgoja 

majhnih otrok, ljubeznivost, objemanje z otroki ipd. primernejše in »naravnejše« za ženske. 

Med ljudmi je veliko predsodkov in posledično bi lahko moškega, ki ima take lastnosti, hitro 

označili za homoseksualca ali pa ga povezali celo s pedofilijo (Jeraj, 2006:423). Jeraj (2006) 

pravi, da se je treba zavedati, da kljub želji po neki alternativni moškosti obstaja velika 

možnost, da jo učitelji predstavljajo značilno tradicionalno, predvsem zaradi pritiskov, 

stereotipov in predsodkov okolice (Jeraj, 2006:428).  

A. Barle (1994) pravi, da se lahko zgodi, da bo fant, ki bi se želel zaposliti kot vzgojitelj v 

otroškem vrtcu, deležen posmeha in dvomov v svojo moškost (Barle, 1994:172). N. 

Chodorow (v Bergstrand, 1996) navaja možne posledice pojava, da so v večini družb ženske 

najpogosteje tiste, ki skrbijo za otroke in jih vzgajajo. Posledica tega so težave, ki jih otroci 

lahko imajo pri poskusih, da bi uporabili svoje notranje značilnosti in sposobnosti. Enospolno 

okolje teži k povečanju nasprotij in polarizacije med ženskim in »neženskim« v otroku, otrok 

pa si želi potrditve prevladujočih in tradicionalnih struktur vlog in vrednot. Tako so pozitivni 

vidiki moškosti, kar se tiče otrok, večji del časa nevidni. Potrebe moških po moči, ki jih ima 
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družba moških, je možno razumeti tudi kot izraz prikrite potrebe po »maščevanju« nad 

njihovimi dominantnimi materami, vzgojiteljicami in varuhinjami, ki so imele oblast nad 

njimi, ko so bili otroci. Pomembno je, da imamo dovolj hrabrosti za vzpostavitev modela, kjer 

kot očetje delujemo čustveno, hkrati pa ne izgubimo možatosti. Tovrstna integracija je 

predpogoj za tisto, kar bi lahko imenovali zrela možatost (Bergstrand, 1996:122).  

5.3. STEREOTIPI  

Če neke sodbe temeljijo samo na kognitivni komponenti, torej na nepreverjenih dejstvih ali 

govoricah, govorimo o stereotipih. M. Ule (1992) stereotip definira kot rezultat nujnosti oz. 

sklepanja na osnovi omejenih informacij in potrebe, da poenostavimo kompleksnost pojavov 

in dogajanja v svetu ter se tako izognemo nekonsistentnosti dejstev (Ule, 1992:121). Moške v 

splošnem označujemo za agresivne, ženske pa za čustvene. To poimenovanje je sporno, saj 

posameznike identificiramo kot člane določene socialne skupine, ne da bi jih pobliže spoznali. 

Stereotipi so povezani z družbo, v kateri živimo, in le redko prihajajo iz posameznikovih 

individualnih izkušenj. Sprejeti so skupaj s tradicijo in izročilom in so v družbi zakoreninjeni. 

Naslednjim generacijam so posredovani v procesih socializacije v družini, v procesu 

izobraževanja, preko množičnih medijev itd. (Šabec v Zahirović, 2000:3). 

Pri stereotipih gre torej za proces pripisovanja lastnosti ljudem, ki ne temeljijo na osnovi 

njihovih osebnih značilnosti in posebnosti, temveč na osnovi njihove skupinske pripadnosti. 

Spol predstavlja oviro, ki ženskam onemogoča in otežuje profesionalno napredovanje in 

doseganje visokih položajev. Ženske, ki delajo v tradicionalno moških poklicih ali se 

izobražujejo za tradicionalno moške poklice, so bolj opazne in v družbi veljajo za 

»drugačne«. Prav tako je pri moških, ki opravljajo tradicionalno ženske poklice, kot je tudi 

poklic vzgojitelja predšolskih otrok. V družbi večkrat naletijo na negativne opazke in so 

sprejeti kot manj vredni, ker opravljajo »ženski« poklic (Kanjuo-Mrčela, 1992:85). 

Če so stereotipi močno vgrajeni v vzgojo in v posameznikovo osebnost, potem v skladu z 

biološkim spolom oblikujejo deklice t. i. feminino spolno shemo, nasprotno pa pod močnim 

vplivom delovanja stereotipov o moški socialni vlogi oblikujejo fantki t. i. maskulino spolno 

shemo (Furlan, 2008:63). 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1342336779372288&PF=AU&term=%22Bergstrand,%20Göran%22
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5.4. SPOLNI STEREOTIPI  

Za spolne stereotipe je značilno, da ljudi in njihove osebnostne lastnosti presojamo na podlagi 

njihovega spola. So splet prepričanj o psiholoških lastnostih, značilnostih in vedenju, 

pričakovanem za posamezni spol. Vključujejo informacije o zunanjem izgledu, načinu 

vedenja in zaznavanja, ki jih družba od pripadnikov določenega spola pričakuje (Valian, v 

Zahirović, 2010:11). 

Spolni stereotipi lahko na posameznika vplivajo tako pozitivno kot tudi negativno. Pri moških 

se negativni vidiki stereotipnih lastnosti nanašajo na pretirano uveljavljanje jaza na račun 

drugih (egoizem, sovražnost, diktatorstvo). Pri ženskah pa se negativni vidiki nanašajo na 

patološko odvisnost od drugih (omahljivost, jokavost, lahkovernost) (Avsec 2002:21). 

Najmočnejša komponenta spolnih stereotipov se nanaša na osebnostne lastnosti. Maskuline 

osebnostne lastnosti, ki so značilne za moške, označimo kot agentne lastnosti. Agentnost se 

nanaša na primarno asertivne in nadzorovalne tendence (agresivnost, ambicioznost, 

dominantnost, učinkovitost, voditeljsko vedenje), neodvisnost od drugih ljudi (neodvisnost, 

zanašanje nase, samozadostnost, individualizem), osebno učinkovitost (samozaupanje, 

občutek superiornosti, lahko odločanje) in na vidike osebnega stila (direktnost, pustolovstvo, 

nepripravljenost na vdajo). Feminine lastnosti, ki pa so bolj značilne za ženske, označimo tudi 

kot komune. Komunost se nanaša na skrb za dobro drugih ljudi (vdanost, sposobnost popolne 

posvetitve drugim, želja po umirjanju napetosti in negativnih čustev, pripravljenost pomagati, 

prijaznost, sočutnost, ljubezen do otrok), interpersonalno senzitivnost, emocionalno 

ekspresivnost in na vidike osebnega stila (nežnost, blaga govorica). Tradicionalni stereotipi 

označujejo ženske kot nekompetentne, vendar zelo prijetne. Moški so označeni kot 

ambiciozni in analitični, vendar v nasprotju z ženskami zelo neobčutljivi za druge (Avsec 

2002:21). 

Stereotipne predstave o moških v ženskih poklicih še krepi popularna kultura, ki moške 

vzgojitelje prikazuje kot povsem nemočne (Kindergarten Cop – Policaj v vrtcu) ali pa 

otrokom nenaklonjene (Drexell's Class). C. Williams (1995) poskuša te stereotipe razbiti z 

raziskavo, opravljeno na skupini moških v štirih pretežno ženskih poklicih: bolničarskem, 

vzgojiteljskem/učiteljskem, knjižničarskem in v socialnem delu in pokazati, da moški tudi v 

teh poklicih ohranijo svojo moškost (Williams, 1995:3).  
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Različni avtorji predstavljajo različne stereotipe na temo očetovstva. Menim, da je nekaj 

izmed njih tesno povezanih tudi s stereotipnimi predstavami širše družbe o poklicu vzgojitelja 

predšolskih otrok (B. Ivanovič po Tomori 1994, Skušek 1994, Košiček 1992, Zavrl 1999, 

Košiček 1980, Kitzinger 1992, Brajša 1987): 

- ena redkih aktivnih vlog očeta je oploditveni akt, 

- oče je v času nosečnosti nezainteresiran in seksualno frustriran, v domišljiji se ne 

posveča otroku,  

- očetje nimajo materinskega čuta in potrpljenja, otrok potrebuje v prvem obdobju 

življenja predvsem materino ljubezen,  

- otrok potrebuje manj očeta kot mater,  

- mati je večna, oče pa samo začasna in občasna potreba otroka,  

- po naravi je oče manj zainteresiran za otroka kot mati, 

- oče je manj pomemben vzgojitelj kot mati, 

- za očete je strogost osnovna metoda pravilne vzgoje,  

- oče je pomemben samo kot hranilec družine,  

- vzgoja otrok je žensko delo, 

- oče je pri porodu ne samo nepotreben in odveč, ampak tudi škodljiv, 

- starševska ljubezen je veliko bolj ženska lastnost kot moška,  

- oče zagrozi z zapovedmi in trdo roko, zbudi strah in govori o moči,  

- ob rojstvu je odsoten (ali pa je pritisk nanj, da mora biti navzoč, hudo močan, tako da 

spet nima dosti besede pri tem), po otrokovem prihodu iz porodnišnice je nesrečen, 

okoren in zato ga je treba ločiti od dojenčka,  

- dojenčki se očetom gnusijo,  

- porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka sta pravica matere, v izjemnih 

primerih pa tudi očeta (Ivanovič, 2003:19).  
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6. POMEN UDELEŽBE MOŠKIH V PREDŠOLSKI VZGOJI 

Večina avtorjev oz. teoretikov je enotnega mnenja, da sta za vzgojo otrok pomembna oba 

starša, tako mati kot tudi oče. S. Vlašić (2010) navaja, da je leta 1993 Mreža za varstvo otrok 

(Childcare Network) s pomočjo strokovnjakov ugotovila, da bi ukrepi za večje vključevanje 

očetov v skrb za majhne otroke imeli malo učinka, če ne bi bilo v otroškem varstvu 

zaposlenih moških. Moški kot strokovnjaki za otroke, so lahko vzor mladim očetom, vrtci pa 

imajo pomembno vlogo pri nastajanju nove kulture otroškega varstva, kulture, v kateri je 

prostor tudi za moške (Vlašić, 2010:147). 

Večino otrok v zahodni družbi vzgajajo skoraj izključno ženske, sploh v najzgodnejših letih, 

kar posledično privede do identifikacije z ženskim spolom. Otrok tako najprej razvije občutek 

za to, kdo je, v tesnem odnosu z materjo in ponotranji lastnosti svoje matere. Do tretjega leta 

otroci ne glede na spol sledijo istemu vzorcu formiranja osebnosti. Pri treh letih pa fante 

začnejo spodbujati (pogosto njihovi očetje), naj identifikacijo z materjo nadomestijo z moško 

identifikacijo. To je za dečka običajno travmatična izkušnja, kajti od njega zahtevajo, da se 

odpove navezanosti, ki mu pomeni največ. Oblikovanje moške identitete še dodatno otežuje 

dejstvo, da so odrasli moški običajno večji del dneva odsotni in niso tako dostopni kot matere. 

Edini pozitivni asociaciji na moškost, ki se ju sinovi naučijo od 'odsotnih' očetov, so delo in 

heteroseksualnost, kar odraža tradicionalno vlogo očeta v jedrni družini. V njihovem odnosu z 

očetom primanjkuje konkretnosti in intimnosti, značilnih za odnos z materjo (in odraslimi 

ženskami na splošno). Zato si pogosto izmislijo 'moške' rituale, s pomočjo katerih oblikujejo 

svojo novo identiteto, z njimi pa običajno vse, kar je ženstvenega, označijo za podrejeno, 

manj vredno (Williams, 1995:115). 

Večja moč očetov je še razlog več, da se deček loči od matere in omalovažuje vse, kar je 

ženstvenega. Tako mu biti moški pomeni biti drugačen in boljši od žensk. Moški iz 

tradicionalnih jedrnih družin po navadi (nikakor pa ne vedno) nezavedno stremijo k omenjeni 

spolni diferenciaciji (Williams, 1995:116). 

N. Zavrl (1999) navaja, da »pomanjkanje očeta« pomeni večje tveganje, da se bodo pri 

otrocih kasneje v življenju pojavili različni problemi. Dovolj je že, da se oče, ki je sicer 

formalno član družine, prikaže doma bolj poredko. Otroci ga bodo že lahko imeli za 

»odsotnega«. N. Zavrl (1999) omenja raziskave, v katerih so v ZDA ugotovili, da imajo 

otroci, ki odraščajo brez očetov, težave na področju spolne vzgoje in pri razvoju spolne 
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identitete, pri šolskem uspehu, psihosocialni prilagojenosti in pri nadziranju agresije (Zavrl, 

1999:145). 

M. Tomori (1988) navaja, da otrok v očetu vidi vzor in model le, če ga ima rad. To pomeni, 

da je le ob zadostni čustveni opori in spodbudi sprejemljiv za vrednote in merila, ki mu jih 

posredno in neposredno predaja oče, da bi jih vgradil v doživetje samega sebe in v svoje 

vedenje. Otrok ima potrebo po zaščiti in varnosti in do očeta v zgodnjem obdobju goji 

pričakovanje, da mu bo oboje dal. Odnos med otrokom in očetom pomembno označuje tudi 

otrokovo doživljanje očeta kot avtoritete. Oče je tisti, ki določa merila in prepovedi, postavlja 

meje in tudi kaznuje. Otrok te razsežnosti vgradi vase kot simbol morale in se kasneje 

poistoveti z očetovimi moralnimi načeli in se mu s tem približa. Svojega očeta simbolično 

nosi v sebi, saj postane del njega. Namesto v strahu pred njim, živi z njim v sozvočju 

(Tomori, 1988:50). 

Prisotnost moških v vrtcu olajša pravilno identifikacijo otroka, saj je prenos »očetovskih 

kompetenc« lažji na moškega vzgojitelja z vidika pomembne tretje osebe. Po mnenju 

McKima naj bi dečki, kljub nekaterim izjemam, lažje kot žensko sprejeli moško avtoriteto 

(Jeraj, 2006:427).  

Otrok od matere običajno ponotranji predanost in zaupanje, od očeta pa aktivnost in 

prodornost. Potrebuje identifikacijo z obema, tako materjo kot očetom. Pomembno je, da v 

sebi razvije poteze zaupanja, prepuščanja in aktivnosti, odločnosti, borbenosti in prodornosti. 

Ob očetu se otrok uči konkurenčnosti, obvladovanja rivalstva in sodelovanja. Pruett (v Praper, 

1995) v raziskavi ugotavlja, da so otroci, ki so jih vzgajali očetje, do pubertete bolj aktivni, 

močni, robustni in zdravi. Pri tem so potrebovali več stimulacije zunanjega sveta, v svoji 

učinkovitosti pa so bili večinoma nad povprečjem. Bili so radovedni, pogosto tudi izzivalnega 

vedenja, kar jih je spravljalo v konfliktne socialne situacije. Očetovo angažiranje pri 

negovanju otroka obogati otroka, saj postane bolj fleksibilen med vlogami ter 

identifikacijskimi vzorci. Oče pri svojem otroku, predvsem sinu, vzbuja zgled in občutek 

varnosti. Praper (1995) navaja, da je oče pomemben že v osnovi, predvsem zaradi tega, ker je 

drugačen od mame. Vsekakor obstajajo razlike v tipični materinski in tipični očetovski negi in 

vzgoji, kar le izboljšuje otrokove prilagoditvene zmožnosti ter pospešuje otrokov razvoj. 

Otroku mehka čustva, ki mu jih nudi mama, ne bodo znak šibkosti, če ima v sebi tudi 

potencial vztrajnosti in borbenosti za situacije, ko je to potrebno. V primeru, da otrok izgubi 
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očetovo ljubezen, izgublja na samospoštovanju in samovrednotenju, ima težave z 

obvladovanjem agresivnosti, ki je ne usmerja v konstruktivno samouveljavljanje, ampak prej 

v destruktivnost. Probleme ima tudi z oblikovanjem tistega, kar imenujemo »vest«. Tako ni 

izključena pot v prestopništvo ali pa nasprotno, pasivizacija zaradi negotovosti in občutkov 

krivde. Pogosto zanemarjamo očetovo vlogo v zgodnjem obdobju in puščamo otroka v senci 

opevanega materinstva (Praper, 1995:81). 

Za otroka je zelo pomembno, da lahko sledi tistemu, ki ga občuduje, da ga lahko opazuje in 

posnema ter se meri z njim. Pri tem ima zagotovo zelo pomembno vlogo tudi vzgojitelj v 

vrtcu (Praper, 1995:200) 

6.1. NOVO OČETOVSTVO 

Messner (v Jogan, 2001) ugotavlja, da se moški v sodobnosti spreminjajo in hkrati opozarja 

na potrebo, da tudi moški priznajo svoje strahove in dvome ter se o njih pogovorijo z drugimi 

moškimi. Meni, da bodo moški toliko bolj humani, kolikor bodo prispevali k večji moči 

žensk. Povečevanje družbene moči žensk je poleg moške podpore sprožalo tudi protiženske in 

žensko sovražne reakcije moških in iskanje poti, ki naj bi moškim zagotovile, da bi ostali 

»pravi moški«. V Sloveniji po podatkih različnih raziskav v zadnjih dveh desetletjih na ravni 

stališč prevladuje naklonjenost humanizaciji odnosov med spoloma tudi pri moških. V 

Združenih državah Amerike se je v devetdesetih letih oblikovalo gibanje moških za odpravo 

»krize moškosti«. Osrednja značilnost gibanja je bila zasnovana na prepričanju, da sta v 

seksistični ureditvi oba spola enako zatirana in da se morajo moški boriti za ozdravitev 

»moških ran« (zoper čustveno zaprtost, neizraznost, zoper krajšo življenjsko dobo itd.) 

(Jogan, 2001:195). 

Messner (v Jogan, 2001) pravi, da čustvena prikrajšanost moških ni posledica zatiranja, ki bi 

ga ženske izvajale nad moškimi, temveč posledica težnje po vladanju. Isti avtor poudarja, da 

naša kultura pričakuje, da bo majhen deček zrasel in postal odločevalec in razpolagalec z 

močjo. Da bi učinkovito vladal, pa mora biti sposoben prepričati druge o upravičenosti svojih 

odločitev in se varovati pred lastno čustveno vpletenostjo v posledice te odločitve. Naivno je 

torej pričakovanje, da moški zaradi večjega izražanja čustev ne bi več čutili potrebe po 

gospodovanju. Istočasno je postala množična tudi krščanska moška organizacija, ki se opira 

na biblično razlago, da sta moški in ženska po naravi neenaka in da je Bog določil moškemu 

vladajoč položaj v družbi. Med različnimi gibanji, ki poskušajo ohraniti in na novo utrditi 
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hierarhijo med spoloma v Združenih državah Amerike, obstaja tudi gibanje, ki temelji na 

podlagi, da so moški popolnoma nemočni, da imajo dejansko moč v rokah ženske in da so 

moški najbolj zatirani in množične žrtve ženskega nasilja. To tezo lahko ovrže raziskava 

Jacka Stratona, ki je pokazala, da je »sindrom pretepenega moža« mit, saj na 46 žensk, ki so 

hospitalizirane zaradi nasilja, pripada le en moški. V zagovarjanju očetovskih pravic se 

pripadniki gibanja ukvarjajo s svojimi pravicami po razvezi. Moški lahko privilegirane plasti 

uresničujejo in uživajo svojo vlogo kot »novi očetje« (uživajo emocionalne prednosti 

starševstva, ni pa jim treba sprejeti delovnih obveznosti). Večina žensk pa ima pred razvezo 

dvojno obremenitev (delovne obveznosti in gospodinjske obveznosti ter skrb za otroka) 

(Messner v Jogan, 2001:196).  

Oče je pomemben tudi pri otrokovi igri. V igri z otrokom veliko komunicira s svojim telesom, 

pri verbalni komunikaciji pa pogosto uporabi oponašanje zvokov (npr. brnenje avtomobila, 

vzlet letala, lajanje psa). Mama v igri komunicira bolj vizualno in govorno. Za otroka je 

pomembno, da dobi veliko igre od obeh staršev. Očetje so pri igri pogosto zelo inovativni, 

manj predvidljivi, bolj zahtevni do otroka in manj ponavljajoči. Otroku omogočajo več 

samostojnosti in več izzivov. Bolj kot je otrok gibalno razvit, bolj je navdušen nad igro z 

očetom. Uživa v plazenju z njim, lovljenju in »prerivanju«. Očetje so v igri fizično aktivni 

(tečejo, skačejo, plezajo, brcajo žogo). Očetova figura je primernejša za zaščito otroka pred 

nevarnostmi, medtem ko je mamina primernejša za tolažbo (Črepinšek, 2012:38).  

M. Cencič (2002) pravi, da bodo otroci, če ne bodo videli vzgojiteljev v vrtcih, zrasli v 

prepričanju, da je vzgojiteljski poklic namenjen le ženskam (Cencič, Čagran, 2002:108). 
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6.2. NENAVADNA IZBIRA POKLICA  

Med najzahtevnejše odločitve v življenje posameznika spada izbira poklica. Za vzgojiteljski 

poklic se navadno odločijo tisti posamezniki, ki so zavestno in premišljeno sprejeli odločitev, 

da bodo delali z otroci. Vzgojiteljski poklic je na eni strani zelo zahteven, saj v njem 

vzgajamo in izobražujemo otroke, ki so v najzahtevnejšem in najobčutljivejšem obdobju 

razvoja, hkrati pa mora biti oseba, ki opravlja poklic, vsesplošno izobražen strokovnjak in tudi 

osebnostno močan človek s trdnimi stališči in jasnimi pogledi na svet (Cencič, Čagran, 

2002:107).  

Ko vprašajo dečke, kaj želijo biti, ko odrastejo, le redki (po raziskavi iz leta 1970 manj kot 2  

%) izrazijo željo, da bi postali bolničarji, učitelji, knjižničarji ali socialni delavci. Večina 

moških, ki pozneje opravljajo katerega izmed omenjenih poklicev, v otroštvu ni imela takih 

pričakovanj in želja. Tudi v otroškem svetu, prav tako kot v svetu dela, vlada segregacija. 

Dečkom in deklicam poklicna pričakovanja in vrednote posredujejo starši, učbeniki, 

svetovalci, množični mediji, vse to pa podpira še pritisk vrstnikov. Otroci izključijo tiste, ki se 

ne podredijo vedenju, primernemu njihovemu spolu. Fantje so žrtve večjega neodobravanja 

družbe, kadar pokažejo zanimanje za dejavnosti nasprotnega spola, kot dekleta. Dečki, ki se 

igrajo dekliške igre, so pogosto stigmatizirani ali celo kaznovani (Williams, 1995:51).  

Zaradi negativne predstave in predsodkov se tako tudi mnogi fantje, ki bi sicer morda le 

vstopili v poklic vzgojitelja predšolskih otrok, odločijo, da izberejo drug poklic. Izgubijo 

motivacijo za vztrajanje in prilagajanje v študiju in pozneje v poklicu. V raziskavi 

(Montecinos, Nielsen 1997) so ugotovili, da fantje postajajo večji dvomljivci o pravi izbiri 

poklica, medtem ko prehajajo v višje letnike. Mnogi vzamejo pedagoško izobraževanje le kot 

prehod v druge poklice z višjim statusom (Cencič, Čagran, 2002:107)  

Nekateri moški pa pomislijo na tak poklic šele na fakulteti. Celo takrat imajo mnogi še vedno 

negativne predstave o teh področjih dela. Na primer knjižničarke so stare gospe s figo, ki ves 

dan govorijo in mirijo ljudi v knjižnicah; učiteljevanje je dolgočasno in primerno le za tiste, ki 

jim ni uspelo nič drugega; socialni delavci delijo bone za hrano, bolničarke so ženske. Ta 

stereotip je tako močan, da otroke čisto zmede, če jim kdo omeni bolničarja. Nek moški je 

nečaku povedal, da bo šel v bolničarsko šolo, na kar ga je ta vprašal, ali bo potem punca. 

Torej ni prav nič nenavadno, če se moški ne odločajo za te poklice. Eden od stereotipov je 

med drugim tudi, da so moški v ženskih poklicih poženščeni in potemtakem homoseksualci. 
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Prav tako pogost stereotip je, da so moški v teh poklicih potencialno nevarni in nagnjeni k 

zlorabam in seksualno neprimernim dejanjem. Tako morajo vzgojitelji precej bolj kot 

vzgojiteljice paziti, kako se odzivajo na svoje varovance (Williams, 1995:52).  

Za mnoge moške je karierni uspeh dokaz svoje moškosti, zato je opravljanje poklica, ki je 

zaznamovan kot družbeno feminističen poklic in poklic z nizko plačo, ravno nasprotje tega in 

lahko ogroža tradicionalen status moškega. Obstajajo pa tudi moški, ki ravno iz razloga, da se 

uprejo stereotipom in tradicionalno moški vlogi, izberejo poklic vzgojitelja predšolskih otrok. 

V večini primerov so ti moški prikazani izredno stereotipno. Moški, ki se odločijo za 

tradicionalno ženski poklic, večkrat naletijo na negativen odziv staršev, kateri se bojijo, da je 

moški, ki se pojavi na nižjih stopnjah vzgoje in izobraževanja, spolno »sumljivo« usmerjen. 

Tako se mora moški, ki je izbral tak poklic, ukvarjati predvsem s predsodki in ne s svojim 

delom, ki ga je izbral (Brankovič, 2011:34).  

Brankovič (po T. Hernavs, 2011) navaja štiri strategije poudarjanja moške spolne identitete:  

- izbira moškega področja znotraj poklica (področja povezana z naravoslovjem, tehniko, 

računalništvom in športom);  

- poudarjanje moških elementov v poklicu (avtoritativnost za doseganje discipline v 

razredu, tehnične in organizacijske sposobnosti);  

- napredovanje na višje administrativne položaje (ženski poklic kot odskočna deska, 

učinek steklenega dvigala) in  

- odtujitev od dela (prav tam).  

Moškost pogosto povezujejo s kompetentnostjo in oblastjo, zato moški pogosto veljajo za 

strožje in močnejše od žensk in so bolj sposobni obvladovati nasilne situacije. Toda omenjeni 

pozitivni stereotip je povezan s strahom, da so moški v teh poklicih spolni izprijenci, ki bodo 

zlorabili dostop do ranljive populacije (otrok, klientov, pacientov). To je temna plat stereotipa 

o moški kompetenci in nadzoru. Moškost se prelije v nadvlado, posebej seksualno nadvlado. 

Po drugi plati pa moške, ki se ne podrejajo stereotipom o moških oz. jim ne ustrezajo, 

osumijo homoseksualnosti. Tako so moški v dvojni zagati. Če se podrejajo stereotipom o 

moškosti, jih ljudje osumijo zlorab, če pa ne ustrezajo stereotipom o moškosti, takoj 

posumijo, da so homoseksualci (Williams, 1995:107). Včasih je stres zaradi omenjenih 

negativnih stereotipov prevelik in moškega pripravi do tega, da zapusti svoj poklic. Moške, ki 
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v teh poklicih vztrajajo, pa čaka izziv, da pokažejo, kako pomemben je njihov prispevek v t. i. 

ženskih poklicih (Williams, 1995:108).  

Toda odziv ljudi na moške v ženskih poklicih ni vedno negativen in obremenjen z zgoraj 

omenjenimi stereotipi. Pogosto so mnenja, da so moški v teh poklicih bolj sposobni od žensk 

ali pa v ženskem kolektivu prispevajo posebna znanja in spretnosti.  

Ženske, ki izberejo katerega izmed omenjenih poklicev, izpolnjujejo tradicionalno žensko 

vlogo, moški pa s tako izbiro kršijo tradicionalno moško vlogo (Williams, 1995:54). Kljub 

temu se moškim, ki izberejo tak poklic, ne zdi, da bi bili kaj posebnega. Pogosto jih v te 

poklice pritegnejo delovne izkušnje, ki jih naberejo med študijem ali pa v te vode zajadrajo 

kako drugače. Moških, ki so prej delali na 'moških' področjih, ni prav nič skrbelo, ko so se 

podali med pretežno ženske sodelavke. Na nek način so že s prejšnjimi zaposlitvami dokazali 

svojo moškost in so se zato lahko posvetili službi, ki je bliže njihovi poklicanosti. Pogosto se 

niti niso zavedali, kako netradicionalna je njihova odločitev, dokler niso začeli z 

usposabljanjem, kjer so se znašli v pretežno ženskem okolju (Williams, 1995:57).  
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6.3. PRIVABLJANJE MOŠKIH V TRADICIONALNO ŽENSKE POKLICE  

Na majhno število moških v ženskih poklicih vplivata dva faktorja, in sicer 'ženskost' poklica 

in nizka plača ter neprestižnost poklica. Moški ne pomislijo, da bi se lotili takega poklica, ker 

ga povezujejo z ženskami, moške pa, ki tak poklic opravljajo, imajo za poženščene. Nekateri 

menijo, da bi bili ti poklici bolj privlačni za moške, če bi jih naredili bolj moške (poudarjali 

tehnologijo, moč). Toda v tem primeru bi še bolj utrdili prednosti, ki jih imajo moški tudi v 

teh poklicih (Williams, 1995:167). 

Višji zaslužki moškim predstavljajo večje zadovoljstvo kot ženskam. Povečano število ur prav 

tako za moške predstavlja manjšo obremenitev kot za ženske. Medtem ko se ženskam na 

delovnem mestu zdi bolj pomembno, v kakšnem kolektivu delajo in pomembnost naloge, ki 

jo opravljajo, se moškim zdi pomembnejši zaslužek in odgovornost, ki jo imajo na delovnem 

mestu (Robinson, 1998:482).  

Številne pobude v zvezi s privabljanjem moških na področje predšolske vzgoje so nastajale 

predvsem v nordijskih državah, kjer so dosegli 25% zaposlenost moških v izvenšolskih 

centrih, 5% zaposlenost moških v prvem starostnem obdobju in 9% zaposlenost moških v 

drugem starostnem obdobju. Evropski socialni sklad financira v članicah EU več različnih 

projektov, ki naj bi privabili moške na področje predšolske vzgoje. Največ zaposlenih moških 

v sektorju otroškega varstva (9 %) je bilo konec leta 2006 na Norveškem (Vlašić, 2010:149). 

Mnogi menijo, da bi morali feminizirati moške, kar se na prvi pogled ne zdi problematično. 

Ženskam že leta govorijo, da morajo postati kot moški, če hočejo izboljšati svoj ekonomski in 

družbeni položaj, zakaj torej ne bi tega predlagali še moškim? Toda tudi v tem primeru 

obstaja nevarnost spolne hierarhije. Moški, ki skrbi za otroke, in kuha je predmet občudovanja 

žensk, ki jih čudi, kako se trudi. Negovanje in skrb sta naravna atributa ženske, pri moškem 

pa to ljudje dojemajo kot nekaj izrednega. Zato bi tudi moški s temi lastnostmi v ženskih 

poklicih poželi najboljše (Williams, 1995:168). 

Čeprav moški v ženskih poklicih v povprečju zaslužijo več kot njihove kolegice, zaslužijo 

manj kot moški, ki delajo v primerljivih, toda pretežno moških poklicih. Nekateri trdijo, da so 

ženske same krive, da imajo tako nizko plačo, ker ne znajo postaviti visoke cene in se 

postaviti zase. Drugi krivijo družbo in splošno podcenjevanje žensk in njihovega dela  

(Williams, 1995:169). 
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Moški se pritožujejo tudi, da v ženskih poklicih ni možnosti napredovanja. Bi torej višja plača 

v te poklice privabila več moških? Nič ne kaže, da bi moške kaj bolj zanimali pretežno ženski 

poklici, čeprav so se plače nekoliko izboljšale. Očitno bi moški v take službe množično 

prihajali šele, če bi poklice na novo opredelili kot primerno možate (Williams, 1995:174). 

Po drugi strani pa so možati moški kaj hitro označeni za nesposobne in neobčutljive za delo z 

otroki. Tisti, ki pa vzgajajo bolj na nežen, »ženski način« pa jih ima družba hitro za 

nenaravne. Psihološko je tako za moškega vstop v tradicionalno ženski poklic zelo 

obremenjujoč, saj redko naletijo na pozitivne odzive (Brankovič, 2011:34). 

Moške, ki so že v takih službah, bi morda laže obdržali, če bi imeli možnost napredovanja, 

vzpenjanja po lestvici. Toda to bi verjetno spet slabo vplivalo na položaj žensk (Williams, 

1995:175). 

Izključevanje moških iz ženskih poklicev ni prava rešitev. Treba bi jih bilo spodbujati, naj se 

odločijo za take poklice, a pod enakimi pogoji kot ženske. V bolnišnicah, šolah, v socialnem 

delu in bibliotekarstvu potrebujemo predane in skrbne ljudi. Pozitivno bi bilo, če bi moške 

spodbujali k temu, da razvijejo te 'ženske' lastnosti (Williams, 1995:178). 

Po izkušnjah, ki jih imajo na Uradu za enake možnosti republike Slovenije, je biti moški v 

tradicionalno ženskem poklicu prej prednost kot ovira. To utemeljujejo s tem, da se znajo 

moški veliko bolj tržiti. Vse bolj pa se z novimi rodovi poklici enačijo, niso več tako deljivi 

na ženske in moške (http://m.delo.si/clanek/157727). 

Število moških v »ženskih poklicih« se povečuje, saj moški vse pogosteje najdejo zglede v 

teh poklicih, bolj se posvečajo čustvenemu zdravju, zavedajo se, da imajo prednosti v 

tovrstnih poklicih, saj so prisotni v manjšini in njihova moškost pride bolj do izraza. Vse več 

del, ki so jih v preteklosti opravljali moški, dandanes zamenjujejo stroji in tako je manj 

moških potrebnih na nekaterih delovnih mestih v industriji, kar posledično pomeni, da moški 

raziskujejo zaposlenost tudi na »ženski področjih« (LaBarge, 2005:3).  
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7. EMPIRIČNI DEL 

7.1.  OPREDELITEV PROBLEMA 

V slovenskih vrtcih je bilo v šolskem letu 2011/12 skupaj zaposlenih 4.881 vzgojiteljev in 

vzgojiteljic predšolskih otrok. Od tega je bilo 4.842 vzgojiteljic in 39 vzgojiteljev. V prvem 

starostnem obdobju je delež vzgojiteljev manjši od deleža vzgojiteljev v drugem starostnem 

obdobju. Podobna statistika je tudi pri pomočnikih vzgojiteljev, kjer je večji delež moških 

prisoten v drugem starostnem obdobju. Skupaj je bilo v šolskem letu 2011/12 zaposlenih 

5.317 pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev oz. vzgojiteljic, od tega 165 pripadnikov 

moškega spola.  

Na majhno število moških v ženskih poklicih vplivata dva faktorja, in sicer 'ženskost' poklica 

ter nizka plača in neprestižnost poklica. Moški ne pomislijo, da bi se lotili takega poklica, ker 

ga povezujejo z ženskami, moške pa, ki tak poklic opravljajo, imajo za poženščene. Nekateri 

menijo, da bi bili ti poklici bolj privlačni za moške, če bi jih naredili bolj moške (poudarjali 

tehnologijo, moč). Toda v tem primeru bi še bolj utrdili prednosti, ki jih imajo moški tudi v 

teh poklicih (Williams, 1995:167).  

V pretežno ženskih poklicih so mnogi moški tarče posmeha. Nekateri se še vedno sprašujejo, 

zakaj bi se normalen in inteligenten moški prostovoljno odločil za ženski poklic (Williams, 

1995:1). A. Barle (1994) pravi, da se lahko zgodi, da bo fant, ki bi se želel zaposliti kot 

vzgojitelj v otroškem vrtcu, deležen posmeha in dvomov v svojo moškost (Barle, 1994:172). 

Stereotipne predstave o moških v ženskih poklicih še krepi popularna kultura, ki moške 

vzgojitelje prikazuje kot povsem nemočne (Kindergarten Cop – Policaj v vrtcu) ali pa 

otrokom nenaklonjene (Williams, 1995:3).  

Ko vprašajo dečke, kaj želijo biti, ko odrastejo, le redki (po raziskavi iz leta 1970 manj kot 2 

%) izrazijo željo, da bi postali bolničarji, učitelji, knjižničarji ali socialni delavci. Večina 

moških, ki pozneje opravljajo katerega izmed omenjenih poklicev, v otroštvu ni imela takih 

pričakovanj in želja. V raziskavi (Montecinos, Nielsen 1997) so ugotovili, da fantje postajajo 

večji dvomljivci o pravi izbiri poklica, medtem ko prehajajo v višje letnike. Mnogi vzamejo 

pedagoško izobraževanje le kot prehod v druge poklice z višjim statusom (Cencič, Čagran, 

2002:107) . 
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Višji zaslužki predstavljajo večje zadovoljstvo moškim kot ženskam. Medtem ko se ženskam 

na delovnem mestu zdi bolj pomembno, v kakšnem kolektivu delajo in pomembnost naloge, 

ki jo opravljajo, se moškim zdi pomembnejši zaslužek in odgovornost, ki jo imajo na 

delovnem mestu (Robinson, 1998:482).  

V diplomskem delu smo proučevali, zakaj se tako malo moških odloči za poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok in kaj jih pri tem ovira.  

7. 2. CILJI RAZISKOVANJA 

Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti vzroke, zakaj se za poklic vzgojitelja predšolskih 

otrok odloči tako malo število moških. S pomočjo vprašalnika bomo ugotovili, ali se moški z 

vstopom v študij predšolske vzgoje bojijo, kakšen odziv bi doživeli v družbi (stereotipna 

prepričanja, tradicionalno ženski poklic), ali posledično na neodločanje za ta poklic vpliva 

tudi strah pred izgubo moškosti ter v kolikšni meri je odločitev povezana s plačilom dela 

vzgojitelja.  

7.3.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

1) Ali pri moških obstajajo stereotipna prepričanja, da so za vzgojo otrok 

odgovorne ženske in da je poklic vzgojiteljice/vzgojitelja predšolskih otrok 

tradicionalno ženski poklic? 

2) Na kakšen način in v kolikšni meri je prisoten družbeni vpliv, da se moški ne 

odločajo za poklic vzgojitelja? 

3) Ali pri moških obstaja strah, da z odločitvijo za poklic vzgojitelja izgubijo del 

moškosti? 

4) Ali na odločitev vpliva slabo plačano delo poklica vzgojitelja predšolskih otrok? 

7.4.  RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 

kvantitativnega raziskovanja.  

Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik. Vseboval je vprašanja zaprtega 

tipa in eno vprašanje odprtega tipa. V raziskovalni vzorec smo vključili 23 vzgojiteljev iz 

celotne Slovenije.  
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7.5.  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecih oktobru in novembru 2013. Vzgojitelji so anketne 

vprašalnike reševali prek elektronske pošte, ki je bila poslana upravam vrtcev po celotni 

Sloveniji.   

7.6.  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Dobljene podatke smo kvantitativno obdelali. Rezultate smo prikazali s pomočjo tabel. 

Interpretirali smo frekvence in odstotke.  
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8. REZULTATI INTERPRETACIJA  

8.1.  STEREOTIPNA PREPRIČANJA IN TRADICIONALNO ŽENSKI POKLIC  

V raziskavi nas je zanimalo, ali pri vzgojiteljih predšolskih otrok obstajajo stereotipna 

prepričanja, da je poklic bolj primeren za ženske kot za moške in da je poklic vzgojitelja 

tradicionalno »ženski« poklic.  

Tabela 2: Pomisleki vzgojiteljev predšolskih otrok, da je poklic bolj primeren za ženske 

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Da 5 21,7 

Ne 17 73,9 

Ne vem 1 4,4 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Vzgojitelji, ki so bili udeleženi v raziskavi, pred izbiro študija v večini (73,9 %) niso imeli 

pomislekov, da je poklic bolj primeren za ženske, čeprav po mnenju C. Williams (1995) 

nekateri moški pomislijo na tak poklic šele na fakulteti. Celo takrat imajo nekateri moški še 

vedno negativne predstave o področjih dela, kot je predšolska vzgoja (Williams, 1995). 

Manjšina (21,7 %) vzgojiteljev je odgovorila, da so imeli pomisleke o tem, ali je poklic bolj 

primeren za ženske kot za moške. Kot navaja Jeraj (2006), lahko problem nastane pri 

vzgojiteljih, ko se pri njih pojavi zaskrbljenost, kako jih bo sprejela družba, če se bodo vedli 

netradicionalno moško. Zaradi negativne predstave in predsodkov, ki jih goji širša družba, se 

tako mnogi fantje, ki bi sicer morda le vstopili v poklic vzgojitelja predšolskih otrok, odločijo, 

da izberejo drug poklic (Cencič, Čagran, 2002). Le eden vzgojitelj pa je odgovoril z »ne 

vem«. Eden od vzgojiteljev je na anketni vprašalnik napisal opombo, da bi poklic moral biti 

bolj za moške kot za ženske.  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali se vzgojitelji predšolskih otrok, zaposleni v 

slovenskih vrtcih, počutijo manj kompetentni od svojih sodelavk.  
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Tabela 3: Počutje vzgojiteljev, da so manj kompetentni kot njihove sodelavke  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Da 3 13,0 

Ne 20 87,0 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Iz analize raziskave lahko razberemo, da se večina vzgojiteljev (87,0 %) ne počuti manj 

kompetentnih od njihovih sodelavk, čeprav se, kot navaja S. Vlašič (2010), delo v predšolskih 

ustanovah obravnava kot delo žensk, kot nekaj, kar ženske naravno počnejo in zato to delo 

opravljajo bolje. Le trije vzgojitelji (13,0 %) se počutijo manj kompetentni od njihovih 

sodelavk. Eden izmed vzgojiteljev je na anketni vprašalnik napisal opombo na vprašanje, ali 

se počuti manj kompetenten kot njihove sodelavke: »Da, ker imajo sodelavke več izkušenj in 

ker kakšno stvar speljejo bolj enostavno, hitreje in bolj učinkovito kot jaz«. Kot vidimo iz 

raziskave, se velika večina vzgojiteljev ne počuti manj kompetentnih od njihovih sodelavk, 

čeprav je za moškega vstop v tradicionalno ženski poklic psihološko zelo obremenjujoč, saj 

redko naletijo na pozitivne odzive (Brankovič, 2011). Po drugi strani pa moškost pogosto 

povezujejo s kompetentnostjo in oblastjo, zato moški veljajo za strožje in močnejše od žensk 

in so bolj sposobni obvladovati nasilne situacije. Moške, ki so izbrali poklic vzgojitelja 

kasneje v svojem življenju in so prej delali na moških področjih, pogosto ne skrbi, kako se 

bodo odrezali med ženskimi sodelavkami. Na nek način so že s prejšnjimi zaposlitvami 

dokazali svojo moškost (Williams, 1995).  

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali imajo vzgojitelji predšolskih otrok občutek, da na njih 

gledajo prijatelji in družina drugače, odkar opravljajo poklic vzgojitelja predšolskih otrok.  
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Občutek vzgojiteljev predšolskih otrok, kako na njih gledajo prijatelji in družina           

Ugotovili smo, da skoraj vsi vzgojitelji (91,3 %) ne občutijo, da bi s strani prijateljev in 

družine bili obravnavani kot manj vredni, zato ker so izbrali poklic vzgojitelja predšolskih 

otrok. Občutek, da sta bolj poženščena, imata dva vzgojitelja (8,7 %). Nobeden od 

vzgojiteljev se ne počuti manj spoštovanega, zasmehovanega, manj cenjenega, manj vrednega 

ali nesposobnega za druga dela. Čeprav vzgojitelji iz raziskave ne občutijo, da bi v očeh 

prijateljev in družine bili manj vredni, A. Kanjuo-Mrčela (1992) navaja, da vzgojitelji 

predšolskih otrok v družbi večkrat naletijo na negativne opazke in so sprejeti kot manj vredni, 

ker opravljajo »ženski« poklic. C. Williams (1995) navaja, da so mnogi moški v pretežno 

ženskih poklicih tarče posmeha. Označeni so za nesposobne in neobčutljive za delo z otroki 

(Brankovič, 2011). (Glej Priloga: tabela 12). 

8.2. PRISOTNOST DRUŽBENEGA VPLIVA, DA SE MOŠKI NE ODLOČAJO ZA POKLIC 

VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri širša družba vpliva na to, da se 

moški ne odločajo za poklic vzgojitelja predšolskih otrok.  

Tabela 4: Opažanja vzgojiteljev predšolskih otrok, ko so z otroki, da na njih ljudje gledajo 

drugače kot na njihove sodelavke  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Sem opazil 11 47,8 

Občasno opazim 3 13,1 

Nisem opazil 9 39,1 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Skoraj polovica vzgojiteljev (47,8 %) je odgovorila, da opazijo, da ljudje na njih gledajo 

drugače kot na njihove sodelavke, ko so skupaj z otroki. Kot navaja C. Williams (1995), se 

nekateri še vedno sprašujejo, zakaj bi se normalen in inteligenten moški prostovoljno odločil 

za ženski poklic. Vstop moških na »ženska« delovna mesta mnogi povezujejo tudi s padcem 

moških navzdol po družbeni lestvici, pri čemer velja, da se ženske z vstopom na »moška 

področja« povzpnejo po družbeni lestvici navzgor. Najmanj vzgojiteljev (13,1 %) je 
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odgovorilo, da občasno opazijo, da ljudje na njih gledajo drugače. Dobra tretjina vzgojiteljev 

(39,1 %) pa je odgovorila, da nikoli ne opazijo, da ljudje na njih gledajo drugače kot na 

njihove sodelavke. Vzgojitelji so napisali, da ljudje na njih največkrat gledajo drugače, ko se 

z otroki pojavljajo zunaj vrtca (na sprehodu, na nastopih zunaj vrtca, na izletih).  

Zanimalo nas je tudi, ali so zaposleni vzgojitelji predšolskih otrok v otroštvu imeli občutek, 

da so bili na kakršenkoli način deležni tradicionalno moške vzgoje.  

Tabela 5: Občutek vzgojiteljev med odraščanjem, da so bili deležni tradicionalno moške 

vzgoje 

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Pogosto sem imel ta občutek 1 4,3 

Včasih sem imel ta občutek 8 34,8 

Nikoli nisem imel tega 

občutka 

14 60,9 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Več kot polovica vzgojiteljev (60,9 %) je odgovorila, da nikoli niso imeli občutka, da so bili 

deležni tradicionalno moške vzgoje, čeprav se po mnenju Jeraja (2006) na fante včasih izvaja 

zelo velik pritisk, naj bodo »močni možje«. Nekaj vzgojiteljev je odgovorilo (34,8 %), da so 

imeli ta občutek včasih, saj pri dečkih, kot navaja Jeraj (2006), moška vloga na nek način 

zahteva stopnjo nasprotovanja avtoritetam, razvrednotenja šolskega sistema in tudi določeno 

stopnjo šolske neuspešnosti. Eden od vzgojiteljev pa je odgovoril, da je pogosto imel občutek, 

da je bil med odraščanjem deležen tradicionalno moške vzgoje. Eden od vzgojiteljev je kot 

opombo na anketni vprašalni napisal: »Med odraščanjem nisem imel tega občutka, ker tega 

takrat ne zaznavaš. Sem pa kasneje zaznal, da je naša kultura še vedno zelo tradicionalno 

naravnana in da ima veliko stereotipov. Še danes je potrebno ozaveščati, da tudi fantki lahko 

jočejo in jim ni potrebno skrivati čustev.« 

V raziskavi nas je tudi zanimalo, ali so bili vzgojitelji predšolskih otrok, ki so bili zajeti v 

raziskavo, deležni kakršnihkoli zbadanj s strani najbližjih ali vrstnikov zaradi odločitve za 

poklic vzgojitelja predšolskih otrok.  
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Zbadanje vzgojiteljev zaradi odločitve za poklic vzgojitelja predšolskih otrok 

Večina vzgojiteljev iz raziskave (91,3 %) je odgovorila, da niso opazili, da bi jih zaradi 

odločitve za poklic vzgojitelja predšolskih otrok kdorkoli kadarkoli zbadal, čeprav po mnenju 

C. Skelton (2006) v družbi še vedno velja prepričanje, da je vzgoja majhnih otrok primernejša 

za ženske. Ista avtorica pravi, da je med ljudmi veliko predsodkov in posledično bi lahko 

moškega, ki se odloči za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, hitro označili za homoseksualca 

ali pa ga povezali s pedofilijo (Skelton v Jeraj, 2006). Slaba četrtina vzgojiteljev (8,7 %) pa je 

odgovorila, da so bili deležni zbadanja svojih najbližjih. Nobeden od vzgojiteljev predšolskih 

otrok ni odgovoril, da bi ga zaradi odločitve za poklic zbadali vrstniki. Eden od vzgojiteljev je 

bil deležen zbadljivk na račun menjanja plenic, v smislu, da to ni moško delo, drugi pa je na 

anketni vprašalnik napisal, da je bil označen za geja in pedofila iz strani svojih sodelavcev. 

(Glej Priloga: tabela 13). 

Opažanja vzgojiteljev, da ljudje na njih gledajo drugače, odkar opravljajo poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok  

Manjši odstotek vzgojiteljev (13,0 %) pogosto opazi, da ljudje na njih gledajo drugače, odkar 

opravljajo poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Kot navaja večina vzgojiteljev, predvsem 

dvomijo v njihovo strokovnost. Slaba petina vzgojiteljev (17,4 %) občasno opazi, da ljudje na 

njih gledajo drugače, odkar opravljajo poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Navajajo pa, da so 

ljudje pogosto pozitivno navdušeni. Največji delež (69,6 %) vzgojiteljev nikoli ne opazi, da 

ljudje na njih gledajo drugače, odkar opravljajo poklic vzgojitelja predšolskih otrok, čeprav so 

po mnenju A. Kanjuo-Mrčele moški, ki delajo v tradicionalno ženskih poklicih, bolj opazni in 

v družbi veljajo za »drugačne«. Večkrat naletijo na negativne opazke in so sprejeti kot manj 

vredni, ker opravljajo »ženski« poklic (Kanjuo-Mrčela, 1992). (Glej Priloga: tabela 14). 

Vzgojitelje predšolskih otrok smo tudi povprašali, ali jih je pri vpisu na Pedagoško fakulteto 

motilo dejstvo, da se za ta poklic odločajo predvsem ženske.  
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Tabela 6: Dejstvo, da se za poklic vzgojitelja predšolskih otrok odločajo predvsem ženske, je 

moteči dejavnik za moške pri vpisu na Pedagoško fakulteto 

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Da 3 13,1 

Ne 17 73,9 

Ne vem  1 4,3 

Drugo 2 8,7 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Iz tabele osem je razvidno, da večine (73,9 %) vzgojiteljev ob vpisu na pedagoško fakulteto ni 

motilo dejstvo, da se za poklic vzgojitelja predšolskih otrok odločajo predvsem ženske. Nekaj 

vzgojiteljev (13,1 %) je odgovorilo, da jih pri vpisu moti, da se za poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok odločajo predvsem ženske, saj so po mnenju C. Williams žrtve večjega 

neodobravanja družbe, kadar pokažejo zanimanje za dejavnosti nasprotnega spola. Mnogi 

fantje pedagoško izobraževanje vzamejo le kot prehod v druge poklice z višjim statusom 

(Cencič, Čagran, 2002). Le eden (4,3 %) od vzgojiteljev je odgovoril z »ne vem«, dva (8,7 %) 

pa, da jih moti, da je v poklicu vzgojitelja predšolskih otrok tako malo moških, saj da je težko 

delati v kolektivu s toliko ženskami.  
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8.3. STRAH MOŠKIH, DA Z ODLOČITVIJO ZA POKLIC VZGOJITELJA IZGUBIJO DEL 

MOŠKOSTI  

V diplomskem delu smo tudi raziskovali, ali pri moških obstaja strah, da posledično z 

odločitvijo za poklic vzgojitelja predšolskih otrok izgubijo del moškosti.  

Tabela 7: Zadovoljstvo vzgojiteljev s trenutnim delovnim mestom  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Da 22 95,7 

Ne 1 4,3 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Tabela devet prikazuje visok odstotek (95,7 %) zadovoljstva anketiranih vzgojiteljev s 

trenutnim delovnim mestom, čeprav je po mnenju C. Williams (1995) stres zaradi negativih 

stereotipov včasih lahko prevelik in moškega pripravi do tega, da zapusti svoj poklic. Ista 

avtorica (1995) tudi navaja, da bi se tako moški kot ženske, če bi imeli svobodo izbire, 

odločali za pretežno moške poklice, saj so prestižnejši in bolje plačani od ženskih, čeprav 

vzgojitelji iz raziskave kažejo visoko zadovoljstvo z delovnim mestom. Le eden od 

vzgojiteljev (4,3 %) je odgovoril, da s trenutnim delovnim mestom ni zadovoljen, kot razlog 

za to pa navaja, da vzgojitelji niso dovolj cenjeni od države in družbe. Visok odstotek 

zadovoljstva vzgojiteljev s trenutnim delovnim mestom bi bil po mnenju Giddensa (2000) 

lahko tudi zato, ker imajo moški v splošnem boljše delovne in plačilne pogoje za enako delo 

kot ga opravljajo ženske. Iz navedb anketiranih vzgojiteljev pa lahko razberemo, da je 

zadovoljstvo vzgojiteljev z delovnim mestom povezano predvsem s tem, da se na svojem 

delovnem mestu počutijo dobro, so lahko aktivni in jim delo z otroki prinaša zadovoljstvo.  

Vzgojitelje smo tudi povprašali, ali imajo višje ambicije oz. imajo v prihodnosti željo po 

napredovanju na višje delovno mesto.  
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Tabela 8: Želje vzgojiteljev po napredovanju na višje delovno mesto 

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Da 15 65,2 

Ne 8 34,8 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Dobra polovica vzgojiteljev (65,2 %) je odgovorila, da imajo višje ambicije oz. želje po 

napredovanju na višje delovno mesto. Večina anketiranih vzgojiteljev pravi, da bi z željo po 

profesionalni rasti sčasoma želeli napredovati na višje delovno mesto. Dobra tretjina (34,8 %) 

anketiranih vzgojiteljev nima želje po napredovanju na višje delovno mesto. Zadošča jim delo 

z otroki in si ne želijo imeti opravka z vodenjem, čeprav je po mnenju Brankoviča (2000) 

ravno karierni uspeh dokaz moškosti, zato je poklic, ki je zaznamovan kot družbeno 

feminističen poklic in poklic z nizko plačo, ravno nasprotje tega in lahko ogroža tradicionalni 

status moškega. 

V nadaljevanju smo raziskovali, ali je vzgojiteljem predšolskih otrok pred ostalimi ljudmi 

kdaj nerodno, da skrbijo za predšolske otroke.  
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Skoraj vsi (95,7 %) vzgojitelji so navedli, da jim pred ostalimi ljudmi ni nikoli nerodno, da 

skrbijo za predšolske otroke. To potrjujejo tudi ugotovitve C. Williams (1995), ki pravi, da se 

moškim, ki izberejo tak poklic, ne zdi, da bi bili kaj posebnega. Eden od vzgojiteljev je na 

anketni vprašalnik napisal: »Nikoli mi ni bilo nerodno in nikoli mi ne bo; imam zelo lepo 

poslanstvo, ki ga imam rad in ga spoštujem. To, da je komu nerodno, da to opravlja, je lahko 

povezano s slabo samopodobo ali pa z vzorci kulture, v kateri živimo (videnje družbe, da je to 

»ženski« poklic)«. Le eden od vzgojiteljev (4,3 %) je navedel, da mu je včasih nerodno, in 

sicer pred svojimi vrstniki, mladimi ljudmi, ki imajo to delo za žensko. Nobenemu od 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok pa ni pogosto nerodno, da skrbi za predšolske 

otroke. (Glej Priloga: tabela 15). 

Vzgojitelje predšolskih otrok smo tudi povprašali, na kakšen način ohranjajo moškost v 

»ženskem poklicu«.  

Iz raziskave lahko razberemo, da ima zelo malo vzgojiteljev težave z ohranjanjem moškosti v 

vzgojiteljskem poklicu. Nobeden od vzgojiteljev ne poprijema za dela, ki na splošno veljajo 

bolj za moška kot za ženska. Samo dva vzgojitelja (8,7 %) navajata, da se vedeta 

»tradicionalno« moško, prav tako dva (8,7 %) navajata, da poskušata biti drugačna od 

sodelavk. Vsi (82,6 %) ostali anketirani vzgojitelji pa se ne obremenjujejo z ohranjanjem 

moškosti v »ženskem« poklicu, čeprav S. Vlašič (2010) navaja, da moški v netradicionalnih 

poklicih več izgubijo kot pridobijo, saj so izpostavljeni slabši plači in nižjemu statusu v 

družbi, kot tudi porajajočemu se vprašanju o moškosti in primernosti delovnega mesta. Eden 

od vzgojiteljev je anketni vprašalni napisal opombo: »Nimam občutka, da bi moral zaradi 

tega poklica »ohranjati moškost«, to mi zveni kot neko prepričanje (zelo čudno), ki nima 

osnove. Jaz sem moški in tega ne rabim dokazovati«. (Glej Priloga: tabela 16).  

V nadaljevanju smo pri vzgojiteljih predšolskih otrok iskali razloge, zakaj so se odločili za 

poklic vzgojitelja predšolskih otrok.   
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Tabela 9: Razlogi vzgojiteljev, zakaj so se odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok 

(odprto vprašanje – možnih je bilo več odgovorov) 

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Želja po delu z ljudmi in 

veselje do dela z otroki 

13 56,5 

Po naključju 6 26,1 

Poklicno poslanstvo 4 17,4 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Razlogov, zakaj so se vzgojitelji odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, je več. Med 

njimi prevladuje (56,5 %) želja po delu z ljudmi in veselje do dela z otroki, kar se ujema z 

navedbami M. Cencič (2002), da se za vzgojiteljski poklic navadno odločijo tisti 

posamezniki, ki zavestno in premišljeno sprejmejo odločitev, da bodo delali z otroki. Nekaj 

vzgojiteljev (17,4 %) je v poklic vzgojitelja predšolskih otrok prišlo zgolj po naključju, 

manjšina (17,4 %) pa meni, da je poklic vzgojitelja predšolskih otrok njihovo poklicno 

poslanstvo, čeprav sta Državni zakon in Ministerski ukaz (1872) predvidevala, da ima 

sposobnost za delo v vrtcu le pripadnica ženskega spola (Maglica, 2005). 
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8.4. VPLIV PLAČE NA NEODLOČANJE ZA POKLIC VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH  

OTROK 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali slabo plačano delo poklica vzgojitelja predšolskih 

otrok vpliva na to, da se moški za ta poklic ne odločajo tako pogosto. 

Tabela 10: Zadovoljstvo vzgojiteljev s plačo  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Sem zadovoljen  8 34,8 

Nisem zadovoljen  12 52,2 

Drugo  3 13,0 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Dobra tretjina (34,8 %) anketiranih vzgojiteljev je zadovoljna s svojo plačo. Nekaj več kot 

polovica (52,2 %) vzgojiteljev pa ni zadovoljna s svojo plačo, kar se ujema z ugotovitvami 

Robinsona (1998), ki meni, da višji zaslužki predstavljajo večje zadovoljstvo moškim kot 

ženskam, in ugotovitvami C. Williams (1995), ki navaja, da na majhno število moških v 

»ženskih« poklicih vplivata dva faktorja, in sicer »ženskost« poklica ter nizka plača in 

neprestižnost poklica. Trije (13,0 %) vzgojitelji pa so mnenja, da opravljajo pomembno 

poslanstvo in je delo zelo odgovorno ter bi si želeli višje plače, vendar so glede na stanje v 

državi zadovoljni s plačilom.  

V nadaljevanju nas je še zanimalo, ali vzgojitelji predšolskih otrok kdaj pomislijo, da bi 

zaradi plače zapustili delovno mesto.  
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Tabela 11: Pomisleki vzgojiteljev, da bi zaradi plače zapustili delovno mesto vzgojitelja 

predšolskih otrok  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Pogosto pomislim na to  1 4,3 

Včasih pomislim na to 10 43,5 

Nikoli ne pomislim na to  12 52,2 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

Iz tabele štirinajst lahko razberemo, da le eden (4,3 %) od vzgojiteljev pogosto pomisli, da bi 

zaradi prenizke plače zapustil delovno mesto. Nekaj manj (43,5 %) kot polovica vzgojiteljev 

včasih pomisli na to, da bi zaradi prenizke plače zapustili delovno mesto. Več kot polovica 

vzgojiteljev (52,2 %) pa nima pomislekov glede tega, da bi zaradi prenizke plače zapustili 

delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok, kar se tudi ujema z ugotovitvami S. Vlašič 

(2010), da plačilni pogoji niso razlog, da se moški ne odločajo za poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok.  
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9. ZAKLJUČEK 

Majhno število moških v predšolski vzgoji ni nekaj, kar bi se pojavilo ta hip oz. v preteklem 

obdobju. Ta pojav sega daleč v zgodovino predšolskega varstva in bo po vsej verjetnosti 

spremljal razvoj predšolske vzgoje tudi v prihodnosti. Naloga celotne družbe je, da se sooči s 

pojavom in ga v skupno dobro prihodnjih generacij predšolskih otrok poskuša čim bolj 

dosledno reševati. Za to je potrebno sodelovanje različnih vej oblasti, institucij, 

izobraževalnih ustanov, predvsem pa interes celotne družbe za spremembe na tem področju.  

Majhno število moških vzgojiteljev v prvi vrsti vpliva na otrokov razvoj in pri najmlajši 

populaciji ustvarja oz. nadaljuje vzorce mišljenja, da so za vzgojo in izobraževanje 

predšolskih otrok odgovorne oz. kompetentne le ženske. Kot bodoči vzgojitelj predšolskih 

otrok ne vidim razlogov, da bi temu res bilo tako. Po mojem mnenju je edini resen problem, 

ki že vrsto let zaznamuje neodločanje moških za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, premalo 

poguma, da bi se odločili za poklic, ki v družbi še vedno dostikrat velja za tradicionalno 

»ženski« poklic. Spodbuden je vsekakor podatek, da zaposleni vzgojitelji predšolskih otrok ne 

razmišljajo tako in po mojem mnenju lahko ravno oni največ prispevajo k spreminjanju 

vzorca mišljenja tudi drugih moških in posledično zaposlovanja na področju predšolske 

vzgoje.  

Feminizacija je najbolj vidna pri delu z majhnimi otroki, saj še vedno prevladujejo stereotipna 

prepričanja, da je menjanje plenic in nega najmlajših domena žensk in ne moških. Med 

prebiranjem literature sem večkrat zasledil, da so moški, ki se lotijo tovrstnih opravil, večkrat 

označeni z različnimi obsodbami, kot npr., da so homoseksualci ali celo spolni izprijenci, ki 

želijo izkoristiti najmlajšo populacijo. Veliko literature se nanaša na pomen učiteljic in 

vzgojiteljic na razvoj otrok. Literature, ki bi poudarjala pomen učiteljev in vzgojiteljev na 

otrokov razvoj, pa skorajda ni. Pomagamo si lahko le z literaturo, ki opisuje očetov pomen za 

otroka, saj lahko ustvarjamo povezave s pomenom učiteljev in vzgojiteljev, čeprav po mojem 

mnenju najdemo podobnosti le do neke meje, nato pa sta si vlogi različni.    

V empiričnem delu diplomskega dela smo ugotovili, da zaposleni vzgojitelji predolskih otrok, 

ki so sodelovali v raziskavi, nimajo stereotipnih prepričanj, da je poklic bolj primeren za 

ženske kot za moške in da je poklic vzgojitelja tradicionalno »ženski« poklic. Vzgojitelji, ki 

so se odločili za ta poklic, nimajo pomislekov, da je poklic bolj primeren za ženske in se ne 

počutijo manj kompetentni od ženskih sodelavk. Glede na prepričanja celotne družbe, ki je še 
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vedno precej stereotipno usmerjena, da moški ne sodijo v ta poklic, so vzgojitelji predšolskih 

otrok zelo samozavestni in nimajo nobenih pomislekov, da ne bi spadali na področje 

predšolske vzgoje. Po mojem mnenju vzgojitelji, ki so izbrali ta poklic, le-tega doživljajo 

drugače kot večina družbe, saj se v nasprotnem primeru zanj ne bi odločili. Lahko pa bi ga z 

vstopom zaradi vpliva družbe začeli doživljati drugače, vendar smo ugotovili, da se to pri 

večini vzgojiteljev ne zgodi.  

Raziskava je pokazala, da je v zelo majhni meri prisoten družbeni vpliv, da se moški ne 

odločajo za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, saj na moške vzgojitelje družba velikokrat 

gleda pozitivno in občutijo negativen odziv le od ljudi, ki jih prvič vidijo s predšolskimi 

otroki. Vsekakor je to dober znak, da bi se ljudje navadili tudi moških vzgojiteljev, če bi le-

teh bilo več prisotnih. Vzgojitelji, vključeni v raziskavo, med odraščanjem niso imeli občutka, 

da bi bili deležni tradicionalno moške vzgoje in niso deležni zbadanj s stani družbe zaradi 

svoje izbire poklica. Presenetilo me je dejstvo, da vzgojitelje ne moti, da se na Pedagoško 

fakulteto vpisujejo samo ženske. Če pomislim na svoje občutke ob izbiri študija in dejstvu, da 

bom po vsej verjetnosti edini fant v letniku, mi ni bilo prav nič prijetno. Tako celotna družba 

kot predvsem moški del populacije bi moral s strani institucij in prav tako množičnih medijev, 

ki se ukvarjajo s problematiko zaposlovanja moških v tradicionalno »ženskih« poklicih, biti 

bolj prepričljiv in narediti več za dvig ravni odločanja moških za poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok.  

Z izsledki raziskave lahko ugotovimo, da pri zaposlenih vzgojiteljih, ki so sodelovali v 

raziskavi, ni prisoten strah, da so s tem, ko so se odločili za tradicionalno »ženski« poklic, 

izgubili svojo moškost. Zadovoljni so s trenutnim delovnim mestom in nameravajo ostati na 

področju predšolske vzgoje, pri čemer želijo napredovati tudi na višja delovna mesta. 

Vzgojitelji se v večini primerov odločajo za ta poklic zato, ker jih veseli delo z otroki in 

ljudmi nasploh, nekaj pa je tudi takih, ki so se v poklicu našli čisto po naključju. Vzgojiteljem 

ni nerodno, da skrbijo za predšolske otroke in nimajo težav z ohranjanjem moškosti, iz česar 

lahko ugotovimo, da razlog za to, da se moški ne odločajo za poklic vzgojitelja predšolskih 

otrok ni strah pred izgubo moškosti.   

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da je plača kar pomemben dejavnik, da se moški ne odločajo 

za poklic vzgojitelja, saj so nekateri vzgojitelji zaradi nizke plače pripravljeni tudi zapustiti 

delovno mesto. Menim, da bi morale plače vzgojiteljev biti višje glede na stopnjo 
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odgovornosti, ki jo imajo na delovnem mestu. Vsekakor je najvišji odstotek nezadovoljstva 

vzgojiteljev povezan z njihovim plačilom. Torej bi najprej bilo treba spremeniti nekaj na tem 

področju. Izboljšati plače vzgojiteljem, čeprav je to po mojem mnenju glede na trenutno 

stanje v državi in tudi na splošno nezainteresiranost politike, da bi bile plače v vzgoji in 

izobraževanju višje, nemogoče. Boljši in uspešnejši način je po mojem mnenju boj za dodatke 

k plačilu glede na uspešnost vzgojiteljev oz. dodaten prispevek k svojemu dnevnemu 

opravljanju dela. Menim, da bi to bilo s strani politike prej omogočeno, če že lahko nekoliko 

pozitivno razmišljamo.  

Veliko dejavnikov, kot so majhno vplivanje družbe na neodločanje moških za poklic 

vzgojitelja predšolskih otrok, pomanjkanje bojazni, da bi moški izgubili del moškosti in 

nestereotipna prepričanja zaposlenih vzgojiteljev, da bi poklic bil bolj primeren za ženske, 

nakazuje k temu, da bi bilo vzroke za neodločanje moških za poklic vzgojitelja predšolskih 

otrok treba iskati še drugje. Glede na to, da so bili v raziskavo zajeti samo vzgojitelji 

predšolskih otrok, ki so že delavno aktivni, bi po mojem mnenju bilo smiselno anketirati tudi 

naključno izbrane moške in jih povprašati, če so kdaj pomislili na izbiro poklica vzgojitelja 

predšolskih otrok ter predvsem, zakaj ne.  
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11.  PRILOGE  

11.1. VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE  

Vprašalnik za vzgojitelje 

 

Spoštovani vzgojitelji!  

Sem študent predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomskega dela 

želim raziskati, zakaj se tako malo moških odloči za poklic vzgojitelja predšolskih otrok. 

Prosim vas, da izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate pri zbiranju potrebnih podatkov. 

Vprašalnik je anonimen. Rezultate vprašalnika bom uporabil izključno za študijske namene.  

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.  

Simon Bučar  

VPRAŠALNIK 

 

Navodilo: izberite en ali največ dva odgovora ali vpišite pojasnilo. 

 

1. Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok? 

…………………………………………………………………………………………...

………....………………………………………………………………………………...

………………...................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

2. Ste zadovoljni s trenutnim delovnim mestom? 

   Da        Ne 

   Utemeljite svoj odgovor …..…………………………………………………………….  

   …………………………………………………………………………………………... 

   …………………………………………………………………………………………...        

 

3. Ali imate višje ambicije oz. želje po napredovanju na višje delovno mesto? 

   Da        Ne 

   Utemeljite svoj odgovor ………………………………………………………………... 
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   ……………………………………………………………………………………........... 

   …………………………………………………………………………………………... 

 

 

4. Ste kdaj opazili, ko ste z otroki (npr. na sprehodu, izletu itd.), da na vas ljudje gledajo 

drugače kot na vaše sodelavke (vzgojiteljice)? 

a) Sem opazil (navedite kdaj in kje) …………………………………………………... 

…………………………………………………….……………………………….... 

b) občasno opazim (navedite kdaj in kje)………………………………………………  

……………………………………………………………………………………..... 

c) nisem opazil. 

 

5. Vam je kdaj pred ostalimi ljudmi nerodno, da skrbite za predšolske otroke? 

a) Pogosto (pred kom)………………………………………………………………….  

   ………...…………………………………………………………………………….. 

            b) včasih (pred kom) ……………………………………………………………………  

               ………………………………………………………………………………….......... 

b) nikoli. 

 

6. Na kakšen način ohranjate moškost v »ženskem poklicu«? 

a) Poprijemam za dela, ki na splošno veljajo bolj za moška kot ženska, 

b) vedem se »tradicionalno« moško, 

c) poskušam biti drugačen od sodelavk, 

d) ne obremenjujem se s tem.  

 

7. Vas je kdo kadarkoli na kakršenkoli način zbadal zaradi odločitve za poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok? 

a) Da, moji najbližji (kako, kdaj) ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

b) da, moji vrstniki(kako, kdaj) ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………............................................. 

c) ne, tega nisem opazil.  
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8. Ste kdaj opazili, da ljudje (družina, prijatelji) na vas gledajo drugače, odkar opravljate 

poklic vzgojitelja predšolskih otrok? 

a) Pogosto opazim (kako gledajo na vas) ……………………………………………... 

         …………………………………………………………………………………..…... 

b) občasno opazim (kako gledajo na vas) …………...………………………………... 

..……………………………………………………………………………………...  

c) nikoli ne opazim. 

 

9. Ali imate občutek, da ste z vstopom v poklic vzgojitelja v očeh prijateljev in družine: 

a) manj spoštovani, 

b) zasmehovani,  

c) manj cenjeni,  

d) manj vredni, 

e) bolj poženščeni, 

f) nesposobni za druga dela, 

g) nič od zgoraj navedenega.  

 

10.  Ali vas je pri vpisu na Pedagoško fakulteto motilo dejstvo, da se za ta poklic odločajo 

predvsem ženske? 

a) Da, 

b) ne, 

c) ne vem, 

d) drugo ……………………………………………………………………………...... 

 .……………………………………………………………………………………... 

 

11. Ste zadovoljni s svojo plačo glede na odgovornost, ki jo delo prinaša? 

a) Sem zadovoljen, 

b) nisem zadovoljen, 

c) drugo ……………………………………………………………………………............ 

.……………………………………………...…………………………………………... 

 

12. Ste kdaj pomislili, da bi zaradi nizke plače zapustili to delovno mesto? 

a) Pogosto pomislim na to, 
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b) včasih pomislim na to, 

c) nikoli nisem pomislil na to. 

 

13. Ali ste imeli pred odločitvijo za ta poklic kdaj pomisleke, da je ta poklic bolj primeren 

za ženske? 

a) Da, 

b) ne, 

c) ne vem.  

 

14. Ali ste imeli med odraščanjem kdaj občutek, da ste bili deležni tradicionalno moške 

vzgoje (skrivanje čustev, večja moč moškega spola, upiranje avtoritetam, voditeljsko 

vedenje)? 

a) Pogosto sem imel ta občutek, 

b) včasih sem imel ta občutek, 

c) nikoli nisem imel tega občutka.  

 

15. Ali se v vašem poklicu kdaj počutite manj kompetentne v primerjavi z vašimi 

sodelavkami? 

a) Da (zakaj) …………………………………………………………………………... 

         ..................................................................................................................................... 

b) ne. 
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11.2. PRILOGA K EMPIRIČNEMU DELU  

TABELA 12: OBČUTEK VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, KAKO NA NJIH 

GLEDAJO PRIJATELJI IN DRUŽINA  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Manj spoštovani / / 

Zasmehovani / / 

Manj cenjeni / / 

Manj vredni / / 

Bolj poženščeni 2 8,7 

Nesposobni za druga dela / / 

Nič od zgoraj navedenega  21 91,3 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

 

TABELA 13: ZBADANJE VZGOJITELJEV ZARADI ODLOČITVE ZA POKLIC  

VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Da, moji najbližji 2 8,7  

Da, moji vrstniki / / 

Ne, tega nisem opazil 21 91,3 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 
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TABELA 14: OPAŽANJA VZGOJITELJEV, DA NA NJIH LJUDJE GLEDAJO DRUGAČE, 

ODKAR OPRAVLJAJO POKLIC VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Pogosto opazim 3 13,0 

Občasno opazim 4 17,4  

Nikoli ne opazim 16 69,6 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

 

TABELA 15: NERODEN POLOŽAJ VZGOJITELJEV, DA SKRBIJO ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE  

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Pogosto / / 

Včasih 1 4,3 

Nikoli 22 95,7 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 
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TABELA 16: OHRANJANJE MOŠKOSTI V »ŽENSKEM POKLICU« 

 

Odgovori 

 

 

Število odgovorov 

(f) 

Število odgovorov v 

odstotkih 

(f %) 

Poprijemam za dela, ki na 

splošno veljajo bolj za moška 

kot ženska  

/ / 

Vedem se »tradicionalno 

moško« 

2 8,7 

Poskušam biti drugačen od 

sodelavk  

2 8,7 

Ne obremenjujem se s tem  19 82,6 

Skupaj vzgojiteljev 23 100,0 

 

 


