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POVZETEK 

 

Spolne vloge so posledica in odraz sprememb v družbi. Enakopraven položaj žensk pripomore 

k njihovemu večjemu uveljavljanju v sferi dela, ki je en izmed pomembnejših dejavnikov na 

področju oblikovanja spolnih vlog. Zaznavamo počasno, a vendar očitno vstopanje moških v 

zasebno sfero. Udeleženi so predvsem pri skrbstvenih aktivnostih, ki so omejene na skrb za 

otroke. Asimetrija med spoloma je še vedno prisotna, tako v javni kot tudi v zasebni sferi, do 

večjih premikov še ni prišlo. Ženske so si z emancipacijo pridobile pomembno mesto v 

družbi, ki ga nikakor ne želijo zapraviti. Njihova ozaveščenost prehiteva družbeno stanje, 

zaradi želje po uspehu na trgu dela se doma ne udejstvujejo več v tolikšni meri kot nekoč. 

Reprodukcija ni več vloga, ki bi bila prioriteta med življenjskimi poteki žensk, namesto tega 

materinstvo skrbno načrtujejo. Aktivno vključevanje žensk v javni sferi dela prinaša 

posredno, prek sprememb v družinskem življenju, nove oblike starševstva (novo materinstvo, 

novo očetovstvo) in drugačno pojmovanje otroštva (protektivno otroštvo). Zahteve 

starševstva, ki jih novi pojavi prinašajo s seboj, so čedalje večje, spremembe se posledično 

odražajo tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, natančneje v vrtcih. Zaznati je porast 

zahtev staršev do vzgojiteljev in spreminjanje otrok. Posledice se kažejo tako v vzgojnih 

stilih, kot tudi v pričakovanjih staršev na eni strani in skozi njihovo nemoč na drugi strani. 

 

Ključne besede: spolne vloge, družbene spremembe, družinsko življenje, starševstvo, 

spremenjena pričakovanja staršev. 

 





 

ABSTRACT 

 

New perception of childhood as a result of changing gender roles 

 

Gender roles are a result and reflection of social change. Owing to gender equality, women 

are rising to prominence in the area of work, which is one of the significant factors 

influencing the formation of gender roles. We can observe men slowly entering the private 

sphere where they are involved in activities limited to taking care of their children. 

Nevertheless, the asymmetry between the genders persists in both public and private life; the 

situation has not changed dramatically. However, the emancipation has enabled women to 

achieve an important position in the society and they are obviously reluctant to lose it. Their 

awareness of the issue is outrunning the current situation in the society. Striving for success in 

the labour market, women are now less active at home than they were in the past. 

Reproduction is no longer a priority in women’s life; instead, they plan their family carefully. 

As a result of active participation of women in the public area of work, indirect change in 

family life gave rise to new types of parenthood (new motherhood, new parenthood) and a 

different attitude towards childhood (protective childhood). Moreover, the resulting new 

requirements of parenthood are increasingly demanding and exert influence on educational 

institutions, especially kindergartens. Parents tend to demand more from kindergarten 

teachers, while children are also changing. The consequences are visible in educational styles, 

the expectations of parents and their powerlessness. 

 

Keywords: gender roles, social change, family life, parenthood, changed parental 

expectations. 
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UVOD 

 

Razvoj in zamikanje spolnih vlog ima dolgo in pestro zgodovino. Tako za moškega kot tudi 

za žensko je vedno obstajal zaželen položaj v družbi, spolna vloga. V strukturiranju družb in 

njihovega reda je bil moški postavljen kot prvi, norma. Ženska je bila porinjena v kategorijo 

drugega spola, ki je bil označen kot šibek, neracionalen in posledično brez pravic (de 

Beauvoir, 1999). Danes smo priča spremembam, ki so jim delno botrovala tudi vztrajna 

prizadevanja feministk in feministov. Njihovo zavzemanje za enakopraven položaj žensk v 

družbi je ženskam razvitega sveta prinesel državljanske pravice (politične, socialne in 

osebne), ki so jim omogočale novo pozicioniranje v družbi in s tem spreminjanje družbenega 

reda. S pojavom množičnega zaposlovanja žensk, ki je rezultat prej opisanih družbenih 

sprememb,je bilo omogočeno vse večje uveljavljanje žensk v javni sferi. Na opisanem ozadju 

pa se je pojavila še ena sprememba, počasi, a vendar lahko beležimo vstopanje moških v 

zasebno sfero. Pojav prinaša zanimive in neenoznačne družbene spremembe, ki imajo različne 

posledice v številnih družbenih podsistemih. 

 

Z analizo spreminjanja in zamikanja vlog med spoloma in novim pojmovanjem otroštva želim 

odkriti in pojasniti povezavo in pogojevanja med zahtevami novodobnega starševstva na eni 

strani in pričakovanji različnih strok in družbe nasploh na drugi strani. Ob tem pa želim 

opraviti razmislek tudi o posledicah, ki jih opisane spremembe prinašajo v delovanje vzgojno-

izobraževalnih institucij. 

 

Glede na to, da bom tudi sama nekoč opravljala delo vzgojiteljice, želim prikazati, kako se 

spremembe kažejo v vrtcu. Ali se spremembe pri vzgoji otrok in starševstvu kot posledica 

spreminjanja spolnih vlog prenašajo v vzgojno izobraževalne ustanove, kaj prinašajo in kako 

bi negativne momente pojava lahko zmanjšali, bom ugotavljala s kvalitativno raziskavo v 

vrtcih. 

 

Diplomsko delo sem razdelila na dva dela. V prvem delu se bom osredotočila na spolne vloge 

in spremembe, ki jih zaznavamo na tem področju, na družbeno vlogo ženske in odraz 

sprememb pri moških, poudarek bo na razlikah med spoloma v družinskem življenju, 

dotaknili se bomo tudi sprememb v javni sferi. V drugem delu naloge pa se bom posvetila 
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vplivu spreminjanja spolnih na vzgojo otrok ter kako se le-te kažejo v vzgojno izobraževalnih 

ustanovah, natančneje v vrtcu.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 ASIMETRIJA MED SPOLOMA TER ZAMIKANJE 

SPOLNIH VLOG 

 

1.1 Asimetrija med spoloma 

 

Temelji za asimetrijo med spoloma se začnejo oblikovati že zgodaj. Meje med tem, kaj je 

primerno za deklice in kaj za dečke, so določene že pred rojstvom in vodijo v razlike med 

moškimi in ženskami kasneje, v družinskem življenju in na trgu dela. Družinsko delo, kamor 

spadajo gospodinjska opravila, skrb za otroke in nega, spada v domeno žensk, prioriteta 

moških je nemotena udeležba v sferi dela, delo pa je še vedno ključnega pomena za identiteto 

moških (Humer, 2008, str. 94). Asimetrija se kaže na trgu delovne sile, kjer so moški še 

vedno bolje plačani kot ženske, delodajalci pa niso naklonjeni usklajevanju družinskih in 

poklicnih obveznosti, katero je zaradi slabše plačanega dela in moške nemotene udeležbe v 

sferi dela, v večini primerov stvar žensk. Razlike kljub spremembam, ustvarja tudi 

zakonodaja, ki starševske pravice še vedno dodeljuje ženskam. Asimetrične okvirje torej 

ustvarjajo delo na trgu in doma, položaj na trgu dela in neodvisnost, ki so med moškimi in 

ženskami še vedno neenakovredno razporejeni (Humer in Kuhar, 2010, str. 93), ter 

razumevanje moške skrbi kot družbene lastnosti, ženska skrb pa naj bi bila naravna (Humer, 

2008, str. 78). 

 

Danes kljub emancipaciji žensk do enakopravne spolne delitve dela še vedno ni prišlo, čeprav 

so »v povprečju moški bolj vpleteni v družinsko delo kot v preteklosti, predvsem v skrb za 

otroke« (Švab, 2008, str. 42). Eden izmed vzrokov še vedno močno prisotne asimetrične 

delitve dela je miselnost moških, ki se v pomoč partnerki vključujejo v družinske aktivnosti 

občasno in predvsem kot pomočniki (Rener, Švab, Žakelj, Humer in Vezovnik, 2008). 

Neenakomerna porazdelitev vlog med spoloma torej še vedno obstaja. V nadaljevanju nas 

bodo zato zanimali družbeni dejavniki, ki naj bi pripomogli k večji enakopravnosti med 

moškimi in ženskami. 
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1.2 Zamikanje spolnih vlog – družbene spremembe 

 

Soočanje z novimi delitvami spolnih vlog ima kratko zgodovino. Večina razume pod odnosi 

med spoloma le spolnost, nežnost, zakon in starševstvo, vendar je več kot to; k odnosom 

sodijo tudi delo, poklic, neenakost, politika in gospodarstvo. Prav to pa zaplete vprašanje 

odnosov med spoloma in s tem delitev spolnih vlog (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str. 22). 

 

V času moderne so bile družinske vloge razdeljene po spolu in starosti, življenje pa se je 

delilo na zasebno in javno. Postmodernost oglašuje aktivno vključevanje moških na vseh 

ravneh družinskega življenja, spolno delitev pa navidezno simetrično zabriše z zaposlovanjem 

žensk in aktivno vključenostjo moških v nego in skrb za otroke (Švab, 2001, str. 127). 

Tradicionalno delitev skrbstvenega dela iz moderne so zamajale demografske spremembe, 

spremembe na trgu dela in spremembe pogojev dela. Prej ločeni svetovi (zasebno, javno), 

niso več definirani, trg delovne sile denimo vpliva na zasebno življenje, predvsem družinsko, 

moški in ženske pa se s tem soočajo na različne načine, večinoma pa še vedno znotraj 

tradicionalno zasnovanih vlog.  

 

Spremembe so vidne skozi spreminjanje življenjskih potekov posameznic in posameznikov. 

Prej tradicionalna pravila in okvirje zamenjata osebna avtonomija in izbira. Fenomeni 

družinskega življenja, ki se s temi spremembami pojavijo, so: osvobajanje žensk od 

reproduktivne funkcije, intenziviranje pomena starševstva, pojav novega vpletenega 

očetovstva, sočasno očetovska neprisotnost, preloženo materinstvo in nove ideologije 

(Humer, 2008, str. 81–82). Le-ti so velikokrat zgolj prilagoditev na obstoječe stanje, ne 

pomenijo pa večjih sprememb in odmikov. 

 

1.2.1 Emancipacija žensk 

 

»Beseda emancipacija pomeni »pripeljati iz suženjstva«. Stanje, iz katerega so ljudje 

emancipirani, je po tej definiciji suženjstvo, a stanje, v katero so emancipirani, ne pomeni 

nujno svobode.« (Oakley, 2000, str. 98) 

 

Ženske so v preteklosti s svojim gibanjem želele opozoriti nase in na svoj neenakopraven 

položaj v družbi. Šele ekonomska odvisnost in članki na to temo so bili začetek razprav in 
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obravnave žensk kot zatiranega spola (Švab, 2001, str. 13). Želje žensk in revolucionarni 

premiki v smer enakosti z moškimi (volilna pravica, možnost izobraževanja, vstop na trg 

dela …) (Švab, 2001, str. 11) so začeli nadvse optimistično pot, polno zagona in idej. Do 

določene mere jim je tudi uspelo. Položaj žensk in njihovo delo postaja vidno. Viden premik 

žensk na zasebnem področju je med drugim prinesla kontracepcija, ki omogoča, da same 

uravnavajo spolno življenje in odločitev za otroka. Ob emancipaciji se je pojavil trend 

postopnega naraščanja zaposlovanja žensk, precej močneje kot prej so bile zastopane v 

intelektualnih poklicih, v poklicih, kot so poučevanje, socialno delo in medicina, poklicna pot 

se jim je odprla predvsem v srednje zahtevnih poklicih (Oakley, 2000, str. 91−92). Ženske so 

bile prej enolično življenje za štirimi stenami pripravljene zamenjati za kaj boljšega in začele 

delovati tudi izven doma. Emancipacija jim je odprla nove poti, s tem pa prinesla nove težave, 

preobremenjenost in usklajevanje javnega in zasebnega. Moški so se na spremembe, ki jim 

niso naklonjene, nepričakovano odzvali, ali bolje rečeno, na spremembe s strani moških tako 

rekoč še vedno čakajo, saj se, kot pravi Beck (2006), moški po eni strani zavzemajo za 

emancipacijo žensk, po drugi strani pa (še vedno) zagovarjajo lastno odsotnost na področju 

gospodinjskih del (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str. 30). Ženske so torej emancipirane, a s 

tem še niso svobodne. Imajo le eno željo: uspešno krmariti med domom in službo, kar jim bo 

samim težko uspelo.  

 

1.2.2 Spremembe na področju javne sfere 

 

Na področju trga dela so ženske v primerjavi s preteklostjo prisotne v večji meri. »V 

preteklosti so začele aktivno delovati na trgu dela pred odločitvijo za poroko in materinstvo.« 

(Švab, 2001, str. 87−88) V času materinstva so delo odložile na stranski tir in se posvetile 

izključno materinjenju, ko so otroci odrasli, pa so se vrnile na trg dela (Švab, 2001, str. 

87−88). Večina žensk danes služi denar, zato je lažje razumeti, zakaj si tako zelo želijo biti 

zastopane bolj enakopravno. Naraščanje zaposlovanja jim je prineslo samostojnost in 

neodvisnost, zaposlitev pa ni več prehodna dejavnost, ki se je udeležijo pred odločitvijo za 

otroke in se k njej vrnejo, ko otroci odrastejo, ampak pomeni »vseživljenjsko usmeritev«, kot 

jo imenuje M. Jogan (2006, str. 200). Eden od dejavnikov, ki ženskam omogoča ekonomsko 

emancipacijo, je tudi uvajanje javnega otroškega varstva (Humer, 2008, str. 73), saj jim ni več 

treba toliko skrbeti, kje bodo otroci med njihovim delovnim časom, zato se lahko posledično 

bolje uveljavljajo na trgu dela. 
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Posledica sprememb je tudi, da so ženske močneje kot prej zastopane v poklicih, ki zahtevajo 

delo na intelektualnem področju, odprla se jim je poklicna pot v različnih smereh, še vedno pa 

so vodilni položaji rezervirani za moške. »Položaji oblasti naj bi zahtevali odločnost in moč, 

ki ju ženska narava naj ne bi imela, saj niso prav nič ženstvene.« (Bourdieu, 2010, str. 

105−109) Več avtoric in avtorjev (Humer in Kuhar, 2010; Oakley, 2000) ugotavlja, da je 

žensko delo glede strokovnega znanja, ugleda in odgovornosti veliko manj cenjeno kakor delo 

moških, ženske so za isto delo plačane slabše kot moški (Humer in Kuhar, 2010, str. 93; 

Oakley, 2000, str. 91−92), vendar pa dela, ki veljajo za ženska, kaj hitro pridobijo na veljavi, 

kakor hitro se jih lotijo moški. Ulrika Prokop navaja dejstva o ženskah na trgu dela, združene 

v treh temeljnih značilnostih. Prva značilnost je, da imajo zaposlene ženske v povprečju od 10 

do 40% nižje dohodke od zaposlenih moških, sledi dejstvo, da so zaposlene ženske 

koncentrirane v nekaterih poklicih in dejavnostih, in kot tretje navaja, da je več žensk kot 

moških zaposlenih na nižjih ravneh zaposlitvene hierarhije in v manj kvalificiranih 

dejavnostih (Prokop, 1987, v Oakley, 2000, str. 288). Dejstva le potrdijo vpliv pripisane 

spolne vloge na možnost zaposlovanja žensk in vrsto dela, ki ga opravljajo, in s tem razlike v 

plačanem delu med moškimi in ženskami. Ž. Humer in M. Kuhar (2010) krivdo za razlike 

pripisujeta predvsem (družinski) politiki, ki sicer promovira enakost spolov, vendar to ni eden 

izmed glavnih ciljev njenega delovanja (Humer in Kuhar, 2010, str. 93). Delež zaposlitev za 

določen čas je daleč najvišji ravno v socialnem varstvu, zdravstvu in šolstvu, ki so tako rekoč 

feminizirani poklici (Kralj in Rener, 2007, v Sedmak in Medarič, 2007, str. 223). 

 

Da pa ne bomo za prevlado v javni sferi krivili le uveljavljanja moških, je pomembno, da se 

ustavimo še pri zelo pomembnem segmentu družbe, ki ustvarja dodatno negotovost in zavira 

spremembe. Situacija na trgu delovne sile se je v primerjavi s preteklostjo precej spremenila, 

občutek varnosti zaposlitve pa je eden od dejavnikov, ki močno vpliva na družinske prakse. 

Včasih je bilo delo v smislu stalnosti bolj zanesljivo, ljudje so imeli isto zaposlitev do 

trenutka, ko so odšli v pokoj. Danes je sfera dela bolj negotova, opaziti je večjo 

izpostavljenost brezposelnosti, kar postavlja družinsko življenje v podrejen položaj, ne glede 

na spol. »Ravno ta podrejenost deluje kot bistvena ovira za spremembe v spolni delitvi dela v 

družini«, meni T. Rener (Rener, Švab, Žakelj, Humer, Vezovnik, 2008), saj moški in ženske 

zaradi strahu pred brezposelnostjo postavljajo družinsko življenje na stranski tir. 
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1.2.3 Spremembe v zasebnosti 

 

Včasih je ob sklenitvi zakonske zveze veljalo, da je opravljanje gospodinjskih del obveznost 

žensk, moškemu pa je pripadala ekonomska preskrba (Zavrl, 1999, str. 84). Ker danes večina 

žensk prav tako služi denar, se zdi upravičeno, da od moških pričakujejo večjo angažiranost 

pri skrbi za otroke in udeleženost pri gospodinjskih opravilih. Realno družbeno stanje kaže, da 

se vloga moškega kot prehranjevalca družine še vedno globoko zakoreninjena, tudi če sta 

zaposlena oba, počasi se briše, kljub temu pa ostaja v domenah moško-žensko zaradi 

nevključevanja moških v zasebno sfero. Vključevanje žensk na trg dela moške sicer osvobaja, 

saj preskrba družine ni le na njih, vendar sta delitev dela v gospodinjstvu in odgovornost za 

otroke še vedno stvar žensk. »V družinskih ideologijah je negovalno delo definirano kot 

ljubezen in ne kot delo« (Rener, 2000, v Oakley, 2000, str. 297), zato ni nič čudnega, če je 

tako odporno na spremembe, saj ni »sporno«. 

 

Moški se danes bolj kot kdaj prej vključujejo v družinsko življenje, v skrbstvene aktivnosti 

otrok, vendar ne v smeri, ki bi spremenila asimetrično delitev dela. Poskrbijo za prijetnejše 

skrbi, kot so igra, preživljanje prostega časa in aktivnosti zunaj doma, spremembe v zasebni 

sferi je torej moč prepoznati predvsem v donosu do otrok. Manj prijetne stvari, kot je bolniški 

dopust za bolnega otroka, je še vedno ženska stvar, prav tako tudi domača opravila in 

gospodinjska dela, ki se zdijo najbolj odporna za spremembe (Humer, 2008, str. 82).Pri 

dogovarjanju o delitvi družinskega dela ima prednost še vedno kariera moškega, kljub želji 

obeh spolov po enakomerni delitvi dela. Izjema so moški, ki so poklicne cilje že dosegli. 

Podrejenost vključevanja v zasebno sfero poleg ustaljenih vzorcev delitve dela med spoloma 

ustvarja trg dela, saj, kot sta ugotovila Seron in Ferris (Ranson, 2001, str. 23, v Švab, 2008, 

str. 51), »poklicne obveznosti vedno bolj intenzivno zahtevajo fleksibilno delo ter 

podaljševanje časa, razpoložljivega za delo, ki pa se podaljšuje na račun časa, ki bi sicer bil 

namenjen družini.« (Švab, 2008, str. 51). Do časa moderne mej med zasebnim in javnim ni 

bilo, zato niso razmišljali o odsotnosti/prisotnosti očeta. Funkcija očeta in njegova vloga je 

skoraj nespremenjena; danes za to uporabljamo le drugačen izraz kot v preteklosti. Bolje kot 

preskrbovalec družine je slišati pojem odsoten oče (Švab, 2001, str. 119–120).Danes se pod 

pojmom prisotnost/odsotnost očeta skriva pogostost udeležbe pri družinskem delu, pri negi in 

skrbi za otroke (Švab, 2001, str. 120), ne pa toliko materialna preskrba, kar je odraz 

zaposlovanja žensk. 



8 

Na področju gospodinjskega dela sta se z vključevanjem žensk v javno sfero in dvigom 

družinskega standarda pojavili dve skrajnosti. Ženske so se zaradi pomanjkanja časa za 

domače delo sprijaznile s tem, da ne morejo imeti brezhibno čistega stanovanja brez gore 

umazanih oblačil in še veliko časa za otroke. Družinsko delo je organizirano bolj racionalno. 

Na drugi strani pa je tu ideologija brezmadežno čistega in urejenega gospodinjstva, v katerem 

naj bo nešteto gospodinjskih strojev in pripomočkov. Prav to zbuja dodatno željo ali bolje 

rečeno potrebo po pomoči s strani moških. Pomoč, ko je to nujno potrebno, pa ne pomeni 

izginjanja spolne asimetrije dela, je le prilagoditev na težavnejše pogoje dela in hitrejši 

življenjski tempo. 

 

Za stanje v zasebnosti ne gre kriviti le enega elementa. Gre za veliko prepletajočih se 

dejavnikov, ki predstavljajo oviro na poti do bolj enakomerne delitve dela. Na eni strani so to 

tradicije, navade in v telo vpisane družbene vloge, ki predstavljajo trdovraten problem na poti 

osvobajanja, na drugi strani pa je tu še sistem politik in ukrepi, ki jih, oziroma lahko rečemo 

tudi ki jih še ne izvajajo v tej smeri. Prav tako ne gre zanemariti vsakdanjega življenja, ki je 

za posameznike drugačno kot v preteklosti, zahteve družbe so večje, družinsko delo pa še 

vedno ostaja kompleksno in s tem odporno na spremembe. Če povzamemo, je enakost med 

spoloma težko dosegljiva. A. Oakley celo meni, da je poudarjanje spolne enakosti iluzorno, 

sprašuje se, če »so ženske lahko enakopravne z moškimi zunaj doma, ko niti doma niso?« 

(Oakley, 2000, str. 105) Morda pa bi bilo treba začeti zunaj doma, če je zasebnost, kot kaže, 

preveč odporna na spremembe. Spremembe na javnem in zasebnem področju v primerjavi s 

preteklostjo niso tako intenzivne, da bi pomenile drastične premike pri odpravljanju spolnih 

vlog, so pa vsekakor začetek. 

 

1.2.4 Spremembe v politiki 

 

Oblikovanje politike enakosti med spoloma je dokaj novo, če pomislimo, da so ženske začele 

glasno opozarjati na svoj položaj šele v 20. stoletju, takrat ko so začele množično vstopati na 

trg dela. Ženske so v javni sferi pridobile veliko v smeri enakosti med spoloma, vendar te 

spremembe niso bile usklajene s spremembami v družbenih zahtevah do njihove odgovornosti 

v zasebni sferi, kjer sprememb tako rekoč sploh ni. 
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R. Guerrina (2002) ugotavlja, da je politika naklonjena ženski aktivni vlogi v javni sferi, 

vendar pozablja na združitev zasebno− javno. Zasnovana naj bi bila predvsem za potrebe trga 

dela, v ospredju so gospodarske koristi. Predvsem materinstvu, včasih ekskluzivni vlogi 

ženske v zasebnosti, ne daje posebne pozornosti, zato še vedno ustvarja ločeno obravnavo 

spolov. Politike ustvarjajo spolne vloge, v gospodarstvu je še vedno prisotna hierarhija, 

žensko se dojema kot mater, vzdrževanega družinskega člana, ne pa kot državljana, ki je enak 

drugim(Guerrina,2002, str. 49−52).Če pomislimo, se javno od zasebnega težko loči, ko pa na 

odločitve žensk, kot je materinstvo, vpliva zaposlitev in njena nestalnost. Ženske so kljub 

malo večjemu vključevanju moških zaradi materinske vloge še vedno v podrejenem položaju, 

lahko bi rekli celo, da je materinstvo še vedno tisto, ki preprečuje dejansko enakopravnost 

med spoloma, ne glede na čas, v katerem živimo.  

 

Na področju družinske politike je opaziti spremembe na področju starševanja, predvsem pri 

aktivnem vključevanju moških, očetovstvu. Mehanizmi, kot sta npr. očetovski in starševski 

dopust, spodbujajo moške k aktivnejši udeležbi v družinskem življenju. »Ovir do večje 

enakopravnosti med spoloma seveda ni mogoče odstraniti le z direktivami politike. Tu so še 

vedno globoko zakoreninjene ideje, pričakovanja in ideali ter vrednote in navade, ki temeljijo 

na vzorcih družbenih odnosov.« (Švedski poizkus izkoreninjenja spolnega razlikovanja v 

Oakley, 2000, str. 101). Ta delež vključevanja moških v družinsko življenje je le kamenček v 

mozaiku bolj aktivne udeležbe moških v zasebni sferi, vendar bi lahko pomenil začetek večjih 

sprememb. Pravni okvir torej obstaja, potrebna je še volja ter spremembe v družbenih 

procesih. 

 

Ob spremembah v javni in zasebni sferi nam postane jasno, da družinsko življenje in 

usklajevanje dela z njim vključuje obsežne kompromise med moškimi in ženskami. Čeprav je 

večina ženskega dela bila in je še vedno povezana z domom (Oakley, 2000, str. 88), se stvari 

obračajo na bolje. Dejstvo je, da vsak človek potrebuje za življenje in delovanje več socialnih 

okolij. Posebno pozornost pri uvajanju sprememb med spoloma in zavzemanju za bolj 

enakopravno delitev dela bi morali nameniti moškim. Ženske so, kot kaže, na spremembe 

pripravljene in so se z njimi že identificirale, ustvarjeni so tudi že temelji politike 

enakopravnosti med spoloma. Njihova ozaveščenost prehiteva realno stanje v družbi, saj 

interesi še vedno niso usklajeni. Pri moških pa se vse ustavi pri teoretiziranju. Nasprotni spol 

pri uveljavljanju vsekakor podpirajo, prav tako tudi njihovo željo po spremembah med 

spoloma, vendar je za njihov pogled, kot pravi Beck (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str. 29), 
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značilna »verbalna odprtost in vedenjska okostenelost«. Več avtorjev (Aitken, 2005, 

Hochschild, 1989 in Humer, 2007 v Švab, 2008, str. 41 in Humer, 2007, str. 80–85; Mueller, 

1998 v Jogan, 2000, str. 13) ugotavlja, da »vključevanju žensk v javno sfero, na trg dela in v 

politiko ne sledi vstopanje moških v zasebni prostor«, spremembe v zasebnosti pa so 

počasnejše kot v javni sferi. Aitken meni, da se hitreje odvijajo le na ravni simbolnega 

mišljenja, subjektivnih stališč in želja kot na ravni dejanskega delovanja, Hochschild pa to 

imenuje »zavlačevalna revolucija« (Humer, 2007, str. 80–85 in 2008, str. 73; Jogan, 2000, str. 

13; Švab, 2008, str. 41). Spodbuden podatek kaže slovenska raziskava (Rener, Švab, Žakelj in 

Humer, 2005, str. 43), v kateri so zabeležili, da stališča anketiranih očetov že predstavljajo 

odmik od tradicionalnega pojmovanja starševskih vlog v družini in spolnih vlog, se pa ta še 

vedno razlikujejo glede na izobrazbo in kraj bivanja anketiranca. Vsaka tako velika 

sprememba potrebuje čas; tako smo šele na začetku osvobajanja iz v preteklosti zasnovanih 

spolnih norm. 

 

1.3 Sodobna ženska 

 

Ob razmišljanju, kakšna naj bi bila sodobna ženska, nam pridejo na misel lastnosti, kot so npr. 

uveljavljena, ozaveščena, samozavestna, odločna, samostojna, neodvisna, sposobna delovati v 

več okoljih, oseba s cilji, borka za svoje pravice in mesto v družbi ipd. Ko opis podrobneje 

pogledamo, so to lastnosti, ki v družbi veljajo za moške in naj ne bi bile nič kaj ženstvene. Na 

tem mestu bi se dotaknili Mire Komarovsky, ki govori o t.i. moderni ženski vlogi, ki od 

ženske zahteva iste odlike, vedenjske vzorce in držo kakor od moškega iste starosti, medtem 

ko klasična ženska vloga ni dominantna ne agresivna, temveč emocionalna in sočutna 

(Humer, 2008, str. 96). Po njenem mnenju moderna ženska vloga sploh ni spolna vloga, saj 

delno briše spolno razlikovanje, njen cilj je kariera, nasprotno pa sta cilja ženske vloge zakon 

in materinstvo (Humer, 2008, str. 96). Glede na družbene spremembe na področju spolnih 

vlog se značilnosti moderne ženske vloge, kot jo opisuje M. Komarovsky, zdijo iluzorne, prav 

tako tudi podoba ženske, ki je predstavljena kot »junakinja našega časa, ki je zaposlena, poleg 

tega pa gospodinji, materinji, skrbi za bolne in stare, pazi na zdravo prehrano, je informirana, 

izobražena in zabavna ter vestno ločuje odpadke« (Rener, 2000, v Oakley, 2000, str. 298).  

 

Realna slika stanja žensk v družbi kaže, da so današnje, sodobne ženske obremenjene kot še 

nikoli. Vpete so med domom in službo, delo in materinstvo pa poskušajo združiti ob vrsti 
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ovir, kar jih postavlja v nezavidljiv položaj in od njih terja dvojno obremenjenost. Kraljeva in 

Renerjeva ugotavljata, da so ženske, kot smo že omenili, za isto delo plačane slabše kot 

moški, kljub dejstvu, da so v povprečju višje izobražene, poleg tega pa so one tiste, ki 

izkoristijo možnost dopusta za nego in varstvo otrok ter so zaradi tega na delovnem mestu 

odsotne veliko več kot moški (Kralj in Rener, 2007, v Sedmak in Medarič, 2007, str. 213–

223). Njihova ranljivost na čedalje bolj zahtevnem trgu dela se kaže predvsem v odločitvah, 

kot je odločitev za otroka, saj s tem lahko tvegajo izgubo službe. Čeprav v družbi še vedno 

prevladuje mnenje, da jim vloga gospodinje in matere prinaša zadovoljstvo, to ne drži. A. 

Oakley meni, da gre le za racionalizacijo podrejenega položaja (Oakley, 2000, str. 249). Le-ta 

se kljub dostopnosti kontracepcije, ki omogoča uravnavanje rodnosti, zdi skrbneje pretehtane 

odločitev za otroke in pomeni manj bremena za ženske, a je to dejstvo še vedno neizogibno.  

 

Vloga ženske se ni veliko spremenila, vsaj ne toliko, da bi pomenila drastične spremembe v 

smeri enakosti med spoloma. Zdi se, da je podoba sodobne ženske za zdaj res zgolj podoba in 

hkrati želja po spremembah. »Podoba 'superženske' zamegljuje pritisk in obremenitve 

dvojnega dela, je le podoba ženske, ki to ni, pa bi si želela postati, ker do sprememb v spolnih 

ideologijah še ni prišlo.« (Humer, 2008, str. 95) Biti sodobna ženska je vsekakor posebna 

vloga. 

 

1.4 Sodoben moški 

 

Sodoben moški je, podobno kot sodobna ženska, vpet med domom in trgom dela oz. družbo. 

Od njega se pričakuje aktivno udeležbo v zasebni sferi, popolno predanost pri delu, poleg tega 

pa naj bi navzven deloval trdno, neodvisno in samozadostno, saj to od njega pričakuje družba. 

Tradicionalne vrednote in nova pričakovanja s strani žensk ustvarjajo razdvojeno situacijo, v 

kateri se sodobni moški še uči delovati in zanje predstavlja obremenitev. 

 

Nekateri pravijo, da je sodoben moški poženščen, primanjkuje mu možatosti,izgublja 

avtoriteto. Če pogledamo nazaj, je to ravno nasprotno od sodobne ženske, ki prevzema moške 

lastnosti. Mnenja o novi podobi moškega in njegovi vlogi v družini so različna, nekateri 

spremembe zagovarjajo, drugi menijo, da so škodljive. Lasch denimo zagovarja očetovo 

avtoriteto, poudarja potrebo po razlikovanju med očetom in materjo in napoveduje, da otroci 

ne bodo razvili prave spolne identitete, če bodo razlike med očetom in materjo izginile 
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(Lasch, The Culture of Narcissism v Zavrl, 1999, str. 110−111). N. Zavrl pa je mnenja, da 

avtoriteta lahko predstavlja oviro pri reorganizaciji razdelitve skrbi za otroke (Zavrl, 1999, str. 

112), kljub temu pa podobno kot Lasch pravi, da pomanjkanje le-te vodi do vzgajanja nezrelih 

ljudi (Zavrl, 1999, str. 162). Zdi se, kot da smo v začaranem krogu, in se sprašujemo, katere 

so boljše: tradicionalne ali sodobnespolne vloge. Ena od rešitev bi lahko bila, da sodobni 

očetje pri vsakodnevni skrbi za otroke prevzamejo pravičen delež, ob tem pa ne zapostavijo 

svojih značilnih moških atributov (Zavrl, 1999, str. 16). Sliši se že dobro, v praksi pa je 

drugače. 

 

Moški s tradicionalnim vzorcem spolne delitve dela in vlog niso vajeni izražati in sprejemati 

ljubezni ter čustev, kar naj bi bila lastnost sodobnega moškega, zato se morajo tega šele 

naučiti. Novi moški naj bi bil »skrben, čuteč oče in partner« (Humer, 2008, str. 95), podoba 

»trdnega možakarja«ni več v modi (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 32). Res je, da so 

današnji moški v primerjavi s svojimi očeti bolj aktivni, vključeni v družinsko življenje, bolj 

ozaveščeni, vendar še vedno le pri vzgoji in skrbi za otroke. Podoba sodobnega moškega se 

zaenkrat zrcali več ali manj le skozi podobo novega očeta, za katerega je značilna skrb in 

ljubezen, avtoriteto pa je zamenjala starševska avtoriteta (Zavrl, 1999, str. 17–106). 

 

2 SPREMEMBE V DRUŽINSKEM ŽIVLJENJU IN 

SPREMENJENA PRIČAKOVANJA STARŠEV DO VRTCA 

 

2.1 Spreminjanje domačega dela ženske 

 

Domače delo opredeljuje aktivnosti, ki omogočajo in zagotavljajo, da družina vsakodnevno 

funkcionira. Pogosto je vzrok za konflikte, ki nastanejo med partnerjema. »Skrbstveno delo 

naj bi bilo temeljni sestavni del ideologije ženskosti« (Rener, 2000, str. 297), skrbstvene 

aktivnosti pa spolno obeležene prakse v domeni žensk in zasebne sfere, pogosto pa so zaradi 

čustvene razsežnosti opredeljene kot 'delo iz ljubezni' (Humer, 2007, str. 80; Rener, 2000; 

Švab, 2001). Bubeck (1995, v Humer, 2008, str. 87) razume skrbstveno delo kot potrebno 

delo, ki omogoča zadovoljevanje potreb drugih, in predstavlja žensko delo, katerega 

značilnost je, da je nujno, potrebno in da mora biti narejeno, kar vključuje tudi časovno 

determinanto (Humer, 2008, str. 87). 
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2.1.1 Reproduktivno delo 

 

Kot del ženske identitete se označuje reproduktivno delo, ki je še vedno »opredeljeno kot 

nedelo, žensko delo in delo iz ljubezni, zato se pričakuje, da ga ženska kot žena in mati 

opravlja zastonj« (Hrženjak, 2007,  str. 236). Miselnost družbe, da mora biti vsaka ženska 

mati, je posledica vzgoje in učenja s strani staršev in drugih ljudi, s katerimi je otrok v stiku. 

To velja predvsem za deklice, saj so one tiste, ki največkrat pomagajo svojim materam pri 

gospodinjskih opravilih in negi mlajših otrok v družini. Če pogledamo širše, naj bi bilo z 

vidika psihoanalize materinstvo ključno za psihoseksualni razvoj ženske, saj je po tej teoriji 

ženska »nosilka jajčec in materinskih moči« (Oakley, 2000, str. 200).  

 

Skrb za otroke je delo, pri katerem je odnos sam prav tako pomemben kot delo samo. 

Raziskave kažejo, da ženske niso pripravljene omejiti oz. zmanjšati obsega časa, ki ga 

preživijo z otroki, kar pa ne velja za gospodinjska opravila, kar lahko vodi v 

preobremenjenost žensk ali pa celo v umik s trga delovne sile. V slovenskem kontekstu se to 

kaže vsaj na dva načina: prvič, zaznati je določeno zadržanost do uporabe plačanega 

otroškega varstva (nezaupanje, strah), drugič, vedno pogostejše so prakse skrajšanega 

delovnega časa takoj po dopustu za nego in varstvo otrok, ko se ženske za določeno obdobje 

vrnejo na delo za skrajšani delovni čas (Rener, Švab, Žakelj, Humer, Vezovnik, 2008; Švab, 

2008, str. 43−44). Obdobje, ko so otroci majhni, je posebej stresno, saj zahteva več nege in 

skrbi ter pomeni večje usklajevanje dela in družine. Skrb, ki jo opravljajo očetje (igra, 

prijetnejše aktivnosti), v tem obdobju ni tako pomembna, dopust za nego in varstvo otrok v 

veliki večini vzamejo ženske. Ženske skrb za otroke in domače delo sprejemajo v paketu 

materinske odgovornosti in materinjenja (Humer, 2008, str. 87). 

 

2.1.2 Obremenjenost žensk 

 

Zaradi vse večjega uveljavljanja na trgu dela in v javni sferi, ki povzroča preobremenjenost 

žensk, težko usklajujejo delo v službi in doma. Kot alternativa se je začelo pojavljati plačano 

domače delo, ki pa si ga lahko privoščijo le redke, ekonomsko bolj situirane ženske. Tiste, ki 

tega ne zmorejo, pa so vseeno vpete med delom in družino ter so več ali manj odvisne same 

od sebe, doživljajo dvojno obremenjenost, o kateri govori več avtorjev (Rener, 2000, v 

Oakley, 2000, str. 289–290). Tradicija izhaja še iz obdobja povečanega zaposlovanja žensk, 
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sodobne ženske pa ta vzorec, kot smo že dejali, prenašajo iz primarne družine. Množičnemu 

zaposlovanju tako ni sledila prerazporeditev dela v zasebnosti. Če k temu dodamo še čedalje 

višje zahteve in pričakovanja pri vzgoji otrok, lahko govorimo celo o trojni obremenjenosti 

današnjih žensk, razpetih med delom, domom in vzgojo otrok. Italijanske avtorice Bimbi, 

Balbo in Saraceno (1977, 1985, 1987 v Rener, 2000, v Oakley, 2000, str. 289–290) na 

problem dvojne obremenjenosti gledajo drugače. Menijo, da se »ženske z migriranjem med 

raznimi časi, prostori in habitusi mojstrijo v spretnostih organizacije, koordinacije in 

prilagajanja veliko bolj od moških kolegov, tovarišev, prijateljev in partnerjev.« (Rener, 2000, 

v Oakley, 2000, str. 289–290) Zanje je to gotovo obremenitev, vendar pa je hkrati tudi več 

kakor to, je »izkušnja življenja v več svetovih« (Rener, 2000, v Oakley, 2000, str. 289–290).  

 

Družinsko delo v vseh sodobnih družbah je še vedno spolno določeno in v glavnem neplačano 

žensko delo (Rener, 2000, v Oakley, 2000, str. 279). Ženskemu vključevanju na trgu dela v 

imenu enakosti spolov tako ne sledi spreminjanje tradicionalnega vzorca delitve 

reproduktivnega dela v intimni sferi (Hrženjak, 2007,  str. 259). Prej kot distribucija 

družinskega dela med spoloma se dogodi prenos dela od partnerk oz. mater na druge ženske, 

zato si morajo ženske poiskati pomoč bodisi s plačevanjem drugim (gospodinjska opravila, 

varstvo otrok) ali z vključevanjem sorodnikov (neplačano delo). Čedalje več žensk pristane 

tudi na zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, zlasti tedaj, ko je v družini predšolski otrok 

(Jogan, 2006, str. 201). S tem se ustvarja svojevrstno protislovje, saj neformalne podporne 

mreže, ki opravljajo neplačano domače delo, pomenijo nepogrešljivo pomoč, a hkrati delujejo 

tudi kot nekakšna ovira za spremembe znotraj družine – v spolni delitvi dela ter za aktivno 

očetovanje in očetovstvo. Ta situacija se zdi v širšem kontekstu zaposlitvenih možnosti in 

intenziviranih delovnih urnikov ter obstoječe strukturne zakoreninjenosti neenakosti po spolu 

prej funkcionalna rešitev kot pa kolateralna škoda (Švab, 2008, str. 43). V uporabi storitev 

otroškega varstva ter gospodinjske pomoči se kažejo bistvene razlike med urbanimi in 

ruralnimi predeli; najem teh servisnih storitev je v urbanih predelih precej pogost, v ruralnih 

predelih pa je ta praksa precej manj razširjena; tu je opaziti velik pritisk okolice oz. soseske s 

tradicionalnimi prepričanji o tem, da je skrb za dom in družino dolžnost ženske gospodinje ter 

da najem servisnih storitev kaže na njeno nekompetentnost v tem pogledu; ta neformalni in 

latentni družbeni pritisk preprečuje, da bi ženske najemale plačane storitve za gospodinjska 

opravila; res je tudi, da je v ruralnih predelih dostopnost do plačanih storitev pomoči na domu 

precej manjša v primerjavi z mestnimi predeli, obratno pa je v ruralnih predelih večja 

razpoložljivost neplačane sorodniške pomoči (Švab, 2008, str. 43). 
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Z modernizacijo življenjskih potekov nastaja v zasebnosti med moškim in žensko konflikt. Z 

naraščanjem zaposlovanja in izobraževanja žensk se spreminja njihova vloga v javni sferi, še 

vedno pa so one tiste, ki so odgovorne za kvaliteto zasebne sfere, torej za gospodinjsko delo, 

vzgojo otrok in vse, kar sodi k družini, če tako označimo današnje oblike skupnega življenja. 

Enostavnejši in aktualnejši pogled na razlikovanje spolnih vlog pri domačem in 

reproduktivnem delu nam razloži, da sta tradicionalno razlikovanje (med moškim in žensko) 

okrepili ločenost jedrne družine od sorodstva ter odsotnost moža in očeta, posledica tega pa je 

povečana odgovornost ženske za otroke in dom (Parsons, The American Family, str. 23, v 

Oakley,2000, str. 194). Za vse države, tudi skandinavske družbe blaginje, še vedno velja, da 

opravljajo ženske veliko večino gospodinjskega dela, povezanega z vzrejo in vzgojo otrok, ne 

glede na to, ali so zaposlene ali ne (Rener, 2000, v Oakley, 2000, str. 294−295). Ker ženske 

težko zmorejo usklajevati poklicno in zasebno življenje, se pojavlja želja po večji 

angažiranosti moškega v zasebnosti. »Ženske niso več pripravljene sprejeti neenake delitve 

domačega in skrbstvenega dela kot samoumevne« (Beck in Beck-Gernsheim, 2002, v Humer 

in Kuhar, 2010, str. 87), predstavlja pa jim, sploh mlajšim ženskam, pomemben del 

zadovoljstva z odnosom s partnerjem (Beck in Beck-Gernsheim, 2002, v Humer in Kuhar, 

2010, str. 87). 

 

2.2 Skrbstvene aktivnosti moških 

 

»Etika skrbi pravi, da je skrb temeljna človeška aktivnost, ki je nujna za človekov obstoj in 

delovanje« (Humer, 2007, str. 76). »Skrbeti in poskrbeti za nekoga tako ni stvar naučiti se 

materinjenja, temveč je to stvar tako moškosti kot ženskosti« (Humer, 2007, str. 76). Skrb je 

pogosto spolno obeležena ravno zaradi razlik v opravljanju skrbstvenih aktivnosti v zasebni 

sferi (Humer, 2007, str. 75). Ženske namenijo skrbi in skrbstvenim aktivnostim več časa in 

opravijo več skrbstvenega dela kot moški, tako količinsko kot glede na obliko skrbi (Humer, 

2007, str. 76). »Skrb je v jeziku vsakdanjega življenja pogosto negativno označena praksa, 

odnos ali delo, v pomenu čustvenega dela pa nekaj, kar se morajo moški šele naučiti.« 

(Seidler, 2006, v Humer, 2007, str. 81). Na tem mestu bomo s pojmom skrbstvene aktivnosti 

označili aktivnosti v družinskem življenju, ki so povezane s skrbjo, nego in vzgojo otrok. 
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2.2.1 Vpogled v skrbstvene aktivnosti 

 

O skrbstvenih aktivnostih moških in njihovem majhnem deležu pri družinskem delu so prve 

začele govoriti feministke, ki so se zavzemale za enakovredno vključevanje obeh spolov. 

Raziskovanje prisotnosti moških je najpogosteje usmerjeno v očetovstvo (preučevanje izrabe 

starševskega in očetovskega dopusta) ter aktivno vključevanje moških v družinsko življenje.  

 

V slovenski raziskavi »Skrbstvene aktivnosti moških v družinskem življenju« je Ž. Humer 

ugotovila, da »moški skrb še vedno razumejo kot odgovornost, dolžnost in obveznost do 

drugega« (Humer, 2007, str. 76). Skrbstveno vlogo dojemajo predvsem v materialnem smislu, 

znatno manj v pomenu čustvenega dela, medtem ko v simbolnem smislu, po njihovem 

mnenju, moški predstavlja zanesljivost in trdnost, kar je še vedno odraz patriarhalne podobe 

moškega kot glavnega hranitelja družine (Humer, 2007, str. 76). Vključenost moških še vedno 

spada pod »neobvezni del programa« (Zavrl, 1999, str. 33), glavne skrbnice družinskega 

življenja pa ostajajo ženske, čeprav se moški bolj kot kdajkoli prej vključujejo v družinsko 

življenje in s tem v skrbstvene aktivnosti. Te so omejene predvsem na čustveni del skrbi v 

odnosu do otrok in preživljanje skupnega časa, torej na bolj prijetne aktivnosti. Ženska ima 

kot mati še vedno glavno starševsko vlogo, moški pa je kot oče predvsem »oče za skrajšani 

delovni čas, zabavljač otrok in materin pomočnik« (Nentwich, 2008, v Švab, 2008, str. 69). 

 

V prvem poglavju smo že govorili o pomembnem vplivu družbe na oblikovanje spolnih vlog, 

prav tako je njen vpliv posredno čutiti tudi pri skrbstvenih aktivnostih. Predvsem mediji 

prikazujejo očeta kot manj pomembnega od obeh staršev, tistega, ki potrebuje več napotkov 

za opravljanje družinskega dela in ima manj starševskih obveznosti, zavezan pa je k 

materialni preskrbi družine. Analize reklam na primer kažejo, da so moški redkeje prikazani 

skupaj z otroki kot ženske, v situacijah, kjer so prikazani z otroki, pa so navadno prisotne tudi 

matere (Švab, 2008, str. 39–40). »V reklamah za hrano in čistilna sredstva so navadno 

portretirani podobno kot otroci – obojima streže mati/partnerka ali pa so portretirani kot 

opazovalci partnerk pri kuhanju« (Wall, Arnold, 2007, v Švab, 2008, str. 39–40), vendar je v 

zadnjem času tudi na tem področju opaziti spremembe, saj so moški v nekaterih reklamah 

prikazani kot glavni izvajalci domačih aktivnosti (pranje perila, pomivanje posode, varstvo 

otrok), kar se zdi kot druga skrajnost, saj vmesne podobe enakovredne delitve dela tudi tukaj 

ni zaznati. Drug pomemben dejavnik pri vključevanju moških v skrbstvene aktivnosti je 
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politika. »Na področju družinske politike in politike enakosti spolov je zaznati večji poudarek 

na vlogi moških v družinskem življenju z različnimi shemami starševskega in očetovskega 

dopusta, z željo po večji vključenosti moških v družinsko življenje.« (Humer in Kuhar, 2010, 

str. 82) Ta uvedba ne prinaša večjih sprememb v delitvi domačega in skrbstvenega dela, saj je 

očetovski dopust prekratek, da bi imel večji vpliv (Humer in Kuhar, 2010, str. 82). Kljub temu 

je spodbujanje očetov k odločitvam za koriščenje starševskega dopusta pozitivno. Spodbuja 

enakost med spoloma, trg dela se bo moral prilagoditi tudi odsotnosti moških z dela; ima 

pozitivne posledice na otroka, saj je vez med otrokom in očetom pomembna za kasnejše 

socialno življenje; ima pa tudi pozitivne posledice za očeta, saj preživljanje časa s svojim 

otrokom moškim omogoči razvoj »emocionalne dimenzije ter skrbstvenih sposobnosti« 

(Carlsen, 1998, v Rener, Švab, Žakelj, Humer, 2005, str. 24). 

 

Kot zanimivost naj navedemo dejstvo, da je v Sloveniji spodbujanje k večjemu vključevanju 

moških oziroma očetov postalo del družinske zakonodaje s sprejetjem pravice do očetovskega 

dopusta leta 2003, z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Humer, 2008, 

str. 73), kar je razmeroma pozno. 

 

2.2.2 Vključevanje moških v skrbstvene aktivnosti 

 

Ko govorimo o vključevanju moških v skrbstvene aktivnosti, gre predvsem za pričakovanja in 

želje tako moških kot žensk, predvsem slednjih. Ž. Humer je ugotovila, da gre večinoma za 

moške, izraža željo po delitvi dela in hkrati verjame, da si domače delo enakomerno deli, to 

pa uresničuje le majhen delež (Humer, 2008, str. 94−95). Vzrok za to še vedno tiči v vlogi 

spolnih ideologij, ki delo delijo po spolu, ter zahtevah na delovnem mestu, ki ga moški še 

vedno v veliki večini postavljajo na prvo mesto. Poleg omenjenih razlogov moški kot oviro 

pri vključevanju navajajo svoje partnerke, ki izvajajo nadzor nad domačimi opravili in tem, 

kako so narejena. Ovira so torej tudi različne percepcije žensk in moških o higienskih 

standardih doma ter različnih načinih opravljanja določenega opravila (Humer, 2008, str. 87). 

Posledično ženske prevzamejo večinski del skrbstvenih del, zato je partnerjev delež pogosto 

le pomoč partnerki. Pomemben razlog, da moški niso vključeni v skrbstvene aktivnosti, pa je 

še vedno predvsem miselnost, da vstopanje na 'ženski' teren kaže čustveno ranljivost, saj sta 

stabilnost in trdnost še vedno privzgojena značilnost moških. »Moški morajo šele spoznati, da 
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so ljubljeni in da sami lahko tako dajejo kot prejemajo ljubezen.« (Seidler, 1997, vHumer, 

2007, str. 80) 

 

Če se vrnemo k spolnim ideologijam in jih združimo z vključevanjem moških v skrbstvene 

aktivnosti, naj navedemo ugotovitev avtoric N. Gertsel in S. K. Gallagher (2001), da »moški, 

ki so bolj egalitarni v razmišljanjih in prepričanjih o skrbstvenih praksah, dejansko namenjajo 

manj časa skrbstvenim aktivnostim v družinskem življenju kot pa moški s tradicionalnimi 

nazori in prepričanji« (str. 211, v Humer, 2008, str. 73). To dejstvo še enkrat potrdi, da želje 

in občutek večje vključenosti moških še ne pomenijo večje udeležbe. Na eni strani imamo 

torej moške, ki so mnenja, da si s partnerko enakomerno delijo skrbstvene aktivnosti, vendar 

to ne drži, na drugi strani pa moške, ki priznajo, da partnerki niso ravno v pomoč. Obstajajo 

tudi moški, ki si s partnerko enakovredno delijo delo, vendar ta trend še ni tako razširjen, da 

bi pomenil večje premike. Najpogostejši razlog je ekonomski, ko moški postane primarni 

skrbnik zaradi pomembnosti partnerkinega dela in dohodka.  

 

Zaključimo lahko, da želja po večji vključenosti moških v skrbstvene aktivnosti ni le stvar 

ženske komoditete, sodelovanje in razbremenitev žensk vplivata na kvaliteto družinskega 

življenja, »vpletenost očeta pa otrokom zagotavlja modele vedenja, ki jih otroci 

posnemajo,«kot ugotavlja N. Zavrl (1999, str. 27). 

 

2.3 Spremenjen odnos do otrok in nove ideologije 

 

»Družina je imela v času moderne dve nalogi: socializirati otroke in odrasle umestiti v 

družbeno priznana vzorca žene-matere-gospodinje in moža-očeta«. Spolna diferenciacija med 

moško in žensko vlogo je bila namreč os moderne družinske strukture (Oakley, 2000, str. 

75−76). S konstruiranjem družine, kot jo poznamo danes, se je spremenil odnos med moškim 

in žensko, posledično tudi do otroka. Najbolj neposredno je na družino vplivalo množično 

zaposlovanje žensk, poleg tega pa tudi razmah potrošništva ter spreminjanje vrednot in 

ideologij o družinskem življenju (npr. novo očetovstvo, protektivno otroštvo in novo 

materinstvo).  

 

Priljubljene so postale vrednote t.i. zavzetega starševstva, za katerega je značilna velika 

predanost potrebam otrok in prilagajanje potrebam njihovega razvoja, s poudarkom na 
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čustvenem področju. Za tako starševstvo se uporabljata tudi izraza »child-oriented couple« 

(Zavrl, 1999, str. 25) ali »protektivno odgovorno starševstvo« (Švab, 2001, str. 135), 

vključene pa so številne aktivnosti, ki izražajo vedno bolj intenzivno skrb za otroke. Na starše, 

predvsem na matere, vpliva vedno bolj obremenilno, saj zahteva veliko materialnega vlaganja 

ter predvsem emotivnega dela z otroki (Beck in Beck-Gernsheim, 1999, v Švab, 2002, str. 

91).  

 

Danes nosečnost in vzgoja nista več naraven pojav. Ideologije, kot sta novo materinstvo in 

novo očetovstvo, kažejo na nov trend, obsedenost z vzgojo in vsem, kar vključuje otroka. Od 

staršev se danes pričakuje »aktivnost pri zaščiti svojega otroka, ozaveščenost in znanje s 

področja pedagoško-psiholoških teorij in odgovornost za popolno skrb, brez napak, zmot ali 

popravkov«(Beck-Gernsheim, 2006, str. 133−135). 

 

Poleg enakih možnosti obeh, tako matere kot očeta, ter enake obravnave staršev pri 

zaposlovanju je vključenost obeh staršev v vzgojo, nego in skrb za otroke v korist 

osebnostnemu razvoju otroka (Kozmik, 1999, v Zavrl, 1999, str. 14).  

 

2.3.1 Novo materinstvo 

 

Materinstvo se je skozi čas najmanj spreminjalo, med drugim zato, ker je najbolj vezano na 

naravo, čeprav je tudi tukaj zaznati spremembe, ki jih je prineslo spreminjanje družine in 

aktivno vključevanje žensk v družbo. Novo materinstvo, kot ta pojav imenujejo različni 

avtorji (Švab, 2001, str. 99), se je pojavilo z upadom družinske produkcije, z odsotnostjo 

moškega v družini, z zmanjšanjem velikosti družine in upadom stopnje rodnosti. 

»Materinstvo, kot ga razumemo danes, je relativno nova institucija; izredna pozornost do 

skrbi, nege in vzgoje otrok ter čustvena navezanost na otroke so modernega datuma in 

povezane z oblikovanjem predstave o otroštvu.« (Švab, 2001, str. 98) Tako danes materinstvo 

ni prioriteta med odločitvami v življenjskih potekih žensk, usklajujejo ga s poklicnim 

življenjem. Pri tem naj omenimo, da se vedno več žensk za otroke nikoli ne odloči ali pa 

imajo zaradi odloga materinstva na poznejši čas težave pri zanositvi. Odlog materinstva je 

postala že skoraj družbena norma, kot je pokazala raziskava iz leta 1982 (Daniels in 

Weingarten, 1982 v Švab, 2001, str. 105). Od takrat je minilo že kar nekaj let, torej lahko 

sklepamo, da je danes pojav še bolj množičen. Če je za ženske nekoč veljala ideologija 
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obveznega materinstva kot del njene identitete, je to danes ideologija odloženega materinstva. 

Vzrok tiči tudi v ostalih spremembah, kot so podaljšana mladost, daljše obdobje šolanja, 

večanje deleža žensk, ki se odločajo za podiplomski študij, zaostreni pogoji na trgu delovne 

sile itn. Trdimo lahko, da je materinstvo postalo nekakšna kompenzacija z drugimi poteki in 

je zato odloženo. Tako vedenje je postalo, kot smo že rekli, družbena norma. Ni ravno 

posledica svobodne odločitve kot take, ampak je na nek tih način vsiljeno (Švab, 2001, str. 

105). Je le na videz subjektivno in svobodno delovanje, saj ga določajo zunanji dejavniki, 

predvsem že tolikokrat omenjen trg delovne sile (Švab, 2001, str. 105); avtorica to imenuje 

iluzija izbire. 

 

»Željo po materinstvu vpelje kultura, in ženska se zmožnosti, da postane mati, nauči« 

(Oakley, 2000, str. 215) skozi socializacijo v primarni družini. Ženske v industrijskih kulturah 

na biološko materinstvo slabo pripravljajo, usmerjajo jih k misli, da so matere, in k želji po 

materinstvu, pri tem pa potlačijo celotno njegovo biološko stran (Oakley, 2000, str. 207−208). 

Nosečnost se danes razume in doživlja drugače, kot patološki dogodek, ki zahteva 

hospitalizacijo in ne kot nekaj naravnega, prav tako je tudi čas osebne travme, poporodna 

depresija je danes nekaj vsakdanjega. »Taki odzivi so mogoči zgolj v kulturi, ki materinstvo 

idealizira,« meni A. Oakley (Oakley, 2000, str. 207−208). Ženske so se naučile zavračati 

lastne telesne občutke, kar je v nasprotju s poveličevanjem materinskega ideala v moderni 

družbi (Oakley, 2000, str. 209). Materinska vloga danes ni več naravna v smislu živalskosti in 

nagonskosti, ampak je njena naravnost družbena (Švab, 2001, str. 96). »Če bi bil odnos mati− 

otrok res naraven in ne družben, potem bi moral biti definiran z živalskim instinktom in ne z 

ljubeznijo.« (Oliver, 1997, v Švab, 2001, str. 96) Za sodobne ženske je tako materinska vloga 

prej emotivne narave kot pa poslanstvo. Ker je ženska prikrajšana in odrinjena, vidi v tem 

edini vir veselja, poplačila in izpolnitve, logična posledica pa je »materino pretirano 

zaščitništvo«, sindrom, pri katerem je materina posesivnost tako močna, da otrok nikoli ne 

more postati neodvisen (Oakley, 2000, str. 236). Materino pretirano zaščitništvo težko ločimo 

od »zdrave« materinske ljubezni.  

 

Materinske funkcije danes zaradi sprememb v življenjskih potekih žensk velikokrat 

prevzamejo strokovnjaki zunaj družine, mati pa pogosto opravlja tiste, ki so ji ostale, 

neskladno z otrokovimi potrebami, temveč z vnaprej ustvarjenim idealom materinstva (Lasch, 

1986, v Arnuš, 2012, str. 385). Drugi ljudje v otrokovem življenju, sorodniki, prijatelji, 

vzgojitelji, učitelji, lahko na nek način nadomestijo primanjkljaj materine ljubezni, vendar je 
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zadovoljitev otrokovih potreb s strani družine nenadomestljivo, v novodobni vzgoji pa 

primanjkuje te prave ljubezni do otrok ravno zaradi nove predstave o vzgoji otrok, kjer so 

pomembne druge vrednote. 

 

2.3.2 Novo očetovstvo 

 

O neenakomerni delitvi dela med spoloma so, kot smo že dejali v prejšnjem poglavju, začele 

govoriti feministke. Tematizacija novega očetovstva se najprej pojavi ravno v socioloških 

delih feminističnih avtoric, ki so pokazale na premike v kulturnih, socialnih in drugih 

definicijah moškosti in očetovstva ter prek problematizacije spolno asimetrične delitve 

družinskega dela tudi na premike v večji aktivnosti očetov v skrbi za otroke (Hoschchild, 

1989, v Švab, 2008, str. 34). Novo očetovstvo se ni pojavilo le zaradi želje po enakopravnosti 

med spoloma, med drugim je bolj pomembno postalo plačano delo (tudi za ženske), spremenil 

pa se je, kot smo že dejali, pomen otroka.  

 

Pojav novega očetovstva je posledica večjega vključevanja moških v skrbstvene aktivnosti 

(Švab, 2001, str. 120−129), lahko ga imenujemo tudi aktivno očetovanje (Švab, 2008, str. 35). 

Sociologi s pojmom označujejo predvsem aktivno vključevanje v skrb za otroke in bolj 

enakomerno delitev domačega dela med partnerjema. Novo očetovstvo je torej ideologija, 

težnja po spolno nevtralnem starševstvu. Transformacija iz pasivne v aktivno očetovsko vlogo 

se torej zgodi šele, ko moški prevzame del nege in skrbi za otroke (Humer, 2008, str. 77), 

količina prispevanega časa pa je merilo očetove vpletenosti. Očetovstvo ni več tako močno 

zavezano tradicionalnemu modelu, želi postati individualizirano, ključno za moškega in 

njegovo moškost ter neločljiv del moške identitete. 

 

2.3.2.1 Očetovske prakse 

 

V sociologiji družine sta koncepta očetovstvo in očetovanje ločena. Očetovstvo se nanaša na 

skrbstveno, vzgojno itn. nalogo, ki jo ima, oblikuje in igra moški kot eden od staršev, 

očetovanje pa so prakse izvajanja te naloge (Švab, 2008, str. 34). Če poenostavimo, 

očetovanje pomeni aktivno očetovstvo.  
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Za vključevanje v nego in vzgojo otroka, torej za aktivno očetovstvo, moški potrebujejo 

pogoje, ki jim to dopuščajo in hkrati to od njih zahtevajo. »Pomembno vlogo igrajo materina 

zaposlitev, brezposelnost očetov, skupen, gibljiv ali neobičajen delovni čas, zaposlitev za 

določen čas ter delitev dela med partnerjema in opravljanje službenega dela doma.« (Casper 

in Presser, 1995, v Cugmas, 2003, str. 30) 

 

Očetovske prakse so se v primerjavi s preteklostjo spremenile, danes se začnejo že v 

prenatalnem obdobju. Sprejemanje prihajajočega otroka je povsem drugačno, skupni obiski 

ginekologov in obiskovanje ultrazvokov so postali nekaj običajnega. Moški si danes med 

seboj celo delijo izkušnje ob nosečih ženah (ženskah), se o tem sproščeno pogovarjajo in si 

svetujejo. Prav tako je v moški družbi prevladujoče mnenje biti poleg pri porodu (Rener, 

Švab, Žakelj, Humer, 2005, str. 56). »Prisotnost pri porodu,« po mnenju N. Zavrl, »omogoča 

silovito izkušnjo in je dober začetek ter morda tudi vir motivacije za bolj predan način 

izpolnjevanja očetovskih dolžnosti.« (Zavrl, 1999, str. 52) Te prakse postajajo imperativ 

podobe dobrega očeta.  

 

Očetovanje in z njimi povezane prakse so v realnosti zožene in selekcionirane, predvsem kot 

pomoč preobremenjenim ženskam. Ko so otroci manjši, je to opravljanje lažjih gospodinjskih 

del, ko so večji, pa v glavnem igra z otroki. Spremljanje nosečnosti in pomoč pri skrbi za 

dojenčka se pojavljajo predvsem zaradi idealiziranja vpletenosti očeta in kot posledica pojava 

protektivnega otroštva, ne pa toliko zaradi sprememb v spolnih vlogah. Zdi se, da problem 

premalo aktivnega očetovanja ni toliko v moških oziroma njihovi pripravljenosti in 

sposobnostih, temveč je vzrok družba, ki materinstvo še vedno umešča v družino kot 

ekskluzivno, nenadomestljivo vlogo (Rener, Švab, Žakelj, Humer, 2005, str.7). 

 

2.3.2.2 Vloga očeta 

 

Zaznati je premik od patriarhalnega družinskega dela v novo očetovstvo. Očetje, kar se tiče 

nege otroka, po navadi zaostajajo za materami, imajo pa pomembno vlogo otrokovega 

partnerja pri igri. Toplino v odnosu med očetom in otrokom lahko enačimo s tisto med 

materjo in otrokom, očetova vloga pa ima za otrokov psihološki razvoj vse večji pomen. 

Očetova igrivost in inovativnost sta tisti, ki prispevata k pomembnosti očeta. Lamb (1997, v 

Zavrl, 1999, str. 54) meni celo, da – z izjemo dojenja – ni na voljo nobenega dokaza za to, da 

imajo ženske predispozicije za to, da so lahko boljši starši kot moški (Zavrl, 1999, str. 54). 
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»Očetovska prisotnost in dostopnost dajeta otroku možnost, da poleg matere tudi on postane 

kar najbolj pomemben predmet ljubezni« (Swedin, 1996, vZavrl, 1999, str. 62), če mu 

partnerka seveda da možnost. Marsikatera mati se čuti nesposobno poskrbeti za otroke, če je 

oče preveč dejaven, kar je še vedno odraz natančno definiranih spolnih vlog iz preteklosti. 

 

Večjo vpletenost očeta strokovnjaki ocenjujejo različno. Nekateri so mu naklonjeni, drugi pa 

v njej vidijo škodo za otrokov razvoj. »V patriarhalni obliki vzgoje naj bi bil oče vir 

avtoritete, discipline, postavljal naj bi meje, vzpodbujal pozitivno vedenje in odpravljal 

negativno, imel naj bi vlogo intelektualnega katalizatorja.« (Rojšek, 2005, v Arnuš, 2009, str. 

91) »Očetov robato-vzpodbuden stil interakcije z otrokom naj bi pripomogel k doseganju 

nadpovprečnih rezultatov na standardiziranih razvojnih testih, pri sposobnosti reševanja 

problemov ter k osebnostnim kvalitetam otrok« (Zavrl, 1999, str. 91−92), izginjanje očetove 

avtoritete, ki je posledica večje aktivnosti očetov, pa naj bi za otroka pomenila veliko škode. 

Vodilo naj bi celo v razvoj narcisoidnih značajev (Lasch, The Culture of Narcissism v Zavrl, 

2002, str. 163).  

 

Aktivno očetovstvo je, kot smo že dejali, danes bolj nuja oz. potreba kot pa rezultat ideje o 

enakomerni delitvi dela med spoloma. Spolne neenakosti v delitvi družinskega dela, zaostreni 

pogoji dela in nezanesljivost zaposlitve še vedno ustvarjajo razmere, nenaklonjene aktivnemu 

očetovstvu, kljub temu da vemo, kako pomembna za otrokov razvoj je očetova prisotnost. V 

današnji družbi se pojavlja problem legitimne odsotnosti očetovske figure. Moški tudi včasih 

niso bili prisotni pri družinskih aktivnosti, vendar to ni predstavljalo težav, saj je družba 

temeljila na patriarhalnih vrednotah in s tem na avtoriteti očeta, ki je obstajala kljub njegovi 

odsotnosti.  

 

Očetovstvo ni novost, zaželena identiteta očeta v zasebnosti se je oblikovala že pred dvema 

stoletjema. Spremenilo se je razumevanje očetovstva, ki je danes usmerjeno predvsem v nego 

in skrb za otroke predvsem v čustvenem, ne toliko v materialnem smislu. Dejanske 

spremembe v smeri uresničitve želja po aktivnejšem očetovstvu so v vsakdanjem življenju 

počasnejše. Tudi tukaj gre za počasen proces oz. 'zavlačevalno revolucijo' kot razkol med 

verbalno in dejansko vključenostjo imenuje Hoschchild (1997, v Švab, 2001, str. 129). 

 

V ideologiji novega očetovstva je morda še najbolj sporna želja po spolno nevtralnem 

starševstvu. Očetovstvo ne more postati kopija materinstva, lahko pa moški oblikujejo svoj, 
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avtentičen stil in ga z obsežnimi kompromisi prilagodijo družbi, zahtevam na trgu dela ter 

pričakovanjem partnerk. 

 

2.3.3 Protektivno otroštvo 

 

Kot že rečeno, je prišlo do premestitve pomena družine, ki je danes usmerjena predvsem v 

otroka (protektivno otroštvo), povečuje se starševska pozornost do otroka od spočetja dalje. 

Velik poudarek pomembnosti otrok daje družba, zaznati je velik porast revij o otrocih in 

strokovne literature o nosečnicah, nosečnost, ki jo propagirajo, pa je postala nadzorovana. »Še 

pred rojstvom se otroku posveča maksimalna pozornost, s tem sama nosečnost izgublja 

naravnost in vse več je t.i. rizičnih nosečnosti, ko ženske ostajajo doma ter s tem ščitijo 

svojega še nerojenega otroka« (Eberl, 2006, str. 28), kot bi bila nosečnost bolezensko stanje. 

Vse to povečevanje pomembnosti nosečnosti in nadzor ustvarjajo večanje pomena otroka, 

otroštvo in odločitev za otroka danes predstavljata srečo, življenje pa ob tem dobi smisel. 

Otroci imajo danes čustveno vrednost, saj so zaradi spremembe življenjskih slogov skrbno 

načrtovan projekt.  

 

Otrok osmisli življenje in zapolni praznino, nastalo zaradi družbenih sprememb, vzgoja in 

skrb za otroke sta postala vse zahtevnejša. Samo sprejemanje otroka naj bi bila sposobnost 

staršev, da združujejo otrokove potrebe z lastnimi (Rosen in Rothbaum, 1993, vCugmas, 

2003, str. 24), kar se sliši enostavneje kot je v resnici. Iz odgovornosti do otrok so postale 

pomembne druge plati življenja, kot so denimo materialni pogoji, primerno okolje in 

primernost partnerja za vzgojo (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str. 122−129). S tem ko moški 

in ženske za otroka 'pripravljajo primerno okolje' in otroka načrtujejo, odločitve niso več 

spontane, življenje pa popolnoma prilagodijo pričakovanemu otroku. Starševstvo tako postaja 

čedalje bolj zahtevno, želje po popolnem in najboljšem otroku pa se s tem povečujejo. 

Otroštvo postaja projekcijsko platno za neizživete, utopične želje in sanje staršev (Zinnecker, 

1988, v Ule in Kuhar, 2003, str. 57), starši pa se branijo s tem, da jim samo omogočajo 

otroštvo, kot ga sami niso imeli. 

 

Ker je otroštvo vse bolj projekt s skrbnim nadzorom in vodenjem, otrok postaja na nov način 

odvisno bitje, ki stalno potrebuje prisotnost odraslih (Ule in Kuhar, 2003, str. 59). Ti 

definirajo, skrbijo, svetujejo, upravljajo s sedanjimi in prihodnjimi duševnimi in telesnimi 
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potrebami otroka, upravljanje pa traja, dokler traja odnos odvisnosti, in ta se pri otrocih 

neznansko daljša (Ule in Kuhar, 2003, str. 59).»Pod izrazom protektivno otroštvo se tako 

skriva otroštvo kot sfera zaščitenosti in nedolžnosti, ločenosti od politične sfere, javne sfere in 

od dela.« (Zidar, 2003, v Eberl, 2006, str. 26). 

 

Če združimo dejstva o novih ideologijah, nam postane jasno, da se z ideologijo novega 

očetovstva od moških pričakuje, da bodo opravljali ista dela kot ženska, nikjer pa ni določeno, 

da je to sploh ideal novega očetovstva. Materinstvo ni edina vloga, kadar gre za starševanje, 

ravno tako ni ekskluzivna. Če očetovstvo ni oblikovano po merilih materinstva, še ne pomeni, 

da ni prisotno oz. da moški to vlogo slabo opravljajo. Novo očetovstvo in protektivno otroštvo 

sta povezana. Če se odnos do otrok ne bi spremenil, se najbrž tudi novo očetovstvo ne bi 

pojavilo. »Moški kot aktivni član v družino vstopa ravno prek otrok.« (Švab, 2001, str. 137) 

Na vlogo moškega v družinskem življenju še naprej vpliva tradicionalna podoba vloge 

moškega, opaziti pa je večjo prilagodljivost spolnih vlog moškega in ženske. Oba spola se 

danes soočata z negotovo zaposlitvijo, ki predstavlja veliko oviro pri spremembah na 

področju družinskega dela. Stereotipna vedenja moških in žensk počasi izgubljajo svojo 

ostrino. V prihodnosti morda lahko pričakujemo, da vzgoja otrok ne bo več toliko odvisna od 

spola staršev (Zavrl, 1999, str. 64).  

 

2.4 Spremembe v starševstvu in spremenjena pričakovanja staršev do 

vrtca 

 

Spreminjanje spolnih vlog, pojav novih oblik vzgoje in nov način dojemanja otroštva 

prinašajo spremembe tudi v vzgojno-izobraževalne ustanove. Na vrtce in šole (v nadaljevanju 

se bomo osredotočili le na vrtce) se prenašajo posledice upada avtoritete staršev, ki je ravno 

tako posledica novih oblik starševanja, disciplina pa je postala negativen in nepotreben 

element, včasih nujen del vzgoje in izobraževanja. S pojavom novega materinstva, očetovstva 

in protektivnega otroštva starši od pedagoških delavcev zahtevajo čedalje več, kar je 

velikokrat nepotreben element, ki otežuje strokovno delo. Vzgojitelji imajo pogosto več dela s 

starši kot z otroki, zaradi katerih so v prvi vrsti tam, saj imajo za svoje otroke vsak svoje 

zahteve in želje, katerim ni moč vedno ugoditi, in tu se spet pojavijo trenja.  
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Kot posledica spreminjanja in oblikovanja spolnih vlog je vidna feminizacija na tem mestu 

pedagoškega poklica, zaradi katere otroci nimajo stika z obema spoloma, ampak je največkrat 

ves čas z njimi ženska. Institucionalna vzgoja tako poteka skozi žensko perspektivo. 

 

2.4.1 Vedenje staršev 

 

Čedalje večje poklicne zahteve in spoprijemanje z njimi prinašajo za starše nove ovire, s 

katerimi se dostikrat težko ali pa ne znajo spoprijeti. Zaradi pomanjkanja časa za otroke je 

'zanemarjanje otrok' postalo nov fenomen. Tako matere kot očetje imajo danes občutek, da so 

nadomestljivi (Zavrl, 2002,  str. 165), saj druge institucije, kot je vrtec, poskrbijo za otroka v 

času njihove odsotnosti. Ob tem poskušajo, predvsem matere, nadomeščati morebitne vplive 

vrtca s tem, da so bolj občutljive za otrokove potrebe, se nanje bolj odzivajo in so bolj 

intenzivno vključene v nego in vzgojo otoka (Cugmas, 2003, str. 90), večkrat v škodo otrok.  

 

»Starši se trudijo posredovati tradicionalne vrednote, kot so npr. empatija, disciplina, 

poštenost, odgovornost do skupnosti, pripravljenost pomagati, vendar so pri tem čedalje bolj 

nemočni, s poenostavljenim strinjanjem z vsemi zahtevami otrok se čedalje bolj odrekajo 

strogosti in si učinkovito pridobivajo ljubezen.« (Zavrl, 2002,  str. 164−165). Na kratek rok 

tako uspešno kompenzirajo s časom ter ljubeznijo, ki so mu jo odrekli v času odsotnosti. 

Kroflič govori o čustvenem pogojevanju kot najbolj razširjeni vzgojni metodi in pravi, da se 

»kazen v sodobni družbi umika čustvenem pogojevanju« (Kroflič, 2005, v Mali, 2010, str. 

13). Starši, ki otrokom ne postavljajo mej, so neuspešni, saj »uspešni starši otrokom 

zagotovijo vzpodbude, zadovoljijo njihove čustvene potrebe, predvidevajo njihove stiske, 

pospešujejo njihovo družabno interakcijo, ponujajo jim intelektualne izzive,« kar je 

najpomembnejše, pa je, da »jim postavljajo meje in privzgajajo red« (Zavrl, 1999, str. 86). Če 

v središče družine postavimo otroke in izvajamo permisivno (popustljivo) vzgojo, takrat 

vzgoja postane problematična. Ponekod govorimo celo o družinah, ki jih vodijo otroci, kar ni 

dobro ne zanje ne za starše (Jensen in Jensen, 2011, str. 35). Namesto starih struktur avtoritete 

so tu pogajanja, ki postajajo prevladujoč vzorec medgeneracijskih odnosov (Ule in Kuhar, 

2003, str. 50). 

 

»Temeljni problem otrokovega razvoja je v naraščajočem izenačevanju med očetom in 

materjo.« (Zavrl, 2002, str. 164). Da je spol glavni dejavnik različnih praks starševanja, meni 
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tudi A. Švab (2008, str. 48). S tem ko starševstvo postaja manj učinkovito, otroci postajajo 

bolj težavni in niso sposobni čutiti pripadnosti katerikoli dostojni skupini (Zavrl, 2002, str. 

166). 

 

»Temelj za uspešno materinjenje in očetovanje je discipliniranje otrok z ustvarjanjem iluzije 

avtonomije.« (Švab, 2001, str. 142−143) Gre za starševsko ustvarjanje iluzije, torej jih otrok 

uboga, ker to želi on sam, ne pa zato, ker je v to prisiljen.  

 

2.4.2 Odnos do otrok 

 

Otroštvo samo je v postmodernosti zelo cenjeno, zato so se močno zvišala tudi pričakovanja 

staršev, otroštvo pa je zelo nadzorovano obdobje. Vsi želijo imeti popolne otroke, ker to pač 

zahteva družba, ob tem pa težko sprejmejo otrokove 'pomanjkljivosti' (glede na njihova 

merila) in jih želijo prikriti. Naraščajoča zahteva po zdravem otroku vodi do tega, da bo 

postalo dolžnost imeti zdravega otroka (Beck-Gernsheim, 2002, v Eberl, 2006, str. 27).  

 

V prejšnjem naslovu smo govorili o posledicah novih oblik vzgoje in starševanja, ki niso le 

negativne, prinesle so marsikatero spremembo v korist otroku. Kar je pozitivno, je, da so 

nadzorovanje, kontrolo in poslušnost nadomestili pomoč, spodbujanje in zaupnost (Eberl, 

2006, str. 28). »Danes se poudarja otrokovo individualnost in samorazvoj, hierarhični odnosi 

med otroki in starši pa niso več merilo dobre vzgoje.« (Švab, 2001, str. 139) 

 

Zaradi spremenjenega odnosa do otrok so danes otroci bolj kompetentni, več razmišljajo o 

sebi in svojih dejanjih, bolje argumentirajo in so bolj samostojni. V veliko družinah je 

avtoritarnost očeta zamenjalo demokratično sodelovanje med starši in otroki. Nekateri 

strokovnjaki so ta fenomen označili kot »pogajalske družine« (Jensen in Jensen, 2011, str. 

32). Avtorici sta mnenja, da bodo otroci, ki odraščajo v takih družinah, radovedne, socialno 

motivirane in rahlo nedisciplinirane osebnosti, vedno pripravljeni na razpravljanje, s splošno 

naravnanostjo »hočem, da me vidijo in poslušajo« ter z omejenim spoštovanjem avtoritet 

(Jensen in Jensen, 2011, str. 32). Ta t.i. individualizem pogosto enačimo z egoizmom, torej 

negativno, taki otroci in starši pa se nam zdijo zahtevni. Otroke, ki vidijo v središču le sebe in 

imajo le malo razumevanja za to, da bi morali biti tam tudi drugi otroci, imenujemo »projektni 
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otroci« (Jensen in Jensen, 2011, str. 8) in so rezultat novega pojmovanja otroštva in novih 

ideologij (novo očetovstvo, novo materinstvo, protektivno otroštvo). 

 

Protektivno otroštvo poleg vzgoje vpliva tudi na spreminjanje družinskih struktur. Erozija oz. 

krhanje očetovske avtoritete se kaže v spreminjanju vzgojnih praks, od modernih staršev pa se 

pričakuje, da so strokovnjaki na vseh področjih, poleg tega pa še aktivno skrb za otroke. »Z 

vse večjim pomenom otroci pridobivajo svojo avtonomijo in predvsem prek hitrega osvajanja 

znanj ter obvladovanja novih medijev in tehnologij prehitevajo celo svoje starše.« (Švab, 

2001, str. 142−143)  

 

2.4.3 Sodelovanje s starši 

 

Nemški profesor za pedagogikoT. Ziehe (1983, str. 68, v Jensen in Jensen, 2011, str. 8) in 

zakonca Beck (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str. 125−154), govorijo o tem, da so današnji 

otroci 'projekti' svojih staršev, zato moramo s starši komunicirati drugače in jih bolj 

upoštevati. Ker so bolj osredotočeni na svoje otroke, zanje želijo le najboljše, poleg tega pa 

poskušajo nadomestiti čas, ki ga ne preživijo z njimi, so njihove zahteve in pričakovanja do 

vrtca večje, sodelovanje z njimi pa težje. Pomemben element pri sodelovanju s starši igra 

demokratizacija v vzgoji, veliko staršev misli, da je vrtec »pedagoška samopostrežna 

trgovina, v kateri vzameš tisto, kar hočeš« (Jensen in Jensen, 2011, str. 8), vsakemu staršu pa 

se zdijo pomembne druge vrednote. Danes vsak sam izbira in odloča, kaj se mu zdi za 

njegovega otroka najbolj pomembno. Slepega zaupanja v avtoriteto vzgojitelja ni več, 

namesto tega je aktivno spremljanje otrokovega življenja v vrtcu in sodelovanje pri tem 

postalo samoumevno. Pedagoški delavci so tisti, ki morajo s svojo strokovnostjo znati kritično 

vrednotiti želje staršev, saj niso nujno spodbudne za otrokov razvoj.  

 

2.4.4 Spodbudno okolje 

 

»V spodbudnem okolju, ki otroku nudi varnost in razumevanje, obenem pa je polno 

dražljajev, se bo otrok razvijal hitro in v vseh možnih smereh.« (Zakrajšek, 2003, v Mali, 

2010, str. 6) Danes je kakovostno varstvo zelo pomembno, vključuje tudi izobraževanje, saj 

staršem ni dovolj le, da nekdo popazi na njihovega otroka. Ker vzgojitelj z otrokom preživi 

večji del dneva, je pomembno, da otroku nudi telesno in čustveno varnost. To je v bistvu 
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njegova dolžnost (Howes in Hamilton, 1992, v Cugmas, 2003, str. 55). Odnosi med otrokom 

in vzgojiteljem so večdimenzionalni, saj je vzgojitelj otroku partner pri igri, ga poučuje, vodi 

njegove dejavnosti in skrbi za zadovoljitev njegovih potreb (Howes in Hamilton, 1992, v 

Cugmas, 2003, str. 55).  

 

Spremembe vrednot, vzgojnih oblik, nezanesljivost trga dela in spreminjanje pomena otroka 

se čutijo tudi v pedagoškem poklicu, od vzgojitelja pa zahtevajo prilagoditev. Ena izmed 

strokovnih kompetenc vzgojitelja je ravno razumevanje in prepoznavanje družbenega okolja 

(Kordeš, 2001, v Mali, 2010, str. 8). S tem se mu nalaga dodatno odgovornost in izziv, 

uspešno reševanje pa predstavlja njegovo strokovnost.  

 

Poleg razumevanja je del profesionalnosti pedagoškega delavca v vrtcu nedvomno avtoriteta, 

ki ni več samoumevna kot nekoč, ko je enostavno pripadala poklicu. Vzgojitelji si jo morajo 

ustvariti sami, pri čemer je sodelovanje s starši še kako pomembno, od njega pa je odvisen 

vzgojni odnos. Glede na odnos do staršev lahko oblikuje odnos do vzgojitelja tudi otrok, ni pa 

to nujno povezano. »Na odnos otroka z vzgojiteljem vplivajo zgodnje otrokove izkušnje s 

starši, njegova pozitivna pričakovanja v odnosu do sebe in drugih, zaznava lastne vrednosti, 

zaupanje in motivacija« (Pianta in Nimetz, 1991 v Cugmas, 2003, str. 86), otrok v odnose z 

vzgojiteljem vstopa s pričakovanji in usmeritvami, ki izhajajo iz odnosov navezanosti na 

starša (natančneje na mater) (Sroufe in Fleeson, 1988 v Cugmas, 2003, str. 86). Vendar pa je 

otrokova navezanost na vzgojitelja lahko varna kljub anksiozni navezanosti na starše, z varno 

navezanostjo na vzgojitelja pa je povezana tudi njegova prilagodljivost (Cugmas, 2003, str. 

83–85). Enako je z otroki, za katere starši nimajo časa in jih 'zanemarjajo', z vzgojiteljem pa 

navežejo zdrav odnos. Vzgojitelj si avtoriteto razvija in krepi sam, odsotnost le-te pri vzgoji 

doma pa v vrtcu uspešno nadomesti s pomočjo razvijanja povsem novih kompetenc. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu diplomskega dela bomo ugotavljali, kako se odražajo spremembe v 

starševstvu pri odnosu do vzgojno-izobraževalnih institucij,natančneje do vrtca.  

 

3 CILJ IN NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je ugotoviti, katere spremembe v stilih starševstva so v očeh vzgojiteljev 

dobre in katere slabe ter kaj predlagajo strokovne delavke pri odpravi morebitnih negativnih 

elementov pojava novodobnega starševstva. Zanima nas pogled vzgojiteljev na temo razmerij 

med spoloma in vzgojo. 

 

3.1 Raziskovalna metodologija 

 

V raziskavo naj bi bile vključene vzgojiteljice iz treh okoliških vrtcev, v vsakem od teh 5−6 

vzgojiteljic, ki imajo 15−20 let delovne dobe. Na prošnjo k sodelovanju sta se odzvala dva 

vrtca, tretji ni bil pripravljen sodelovati. Vprašanja odprtega tipa s kratkim opisom vsebine 

diplomskega dela so bila osebno oddana strokovnim delavkam, ki so si bile pripravljene vzeti 

čas za odgovarjanje. V prvem poskusu je bila vrnjena dobra polovica vprašalnikov, kar bi bilo 

za raziskavo premalo, poleg tega pa iz odgovorov ni bilo jasno razbrati, kaj natančno misli 

anketirana oseba.  

 

V drugem poskusu so bile vzgojiteljice, s katerimi je ponovno srečanje potekalo osebno, 

dodatno izprašane o njihovih odgovorih, vključeni pa so bili tudi vzgojitelji. 

 

Pri raziskavi so tako sodelovale 4 vzgojiteljice in 3 vzgojitelji, uporabljena je bila metoda 

pogovora, oziroma delno strukturiranega intervjuja (Vogrinc, 2008), pri katerem smo 

pripravili nekaj bistvenih vprašanj odprtega tipa, nekaj pa smo jih oblikovali sproti, med 

pogovorom. Prvi del vprašanj so imeli možnost prebrati in se nanje pripraviti pred srečanjem, 

noben pogovor pa ni trajal več kot 30 minut. V rezultate so vključeni odgovori, ki se najbolj 

dotaknejo tematike. Razvrstili smo jih v tri kategorije: spremenjena pričakovanja staršev, 

prednosti in slabosti sprememb ter predlogi za zmanjševanje vprašljivih momentov 

novodobnega starševstva. 
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Anketiranci so odgovarjali na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Spremembe vlog med spoloma prinašajo tudi spremembe v starševstvu. Kakšne 

spremembe opažate v pričakovanjih staršev v vrtcu, v smislu odnosa do vzgoje in 

varstva? Kaj je privedlo do tega? 

2. Kakšne so prednosti oz. slabosti teh sprememb? Ali in kako se to kaže pri vzgojnih 

stilih staršev? 

3. Kaj predlagate oz. kako bi zmanjšali negativne oz. vprašljive momente novodobnega 

starševstva? 

 

3.2 Rezultati in interpretacija intervjujev po kategorijah 

 

3.2.1 Spremenjena pričakovanja staršev 

 

Vzgojitelji pri pričakovanjih staršev do vrtca zaznavajo spremembe, ki so povezane s 

spreminjanjem vzgoje. Nove oblike starševstva in novo dojemanje otrok vplivajo na odnos do 

otrok, te pa je posredno čutiti tudi v vrtcu. 

 

Vzgojitelji zaznavajo izginjanje starševske avtoritete, posledice se prenašajo tudi na vrtec.  

 

»Predhodno starševstvo je temeljilo na avtoriteti. Danes so se starši spremenili, otroke 

dojemajo kot enakovredne sebi … « (Viktorija, 55) 

 

Če k temu dodamo še zvišana pričakovanja staršev do otrok oz. spreminjanje pomena otroka, 

je jasno, da se je delo z otroki in starši spremenilo.  

 

»Starši o vzgoji več vedo … Na podlagi tega so se zvišala pričakovanja do vrtca, nanj 

prelagajo pomembne odločitve.« (Viktorija, 55)  

 

»Za svoje otroke želijo velik intelektualni napredek, manj pomembna sta jim samostojnost in 

socializacija …« (Alenka, 48)  

 

»Starši želijo za svoje otroke vse v presežkih. Od vrtca pričakujejo popolno oskrbo, vzgajanje 

in kvalitetno varstvo.« (Andraž, 31) 
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Iz odgovorov je razvidno, da danes starši za svoje otroke pričakujejo več, kar je navedla 

večina anketiranih in se sklada s spremembami v pojmovanju otroštva. Svoj čas poskušajo 

starši kompenzirati s časom, ki ga otrok preživi v vrtcu. Ta se zaradi zaostrenih pogojev 

daljša. 

 

»Starši pričakujejo od nas, da v vrtcu prevzamemo tudi njihovo vlogo pri vzgoji, predvsem ko 

sami odpovejo in so v stiski.« (Tatjana, 50) 

 

»V pričakovanju staršev do vzgoje opažam, da vzgojo in izobraževanje velikokrat prepuščajo 

vrtcu, saj so tam vsak dan, doma pa se z njimi ne 'ukvarjajo' … vzgojo prepuščajo drugim.« 

(Magda, 45) 

 

»Vrtec jim predstavlja nadomestilo za čas, ki ga ne preživijo z otroki. Odgovornost do otrok 

prenašajo na vrtec, zato so tudi njihove zahteve večje (ni jim dovolj, da se v vrtcu le igrajo).« 

(Andraž, 31) 

 

»Več otrok je prisotnih v vrtcu dalj časa (zaradi delavnikov staršev). Nekateri starši na ta 

račun pričakujejo, da jih bomo v vrtcu vsega naučili.« (Jure, 29) 

 

Zanimivo je razmišljanje anketiranke, ki je mnenja, da pomanjkanje discipline vpliva na 

samozavest in podobo otroka.  

 

»Starši velikokrat ravnajo po trenutnem čustvenem vzgibu, vzgojnih meja ne postavljajo, v 

družini ni reda. Otroci ne razvijajo pozitivne samopodobe, niso samozavestni.« (Viktorija, 55)  

 

Starši v tistem času, ki ga preživijo z otrokom, ne postavljajo meja, da bi jih otrok še vedno 

imel rad.  

 

»Svojih otrok se velikokrat bojijo – češ, če mu ne pustim, me ne mara, me nima rad.« (Magda, 

45) 

 

O t.i. čustvenem pogojevanju (Kroflič, 2005) smo govorili že v poglavju o spremenjenih 

pričakovanjih staršev do vrtca, vodi pa do neuspešnega starševstva, saj je »postavljanje mej in 
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privzgajanje reda najpomembnejše za uspešno starševstvo« (Zavrl, 1999: 86). To vzgojitelji 

pri svojem delu še kako občutijo. 

 

Med vzroke za spremembe so anketiranci navedli že omenjeno izginjanje avtoritete, 

spremenjena pričakovanja staršev, pomen otrok, pomanjkanje časa (»Vrtec jim predstavlja 

nadomestilo za čas, ki ga ne preživijo z otroki.« (Andraž, 31)), vključevanje moških v vzgojo 

(»Do tega je privedla feminizacija moških, ki se vključujejo v vzgojo.« (Alenka, 48)) ter 

demokracijo v družini (»… z njo se je zabrisala tudi meja med vrtcem in družino, vrtec pa je 

izgubil svojo avtonomnost.« (Tatjana, 50)).  

 

Posledično izginja avtonomnost vrtca. Zaznavanje družbenih sprememb in vpliv le-teh na 

delo v vrtcu je ena izmed najpomembnejših kompetenc, ki naj bi jih imel vzgojitelj.  

 

3.2.2 Prednosti in slabosti sprememb 

 

Spremembe v starševstvu, pričakovanjih staršev do vrtca in v odnosu do vzgoje in varstva 

imajo prednosti in slabosti, ki se različno kažejo pri vzgojnih stilih staršev in pri otrocih.  

 

»Pri starših težko najdemo en sam vzgojni slog. Pogosto se mešajo, dominira en slog. Pogost 

vzgojni tip je demokratičen … Otroci staršev, ki uporabljajo demokratičen vzgojni tip, se 

razvijajo v čustveno in osebnostno zrele osebe. Nekateri otroci pa so zelo egocentrični. 

Pričakujejo, da bodo vedno prvi, edini, glavni.« (Viktorija, 55)  

 

Iz odgovora je razbrati, da je vzgojiteljica zaznala spremembo pri otrocih, ki vodi k 

naravnanosti »hočem, da me vidijo in slišijo« (Jensen in Jensen, 2011, str. 32). Taki otroci v 

središče dogajanja postavljajo sebe. Tovrstno vedenje je označila bolj negativno kot slabost 

sprememb v starševstvu. Možna razlaga je nerazumevanje posledic družbenih sprememb ali 

pa je za lažjo ponazoritev prikazala skrajnosti. Take otroke strokovnjaki imenujejo »projektni 

otroci« (Jensen in Jensen, 2011, str. 8), t.i. egoizem pa individualizem.  

 

Vzgojitelji zaznavajo več sprememb, povezanih z vzgojnimi stili staršev.  
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»Spremembe niso dobre, starši so postali popustljivi, brezbrižni, zanimivo in smešno se jim 

zdi, če se otrok v vrtcu ne vede primerno.« (Magda, 45)  

 

Najbolj pogosto kot slabost opisujejo popustljivost in posledično razvajenost.  

 

»Slabost sprememb se kaže v razvajenosti in odvisnosti otrok od odraslih.« (Andraž, 31)  

 

»Otrokom se preveč popušča, zato ne upoštevajo staršev, so razvajeni.« (Tatjana, 50)  

 

Kot eden od razlogov za to je bilo zopet navedeno pomanjkanje časa, ki je povezano z 

zahtevami na trgu dela, slednje so se že večkrat izkazale kot ovira.  

 

»… staršem zmanjkuje časa in potrpljenja za vzgojo (zaradi služb).« (Alenka, 48)  

 

O zaostrenih pogojih dela smo govorili pri razvoju ženske in moške spolne vloge, novih 

oblikah starševstva in novem pojmovanju otroštva. Zdi se, da so ključni tudi pri vzgoji otrok, 

ki se kaže v vrtcu. 

 

Permisivna vzgoja kot slabost sprememb v starševstvu je neposredno navedena kar dvakrat.  

 

»Prevladuje permisivni stil vzgoje, starši ne znajo postaviti otrokom mej (vse za ljubi mir).« 

(Marko, 35)  

 

»Slabost sprememb v starševstvu je permisivna vzgoja.« (Tatjana, 50)  

 

Posredno težavnost le-te čutijo skoraj vsi anketirani.  

 

»… starši pri vzgoji niso enotni …« (Alenka, 48)  

 

»… so doma enkrat strogi, drugič popustljivi, odvisno od volje …« (Magda, 45) 

 

»Starši od vzgojiteljev pričakujejo čudeže, sami pa ne znajo postavljati mej.« (Andraž, 31) 
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Posledice, ki jih ta vzgojni stil prinaša s seboj, niso v prid otroku. »Tukaj je še nebogljenost 

otrok …« (Andraž, 31)  

 

»… otroci pa posledično ne vedo, kaj je prav in kaj ne.« (Magda, 45)  

 

»Slabost so nesamostojni otroci … za dosego ciljev se ne znajo truditi, niso vztrajni.« (Marko, 

35)  

 

Otrokom je vse dovoljeno, zato niso sposobni presojati o mejah, postanejo zmedeni in se ne 

znajdejo med vrstniki, odnos staršev prenašajo v vrtec in od vzgojitelja pričakujejo, da jim bo 

ravno tako dovolil vse.  

 

»… izgublja se avtoriteta strokovnih delavcev …« (Marko, 35)  

 

Vzgojitelj si lahko avtoriteto kljub temu ustvari sam, o tem smo že govorili. Danes mu 

avtoriteta ni podarjena s poklicem kot nekoč, ima pa vse pogoje, da si oblikuje avtonomno, ki 

ni več vezana na odnos med otrokom in starši. 

 

Da pa ne bomo govorili le o slabostih, ki jih prinašajo nove oblike vzgoje. S pomenom otroka 

so se spremenili tudi otroci sami, postajajo bolj radovedni in dovzetni za nova znanja, s tem 

pa tudi samozavestni.  

 

»Spremembe prinašajo večjo dovzetnost in radovednost otrok … Otroci so bolj samozavestni 

…« (Andraž, 31)  

 

Kot prednost je navedeno tudi večje vključevanje staršev pri dogajanju v vrtcu, zanima jih, 

kaj počne otrok v času njihove odsotnosti, pomemben jim je njegov intelektualni razvoj.  

 

»…starše bolj zanima dogajanje v vrtcu, večina se jih vključuje v življenje vrtca.« (Marko, 35)  

 

»… staršem je pomemben intelektualni razvoj.« (Alenka, 48) 

 

Vredno bi bilo izpostaviti še odgovor ene od anketirank.  
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»Prednost je, da se tudi moški vključujejo v vzgojno delo kot aktivni očetje in kot vzgojitelji v 

vrtcu. Izkazali so se kot bolj vztrajni pri svojih načelih, so bolj strogi od mater.« (Tatjana, 50)  

 

Kot prednost sprememb je navedla vključevanje moških. Zdi se ji pomembna prisotnost očeta, 

kar je utemeljeno z vztrajnostjo pri svojih načelih in strogostjo. To potrdi dejstvo, da je pri 

vzgoji avtoriteta očeta še vedno prisotna in tudi zaželena.  

 

3.2.3 Predlogi za zmanjšanje vprašljivih momentov novodobnega starševstva 

 

Vzgojitelji imajo že zaradi narave dela dober vpogled v družbeno stanje. Sploh tisti, ki svoj 

poklic opravljajo že dalj časa, bolj intenzivno zaznavajo spremembe tako na področju 

partnerstva, vzgoje, kot tudi vpliv sprememb na otroke. Tretja oseba, v tem primeru vzgojitelj, 

lažje kritično presodi, katere napake delajo starši in kako bi jih lahko odpravili. Zbrani so 

predlogi, ki naj bi odpravili vprašljive momente novodobnega starševstva, s katerimi smo se 

srečali pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju.  

 

Kot najbolj pomembno vzgojitelji zopet navajajo postavljanje mej. Zdi se, da je to največji 

problem novodobnega starševstva.  

 

»Sama bi predlagala postavljanje mej staršem in otrokom.« (Viktorija, 55)  

 

»Staršem iz izkušenj svetujem, da če se ves čas držiš pravil, ki jih postaviš (kaj lahko in kaj 

ne), potem naj ne bi bilo težav. Če otrok pozna mejo, se je tudi drži.« (Magda, 45)  

 

»Otroci potrebujejo razumevanje in sprejemanje njihovih čustev, jasno postavljene meje in 

doslednost pri tem. To naj starše vodi pri vzgajanju.« (Alenka, 48)  

 

»Starši se otrok 'bojijo'.« (Marko, 35)  

 

Starši zaradi težnje po popolnem otroku pozabljajo vzgajati. Svojo nemoč kažejo s tem, da se 

ne udeležujejo sestankov in ne upoštevajo nasvetov vzgojiteljev, kar bi jim pri vzgoji 

koristilo.  
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»Starši bi morali sodelovati z vrtcem in vzporedno postavljati meje tudi sami, doma.« 

(Viktorija, 55)  

 

»Obiskovanje sestankov (pogovornih ur, roditeljskih) je pomembno. Le redki se jih 

udeležujejo redno, saj mislijo, da že vse vedo o otroku. Nasvetov in napotkov vzgojnega 

osebja velikokrat starši ne upoštevajo, saj se jim ne zdijo pomembni ali pa mislijo, da se to 

njihovega otroka ne tiče.« (Andraž, 31) 

 

»… starši želijo vse 'tukaj in zdaj', brez truda, rezultate pa kljub temu pričakujejo.« (Tatjana, 

50)  

 

Iz odgovorov je razbrati, da starši ne znajo več opravljati svojega poslanstva, predlog je 

učenje in grajenje na tem področju.  

 

»Moj predlog bi bil vlaganje v prihodnje generacije, še preden postanejo starši. Nihče te 

namreč ne nauči, kako biti starš.« (Tatjana, 50)  

 

»Možna rešitev bi lahko bila šola za starše, kot uspešna se pri nas kažejo tudi predavanja za 

starše na temo vzgoje otrok.« (Jure, 29)  

 

Otroka naj sprejmejo takega, kot je, ne pa takega, kot si ga želijo, saj so razočarani, ko 

ugotovijo, da jim je 'spodletelo'.  

 

Odnos do otrok, kot ga poznamo danes, je rezultat družbenih sprememb, kar navaja ena od 

anketiranih in v tem vidi težavo novodobnega starševstva.  

 

»Težavo vidim v družbi, ki je kapitalistično naravnana. V to smer pelje tudi današnja vzgoja.« 

(Tatjana, 50)  

 

Mnenje, da sprememb na področju starševstva ne bo, dokler se ne spremeni družba, je 

utemeljeno, vendar se proti družbi kot posamezniki težko borimo. Potrudimo se lahko le 

obdržati vrednote, ki so nam jih privzgojili, in jih poskušamo kar najbolj unovčiti pri svojem 

delu z otroki. 
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4 SKLEP 

 

Asimetričen spolni vzorec, ki ga je ustvarila družba in je še vedno prisoten, deloma brišejo 

družbene spremembe. Spolne vloge se spreminjajo, največje spremembe je zaznati pri ženski 

družbeni vlogi, saj se je ravno ta najbolj preoblikovala. K temu je privedla emancipacija 

žensk, z njo pa uveljavljanje na trgu dela in večja samostojnost. Vloga moškega se ni veliko 

spremenila, še vedno je moški spol tisti, ki ima monopol v javni sferi, v zasebnost pa ne 

vstopajo v takem tempu, kot bi si želele oz. potrebovale ženske, večjega preobrata tako ni 

zaznati. Moški so sicer enakopravnosti naklonjeni, vendar le do trenutka, ko je treba besede 

tudi udejanjiti. 

 

Spremembe v spolnih vlogah pomembno vplivajo na vzgojo otrok. Materinstvo, prej 

ekskluzivna ženska vloga, je danes predvsem zaradi pogojev dela eden od življenjskih 

potekov, ki si ga ženske načrtujejo same. S tem postaja izziv, na katerega se posebej 

pripravljajo z ustrezno izbiro partnerja in pripravo okolja za prihajajočega otroka. Otrok je 

danes velika želja, kasneje izpolnitev sanj.  

 

Z novim pomenom otrok in zaradi potrebe po vključevanju moških v skrbstvene aktivnosti je 

tu še novo očetovstvo. Je odraz spremenjene vloge moškega, ki danes ne predstavlja več 

hranitelja družine, ampak se, največkrat le v skrb za otroke, tudi aktivno vključuje. Kot oče 

moški prosti čas nameni otrokom, igri z njimi, kar dodatno pripomore k večanju pomena 

otrok. 

 

Novodobni starši želijo za svojega otroka vse v presežkih. Rezultat opisanih želja so pogosto 

razvajeni otroci in popustljivi starši, zaradi pomanjkanja časa se jim še tisti čas, ki ga preživijo 

z otrokom, ne zdi potrebno postavljati omejitev. Taka vzgoja ne prinaša koristi otrokom, 

kvečjemu trenutne, staršem pa predstavlja veliko težavo, s katero se ne znajo spoprijeti. To se 

kaže predvsem v nemoči staršev, kar še kako občutijo vzgojitelji pri delu z otroki. Posledice 

sodobnega starševstva se prenašajo v vrtec, kjer imajo opraviti s težavnimi otroki in izgubo 

avtoritete.  

 

Pedagoški delavke in delavci se vsakodnevno srečujejo s posledicami družbenih sprememb, ki 

posredno vplivajo na vzgojo otrok. Od njih kot strokovnjakinj in strokovnjakov na svojem 
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področju se pričakuje, da se znajo spoprijeti s tem, se prilagajajo in se v to smer tudi 

izobražujejo. Biti morajo učitelji, učiteljice, vzgojitelji, vzgojiteljice, učenci in učenke ter 

velikokrat tudi terapevti za starše v eni osebi. Zdi se, da so postavljeni pred (pre)visoka 

pričakovanja družbe in staršev. 
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