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POVZETEK  

 

Predšolsko obdobje in izkušnje, ki jih otrok pridobi v tem času, močno vplivajo na 

posameznikovo kasnejše pojmovanje spolnosti in odnosov med spoloma. Spolnost zato 

nikakor ne bi smela biti tema, izpuščena s strani staršev in vzgojiteljev. Z raziskavo, v kateri 

je sodelovalo 75 strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) Vrtca Ciciban 

Ljubljana, Vrtca Zelena jama Ljubljana in Vrtca Ilke Devetak Tolmin, sem prišla do 

ugotovitve, da je spolnost do neke mere v vrtcu še vedno tabu tema. Skoraj tri četrtine 

strokovnih delavk je sicer potrdilo, da je spolna vzgoja potrebna ţe v predšolskem obdobju, le 

šestina strokovnih delavk pa to temo vnaprej načrtuje in otroke motivira za razgovor o njej. 

Strokovne delavke so se sicer same opredelile kot dobro poučene o spolnosti predšolskih 

otrok, nadaljnja analiza ankete pa tega ni potrdila. Kar dobra tretjina strokovnih delavk 

namreč ni znala odgovoriti na to, katere vsebine v povezavi s spolno vzgojo so primerne za 

predšolske otroke, več kot polovica strokovnih delavk pa ni znala navesti naslovov slikanic, 

primernih za predšolske otroke na temo spolne vzgoje. Ti rezultati kaţejo, da marsikateri 

strokovni delavki primanjkuje dodatnega znanja na tem področju. Rezultati so potrdili, da 

imajo strokovne delavke teţave s poučevanjem otrok o spolnosti, kar dokazuje tudi rezultat, 

da kar tretjina strokovnih delavk spolnih delov telesa med igro v vrtcu sploh ne omenja. 

Kurikulum za Vrtce (1999) so strokovne delavke opredelile kot neustrezno podlago za 

obravnavo spolnosti v vrtcu, saj jih skoraj polovica meni, da so cilji in dejavnosti s področja 

spolne vzgoje v (nacionalnem) kurikulumu premalo zastopani, nekatere pa so prepričane, da 

jih ni. 
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ABSTRACT 

 

Preschool period and experience which child gains in that time, have a big impact on 

individuals subsequent conception of sexuality and relations between genders. Therefore 

sexuality shouldn't be a theme that is left out by parents and preschool teachers. Because of 

the research of 75 professional workers (preschool teachers and assistants) from kindergarten 

Ciciban Ljubljana, Kindergarten Zelena jama Ljubljana and Kindergarten Ilke Devetak 

Tolmin, I came to a conclusion that sexuality is still a taboo theme. Almost three quarters of 

professional workers confirmed that sexual education is important in preschool period, only 

the remaining sixth actually place sexual education in annual programme and motivates 

children to talk about it. The workers defined themselves to be well informed about sexuality 

of preschool children, but the survey showed the contrary. More than a third of professional 

workers couldn’t answer the question about conformity of content of sexuality in preschool 

education, more than a half couldn’t name the picture books about sexuality suitable for 

preschool children. This results show, that many of professional workers has a lack of 

additional knowledge on this field. The results also confirmed the problems workers have to 

teach children about sexuality and showed that a third of workers doesn’t mention sex parts of 

the body during playing in the kindergarten. Professional workers defined the Curriculum for 

kindergartens (1999) as uncongenial basis to deal with sexual education in kindergarten. 

Almost half of them thinks that aims and activities are not represented enough, while some of 

them are sure they are not written at all. 
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I UVOD 

 

Predšolsko obdobje in izkušnje, ki jih otrok pridobi v tem času, močno vplivajo na razvoj 

otrokove osebnosti. Posledično na razvoj osebnosti vpliva tudi spolna vzgoja, ki ni nekaj 

ločenega, ampak sestavni del vzgoje. To pomeni, da so v vsakem primeru vzgojitelji v vrtcu 

tudi spolni vzgojitelji otrok, kljub temu da je spolna vzgoja v prvi fazi naloga staršev (Ipavec, 

1999). 

 

Predšolsko obdobje je čas, ko začnejo otroci odkrivati razlike med dečki in deklicami, ko 

začnejo odkrivati spolne dele svojega telesa ter postavljati prva vprašanja, povezana s spolno 

vzgojo. Tako kot vprašanja postavljajo doma, jih postavljajo tudi v vrtcu, zato se mi zdi prav, 

da znajo vzgojiteljice pravilno odgovoriti nanje ter da se zavedajo pomena spolne vzgoje.  

 

K spolni vzgoji namreč ne sodijo le spolni odnosi, ampak zajema tudi čustveni svet in odnose 

med posamezniki, o katerih se otrok šele uči. Vsebina spolne vzgoje so torej tudi vsi tisti 

vplivi iz okolja, ki so otroku osnova, na kateri bo gradil stališče do spolnosti, lastnega spola in 

drugega spola, odnosa med spoloma in do njune ţivljenjske skupnosti (Košiček, 1992).  

 

Na trgu je kar nekaj literature, ki je vzgojiteljicam lahko v pomoč pri obravnavi tem spolne 

vzgoje, a sem kljub temu še vedno prepričana, da se pojavljajo teţave pri poučevanju otrok o 

spolnosti, saj je marsikatero vzgojiteljico sram govoriti o tej temi, je negotova, ima 

pomanjkljivo znanje, ne ve, kdaj je pravi trenutek, kdaj so otroci dovolj stari.  

 

Zaradi vseh teh vzrokov se marsikje tej temi izognejo, kar sem opazila tudi med obvezno 

prakso v okviru študija in predvsem med opravljanjem študentskega dela v vrtcu. Ker se s tem 

ne strinjam in ker se zavedam, da so dejavnosti v zvezi s spolnostjo pri otrocih nekaj čisto 

razvojno normalnega in naravnega, sem se odločila, da bom temu delu vzgoje posvetila svojo 

diplomsko nalogo. Upam, da bom s tem koga rešila predsodkov v zvezi s spolnostjo v 

predšolskem obdobju ter kateri izmed vzgojiteljic pomagala pri obravnavi tem spolne vzgoje.  
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 SPOLNOST KOT TABU TEMA 

 

«Ko govor potihne in ni ljubeznive omembe, se rodi tabu, nastane beg v skrivnostnost, 

zaupanja je za spoznanje manj.« (Schuster Brink, 1994) 

 

SSKJ (Ahlin idr., 2000) navaja, da je tabu pri nekaterih primitivnih ljudstvih zapoved, 

prepoved, nanašajoča se na kako dejanje, stik s čim, katere kršitev kaznujejo nadnaravne sile 

ter da je tabu stvar, ki se ne sme kritično obravnavati. 

 

Tabuji so torej skrivne, pa tudi neznane stvari, o katerih se ne sme oziroma se preprosto noče 

govoriti. Ramovš (2003) trdi, da sodijo tabuji med negativna stališča, podobno kot stereotipi 

in predsodki ter da so njihove posledice negativne za kakovostno ţivljenje in soţitje ljudi.  

 

Čeprav  prevladuje splošno mnenje, da je v današnji druţbi tabujev vedno manj oziroma da 

jih ni, menim, da temu ni tako. Tabuji so še dandanes v veliki meri prisotni, saj obstaja veliko 

»delikatnih« tem, ki jih lahko zaradi njihove občutljivosti označimo kot tabu teme.  

 

Strinjam se z M. Batistič Zorec (2006), ki trdi, da ne smemo pretiravati s »ščitenjem otroške 

nedolţnosti«, ampak se moramo spopasti s problematičnimi temami (t. i. »tabu« temami), ki 

so bile še do nedavnega precej prezrte v vzgoji otrok (npr. posvojeni otroci, otroci brez očeta, 

nasilje, alkoholizem, bolezen, smrt, zasvojenost, revščina, brezposelnost). Vse to so teme, o 

katerih nam ni lahko govoriti in katerim se marsikdo raje izogne. Ena izmed takih tem je tudi 

spolnost.  

 

Današnji svet spolnost pogosto postavlja v ospredje, zlasti s sredstvi obveščanja, s 

poročanjem o dogodkih, z novicami, s podobami in predstavami. O spolnosti se pogosto 

govori, ko gre za zaskrbljujoče pojave, kot sta pedofilija in zločini s spolnim ozadjem (Aceti 

in Rotteglia, 2009). 

 

Otroci so tako nenehno izpostavljeni sporočilom o spolnosti. Mediji jih od najzgodnejše 

starosti poučujejo o odnosih, lepoti, privlačnosti in tudi spolnih odnosih. Odraslim sporočila, 
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ki jih otroci pridobijo na tak način, niso všeč, zato spolnost nikakor ne bi smela biti tabu tema, 

izpuščena s strani staršev in vzgojiteljev (Haffner, 2000). 

 

1.1 SPOLNOST KOT TABU TEMA V PRETEKLOSTI 

 

Strokovnjaki so spolnost začeli obravnavati z znanstvene plati šele v 19. stoletju, saj je bila 

prej stvar pretirane zasebnosti in v več primerih sramotilne narave (Kenyon, 1988). Preden so 

se pojavile prve zares znanstvene ugotovitve o spolnosti, so ji namreč pripisovali velikanske 

zmote (Košiček in Košiček, 1982). 

 

Košiček in Košiček (1982) navajata knjigo londonskega zdravnika Williama Actona: Funkcije 

in motnje genitalnih organov (1856). Acton v knjigi poudarja, da je zaţeleno, da otroški 

spolni organi popolnoma mirujejo in ostanejo nedolţni vse do pubertete. Navaja, da je 

dolţnost staršev in zdravnika, da pazljivo zatrejo ta nevarna nagnjenja in ohranijo otroka 

zdravega in nedolţnega. 

 

Košiček in Košiček sicer poudarjata, da Acton v knjigi ni izhajal iz doseţkov medicinske 

znanosti tistega časa, marveč je knjiga izraz prastarih predsodkov o spolnosti. V Actonovem 

času so bili ti predsodki še tako močni, da so spačili in zasenčili nova odkritja o spolnosti.  

 

C. Schuster Brink (1994) celo navaja, da so neštetim majhnim fantkom še na začetku 20. 

stoletja zvečer privezali ročice k posteljnim stranicam, da nikakor ne bi mogli ponoči doseči 

svojega lulčka. Še pred drugo svetovno vojno (torej pred letom 1939) pa so pri verouku 

govorili, da je masturbacija ne le hud greh, ampak da bodo roke za kazen postale turaste ali 

celo, da se bodo posušile. 

 

V prejšnjih stoletjih je bilo torej vse, kar je bilo povezano s spolnostjo, tabu, se pravi 

nedotakljivo. Ţensko splovilo, ki je občasno izločalo toplo in lepljivo snov, je ljudem 

povzročalo veliko strahu. Tako se je zgodaj pojavilo nezaupanje do spolnosti. Človek se jo je 

začel bati in jo omejevati (Košiček, 1992).  

Vse v zvezi s spolnostjo so prikazovali kot hudičevo početje, kot brskanje po nečistoči. Mnogi 

zakonci so se postarali ne da bi se kdaj videli nagi oziroma brez doţivetja ene same zares 

srečne spolne zdruţitve (Ipavec, 1999). 
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Veliko ţensk je končalo svoje spolno ţivljenje, ne da bi slutile, da obstaja orgazem. Spolni 

odnosi pred poroko, masturbacija, spolni odnosi za uţitek in ne zgolj za reprodukcijo … vse 

to je bilo in je še danes marsikje predstavljeno kot greh. Ljubezensko ţivljenje je bilo tako 

obdano z zidom molka. Spolnost je bila stvar pretirane zasebnosti in sramotilne narave. 

Spravljena je bila v rubriko »tega ne počnemo, o tem se ne govori« in potisnjena v 

najtemnejši kot človekovega ţivljenja (Schuster Brink, 1994). 

 

Spolnost seveda ni bila vedno in povsod enako tabuizirana. V kolikšni meri je bila tabu, je 

bilo odvisno predvsem od kulture in religije. Kljub vsemu je napačna srameţljivost marsikje 

spolno področje pregnala iz vzgoje. Pogovore z otroki in mladostniki o spolnih temah so tako 

imeli za predrzne, za nekaj, kar ogroţa moralo (Rost, 1991). 

 

Pomen spolne vzgoje se je začel poudarjati šele v 30. letih 20. stoletja. S seksualno revolucijo, 

ki se je odvijala v 60. in 70. letih 20. stoletja pa je spolnost postala detabuizirana in 

liberalizirana (Giddens, 2000).  

 

Začele so se pojavljati prve slikanice o človeškem razmnoţevanju, v šolah so začeli posvečati 

več pozornosti spolni vzgoji, dozorela je zavest, da o spolnosti ni le pomembno govoriti, 

ampak da se je o spolnosti pomembno poučiti kot o vsakem drugem kulturnem dejanju 

(Giommi in Perrotta, 1993).  

 

S posledicami seksualne revolucije, modernizacije druţbe, večje emancipacije ţensk na vseh 

področjih in tako vedno večje enakosti med spoloma naj bi torej bila stališča do spolnosti 

vedno bolj odkrita, sprejemljivejša in stvar mnogih znanstvenih in poljudnih knjig ter 

pogovorov med ljudmi. Zastavlja pa se vprašanje, če je to res. 
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1.2 SPOLNOST DANES 

 

Področje intimnosti, ljubezni in spolnosti se je v zadnjih desetletjih precej liberaliziralo in 

osvobodilo togih tradicionalnih druţbenih spon in omejitev (Lukman, 2003). 

 

V primerjavi s preteklostjo se danes pogosto govori o spolnosti z večjo domačnostjo in 

boljšim poznavanjem tematike, ki je nekoč veljala za tabu, kar je povzročalo hude zavrtosti in 

stiske (Aceti in Rotteglia, 2010). 

 

Ipavec (1999) trdi, da je bilo veliko odraslih oškodovanih ţe v otroštvu in na področju 

spolnosti ne bodo nikoli mogli biti zares svobodni. Je mnenja, da so zavestno mogoče ţe 

svobodni, vendar večina v podzavesti ostaja takšnih, kakršne jih je naredilo pogojevanje v 

njihovem otroštvu - spolnost odklanjajo oziroma se jo bojijo.  

 

Tudi C. Schuster Brink (1994) je mnenja, da nas informacije, ki jih o spolnosti pridobimo v 

otroštvu, spremljajo vse ţivljenje. Trdi, da prepričanja, ki so bila v otroštvu predstavljena kot 

tabu, zaviralno vplivajo tudi na poznejše človekovo mišljenje in ravnanje.  

 

Predsodki so še vedno zakoreninjeni v miselnosti mnogih ljudi in tako še marsikje prevladuje 

napačno mnenje, da predšolskemu otroku o stvareh v zvezi s spolnostjo ne govorimo, saj je še 

premajhen. Tudi molk je sredstvo sporazumevanja in prav to, da se o spolnosti ne sme 

govoriti, ustvarja cenzuro in tabuje ter negativne razmere za otrokovo odraščanje (Giommi in 

Perotta, 1993). 

 

Kadar odrasli molčijo, namreč prevzamejo besedo obvestila iz zunanjega sveta. Informacije o 

spolnosti danes dobimo tako rekoč na vsakem koraku. Otroci so bolj kot kdajkoli prej 

izpostavljeni oglasom, medijem in drugim, ki poveličujejo lepotne ideale, menjavo partnerjev 

in hitro ţivljenje ( Šmid, 2005).  

 

Prav zato je spolna vzgoja še kako potrebna. Stojimo namreč pred problemi, ki jih prej nismo 

poznali: otroci bistveno prej spolno dozorijo kot v času naših prednikov, njihovo duhovno-

duševno zorenje pa ne sovpada s telesnim (Rost, 1991). 
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Zanimivo je, koliko šal, aforizmov, pesmi in še česa se v današnjem času vrti prav okoli 

magične besede »spolnost«. O tej temi se tako radi pošalimo, a se o njej tako teţko 

pogovarjamo. Za marsikoga je namreč spolnost nekaj naravnega le navzven, v resnici pa je 

zanj še vedno velika tabu tema (Šmid, 2005).  

 

D. Šmid (2005) trdi, da so ţe pred leti strokovnjaki razglabljali, zakaj je temu tako in so prišli 

do ugotovitve, da je eden izmed vzrokov ranljivost na tem področju, saj spolnost posega v 

najbolj intimne in skrite dele naše osebnosti in razumljivo je, da o tem človek ne more 

razpravljati z vsakim. Kljub temu, da nam je o tem teţko in neprijetno govoriti, pa ni prav, da 

ta del vzgoje zanemarimo. Naše govorjenje ne sme biti zaznamovano z nelagodjem in 

polresnicami, ki sproţijo v otroku občutek, da je o tej temi bolje čim manj spraševati in tem 

manj vedeti (prav tam). 

 

Giommi in Perotta (1993) poudarjata, da sta telo in spolnost pozitivni vrednoti in da je zato 

čas, da se upremo navadi, da govorimo o spolnosti »na skrivaj«, ali pa da o njej sploh ne 

govorimo, ker se to ne spodobi.  

 

Bahovec in Kodelja (1996) sta v slovenskih vrtcih opravila več raziskav, ki so se dotikale tudi 

posebnih tem, kot so religija, smrt in spolnost. V prvi raziskavi, ki sta jo izvedla leta 1990, sta 

prišla do ugotovitve, da se o spolnosti z otroki ne pogovarja skoraj polovica anketiranih 

vzgojiteljic, v drugi raziskavi leta 1992 pa sta prišla do ugotovitve, da se o spolnosti z otroki 

ne pogovarja pribliţno tretjina vprašanih vzgojiteljic.  

 

2 RAZVOJ SPOLNOSTI V OTROŠTVU 

 

Človek je od rojstva dalje spolno bitje. Znano je namreč, da ţe dojenčki sprejemajo svoje 

spolne organe kot predmete uţitka. Mnogim staršem se zdi to dejstvo neznanski napad na 

»nedolţnost« njihovih otrok. Teţko namreč sprejmejo dejstvo, da je njihov otrok poleg 

igrajočega, raziskujočega in učečega se bitja tudi spolno bitje (Schuster Brink, 1994). 

 

Nekoč so bili mnenja, da je spolnost pri otrocih nekaj neresnega, saj ob rojstvu in še nekaj let 

kasneje spolni organi še niso razviti in zato še niso sposobni opravljati vseh nalog, za katere 
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so namenjeni. Veljalo je splošno spoznanje, da se človekova spolnost začne z obdobjem 

telesnega dozorevanja (Ipavec, 1999).  

 

Strokovnjaki so spolnost začeli obravnavati z znanstvene plati šele v 19. stoletju, saj je bila 

prej stvar pretirane zasebnosti in v več primerih sramotilne narave. Stvar znanosti je tako 

postala šele z avtorji kot so: Freud, Foucault, Kinsey, Masters, Johnson in drugi, ki so se 

dotaknili spolnih vsebin (Kenyon, 1988).  

 

Takrat se je začelo poudarjati, kako pomembno je obdobje zgodnjega otroštva ter da imajo 

mnoge duševne motnje korenine ţe v otroštvu. Zato se mi zdi še kako pomembno, da tako 

starši kot vzgojitelji v vrtcu, poznajo razvoj otrokove spolnosti, saj bi se sicer utegnilo zgoditi, 

da bi bili zaskrbljeni zaradi čisto naravnih razvojnih pojavov in bi po krivici obsojali otroka. 

 

Poznamo več avtorjev, ki so se dotaknili teme spolnosti v predšolskem obdobju. Sama se bom 

osredotočila na Sigmunda Freuda in Arnolda Gesella.  

 

2.1 FAZE PSIHOSEKSUALNEGA RAZVOJA PO FREUDU 

 

Sigmud Freud je prvi opozoril, da je zgodnje otroštvo zelo pomembno obdobje otrokovega 

razvoja. Otrokove zgodnje izkušnje so tesno povezane s tem, kako se bo pozneje počutil kot 

odrasel človek. Spolnost je uvrstil med človekove osnovne ţivljenjske potrebe, med največje 

ţivljenjske vrednote, pa tudi med najpomembnejše teţave (Ipavec, 1999). 

 

Po Freudu se spolnost pri otroku razvije preko petih stadijev. Za vsak razvojni stadij je 

značilno, da je v njem še posebej občutljiva ena od erogenih con, ki otroku v tem obdobju 

predstavlja izvor seksualnega zadovoljstva (Batistič Zorec, 2000). 

 

M. Batistič Zorec (2000) je opisala posamezne stadije psihoseksualnega razvoja: 

 

 ORALNI STADIJ: Zajema prvo in deloma drugo leto otrokovega razvoja. V tem 

obdobju so erogena cona, ki predstavljajo otroku vir uţitka usta. Najvaţnejše in 

najprijetnejše izkušnje so tako sesanje, hranjenje, poţiranje, grizenje, ţvečenje … 

Pomembna je ljubezen in neţnost matere, saj bo otrok tako laţje prišel čez to fazo. Freud 
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meni, da pride v primeru, če otrokove oralne potrebe niso ustrezno zadovoljene, do 

potiskanja nezadovoljstva in konfliktov v nezavedno. V poznejših letih se to lahko kaţe 

kot depresivna nevroza. 

 Obdobje med drugim in tretjim letom predstavlja ANALNI STADIJ. Otrokov interes je 

usmerjen v izločanje in zadrţevanje blata. Otroci kaţejo v tem obdobju interes za svoje 

izločke, tudi s tem, da se jih dotikajo. To obdobje je za otroka ključno v smislu 

pridobivanja ljubezni, odobravanja in pohvale, ki sledijo uspešnemu toaletnemu treningu. 

Starši ne smejo pritiskati na otroka z navajanjem na čistočo, preden je za to psihološko in 

fiziološko zrel, saj lahko otrok doţivlja strah, občutek krivde ali jezo . 

 Tretji FALIČNI STADIJ traja od pribliţno tretjega leta do petega leta starosti. V tem 

obdobju je ključen objekt uţitka spolni organ. Otrok ugotovi, da dotikanje spolnih 

organov povzroča uţitek, zato je za to starost tipična masturbacija. Otroci začno v tem 

času odkrivati razlike med dečki in deklicami. Deček naj bi po Freudu pri teh letih začel 

doţivljati neke vrste seksualno navezanost na mater in očeta videl kot seksualnega 

tekmeca (To je Freud poimenoval Ojdipov kompleks.). Ta občutja reši tako, da jih potisne 

v podzavest in se identificira z očetom. Pri deklicah je situacija obratna: zaţeljen objekt je 

oče, tekmica za njegovo naklonjenost pa mati. Kompleks se razreši zaradi bojazni pred 

izgubo starševske ljubezni in postopnega soočenja z realnostjo, ki prinese spoznanje, da 

ne more posedovati očeta. 

 Naslednje obdobje je stadij LATENCE, ki traja do začetka pubertete. Erogena cona so še 

vedno spolni organi, vendar deček opusti masturbacijo iz strahu pred kastracijo, deklica pa 

zato, ker se boji izgubiti ljubezen staršev. Tipično za otroke te starosti je, da se igrajo s 

prijatelji istega spola. 

 Zadnji stadij v Freudovem psihoseksualnem razvoju je GENITALNI STADIJ. Otroci v 

času pubertete spolno dozorijo, njihov interes pa se od istospolnih prijateljev preusmeri k 

nasprotnemu spolu. 

 

2.2 RAZVOJ SPOLNOSTI PO GESELLU 

 

Znani ameriški psiholog A. Gesell lepo prikaţe tipične pojave v razvoju otrokove spolnosti v 

predšolskem obdobju (Gesell, po Valentinčič, 1974, po Babšek idr., 2008). 
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 V času pred drugim letom starosti se otrok rad slači do golega. Vse kar je povezano s 

telesom, mu je lepo in naravno, tudi opravljanje telesne potrebe. 

 Po drugem letu starosti začenja otrok razlikovati otroke in odrasle po spolih. Pričenja se 

zavedati lastnega spola. Zanimati ga začnejo fiziološke razlike med spoloma in s tega 

vidika opazuje gole ljudi. 

 Po tretjem letu ţe sprašuje za nekatere značilnosti spolov in razlike med njima. Otrok 

postavlja ţe prva vprašanja o tem, od kod pridejo dojenčki. V tej fazi je otroku dovolj 

čimbolj preprost odgovor (npr. rodila te je mamica).  

 Po četrtem letu se otrokova radovednost še stopnjuje, bolj ga zanimajo razlike med 

spoloma, zanima ga, od kod pridejo otroci. Zdaj ţe laţje razume, da zraste v maminem 

trebuhu, lahko vpraša, kako pride potem otrok ven na svet.  

 Po petem letu nastopa večja srameţljivost, zaradi katere se otrok ne mara več razkazovati 

pred drugimi, lahko prikriva svojo radovednost za spolnost. Še vedno se rad pogovarja o 

dojenčkih, pogosto si dojenčka ţeli pri hiši. 

 Po šestem letu otroci vedno pogosteje sprašujejo o razlikah med spoloma, o nosečnosti, 

porodu, lahko pa tudi ţe o samem začetku nosečnosti – spočetju. V tem obdobju tudi niso 

redke spolne igre (medsebojno raziskovanje in razkrivanje), v katerih je otrok aktiven ali 

pasiven sodelavec. 

 Po sedmem letu otrok ţe zahteva podrobnejša pojasnila o nastajanju človeka, nosečnosti 

in porodu, sposoben je dojeti preprosto resnico o vsem tem dogajanju. Spolna poučitev je 

lahko ţe sistematična. V tem obdobju, lahko pa tudi ţe kako leto prej, nastajajo »parčki« - 

močna prijateljstva med vrstnikoma nasprotnega spola. 

 

3 OBSEG IN CILJI SPOLNE VZGOJE 

 

3.1 KDAJ JE POTREBNO PRIČETI S SPOLNO VZGOJO? 

 

Ob samem rojstvu in še nekaj let kasneje spolni organi še niso razviti in zato še niso sposobni 

opravljati vseh nalog, za katere so namenjeni. Spolnosti pri otroku zato dolgo nihče ni jemal 

resno. Ker pa imajo mnoge duševne motnje in neskladnosti svoje korenine pogosto ţe v 

zgodnjem otroštvu, se je potrebno za otrokov duševni razvoj zanimati ţe od začetka 

njegovega bivanja (Ipavec, 1999). 
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Nekateri strokovnjaki (npr. Ipavec, 1999; Haffner, 2000) so celo menja, da se spolna vzgoja 

prične z dejstvom, da bo ţena postala mati in moţ postal oče, torej takrat, ko je otrok še v 

trebuhu. Pomembno je namreč, da si ga starša ţelita, da ga z veseljem pričakujeta, da je 

ljubljen ter da mu to dejstvo večkrat povesta in pokaţeta, tudi ko se rodi. Ljubeč dotik namreč 

pomaga postaviti temelj intimnosti v obdobju odraslosti.  

 

Spolna vzgoja je torej v prvi fazi naloga staršev. Mnogi starši namreč zmotno mislijo, da sta 

vrtec in šola tista, ki bosta poskrbela za spolno izobraţevanje njihovih otrok, ko bo čas za to.  

Veliko staršev tako odlaša s pogovori o spolnosti, dokler se njihov otrok ne pribliţa puberteti. 

Le redki med njimi namreč premorejo usposobljenost, sproščenost ali informacije, ki jih za to 

potrebujejo (Haffner, 2000). 

 

Na internetu sem zasledila cel kup pisem obupanih mamic otrok, starih od 9 do 13 let, ki jih 

zanima, kdaj je pravi čas, da svojim otrokom razloţijo o spolnosti, kdaj je čas za tisti 

»pomemben pogovor«, s katerim bi enkrat za vselej odgovorili na vsa vprašanja, povezana s 

spolno vzgojo.  

 

Mantak (2004) trdi, da otroci dandanes odraščajo prehitro, da bi imeli takšni pogovori kaj 

smisla, če so ga sploh kdaj imeli. Je mnenja, da je adolescenca obdobje odraščanja, ko je pravi 

čas za pogovor o spolnosti ţe mimo.  

 

S tem se strinja tudi C. Schuster Brink (1994), ki trdi, da je spolna vzgoja dolgotrajen proces, 

odvisen od razpoloţenja, počutja in odprtosti, ki odraslim omogočajo posredovati otroku 

pozitivno stališče do spolnosti. Poudarja, da če je stališče odraslih pravilno, če sami 

sprejemajo spolnost kot zadovoljstvo, potem lahko upajo, da bodo tudi njihovi otroci sprejeli 

in posnemali model, ki ga odrasli kaţejo.  

 

Tudi D. Haffner (2000) je menja, da »slavnostni« pogovor o bistvenih ţivljenjskih stvareh ne 

zaleţe, saj je učenje o spolnosti proces, ki se ga ne da skrčiti na en sam pogovor.  

 

Enakega mnenja je tudi Rost (1991), ki trdi, da pri spolni vzgoji ne gre za enkratno 

»poučitev« v določenem času, tudi ne za redne tovrstne pogovore; se pravi: ne gre toliko za 

posredovanje bolj ali manj temeljitega znanja o spolnosti in za pojasnitev vprašanj, marveč za 

vzgojni proces. Spolna vzgoja mora potekati korak za korakom, vse ţivljenje.  
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Če ţelimo, da nam otrok v najstniških letih zaupa in nas prosi za informacije o spolnosti in 

medčloveških odnosih, se moramo torej začeti o teh stvareh pogovarjati ţe v zgodnjem 

otroštvu (Sears, 2004). 

 

Otrok mora spoznavati dejstva o spolnosti enako naravno kot druga dejstva. Če se o teh 

stvareh z otrokom ne bomo odkrito pogovarjali, še ne pomeni, da informacije o spolnosti ne 

bodo prišle do njegovih ušes. To, kar ga bo zanimalo, bo poiskal drugje: pri vrstnikih, 

prijateljih, v knjigah, revijah, na televiziji, na internetu ali kako drugače. Vemo, da so otroci 

lahko izpostavljeni nasilni spolnosti, pornografiji, neresnicam in stereotipom, zato je potrebno 

s spolno vzgojo pričeti zgodaj (Šmid, 2005). 

 

Kljub vsemu pa ne smemo iti tudi v drugo skrajnost - pretiravati s spolno vzgojo. G. Ortner 

(1997) namreč poudarja, da se otroci med seboj razlikujejo in različno hitro dozorevajo. 

Navaja, da je potrebno opazovati otrokovo vedenje, saj določajo primeren čas za obravnavo 

tem spolne vzgoje razvojno pogojeni otrokovi interesi. Poleg tega poudarja, da spolni vzgoji 

ne smemo dajati prevelikega pomena in jo vsiljevati, saj bi bilo to prav tako slabo, kot če bi jo 

bojazljivo ignorirali. 

 

3.2 KAJ ZAJEMA SPOLNA VZGOJA? 

 

Ustrezna spolna vzgoja vpliva na razvoj osebnosti, ki se zelo intenzivno razvija ravno v 

predšolskem obdobju. Zato se je potrebno zavedati, da je spolna vzgoja v predšolski dobi zelo 

pomembna ter da ni nekaj ločenega, ampak je sestavni del vzgoje (Ipavec, 1999). Tako so v 

vsakem primeru vzgojitelji v vrtcu tudi spolni vzgojitelji otrok, zato je potrebno, da vedo, kaj 

pravzaprav spolna vzgoja zajema, ter zakaj je potrebna.  

 

Za marsikoga je prva asociacija na spolno vzgojo spolni odnos, a bistvo spolne vzgoje ni v 

tem, da otokom razloţimo nastanek novega človeka, ampak da jim pokaţemo, kaj pomeni 

spoštovanje svojega telesa in telesa drugih, kaj pomeni zasebnost, kaj pomeni dober odnos 

med moškim in ţensko (Šmid, 2005). 

 

S tem se strinja tudi Košiček (1992), ki trdi, da spolno vzgojo pogosto omejujemo le na 

poučitve in navodila, ki jih dajemo otrokom in mladini zastran spolnega ţivljenja. Trdi, da 
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takšno pojmovanje spolne vzgoje ni le preozko, marveč tudi napačno. Pouk o spolnosti seveda 

spada v spolno vzgojo, vendar ni njen bistveni del. Spolnost namreč ni samo stvar narave, 

naravnih gonov in potreb, temveč je tudi stvar kulture, saj zajema tudi čustven svet in odnose 

med posamezniki, o katerih se otrok šele uči, zato moramo pod pojmom spolna vzgoja 

pomisliti tudi na vse vplive iz okolja, ki so otroku osnova, na kateri bo gradil stališče do 

spolnosti, do lastnega spola in drugega spola, do odnosa med spoloma in njune ţivljenjske 

skupnosti (prav tam). 

 

Tudi C. Marassi Candia idr. (1995a) v knjigi za otroke, na temo spolne vzgoje, poudarjajo, da 

bistvo spolne vzgoje ni v tem, da otroku pojasnimo, kaj so spolni organi, oplojevanje in 

kontracepcijska sredstva, ampak da se je potrebno z otroki pogovarjati o medsebojnih 

odnosih, o čustvovanju, odgovornosti, o ljubezni in prijateljstvu.  

 

S tem se strinja tudi Ipavec (1999), saj deli v svoji knjigi Celostna spolna vzgoja razseţnost 

spolne vzgoje na posamezna poglavja, iz česar lahko sklepamo, da spolna vzgoja zajema 

mnogo več kot le spolni pouk.  

 

Razseţnost spolne vzgoje Ipavec (1999) deli na: 

 

 telesno raven: Starši naj otroka poučijo o razlikah med spoloma in pojasnijo zgradbo 

in delovanje spolnih organov telesa. Poleg tega naj starši pri spolnem pouku odkrijejo 

pomen vrednot s tega področja. Otroka naj seznanjajo, kaj je na področju spolnosti 

dobro in v čem je lahko kaj teţavnega, nezaţelenega.  

 duševno raven: Razvojna obdobja v spolnosti deli na ustno, izločevalno in spolno 

stopnjo ter pojasnjuje, kako je z začetki spolnosti pri otroku. 

 globinsko-duševno raven: Izkušnje, ki jih otrok pridobi v prvih letih ţivljenja, so 

izredno pomembne.  

 druţbeno raven: Spolna vzgoja naj otroku omogoča, da bo pravilno sprejemal 

ţivljenje. Pomemben je kakovosten zakon in to, da starši ljubijo otoka.  

 nravno raven: Privzgajanje zdrave uporabe spolnosti in oblikovanje čustev ljubezni 

sta pomembna dejavnika v skladnem razvoju otrokove osebnosti. Nravnost na 

področju spolnosti obravnava različne načine vedenja ter opredeljuje, kaj je pravilno 

oziroma napačno.  
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 krščansko raven: Navaja, kakšen je odnos krščanstva do spolne vzgoje. 

 duhovno raven: Opredeli in utemelji potrebnost vzgoje ljubezni.  

 

Vse to, kar v knjigi poudarja Ipavec (1999), otroku v največji meri lahko nudijo le starši. S 

tem, ko skrbijo za otrokovo telo in ga ljubkujejo, mu dajo vedeti, da je dotikanje nekaj 

prijetnega in da je bliţina drugega telesa lahko velika tolaţba. Ko starši otroku masirajo hrbet, 

ko ga prenašajo v naročju, ko ga pristavijo k prsim ali se mu zagledajo v oči, govorijo jezik 

ljubezni, ki ga lahko razume celo droben otročiček (Sears, 2004). Le ob ljubečih starših se 

otroci naučijo, kaj je to povezanost, objem in ljubezen, katere sestavina je tudi spolnost 

(Šmid, 2005). 

 

Mantak (2004) trdi, da je v naši kulturi prisoten strah pred tem, da bi otroci videli telesno 

neţnost svojih staršev. S tem predsodkom se ne strinja in trdi da je prav, da starša otroku 

pokaţeta vzor zdravega in ljubečega odnosa.  

 

Tudi drugi (npr. Spock, 1986; Ipavec, 1999; Haffner, 2000; Sears, 2004 ) se strinjajo, da je 

prav, da se mama in oče tudi pred otrokom poljubljata, objemata, si kaţeta naklonjenost, sta 

drug do drugega sočutna in prijazna, se med seboj razumeta, spodbujata, tolaţita in se 

podpirata. Pomembno je, da otrok vidi, da imata starša skupna stališča in da skupaj rešujeta 

probleme, ki nastajajo. Na tak način se namreč otrok uči vzajemnosti spolov, njune 

enakopravnosti in medsebojne povezanosti. Tak zgled mu je v pomoč, da bo nekoč tudi sam 

ustvaril takšen odnos med spoloma.  

 

Dodatek, ki ga otroku nudi znanje o spolnosti (pouk, informacije, ki jih pridobi v vrtcu, šoli, 

mediji …) namreč ne more dati zaţelenega sadu brez zdravega, čustvenega temelja v človeku 

(Košiček, 1992). 

 

Vpliv na otrokovo doţivljanje spolnosti imajo poleg druţine tudi njegova opazovanja, 

njegove lastne izkušnje s prijatelji, v vrtcu, z vzgojiteljico (Pediček, 1971 ). 

 

Kljub temu, da je spolni preobrat v šestdesetih letih povzročil velike spremembe v 

osvobajanju od sramu in strahu, posledice pomanjkljive vzgoje še vedno niso dokončno 

odpravljene (Ipavec, 1999). Tako si upam trditi, da se v marsikateri slovenski druţini o 

spolnosti ne pogovarja, zato se mi zdi pomembno, da posvetimo temu delu vzgoje dovolj časa 
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tudi v vrtcu, saj obiskuje vrtec vse več otrok in je zato tudi njegova vloga vse večja in 

pomembnejša. 

 

3.3 CILJI SPOLNE VZGOJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Večina mater je zaposlenih, padec števila rojstev v visoko civiliziranih deţelah nas lahko 

vedno bolj skrbi, število mater in očetov samohranilcev neprestano narašča … Vsa ta dejstva 

zgovorno pričajo, kako potrebna je obseţna spolna vzgoja (Rost, 1991). 

 

Košiček (1992:126) navaja, da »si pravilna spolna vzgoja prizadeva omogočiti otrokom, da 

doţivijo spolnost kot naravno človeško lastnost in da jo sprejemajo odkrito, mirno, vedro, 

brez strahu, brez očitka, da je spolnost nekaj skrivnostnega, prepovedanega ali grdega«.  

 

Ipavec (1999) kot cilj spolne vzgoje navaja oblikovanje pravilnih stališč do spolnosti in 

obvarovanje pred predsodki na tem področju. Trdi, da je končni cilj priprava na zrelo ljubezen 

in spoštovanje v zakonu, sposobnost sprejemanja lastnega spola, zmoţnost prisrčnih in 

odkritih medsebojnih odnosov, imeti pri tem občutek odgovornosti ter znati sklepati trajne 

vezi. 

 

S tem se strinja tudi D. Haffner (2000), ki trdi, da je cilj spolne vzgoja ta, da otrok odraste z 

dobrim občutkom o svojem telesu in s sposobnostjo, da bi kot odrasel lahko imel 

vseţivljenjsko pozitivno razmerje.  

 

S spolno vzgojo v predšolskem obdobju torej strokovnjaki ne mislijo, da bi moral predšolski 

otrok vedeti oziroma se naučiti vsega o spolnosti. Morajo pa se tako starši kot vzgojitelji 

zavedati, da je predšolsko obdobje in izkušnje, ki jih otrok pridobi v tem času, tisto, kar 

močno vpliva na kasnejše pojmovanje spolnosti in odnosov med spoloma (Ipavec, 1999).  

 

Določene cilje s področja spolne vzgoje v vrtcu navaja tudi Kurikulum za vrtce (1999).  
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4 SPOLNA VZGOJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Leta 1999 se je v slovenske vrtce s strokovno podporo Zavoda RS za šolstvo postopoma začel 

uvajati Kurikulum za vrtce (1999). To je nacionalni dokument, ki daje strokovno podlago za 

delo v slovenskih vrtcih. Svojo osnovo ima tako v analizah, predlogih in rešitvah, ki so 

uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske 

prenove celotnega sistema vzgoje in izobraţevanja.  

 

Ker naj bi (nacionalni) kurikulum z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz 

njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjeval, spreminjal in nadgrajeval 

dosedanje delo v vrtcih, sem se spraševala, če so ustvarjalci Kurikuluma za vrtce (1999) vanj 

vključili tudi cilje in dejavnosti s področja spolne vzgoje. 

 

V (nacionalnem) kurikulumu najdemo določene cilje in primere dejavnosti, povezane s spolno 

vzgojo, kljub temu da spolna vzgoja v (nacionalnem) kurikulumu ni samostojno vzgojno 

področje. Kurikulum za vrtce (1999) namreč dejavnosti in cilje razvršča v naslednja področja: 

gibanje, jezik, umetnost, druţba, narava in matematika. Spolno vzgojo tako zajema predvsem 

področje narave, nekaj ciljev in dejavnosti, povezanih s spolno vzgojo pa najdemo tudi pri 

področju druţba.  

 

4.1 CILJI IN DEJAVNOSTI, POVEZANI S SPOLNO VZGOJO, 

KI JIH ZAJEMA PODROČJE NARAVA 

 

Področje narave daje poudarek predvsem pridobivanju izkušenj z ţivimi bitji, rastlinami, 

predmeti ter pojavi okoli nas. Otrok spoznava in spoštuje ţiva bitja, raziskuje pojave, ki ga 

zanimajo, ter se veseli novega odkrivanja in aktivnega, zabavnega raziskovanja. V povezavi s 

spolno vzgojo je navedeno, da otrok odkriva in spoznava svoje telo, njegove lastnosti in 

funkcije delov telesa ter osvaja načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo pri področju narave kar nekaj ciljev, ki so povezani s 

spolno vzgojo.  
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Med globalne cilje, ki zadevajo področje spolne vzgoje, spada naslednji: 

 otrok spoznava svoje telo, ţivljenjski ciklus ter zdrav in varen način ţivljenja. 

 

Cilji iz področja narave, ki so povezani s spolno vzgojo v vrtcu: 

 otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in 

dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh; 

 otrok spoznava, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo; 

 otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in med 

seboj; 

 otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste; 

 otrok pridobiva navade nege telesa. 

 

Za otroke od prvega do tretjega leta so v Kurikulumu za vrtce (1999) navedeni naslednji 

primeri dejavnosti, ki so vezani na spolno vzgojo: 

 otrok zaznava ţiva bitja z vsemi moţnimi čutili in sodeluje v pogovorih o tem, kakšna 

so, kako in kje ţivijo, kako se gibljejo, oglašajo, kakšni so njihovi potomci, kako se 

hranijo... 

 otrok se navaja na negovanje svojega telesa (umivanje rok, brisanje nosa …). 

 

Za otroke, stare od tri do šest let, Kurikulum za vrtce (1999) navaja naslednje primere 

dejavnosti, povezane z spolno vzgojo: 

 otrok opazuje mladiče različnih ţivali in jih primerja s starši in med seboj; 

 otrok opazuje sebe in se primerja z vrstniki in z ţivalmi; 

 otrok opazuje dojenčke, mladiče ţivali, slike, slikanice, filme idr. o dojenčkih, 

mladičih, razvoju in rojstvu otroka in mladičev in sodeluje v pogovoru o spočetju, 

razvoju, rojstvu in negi; 

 otrok neguje svoje telo; 

 otrok ob dejavnostih preučuje svoje telo in njegovo delovanje. 

 

Kurikulum za vrtce (1999) za vsako področje poleg ciljev in primerov dejavnosti navaja 

tudi vlogo odraslih. Pri področju narava poudarja, da naj odrasli otroku nudijo moţnost in 

spodbude, da otrok sprašuje o tem, kar vidi in se uči iskati odgovore tako, da opazuje, 

raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga. Kurikulum za vrtce (1999) priporoča, da odrasli 
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spoštujejo otrokov način razmišljanja in metode dela ter ga navajajo, da izkušnje opisuje. 

Odrasli naj otroku nudijo pripomočke (slikanice, leksikone, enciklopedije) za samostojno 

delo. Odrasli naj otrokovo pozornost usmerjajo na razlike med ljudmi in ga navajajo na 

sprejemanje teh razlik, navajajo pa naj ga tudi na dejavno skrb za zdravje.  

 

4.2 CILJI IN DEJAVNOSTI, POVEZANI S SPOLNO VZGOJO, 

KI JIH ZAJEMA PODROČJE DRUŢBA  

 

Področje druţbe daje poudarek predvsem na spoznavanju bliţnjega druţbenega okolja ter tudi 

seznanjanju z drugimi kulturami in civilizacijami, ki nudijo osnovo za vzgajanje medsebojne 

strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Pomembno je, da otrok razvija kritične distance do 

številnih reklam, s katerimi je vsakodnevno zasipan ter da otroku vsakodnevne dejavnosti v 

vrtcu omogočijo razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti. 

 

Med globalne cilje, ki zadevajo področje spolne vzgoje, spadajo naslednji: 

 doţivljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake moţnosti za vključevanje v dejavnosti 

in vsakdanje ţivljenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.; 

 spoznavanje samega sebe in drugih ljudi; 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom ţivljenja. 

 

Cilji iz področja druţbe, ki so povezani s spolno vzgojo v vrtcu: 

 otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, 

nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.); 

 otrok ima moţnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma; 

 otrok ima moţnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi 

in enakovrednost vseh. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so pri področju druţba navedeni naslednji primeri 

dejavnosti za otroke od prvega do tretjega leta, ki so vezani na spolno vzgojo: 

 

 otrok v vsakdanjih dejavnostih oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete in 

samospoštovanja; sodeluje v dejavnostih, ob katerih se lahko zaveda sebe (poimenuje 
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dele telesa, se ogleduje v ogledalu, posluša svoj posneti glas, se odziva na svoje ime 

itd.); 

 otrok pridobiva konkretne izkušnje z menjavanjem vlog, povezanih z razliko med 

spoloma (menjavanje vlog v spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki vključujejo 

domače delo, negovanje otrok, različne poklice itn.); 

 otrok ima moţnost seznanjati se z razlikami med ljudmi. 

 

Za otroke, stare od tri do šest let, Kurikulum za vrtce (1999) navaja naslednje primere 

dejavnosti, povezane z spolno vzgojo: 

 otrok ima moţnost pridobivati samospoštovanje in samozavest glede svojega telesa;  

 otrok ima moţnost pridobivati konkretne izkušnje z menjavanjem vlog, povezanih z 

razliko med spoloma (menjavanje vlog v specifičnih igrah in dejavnostih, ki 

vključujejo domače delo, negovanje otrok, različne poklice itn); 

 otrok ima moţnost sodelovati v pogovorih o vprašanjih lastnega obstoja, rojstva, smrti 

in ţivljenjskih ciklih itn.; 

 otrok pridobiva veščine, povezane s telesno nego … 

 

Nacionalni kurikulum navaja, naj odrasli omogočajo otrokom, da spoznavajo svoje omejitve 

in meje sprejemljivega vedenja. Poskrbeti je treba, da otroci doţivljajo vrtec kot okolje, v 

katerem so moţnosti za vključevanje dejavnosti ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost itd., prav tako tudi kot okolje, v katerem lahko oblikujejo 

varno spolno identiteto.  

 

Kurikulum za vrtce (1999) torej vsebuje kar nekaj ciljev in dejavnosti, povezanih s spolno 

vzgojo. Kljub temu pa nikjer ne najdemo pravih smernic, kako, kaj in koliko otroku povedati. 

To je gotovo tudi eden izmed vzrokov, zakaj se nekateri vzgojitelji tej temi izognejo.   

 

Strinjam se s številnimi avtorji in avtoricami (npr. Perić, 1987, po Kroflič, 2002), ki 

ugotavljajo, da na vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot formalni 

kurikulum, vplivajo izobrazba vzgojiteljev, razumevanje otrokovega razvoja, čustveno 

sprejemanje programa, lokalni pogoji in kultura. 



19 

 

5 DILEME V POVEZAVI S SPOLNO VZGOJO, S 

KATERIMI SE SREČUJEJO VZGOJITELJICE V 

VRTCU 

 

V času od tretjega do šestega leta začne otrok razvijati močan čut za to, ali je deček ali 

deklica, in kaj to pomeni za ljudi okoli njega. Navadi se uporabljati stranišče, opazuje druge 

otroke in spozna, da telesa dečkov in deklic niso povsem enaka. To je starost, ko otrok 

prvikrat vpraša »Od kod sem prišel?« in prvikrat raziskuje spolnost v igri s svojimi prijatelji 

(Haffner, 2000). 

 

Osredotočila sem se na tri poglavitne dejavnosti otrok v zvezi s spolnostjo v predšolskem 

obdobju, ki marsikateri vzgojiteljici v vrtcu, pa tudi marsikateremu staršu doma, predstavljajo 

teţko breme in ne vedo, kako naj ob njih pravilno reagirajo: 

 masturbacija otrok; 

 spolne igre z vrstniki; 

 vprašanja otrok v povezavi s spolnostjo. 

 

5.1 MASTURBACIJA OTROK 

 

Masturbacija otrok je še vedno eden večjih tabujev v zvezi s spolnostjo otrok. Tudi v vrtcu je 

marsikje še čutiti neodobravanje in posmehovanje. Včasih je odraslim zelo teţko sprejeti 

dejstvo, da so otroci tudi spolna bitja, čeprav še nimajo spolnih potreb kot odrasli (Schuster 

Brink, 1994). 

 

H. Puhar (1956) navaja, da je v tistem času marsikaterega odraslega, ki je opazili, da se je 

otrok zatekel k samozadovoljevanju, prevzela prava groza. Ta strah je bila posledica danes ţe 

močno zastarelega in neutemeljenega pojmovanja, da so v zdravstvenem smislu posledice 

samozadovoljevanja strašne. 

 

Veljalo je tudi napačno mnenje, da masturbacija oslabi spomin, povzroči obsedenost, 

škodljivo vpliva na moralo, škoduje bodoči funkciji spolnih organov, povzroči sušenje 

hrbteničnega mozga itd. (Puhar, 1956). Raziskave niso potrdile tega ljudskega mnenja (prav 
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tam), kljub temu pa se tako nekateri straši kot tudi nekateri vzgojitelji v vrtcu do današnjega 

dne še vedno niso znebili tega predsodka in otroško radovednost nad spolnostjo sprejemajo 

kot nekaj nizkotnega. Potrebno se je odreči predsodkom, da je takšno igranje nekaj 

neobičajnega in zdravju škodljivega. Vedeti je potrebno, da je v predšolskem obdobju 

samozadovoljevanje precej pogost pojav in da je pomembno, da to sprejemamo kot naravno, 

normalno vedenje (Ipavec, 1999). 

 

Ravno tako, kot otroci spoznajo, da jim povzroča prijetne občutke tekanje, skakanje in 

ljubkovanje, odkrijejo podobne prijetne občutke tudi ob dotikanju svojih spolnih organov. 

Svoje telo začnejo namreč otroci odkrivati ţe ob rojstvu (Haffner, 2000). 

 

Med prebiranjem strokovne literature sem zasledila veliko različnih razlogov za to dejanje, ki 

sem jih razdelila v šest sklopov: 

 

1. sklop: Otroci se samozadovoljujejo, ker jim to nudi ugodje. Človekova lastnost pa je, da 

rad ponavlja dejanja, v katerih uţiva (Košiček, 1992). 

2. sklop: Nekateri otroci odkrijejo, da jim to pomaga, da se umirijo: mnogi se svojih 

spolnih organov dotikajo pred spanjem, da laţje zaspijo (Haffner, 2000). Tudi sama sem v 

vrtcu največ samozadovoljevanja otrok opazila prav v času, ko so otroci počivali.  

3. sklop: Predšolski otrok se ne spušča v spolne igre, da bi zadovoljeval spolno nagnjenje. 

To počne iz radovednosti, zgolj iz ţelje po spoznavanju zgradbe in delovanja spolnih 

delov telesa (Ipavec, 1999). 

4. sklop: Iz različnih vzrokov otroka začne peči splovilo. Draţljaji vzbujajo svojevrstne 

občutke, ki ga navajajo k samozadovoljevanju (mokre plenice srbijo, grobo spodnje perilo 

ščegeta, pretirano pritrjene hlače ščipajo, spolni ud ţe pri majhnem otroku nabrekne, kar 

povzroči napetost v hlačah, pri deklicah ostanki mazila med sramnimi ustnicami draţijo 

občutljivo sluznico …). Drgnjenje in prijemanje za genitalije torej lahko pomeni tudi 

slabšo higieno ali genitalno infekcijo (Rost, 1991). 

5. sklop: Samozadovoljevanje je lahko posledica stresnih situacij, na primer ob rojstvu 

drugega otroka, konfliktih s starši ali vrstniki … Otroško samozadovoljevanje daje malčku 

občutek ljubezni, kadar se čuti osamljenega. Z njim si priganja dolgčas in mu je v tolaţbo, 

kadar je zavrnjen. Tako si otrok s samozadovoljevanjem velikokrat nadomešča 

premajhno pozornost staršev (Ipavec, 1999). 
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6. sklop: Pomisliti je potrebno tudi na to, da se zlorabljeni otroci pogosteje 

samozadovoljujejo. Sum na zlorabo se povečuje, če samozadovoljevanje moti njegovo 

vsakdanjo igro in sproščenost. Ob tem je potrebno biti pozoren še na druge znake zlorabe 

(Haffner, 2000). 

 

Tudi med prakso v vrtcu sem bila ţe večkrat priča samozadovoljevanju otrok. Ker nisem 

vedela, kako naj reagiram, sem se obrnila k vzgojiteljicam, ki pa mi niso dale zadovoljivega 

odgovora. Kako naj torej v vrtcu strokovne delavke pravilno ravnajo ob tem  dogodku: 

 

 Pri naravnih situacijah, pri oblačenju in slačenju, pri kopanju ali na kahlici naj 

otroku dovolijo prijemati svoje spolne organe. Otrok ni treba k temu spodbujati, niti jih 

od tega odvračati. Pri tem naj vzgojitelj ne napravi grdega obraza, normalno naj se dalje 

pogovarja, umiva … (Rost, 1991). 

 Ignoriranje vedenja: Ostanimo mirni in ne bodimo presenečeni. V reakciji na opaţeno 

vedenje ne smemo pretiravati, zavedati se moramo, da samozadovoljevanje ne pušča 

nobenih fizičnih in psihičnih posledic in da je to zelo pogost, normalen pojav (Rost, 

1991). 

 Kot sem ţe omenila, je vzrok samozadovoljevanja lahko tudi osamljenost. Če je 

samozadovoljevanja pri otroku veliko, poskušamo preusmeriti njegovo pozornost, 

spodbujamo ga k zanimivim igram, poveţemo ga z drugimi otroki, poskrbimo za vrstnike, 

s katerimi se bo igral. Zaposlimo ga z igro, pripovedmi oziroma dejavnostmi, ki ga 

veselijo (Ipavec, 1999). 

 Otroka je potrebno naučiti, da njegovo vedenje ni napačno, vendar da tega ne sme delati 

kjerkoli, saj ga bo obsojala okolica. Govoriti moramo mirno in ga ne oštevati (Meško, 

2009). 

 Prav je, da vzgojitelj, v kolikor opazi samozadovoljevanje otroka, o tem obvesti 

starše. Zelo dobrodošlo je namreč, da skupaj razmišljajo o moţnih vzrokih za otrokovo 

samozadovoljevanje, sploh kadar gre za sum stresa, napetosti ali zlorabe pri otroku 

(Merčnik, 2008). 

 Otroka je potrebno naučiti, da je dotikanje spolnih organov zasebno početje, prav tako kot 

uporabljanje stranišča. Predšolski otroci lahko razumejo, da druge ljudi vznemirja, če jih 

vidijo, kako se v javnosti dotikajo svojih spolnih organov, in da naj bi tako vedenje 

prihranili za takrat, kadar so v svojih sobah (Haffner, 2000). 
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  V primeru, da samozadovoljevanje moti otrokovo normalno ţivljenje, da postane stalno 

ali v primeru, da nikakor ne uspemo preprečiti samozadovoljevanja na javnih mestih, je 

potrebno poiskati strokovno pomoč razvojnega psihologa. Prav tako pa je nujno poiskati 

strokovno pomoč, če na podlagi drugih znakov posumimo, da je mogoča spolna zloraba 

(Meško, 2009). 

 

Otroška masturbacija je za tiste odrasle, ki imajo v zvezi s tem predsodke in strahove, zelo 

teţka. Zato pogosto prihaja do tega, da poskušajo preprečiti samozadovoljevanje s pomočjo 

kaznovanja, poniţevanja in ustrahovanja (Ipavec 1999).  

 

Samozadovoljevanja ne smemo označevati kot nekaj slabega, umazanega, zlobnega in 

grešnega. S takim vedenjem ogroţamo normalen spolni razvoj, saj bo povzročilo predvsem to, 

da se bo posameznik kasneje kot odrasel sramoval svojega telesa in svojih spolnih ţelja in bo 

zato imel teţave pri normalnem navezovanju partnerskih stikov. Tako vedenje lahko privede 

otroka do tega, da se bo (seveda na skrivaj) še raje igral s spolnimi organi (Haffner, 2000). 

 

Freud opozarja (po Fontana, 1995), da lahko reakcije odraslih na spolno zanimanje otrok vse 

ţivljenje vplivajo na njihovo sposobnost zavzeti zrel in psihološko zdrav odnos do tega 

področja. Dušenje in negiranje spolnega nagona v teh zgodnjih letih lahko pripelje do razvoja 

nevroz ali drugih psiholoških tegob v otroštvu ali v odrasli dobi.  

 

Spolna vzgoja je zato področje, ki se mu morajo starši pribliţati skrajno občutljivo. Otroku se 

še sanja ne, da bi bilo v uţitku, ki ga ima ob odkrivanju in ukvarjanju s svojimi erogenimi 

conami, karkoli napačnega. Če ga torej prikrajšamo za te uţitke ali zaradi njih kaznujemo, ga 

bomo, razumljivo, silno zbegali. To bo razumel, kakor da je v nekaterih delih njegovega 

telesa nekaj »grešnega« in da je »greh« tudi, če mu ti deli prinašajo kakršenkoli uţitek. Zmeda 

utegne biti tako silovita, da se utegne na nezavedni ravni ohranjati tudi še potem, ko otrok 

odraste in lahko te reči dojema racionalno, to pa ne povzroča le dvomov in morebitnega 

odpora zoper lastno spolnost, marveč tudi hudo škodo v vsem človekovem čustvenem 

ţivljenju (Fontana, 1995).  

 

Malomarnost odraslih je, če ne skrbijo dovolj dobro za dojenčkovo čistočo spolnih delov 

telesa. S tem lahko povzročijo, da dečka srbenje navaja k drgnjenju glavice spolnega uda. 

Napaka tako staršev kot vzgojiteljev je tudi, če čutijo neprijetnost ob menjavi plenic, oziroma 
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ne pokaţejo otroku veselja ob uspešno opravljeni potrebi na stranišču. S tem ga usmerjajo k 

zaključku, da se je potrebno nekaterih telesnih delov sramovati oziroma da se o določenih 

stvareh ne sme govoriti (Rost, 1991). 

 

5.2 SPOLNE IGRE Z VRSTNIKI 

 

»Če mi pokaţeš svojega, ti bom tudi jaz pokazal svojega« ni le igra iz filmov. Igranje 

zdravnikov, vključno s slačenjem drug drugega in pregledovanje spolnih organov drug 

drugega, so prav pogosti. To se dogaja med dečki in deklicami, dečki in dečki, deklicami in 

deklicami in v ničemer ne nakazuje bodoče spolne usmerjenosti (Haffner, 2000). 

 

Košiček (1992) trdi, da spolne igre zadovoljujejo radovednost otrok in so jim hkrati način 

istenja z odraslim okoljem. Prepričan je, da ne vsebujejo nič specifično spolnega, da ne 

navajajo otrok na prezgodnjo spolno dejavnost in da se otroci, ko se povzpnejo na višjo 

stopnjo duševnega razvoja, za takšne igre nehajo zanimat.  

 

Tudi Rost (1991) je mnenja, da gre pri večini primerov za spolno radovednost. Otroci namreč 

hočejo raziskati, ali imajo drugi enake spolne organe, dečki hočejo videti, kako izgledajo 

deklice »tam spodaj«. Trdi, da nimajo takšna dejanja otrok nobene zveze z nesramnostjo ali 

pokvarjenostjo. 

 

Nekateri odrasli so šokirani, ko zalotijo otroke pri igri zdravnikov, vendar za zaskrbljenost ni 

nobenega razloga, saj takšne otrokove aktivnosti ustrezajo njegovim naravnim interesom. 

Otrok namreč mora prehoditi pot svojega razvoja, česar pa s prepovedmi in grajami ne 

moremo zaustaviti (Ortner, 1997). 

 

Vzgojitelji namreč doseţejo nasproten učinek, če napadejo otroke z grajo in groţnjami zaradi 

teh nedolţnih iger. Otroci začnejo to jemati kot prepovedan sad, zato jih te igre mikajo dlje 

časa in močneje, kot če bi jih pustili pri miru. Če otrokom pripovedujemo, da so te igre nekaj 

grdega in sramotnega, jih obremenjujemo s prepričanjem, da je vse v povezavi s spolnostjo 

sramotno ali vsaj nedostojno (Košiček, 1992). 
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Najustrezneje ravnamo, če tovrstnim igram ne posvečamo pretirane pozornosti, pač pa smo do 

otrokove prebujajoče se čutnosti kolikor mogoče strpni in naravni. Seveda pa je potrebno, da 

se otrok nauči obzirnosti, da ugotovi, da tovrstne igre niso povsod primerne in zaţelene 

(Haffner, 2000). 

 

D. Haffner (2000) predlaga, da naj odrasli pohvalijo otrokovo radovednost, a naj poudarijo, da 

obstajajo drugi, boljši načini za preučevanje deških in dekliških teles.  

 

Primerno je, če otroku rečemo, da je normalno, da ga zanimajo telesa drugih, da pa ni prav, če 

intimne dele drugih gleda ali se jih dotika. Kot tudi ni prav, če drugi gledajo njegove intimne 

dele telesa ali se jih dotikajo (Sears, 2004). Če takšno igro opazimo v vrtcu, je to pravzaprav 

lepa iztočnica za obravnavo tem, povezanih s spolno vzgojo in za učenje. Je lepa priloţnost za 

pogovor o razlikah med dečki in deklicami ter o intimnosti in intimnih delih telesa. Primerno 

je, če z otroki pregledamo eno izmed knjig, kjer bo slikovno gradivo zadovoljilo otroško 

radovednost (prav tam).  

 

Potrebno se je torej zavedati, da gre za povsem normalno in naravno otrokovo vedenje in ga 

ne smemo povezovati s spolnostjo v odraslosti. Vseeno pa moramo biti previdni, saj niso vse 

spolne igre pri predšolskih otrocih neškodljive. Odrasli moramo spolno igro otrok kontrolirati, 

da ne seţe predaleč, da se otroci ne poškodujejo, ranijo. Vanjo moramo poseči tudi v primeru, 

da enemu izmed otrok ni do takšnega igranja, pa so ga prisilili v to. D. Haffner (2000) navaja, 

ob kakšnem vedenju otrok imamo razlog za skrb: 

 

Tabela št. 1: Pričakovano in problematično vedenje otrok ob spolnih igrah (Haffner, 

2000) 

 PRIČAKOVANO PROBLEMATIČNO 

STAROST OTROKA podobna več kot tri leta razlike 

VEDENJE OTROK smeh, radovednost, veselje nasilnost, jeza, strah, 

umaknjenost vase 

DEJAVNOSTI slačenje, igranje zdravnika 

ali »pokaţi mi, pa ti bom tudi 

jaz«   

oralni, analni ali vaginalni 

odnos, penetracija s prsti ali 

predmeti 

PO POGOVORU S STARŠI prenehanje vedenja nadaljevanje vedenja 
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5.3 VPRAŠANJA OTROK, POVEZANA S SPOLNOSTJO 

 

Okoli tretjega leta so otroci na tisti razvojni stopnji, ko neprestano nekaj sprašujejo, ko jih 

zanima prav vse. Tako se iz radovednosti pojavijo tudi vprašanja povezana s spolno vzgojo 

(Haffner, 2000). 

 

Košiček (1992) navaja, da otrokova vprašanja o spolnosti niso naključje ali posledica 

prezgodaj zbujenega zanimanja za spolnost. Poudarja, da otrok zastavlja takšna vprašanja z 

enako radovednostjo, s katero se zanima tudi za vse drugo, kar se dogaja okrog njega. 

 

Kljub temu so marsikje takšna vprašanja še vedno prepovedana stvar. Pomembno vlogo pri 

tem ima vzgoja, ki so jo imeli odrasli v svojih otroških letih (Ipavec, 1999). 

 

Freud meni (po Ipavec, 1999), da sta srameţljivost in slaba vest v seksualnosti tisto, kar 

odrasle napeljuje k skrivalnicam. Pravi, da se otrokov interes po spolnosti vzbudi samo zaradi 

radovednosti, kar pa se pojavi ţe v zgodnjem otroštvu. Staršem in vzgojiteljem v vrtcu ne 

pride na misel, da bi otroka omejevali v hoji oziroma da ga nebi spodbujali pri govoru, ki je 

tudi razvojna potreba. Zato med četrtim in šestim letom, ko otrok išče iz razvojne potrebe 

prve odgovore na spolna vprašanja, te njegove potrebe ne bi smeli zanemariti.  

 

V vrtcu se srečujejo vrstniki različnih druţbenih slojev. Otroci prihajajo iz popolnih in 

nepopolnih zakonov. Nekateri so pripadniki nagote, drugi predstavniki pretirane 

srameţljivosti. Nekateri še verjamejo v štorkljo, drugi ţe vedo, »od kod pride malo bitje« 

(Ipavec, 1999). 

 

Zato je vzgojiteljicam teţko odgovarjati na vprašanja otrok oziroma načrtovati in izvajati 

dejavnosti v povezavi s spolno vzgojo. A otrokom bomo privzgojili zdrav odnos do spolnosti 

le s tem, da jim bomo vedno pripravljeni prisluhniti in odgovarjati na njihova vprašanja. 

Pomembno je, da poleg tehničnih informacij o spolnosti na tem področju, otrokom 

posredujemo tudi vrednote, načela in občutek odgovornosti (Giommi in Perota, 1993). 

 

Med prebiranjem strokovne literature sem našla kar nekaj napotkov, kako najuspešneje 

odgovarjati na otrokova vprašanja povezana s spolnostjo:  
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 Na otrokovo vprašanje se odgovori takoj, ko otrok vpraša, saj dela vsako odlašanje 

odgovora otroka nezaupljivega (Rost, 1991). Rost tukaj še posebej poudarja, da odrasli 

nismo vsevedi in da se včasih zgodi, da odgovora preprosto ne vemo. Predlaga, naj otroku 

odkrito povemo, če česa ne vemo in naj odgovor v knjigah poiščemo skupaj. 

C. Schuster Brink (1994) opominja, da ne smemo otroku nikoli odgovoriti, da je za 

določeno vprašanje še premajhen. Trdi, da je otrok za odgovor zrel, sicer vprašanja sploh 

ne bi postavil.   

 Otroku na vprašanje odgovori oseba, ki jo vpraša (Košiček, 1992). 

 Na vprašanje se odgovarja mirno, odkritosrčno in prijazno (Košiček, 1992). 

Tudi Rost (1991) poudarja, da je odločilnega pomena odprtost in ozračje zaupanja. Otrok 

mora čutiti, da ni s temi vprašanji nič narobe, da sme vprašati vse in da mu bodo na vse 

pošteno odgovorili. Otroka je potrebno vzpodbujati, da pove mnenja in vprašanja o 

spolnosti na glas, brez strahu, da bo kaznovan ali zasmehovan. 

C. Marassi Candia idr. (1995b) podajajo mnenje, da je poleg tega, da otrokom 

posredujemo pravilna spoznanja, primerna njihovi starosti, najbolj pomembno to, da se z 

njimi o spolnosti pogovarjamo odkritosrčno in naravno. Poleg tega pa poudarjajo, da je 

poleg odgovorov, ki jih damo otroku, zelo pomembno tudi naše obnašanje. Obnašati se 

moramo kar se da naravno in sprejemljivo, da bo pogovor dober in si bomo pridobili 

otrokovo zaupanje. 

 Odgovor na vprašanje mora biti kratek, jasen in enostaven. Odgovorimo le na to, 

kar nas otrok sprašuje (Košiček, 1992). 

S tem se strinja tudi G. Ortner (1997) in predvsem poudari, da je pomembno, da 

upoštevamo otrokovo starost, kar pomeni, da uporabljamo besede, ki jih otrok razume. 

Tudi Rost (1991) trdi, da mora odgovor ustrezati otrokovi starosti, se pravi, da mora biti 

ustrezno poenostavljen. Poudari pa, da te poenostavitve nikakor ne smejo zmaličiti 

resnice. 

D. Haffner (2000) navaja, da bo otrok nehal poslušati in bo postal nemiren, če mu bomo 

dali preveč informacij. Zato trdi, naj odrasli preidejo iz preprostejših razlag na bolj 

zapletene le, če se jim zdi, da otroka to zanima oziroma če sprašuje dalje.  

 

Strokovnjaki se zato po večini strinjajo, da 3-letnemu do 4-letnemu otroku ni treba 

podrobneje popisovati telesnih in čustvenih sestavin spolnega občevanja. Otrok takšnih 
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podrobnosti sploh ne ţeli slišati. Treba je samo potešiti njegovo radovednost in to z 

razlago, ki jo otrok ţe lahko razume (Spock, 1986 ).  

 Vsebina odgovora mora biti resnična  

Strokovnjaki (npr. Puhar, 1956; Rost, 1991; Košiček, 1992; Ipavec, 1999; Haffner, 2000 ) 

poudarjajo, da je potrebno pozabiti na zgodbe o štorkljah oziroma o tem, da se otroka 

lahko kupi v trgovini. D. Haffner (2000) trdi, da na takšen način otroku nenamerno 

povemo, da se o tem z njim nočemo pogovarjati, otroku laţemo o pomembnih vprašanjih, 

povemo mu, da dvomimo glede njegove radovednosti in da sami nismo dober vir 

zanesljivih informacij o spolnosti.  

 Potrebno je ugotoviti, kaj otrok ţe ve  

D. Haffner (2000) poudarja, da je potrebno ugotoviti, katere informacije v zvezi z 

vprašanjem otrok ţe pozna. Zato meni, da je potrebno začeti z zelo preprostimi odgovori 

in da je potrebo biti pozoren na to, ali otroka nadaljevanje pogovora sploh zanima. Če 

namreč opazimo, da otrok ne posluša več pozorno in bi se ţelel posvetiti drugim stvarem, 

pogovor končajmo. Če bo hotel izvedeti več, se bo ob drugi priloţnosti ţe sam povrnil k 

temi (Rost, 1991). 

 

Vprašanja o spolnosti torej terjajo jasne in avtentične odgovore. Če se izogibamo pravilnemu 

odgovoru bodo otroci poiskali lastne zaključke drugje: pri prijateljih, v medijih … Te 

informacije pa včasih niso najbolj točne ali primerne za njihov čustveni in spolni razvoj 

(Marassi Candia idr., 1995b). 

 

Osredotočila sem se na  štiri najpogostejša vprašanja otrok o spolnosti: 

 

Zakaj so fantki drugačni od punčk? 

 

Otroci hitro ugotovijo, da se fantki razlikujejo od punčk in prav je, da jim razlike med fantki 

in deklicami tudi razloţimo.  

 

C. Schuster Brink (1994) trdi, da je dobro, da otroku spolne dele telesa na papir narišemo in 

jih poimenujemo, saj bo to gotovo bolj pomagalo kot knjige. Potek nekega dogodka (risanje 

spolnih delov teles) pred otrokovimi očmi, spremljan z vprašanji, voden in pojasnjen, ima 

bistveno večji učinek in da otroku čutiti sodelovanje odraslega. Knjige lahko to znanje 
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kasneje poglobijo in utrdijo. Risbe ne smemo zavreči, ampak jo moramo pustiti tam, kjer smo 

se pogovarjali in se pripraviti na naslednja vprašanja.  

 

S takšnim načinom pomoči se strinja tudi Košiček (1992), ki trdi, da je koristno, če vzgojitelj 

ob razlagi pokaţe kakšno sliko, po moţnosti čim preprostejšo risbo.  

Tudi Acetti in Roteglia (2009) navajata, da je dobro, da telo skupaj z otroki narišemo, saj 

bodo otroci tako stvari laţje dojemali. Poudarjata, da se lahko zgodi, da so nekatere deklice 

zaskrbljene, ker nimajo penisa kot njihovi vrstniki, ki jih vidijo v vrtcu na stranišču. Zato je 

pomembno, da jim razloţimo, da se njihovi spolni organi ne vidijo, ker so znotraj telesa in da 

ta razlika ne pomeni manjvrednosti.  

  

Od kod sem prišel na svet?  

 

To vprašanje bo otrok verjetno zastavil nekje med poldrugim in petim letom. Otroci te starosti 

so navadno precej radovedni glede nosečnosti in rojstva. Otroci namreč pri pribliţno štirih 

letih razumejo, da se dojenčki ne pojavijo kar sami od sebe in da je začetek procesa moralo 

kaj izzvati (Haffner, 2000). 

 

Za majhne otroke je značilno konkretno mišljenje in dobesedno razumevanje. Neka študija je 

ugotovila, da si otroci, katerim je rečeno, da »je v mamico posajeno seme« zares predstavljajo 

kako znotraj njihovih mater raste rastlina (prav tam). 

 

Prav tako ni primerno, če vzgojitelj na takšno vprašanje odgovori, da raste otrok pod 

maminim srcem. Otrok namreč lahko razume, da raste v materinih dojkah in tako za vsako 

odraslo ţensko lahko misli, da pričakuje otroka (Rost, 1991). 

 

Košiček (1992:131) zato navaja, da otroku na takšno vprašanje lahko preprosto odgovorimo 

takole: »Otrok raste v mamici, v posebnem organu, ki se imenuje maternica. Maternica je 

votla in je podobna vrečki. Otrok raste v njej, maternica pa raste skupaj z njim. Ţenski zato 

naraste trebuh. Za takšno ţensko pravimo, da je noseča«. Taka razlaga je boljša, kakor če bi 

rekli: »Zrasel si v maminem trebuščku«. Kajti otrok trebuh povezuje s hrano in 

prehranjevanjem, zato ga odgovor lahko zmede. 
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Ipavec (1999:146) navaja takšen primer odgovora: »Vsak deček ima spolni ud. Deklica je 

drugačna. Ona ima noţnico in znotraj prostor, ki se mu pravi maternica. Tam zraste otrok. 

Ima tudi prsi, da nahrani dojenčka. Dečki nimajo niti maternice, niti prsi.« 

 

Potem ko otrok ugotovi, da dojenčki rastejo v trebuhu, v maternici, da so bili vsi ljudje nekoč 

dojenčki in da so nastali v trebuhu svojih mam, da pes in mačka, teliček in ţrebiček tudi 

zrastejo kot dojenčki v trebuhih svojih mam, povsem naravno sledi vprašanje; kako pa so 

prišli ven? (Haffner, 2000). 

 

Kako sem prišel iz trebuha? 

 

Najprej mora otrok vedeti, da »roditi se« pomeni, priti iz trebuha. Ni smiselno, da 

odgovarjamo na vprašanja o rojstvu, dokler otroci ne poznajo razlik med spoloma in ne vedo 

od kod otrok (Rost, 1991). 

 

Najpozneje na tej točki postane jasno, kako nespametno in ovirajoče je, če noţnico utajimo 

kot nepomemben del telesa. Veliko laţje je namreč, če so otroci ţe od začetka seznanjeni s 

tem, da imajo ţenske noţnico in moški ud (Haffner, 2000). 

 

Pomembno je, da si otrok predstavlja, kako poteka rojstvo. To mu najbolje ponazorijo 

preproste risbe. S pomočjo skice naj postane otroku jasno, da pride otrok na svet skozi 

noţnico. Pomembno je, da ločimo noţnico od izločal, da otrok ne misli, da pride otrok na svet 

z urinom ali blatom (Rost, 1991).  

 

Kralj (1994) navaja, kako odgovoriti na to vprašanje: »Maternica se ves čas močno krči in 

potiska dojenčka proti noţnici. Ko dojenček rine skozi noţnico, se noţnica močno raztegne. 

Ta del poroda je za mamo kar zahteven in teţak, saj mora s svojimi mišicami pomagati 

dojenčku, da bo prišel skozi noţnico«  

 

Tudi Košiček (1992:131) poda podoben odgovor, le da besedo noţnica zamenja za besedo 

ţensko splovilo: »Ko si v maminem trebuhu ţe toliko zrasel, da si lahko ţivel zunaj telesa, te 

je mati počasi iztisnila iz sebe. Pravimo, da te je rodila. Iz materinega trebuha si prišel skozi 

odprtino, ki ji pravimo ţensko splovilo in jo imajo le ţenske. Ko te je mati rojevala, se je 

moralno njeno splovilo zelo razširiti, da si zdrsnil skozi. Potem se je splovilo spet stisnilo.« 
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Nazadnje pride neizogibno vprašanje, ki staršem in vzgojiteljem povzroči ne malo teţav – 

Kako sem prišel v trebuh?  

 

Kako sem prišel v trebuh? 

 

Odgovori na to vprašanje odraslim povzročajo največ teţav. O rojstvu in nosečnosti še lahko 

govorijo, dejstva oploditve pa bi najraje zamolčali (Rost, 1991). 

 

Nekateri odrasli se tega vprašanja rešijo s preprosto razlago, da sta se mamica in očka ljubila, 

a o tem otrok sploh ne sprašuje. Pomembno je, da najprej ugotovimo, kaj otrok ţe ve. Začeti 

moramo s preprostimi odgovori. Če mu ţelimo na to odgovoriti, pa mora otrok ţe od prej 

poznati spolne dele telesa in razlike med spoloma. Pozorni moramo biti na to, ali otroka 

nadaljevanje sploh zanima (Haffner, 2000). 

 

Rost (1991:109) navaja takšen primer odgovora: »Mamica ima v svojem trebuhu več tisoč 

jajčnih celic. Če ţelimo, da začne v trebuhu rasti otrok, se morajo te celice zdruţiti z 

semenčeci, ki rastejo v očetovih modih. Očka poloţi svoj ud v mamičino noţnico. Skozi 

cevčico v udu preplavajo drobne semenčice, ki plavajo skozi noţnico v mamin trebuh in 

iščejo drobno jajčno celico. Če očkovo semenčece naleti na mamino jajčno celico nastane 

otrok. Očka in mamica se ob tem objemata, poljubljata in sta zelo srečna.« 

 

Nikar ne bodimo presenečeni, če bo otrok venomer spraševal iste stvari, četudi mu bomo 

jasno odgovorili na vprašanje. Bodimo potrpeţljivi in strpni. Ponavljanje je namreč naravni 

del vsakega učenja. Otrok vprašanja ponavlja zato, da bi se nekaj naučil. Otrok se morda ne 

bo spomnil, kaj smo mu povedali ali pa nam ne bo verjel. Najpomembneje je doseči, da mu 

bo prijetno spet priti k nam z novimi vprašanji (Haffner, 2000). 

 

Ko otroku odgovarjamo na vprašanja povezana s polno vzgojo, se pojavi še en problem. Kako 

poimenovati spolne dele telesa? 

 

Imenovanje spolnih organov po imenu predstavlja v predšolskem obdobju staršem in 

vzgojiteljem poseben problem. Spolni deli telesa so namreč edini deli telesa, za katere se 

naučimo olepševalnih izrazov (Haffner, 2000). »Lulček«, »lulek«, »pinček«, »luli«, »pingl«, 

»spolovilo«, »lulika«, »tisto tam spodaj«, »piša«, »piška«, »lulica«, »penis«, »vulva«, 
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»vagina« …vse to so izrazi, ki sem jih zasledila v vrtcu, na cesti, v medijih in slikanicah, s 

katerimi odrasli otrokom predstavljajo spolne dele našega telesa.   

 

D. Haffner (2000) piše, da je temu tako, ker ljudem pravilni izrazi zvenijo grdo in umazano. 

Temu popolnoma nasprotuje in trdi, da bi morali imeti starši in vzgojitelji do vseh delov 

telesa enak odnos, saj otroku s tem, da uporabljamo olepševalne izraze za spolne organe 

sporočamo, da so ti telesni deli neprijetni oziroma drugačni. Meni, da je problem tudi v tem, 

da nekateri odrasli sploh ne poznajo pravilnih poimenovanj za vse spolne organe. 

 

S tem, da je potrebno pravilno poimenovati spolne dele telesa, se strinja tudi Rost (1991:81): 

»Nekateri imajo pomisleke zoper knjiţne izraze za spolne organe , češ da so nenazorni. To 

sicer drţi, toda nevtralna stvarnost ima tudi prednost. Zakaj bi se ravno tu posluţevali opisov 

in raznih izrazov, če pri drugih organih tega ne počenemo«. 

 

Ipavec (1999) pravi, da je napaka staršev, ko si ne upajo poimenovati spolnih delov telesa 

dojenčka. Ta molk po njegovem mnenju sicer sam po sebi nima škodljivih posledic, pravi pa, 

da je gotovo začetek zgrešene spolne vzgoje. 

 

C. Schuster Brink (1994) navaja drugačno mnenje in poudari, da v bistvu sploh ni pomembno, 

kako zvenijo pojmi spolnega področja. Trdi namreč, da je pomembno le to, da starši prelomijo 

z » ne govorjenjem« in najdejo besede, v katere vloţijo pozornost in ljubezen. Tudi Rost 

(1991) se strinja, da je pomembno, da se z izbranim izrazom lahko spoprijateljimo in ga 

izgovarjamo brez obotavljanja ter da ga ne predstavimo z gnusom ali posmehom.  

 

V našem kulturnem prostoru se v večini (razen v medicini) uporabljajo olepševalni izrazi za 

spolne dele telesa (v največjem primeru »lulček« in »lulica«). Sama namreč v vrtcu še nikoli 

nisem zasledila besed kot sta penis in vulva.  

 

Kot trdi C. Schuster Brink (1994) sem tudi sama mnenja, da ni potrebe, da vztrajamo, da 

otroci uporabljajo »pravilne« izraze za spolne organe, kljub temu pa ne smemo pozabiti 

pravočasno »otroških« izrazov nadomestiti z uradnimi imeni. Nemalo je namreč 

mladostnikov, ki za spolne organe poznajo le otroške in vulgarne izraze (Rost, 1991). 
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6 NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI V 

ZVEZI S SPOLNO VZGOJO V VRTCU 

 

V času AIDS-a, raznovrstnih spolnih zlorab in nasilja, je premišljena, načrtovana, ciljna in 

refleksivna spolna vzgoja nujna. Tudi pedagoška praksa potrjuje, da je to tematiko potrebno 

obravnavati. Otrok jo izziva s svojim psihoseksualnim razvojem in vedenjem, katerega ne 

odloţi pred vrati vrtca (Urbančič, 1999). 

 

Vzgojiteljica v vrtcu je običajno prva zaupna oseba zunaj doma, zato jo otrok sprašuje, kar ga 

zanima, seveda tudi s spolnega področja. Za vzgojiteljico v vrtcu načelno velja, da jasno in na 

otroku ustrezen način po resnici odgovori na vsako vprašanje. Če jo otrok vpraša na samem, 

naj bo odgovor osebnejši, če jo vpraša v skupini, naj odgovori vsem (Rost, 1991). 

 

Otroci imajo namreč pravico svobodno, brez sramu in nevsiljivo izraziti svoje interese in priti 

do ţelenih spoznanj. Vzgojiteljica se ne more in ne sme izogniti otroškim besedam, igri in 

vprašanjem, povezanih s spolnostjo. Vzgaja, četudi na otrokove izzive ne odgovarja in 

zavestno spregleda otrokovo spolno vedenje. Tudi nobena spolna vzgoja je spolna vzgoja. 

(Urbančič, 1999) 

 

Teţave se večkrat pokaţejo v tem, da vzgojiteljice ne najdejo pravega trenutka, ko bi bilo 

povsem naravno govoriti o najintimnejšem izmed vseh človeških razmerij – o ljubezni, 

spolnosti, spočetju in rojevanju otrok. Predvsem pa je poglavitna teţava poučevanja o 

spolnosti pomanjkanje otrokom primernih besed (Schuster-Brink, 1994). 

 

Ipavec (1999) navaja, da nekateri vzgojitelji pri obravnavi tem spolne vzgoje začutijo 

predvsem tri ovire: 

 občutek sramu; 

 neutemeljeno zadrţanost; 

 neprimernost govorjenja o vsem v zvezi s spolnostjo. 

Meni (prav tam), da k spolni srameţljivosti največ prispeva določen način vedenja v otroštvu 

oziroma njegovo enačenje z obnašanjem odraslih v njegovi okolici. 
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Brez sramu in zadrţanosti se je obravnave tem spolne vzgoje v svoji skupini otrok podrobneje 

lotila vzgojiteljica vrtca Semedela Bojana Urbančič, ki je leta 1999 na osnovi tega projekta 

izdala slikanico z naslovom »Jaz vem, kako sem se rodil«. Njena vodilna misel skozi projekt 

je bila, da nastane otrok iz ljubezni staršev in da je zato vrednota. Njen cilj pa ni bil 

posredovati otrokom le informacije o spolnosti, pač pa ji je bilo pomembno vzpostaviti 

pozitiven čustveni odnos do teme spolnost pri otrocih.    

 

Dejstvo je, da vedo današnji otroci mnogo o spolnosti, le redko pa se zgodi, da jim pomaga 

storiti prve korake v tem pomembnem delu ţivljenja odgovoren, ozaveščen in dobronameren 

odrasli (Urbančič, 1999). 

 

6.1 SREDSTVA ZA OBRAVNAVO TEM SPOLNE VZGOJE 

 

Verjamem, da je vedno več tudi takšnih vzgojiteljic, ki se zavedajo pomena spolne vzgoje in 

dejavnosti, povezane s spolno vzgojo, pripravljajo tudi načrtno. Obstaja veliko pripomočkov, 

s katerimi si lahko pomagamo pri obravnavi tem spolne vzgoje, zavedati pa se je potrebno, da 

so to le pripomočki in da smo mi in naš odnos do tega področja še vedno najpomembnejši.  

 

 Televizija, video-kasete  

 

Ko se sama spominjam osnovne šole, ko so nas prvič seznanili s spolno vzgojo, je to potekalo 

tako, da so nam zavrteli poučni film o spolnih delih telesa in spolnem odnosu. S tem se je 

njihovo delo zaključilo. Sama se s takim načinom poučevanja ne strinjam, saj sem mnenja, da 

je tak način preveč neoseben in zato neprimeren za pridobitev prvih informacij v zvezi s 

spolnostjo, sploh pa ne pri malih otrocih v vrtcu.  

 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je v letu 2006 oblikoval in začel izvajati program 

promocije zdravja v vrtčevskem okolju "Zdravje v vrtcu". V okviru tega programa so leta 

2009 pripravili lutkovni zdravstveno-vzgojni film »Dobili bomo dojenčka«, ki je 

vzgojiteljicam lahko v veliko pomoč pri obravnavi tem spolne vzgoje. Namenjen je otrokom 

starim 4-6 let. V filmu sta predstavljeni dve široki tematski področji. Eno področje je prihod 

dojenčka v druţino – vse od spočetja do prvih mesecev po rojstvu. Drugo področje pa je 
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spolna zloraba otroka. Rada bi poudarila, da je film le pripomoček k obravnavi te teme in da 

so vzgojiteljeve besede in dejanja pomembnejše (E – bilten: »Na zdravje«, 2009). 

 

Če otrok gleda televizijo selektivno - torej le to, kar je zanj primerno, se lahko iz nje veliko 

nauči tako o odnosih med ljudmi, o odnosih do nasprotnega spola pa tudi o spolnosti. 

Pomembno pa je, da so starši ob otroku, ko gleda televizijo, da ga ne pustijo samega in da 

poseţejo v pomene in prizore, ki včasih na nepredvidljiv način posredujejo neosnovano 

nasilje ali banalizirane odnose in čustva. Ob takih primerih je neprimerno, da starši nenadoma 

ugasnejo televizijo, ampak se je potrebno o teh prizorih pogovoriti, podati razlago in mnenje 

(Aceti in Rotteglia, 2009). 

 

 Knjige 

 

- Otroške enciklopedije in leksikoni so vzgojiteljem lahko v pomoč pri obravnavi tem 

spolne vzgoje. V poglavju o telesu so poleg drugih delov telesa opisani tudi spolni deli 

telesa in njihovo delovanje. Zraven so tudi risbe. Prav je, da otroci te knjige pregledujejo v 

prisotnosti vzgojitelja, saj tako lahko poprosijo, da jim preberejo besedilo ali pojasnijo 

risbe in druge nejasnosti. 

- Tukaj naj omenim še knjigo, ki jo je na osnovi projekta » Jaz vem, kako sem se rodil« 

izdal vrtec Semedela in takratni mali šolarji. Knjiga je lahko v veliko pomoč vzgojiteljem, 

saj bodo slike in misli, ki so jih napisali otrokovi vrstniki, otroku zelo blizu. Poleg tega 

lahko vzgojitelji dobijo s pomočjo te knjige jasno predstavo o tem, koliko in kako lahko 

pri teh letih posredujemo otroku (Urbančič, 1999). 

- Omenila bi še knjigo z naslovom: Nove pravljice, ki so otrokom v pomoč (Ortner, 1997), 

kjer se avtorica s pravljico dotakne tudi spolne vzgoje.  

 

 Revije  

 

Na trgu je veliko revij primernih za predšolske otroke. M. Batistič Zorec (2006) je takole 

strokovno ocenila revije Cicido, Ciciban in Za starše: »Pomembno se mi zdi, da urednice ne 

pretiravajo s »ščitenjem otroške nedolţnosti«, saj se v številnih prispevkih spopadajo s 

problematičnimi temami (t. i. »tabu« temami), ki so bile še do nedavnega precej prezrte v 

vzgoji otrok (npr. spolnost, posvojeni otroci, otroci brez očeta, nasilje, alkoholizem). Tovrstne 
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teme spodbujajo otroke, da se o njih pogovarjajo z odraslimi in vrstniki v vrtcu ali šoli, 

vzgojiteljem in učiteljem pa so lahko iztočnica in odličen pripomoček za pedagoško delo. Te 

in podobne teme (npr. prijateljstva in konflikti) vplivajo ne le na socialno-čustveni temveč 

tudi na moralni razvoj otrok.«  

 

 Slikanice 

 

Otrokom so slikanice najbolj blizu in pri njih najbolj priljubljene, zato je dobro, če si 

vzgojiteljice pri obravnavi tem spolne vzgoje pomagajo tudi z njimi. 

 

Na vprašanja o spolni vzgoji so poskušali s slikanicami odgovoriti mnogi pisatelji in 

ilustratorji. Danes je namreč na trţišču veliko slikanic, spolnost v njih pa je obravnavana v 

različnih zahtevnostnih stopnjah, zato so lahko slikanice odraslim koristen pripomoček pri 

odgovarjanju na vprašanja mlajših in starejših otrok. Večina slikanic prikazujejo resnične 

odgovore na otroška vprašanja o tem, kako nastane otrok in nimajo domišljijske fabule. Nekaj 

pa jih je tudi takšnih, ki opisujejo spolno vzgojo skozi ţivalski in rastlinski svet.  

 

 Uporaba drugih pripomočkov 

 

V pomoč pri spolni vzgoji predšolskih otrok so nam lahko tudi drugi pripomočki, na primer 

lutke oziroma modeli človeškega telesa (spoznavanje spolnih organov). 

Pomagamo si lahko z druţabnimi igrami, ki pomagajo otroku spoznati človeško telo. O 

medsebojni ljubezni, odnosu, prijateljstvu pa se lahko učimo tudi preko različnih socialnih 

iger. 

 

V nekaterih vrtcih imajo otroci moţnost skrbeti za razne ţivali, kot so zajci, morski prašički 

bele miške … Tako imajo otroci priloţnost, da spoznajo ţivljenje ţivali: kako se hranijo, kako 

se razmnoţujejo, kako se parijo, kako mladički sesajo mleko. Obenem pa šola/vrtec s tem 

dopolnjuje otrokovo znanje, ki si ga je pridobil doma (Spock, 1986 ).  

  

V pomoč so nam lahko tudi slike, ki jih izdelamo sami oziroma skupaj z otroki med razlago.  

Ves ta material je dober pripomoček pri spolni vzgoji, ampak ob naši dodatni razlagi in 

sprotnemu pogovoru z otroki.  
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6.2 SODELOVANJE VRTCA S STARŠI PRI OBRAVNAVI 

TEM SPOLNE VZGOJE 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 

sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druţinske in institucionalne vzgoje 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kako pomembno je sodelovanje med starši in otroškim vrtcem nam postane jasno, če vemo, 

da so prav prva leta ţivljenja odločilna. Tedaj se polagajo temelji vsake, tudi spolne vzgoje. 

Odnos človeka do svoje lastne spolnosti in do spolnosti drugih se bistveno oblikuje v prvih 

osmih letih ţivljenja (Rost, 1991).  

 

Pri vzgoji predšolskega otroka je pomembno, da se med starši in vzgojitelji gradi vzajemno 

partnerstvo. Delo za dobre medsebojne odnose zahteva veliko truda. Dobro sodelovanje med 

starši in vzgojitelji temelji na spoštovanju, upoštevanju drugega in zaupanju. Uspešnost 

takega sodelovanja in partnerstva je pogoj za optimalen razvoj otroka (Dobnik, 2003). 

 

Stališča in vplivi staršev ter vzgojiteljev imajo pomembno vlogo na vseh področjih 

otrokovega razvoja, tudi spolnega. Na področju spolnosti se vzgojiteljice namreč večkrat 

srečajo z močno nasprotujočimi si pogledi, zlasti kadar gre za otroke, njihovo obveščenost, 

vodenje, doţivljanje in razvoj (Urbančič, 1999). 

 

D. Haffner (2000) navaja, da se morajo starši z vzgojiteljico pogovoriti o vprašanjih vezanih 

na spolnost. Trdi namreč, da mora otrok o pomembnih vprašanjih, kot so njegovo telo, 

dotikanje spolnih organov in vloge, ki jo ima glede na spol, prejemati skladna sporočila.  

 

Ni dvoma, da imajo starši pri tej skupni nalogi absolutno prednost. Otroški vrtec naj bi starše 

namreč le dopolnjeval in podpiral. Zato smejo straši od vzgojiteljic pričakovati, da ne bodo 

nasprotovale njihovim vzgojnim prizadevanjem, saj ni dobro, če se stališča staršev in 

vzgojiteljev preveč razlikujejo. Obratno pa sme tudi vrtec računati na pomoč in sodelovanje 

staršev. Le skupni vzgojni cilji otrokom lahko posredujejo tisto gotovost in zavarovanost, ki 

ju otroci tako nujno potrebujejo (Rost, 1991). 
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Prav je, da vzgojiteljice starše seznanijo s svojimi principi dela tudi na področju spolne 

vzgoje. Dobro bi bilo, da bi vzgojiteljice s pomočjo staršev oblikovali zamisel, kako otrokom 

predstaviti osnovna vprašanja spolne vzgoje ter na kakšen način to temo obravnavati. Dobro 

je tudi, če vzgojiteljice pokaţejo material, ki jim bo v pomoč pri obravnavi te teme (Rost, 

1991). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Predšolsko obdobje in izkušnje, ki jih otrok pridobi v tem času, močno vplivajo na kasnejše 

pojmovanje spolnosti in odnosov med spoloma (Ipavec, 1999). Zato je pomembno, kako in 

kakšne informacije otrok pridobi v tem času. Informacije o spolnosti namreč danes dobimo na 

vsakem koraku. Otroci so bolj kot kdajkoli prej izpostavljeni oglasom, medijem in drugim, ki 

poveličujejo lepotne ideale, menjavo partnerjev in hitro ţivljenje. Odraslim sporočila, ki jih 

otroci pridobijo na tak način, niso všeč, zato spolnost nikakor nebi smela biti tabu tema, 

izpuščena s strani staršev in vzgojiteljev.  

 

Med obvezno prakso v okviru študija in predvsem med opravljanjem študentskega dela v 

vrtcu sem namreč opazila, da je tema spolnost za marsikatero vzgojiteljico še vedno tema, o 

kateri ji ni lahko govoriti. Ob masturbaciji otrok se nekatere še vedno le smejijo oziroma 

zgraţajo, marsikatera pa ne zna pravilno reagirati. Sem mnenja, da so predsodki še vedno 

zakoreninjeni v miselnosti mnogih ljudi in da marsikje še vedno prevladuje napačno mnenje, 

da predšolskemu otroku o stvareh v zvezi s spolnostjo ne govorimo, saj je še premajhen.  

 

Kljub temu, da najdemo v Kurikulumu za vrtce (1999) določene cilje in primere dejavnosti, 

povezane s spolno vzgojo in kljub temu, da je na trgu kar nekaj literature za otroke, ki je 

vzgojiteljicam lahko v veliko pomoč pri obravnavi tem spolne vzgoje, menim, da se še vedno 

pojavljajo teţave pri poučevanju otrok o spolnosti, zaradi katerih je marsikje ta tema celo 

izpuščena.  

 

Zato sem v diplomski nalogi raziskovala, ali vzgojiteljice v vrtcu sploh obravnavajo teme 

spolnih vsebin, koliko so o tem poučene in s kakšnimi teţavami se pri tem srečujejo. 

Zanimalo me je torej, v kolikšni meri je spolnost še tabu v vrtcu. 

 



39 

 

2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Moj cilj je ugotoviti: 

 

 Mnenje strokovnih delavk v vrtcu o tem, ali je bila spolnost v času, ko so same hodile 

v vrtec/šolo, tabu tema in ali je tabu tema še zdaj. 

 

 Koliko so strokovne delavke poučene o temah spolne vzgoje in kakšni so vzroki za 

mogočo slabšo poučenost. 

 

 Ali imajo strokovne delavke teţave s poučevanjem otrok o spolnosti in katere so te 

teţave.  

 

 Ali so imele strokovne delavke kdaj teţave s starši otrok zaradi obravnave teme 

spolnost.  

 

 Mnenje strokovnih delavk v vrtcu o tem, ali je Kurikulum za vrtce (1999) ustrezna 

podlaga za obravnavo spolnosti v vrtcu ter kako to temo načrtujejo one same.  

 

3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H 1 Strokovne delavke so v mladosti prve informacije o spolnosti dobile predvsem od 

vrstnikov ter iz knjig, saj se v vrtcu/šoli o spolnosti ni govorilo. 

 

H 2 Strokovne delavke menijo, da je spolna vzgoja potrebna ţe v predšolskem obdobju, zato 

to temo vnaprej načrtujejo in otroke motivirajo za razgovor o njej. 

 

H 3 Strokovne delavke so o temi spolnost dobro strokovno poučene in se strokovno ustrezno 

odzovejo v situacijah, povezanih s spolno vzgojo. 

 

H 4 Strokovne delavke imajo teţave pri poučevanju otrok o spolnosti, kljub temu da so dovolj 

dobro strokovno poučene  
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H 5 Strokovne delavke nimajo teţav s starši otrok zaradi obravnave teme spolnost. 

 

H 6 Strokovne delavke menijo, da je Kurikulum za vrtce (1999) ustrezna podlaga za 

obravnavo spolnosti v vrtcu. 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Metoda raziskovanja je deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna. V raziskavi sem 

uporabila kvantitativne podatke.  

 

4.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskovanje sem zajela 100 strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) iz 

treh različnih vrtcev (Vrtec Ciciban Ljubljana, Vrtec Zelena jama Ljubljana, Vrtec Ilke 

Devetak Tolmin). Vrnjenih sem dobila 75 anketnih vprašalnikov, od tega 44 anket, ki so jih 

izpolnile vzgojiteljice ter 31 anket, ki so jih izpolnile pomočnice vzgojiteljic. Vse anketiranke 

so bile ţenskega spola. Povprečje starosti vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je 40 let. 

 

 

 

Graf 1: Število oddanih in vrnjenih anket v posameznem vrtcu 
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Tabela št. 2: Struktura vzorca glede na delo, ki ga anketirana oseba opravlja 

 

  vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice skupaj 

F 44 31 75 

F % 58,7 % 41,3 % 100 % 

 

 

4.2 PRIPOMOČKI 

 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik za vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic, ki sem ga sama sestavila (glej prilogo). Anketa vključuje 18 anketnih vprašanj, ki 

strokovne delavke sprašujejo o spolnosti v preteklosti, o vključevanju vsebin spolne vzgoje v 

vrtec, o temah spolne vzgoje, o teţavah pri poučevanju otrok o spolnosti, o teţavah s starši 

zaradi obravnave tem spolne vzgoje v vrtcu, o odzivih v situacijah, povezanih s spolnostjo ter 

o Kurikulumu za vrtce (1999). 16 vprašanj je kombiniranih, torej je pod vprašanjem 

navedenih nekaj predvidenih odgovorov, zadnja alineja pa je prosta, da anketiranec lahko sam 

napiše odgovor, če ga ni našel med navedenimi. Eno vprašanje je odprtega, eno pa zaprtega 

tipa.  

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

V mesecu juniju 2010 sem strokovnim delavkam (vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic) 

v Vrtcu Ciciban, Vrtcu Zelena jama ter v Vrtcu Ilke Devetak Tolmin razdelila anonimen 

anketni vprašalnik. Anonimnost sem zagotovila tako, da sem v pedagoško sobo postavila 

škatlo (nabiralnik), v katero so strokovne delavke oddale izpolnjene ankete. 

 

4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem prikazala v tabelah ali grafih ter 

jih s pomočjo frekvenc in odstotkov interpretirala.   
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

Vse odgovore posameznega anketnega vprašanja sem pregledala, jih uredila, prikazala v grafu 

ali tabeli ter jih interpretirala. Rezultati posameznih vprašanj oziroma rezultati več vprašanj 

skupaj so mi podali odgovor na to, ali posamezno hipotezo zavrniti ali potrditi. 

 

5.1 SPOLNOST KOT TABU TEMA V PRETEKLOSTI 
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GRAF 2: Mnenje strokovnih delavk o tem, ali se je v času, ko so same hodile v 

vrtec/šolo, o spolnosti v vrtcu/šoli govorilo (N odgovorov = 75) 

 

Rezultati kaţejo, da je bila v času, ko so strokovne delavke same hodile v vrtec oziroma v 

šolo, spolnost tema, o kateri se večinoma ni govorilo, saj je tako odgovorilo več kot tri 

četrtine strokovnih delavk (77 %). Le slaba šestina strokovnih delavk (15 %) je odgovorila, da 

se je o spolnosti govorilo tudi v preteklosti. Od tega so tri strokovne delavke dopisale, da so o 

spolni vzgoji zvedele nekaj malega pri urah biologije v osnovni šoli, le ena pa je poudarila, da 

se je s spolno vzgojo seznanila ţe v vrtcu, saj jim je vzgojiteljica predstavila knjigo z 

naslovom: Lukec dobi sestrico. Tri strokovne delavke so poudarile, da je bilo to, ali je bila 

spolnost tabu tema v vrtcih in v šolah, v največji meri odvisno od vrednot, stališč in prepričanj 

vzgojiteljice v vrtcu oziroma učiteljice v osnovni šoli.  

 

Strokovnjaki (npr. Rost, 1991; Košiček, 1992; Schuster Brink, 1994; Ipavec, 1999) se 

strinjajo, da je bila v preteklosti spolnost tabu tema, torej nekaj, kar ni za otroška ušesa. S 

seksualno revolucijo, ki se je odvijala v 60. in 70. letih 20. stoletja pa naj bi se spolnost 
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vendarle detabuizirala in liberalizirana (Giddens, 2000). Dobra polovica anketiranih 

strokovnih delavk je starejših od 40 let, rojene so med leti 1950 in 1970, torej pred oziroma 

ravno v času seksualne revolucije, čemur lahko pripišem visok odstotek odgovoru, da je bila 

spolnost nekoč tema, o kateri se ni govorilo.  

 

Sama sem rojena leta 1987. Takrat naj bi se v medijih ţe sproščeno govorilo o spolnosti. V 

pop kulturi in umetnosti se spolnost prikazuje brez bojazni, omejitev in zadrţkov. Vseeno pa 

menim, da so predsodki še vedno zakoreninjeni v miselnosti mnogih ljudi. Iz vrtca se namreč 

tudi sama ne spomnim nobene dejavnosti ali pogovora povezanega s spolnostjo. S to temo 

sem se namreč prvič seznanila šele v osnovni šoli pri urah biologije. Še tam pa smo jo 

obdelali zelo na hitro.  

 

Ker se torej o spolnosti v vrtcu in šolah v preteklosti ni veliko govorilo in ker sem mnenja, da 

je bila marsikje spolnost tabu tema tudi doma, sem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

spraševala, na kakšen način so v otroštvu/mladosti same prišle do prvih informacij o 

spolnosti. Strokovne delavke so lahko obkroţile več odgovorov, dobila pa sem sledeče 

rezultate. 
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iz knjig oz. priročnikov od staršev od vrstnikov v vrtcu v šoli oz. na fakulteti drugo

 

 

GRAF 3: Načini, s pomočjo katerih so strokovne delavke prišle do prvih informacij, 

povezanih s spolnostjo (N odgovorov = 152) 

 

D. Haffner (2000) trdi, da so starši prvi in najpomembnejši učitelji spolne vzgoje svojih otrok. 

Tudi sama se z njo strinjam, saj menim, da je spolna vzgoja v prvi fazi naloga staršev, zato 

sem razočarana nad dobljenimi rezultati, ki pa sem jih kljub temu pričakovala. Odgovor, da so 
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strokovne delavke prve informacije v zvezi s spolnostjo dobile od staršev, namreč predstavlja 

le dobro osmino vseh odgovorov (13 % vseh odgovorov). To pomeni, da je bila oziroma je še 

vedno spolnost v veliko druţinah tabu tema, torej tema, o kateri se starši z otroki teţko 

pogovarjajo.  

 

Največji deleţ (dobro tretjino vseh odgovorov) predstavlja odgovor, da so strokovne delavke 

svoje prve informacije dobile od vrstnikov, sledi pa odgovor, da so svoje prve informacije 

dobile iz knjig in priročnikov, ki predstavlja dobro četrtino vseh odgovorov (29 %). Odgovor, 

da so strokovne delavke svoje prve informacije dobile v šoli predstavlja slabo petino vseh 

odgovorov (19 % vseh odgovorov). Ena strokovna delavka je odgovorila, da je svoje prve 

informacije v zvezi s spolno vzgojo dobila ţe v vrtcu, tri strokovne delavke so dopisale, da so 

svoje prve informacije dobile preko televizije, ena strokovna delavka pa je izpostavila 

zdravniški pregled, kjer se je seznanila s temami spolne vzgoje.   

 

S pomočjo analize teh dveh vprašanj lahko potrdim svojo prvo hipotezo, da so strokovne 

delavke v mladosti svoje prve informacije o spolnosti dobile predvsem od vrstnikov ter 

iz knjig, saj se v vrtcu oziroma v šoli o spolnosti ni govorilo.  

 

Strokovne delavke so v mladosti v večini prve informacije v zvezi s spolno vzgojo pridobile 

same oziroma s pomočjo vrstnikov. Starši, vrtec in šola jim niso dali pomembnih in potrebnih 

informacij o tej temi. Zato me je zanimalo, ali menijo, da je spolna vzgoja sploh potrebna v 

predšolskem obdobju. 
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5.2 POMEMBNOST SPOLNE VZGOJE V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU IN VKLJUČEVANJE VSEBIN SPOLNE VZGOJE V 

DELO Z OTROKI 

 

16

21 %

4

5 %

55

74 %

da ne drugo

 

GRAF 4:  Mnenje strokovnih delavk o tem, ali je spolna vzgoja potrebna ţe v 

predšolskem obdobju (N odgovorov = 75) 

 

Iz grafa lahko vidimo, da se skoraj tri četrtine strokovnih delavk (74 %) strinja, da je spolna 

vzgoja potrebna ţe v predšolskem obdobju. To pomeni, da se zavedajo pomena spolne vzgoje. 

Štiri strokovne delavke so opozorile na to, da se jim zdi sicer spolna vzgoja pomembna in 

potrebna, vendar le do neke mere.  

 

S tem se strinjam tudi sama. G. Ortner (1997) namreč navaja, da spolni vzgoji ne smemo 

dajati prevelikega pomena in jo vsiljevati, saj bi bilo to prav tako slabo, kot če bi jo bojazljivo 

ignorirali. Trdi, da je potrebno opazovati otrokovo vedenje, saj primeren čas določajo 

razvojno pogojeni otrokovi interesi. Otrok bo namreč ostal zmeden, če mu bomo posredovali 

preveč informacij, saj ne bo mogel predelati vseh podatkov oziroma jih ne bo razumel.  

 

Da spolna vzgoja v predšolskem obdobju ni potrebna, meni dobra petina strokovnih delavk 

(21 %). Odstotek sicer ni pretirano velik, a kljub temu zaskrbljujoč, saj je ţe Freud (po 

Ipavec, 1999) opozoril na to, da je zgodnje otroštvo zelo pomembno obdobje otrokovega 

razvoja in da so otrokove zgodnje izkušnje tesno povezane s tem, kako se bo pozneje počutil 

kot odrasel človek . 
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se torej v veliki meri zavedajo, da je spolna vzgoja 

potrebna v predšolskem obdobju, zato me je zanimalo, če vsebine spolne vzgoje vključujejo v 

delo z otroki. 

39

53 %

13

17 %

19

25 %

4

5 %

otroke večkrat sama motiviram za razgovor o temah spolne vzgoje teme spolne vzgoje obravnavam, če dajo otroci sami pobudo za to

ne, priloţnosti za obravnavo tem spolne vzgoje še ni bilo drugo

 

Graf 5: Vključevanje vsebin spolne vzgoje v delo z otroki (N odgovorov = 75) 

 

Spolna vzgoja je področje, ki se mu moramo pribliţati skrajno občutljivo. D. Haffner (2000) 

poudarja, da moramo izhajati iz otrok, iz njihovega zanimanja in vprašanj. S tem se strinja 

tudi dobra polovica strokovnih delavk, saj je iz grafa razvidno, da jih kar 53 % teme spolne 

vzgoje obravnava le, če dajo otroci sami pobudo za to. 

 

Vseeno pa sem mnenja, da si strokovne delavke lahko pri obravnavi tem spolne vzgoje ne 

pomagajo le tako, da čakajo na otrokova vprašanja in na otrokove pobude, pač pa s temo 

lahko pričnejo ob primernih priloţnostih, kot so: noseča mamica katerega izmed otrok, noseča 

vzgojiteljica, ko opazijo, da se otroci na stranišču med seboj opazujejo, ko kateri izmed otrok 

dobi bratca/sestrico … Kot sem ţe omenila, spolne vzgoje otrokom ne smemo vsiljevati, je pa 

vseeno nujno potrebna in je ne smemo zanemariti. Zato me je negativno presenetilo, da je le 

šestina strokovnih delavk (17 %) odgovorila, da otroke same motivirajo za razgovor o temah 

spolne vzgoje. 

 

Še bolj pa sem razočarana nad tem, da je kar četrtina strokovnih delavk (25 %) odgovorila, da 

priloţnosti za obravnavo tem spolne vzgoje v vrtcu še ni bilo. Nekatere so kot razlog navedle, 

da delajo v prvem starostnem obdobju, a strokovnjaki (npr. Rost, 1991; Ipavec, 1999; 

Haffner, 2000; Sears, 2004) se strinjajo, da se spolna vzgoja prične ţe v zgodnjem otroštvu. 

Otroci namreč začnejo raziskovati svoje telo, odkrivati razlike med dečki deklicami … 
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Deloma lahko potrdim svojo drugo hipotezo: Strokovne delavke menijo, da je spolna 

vzgoja potrebna ţe v predšolskem obdobju, zato to temo vnaprej načrtujejo in otroke 

motivirajo za razgovor o njej. 

 

Skoraj tri četrtine strokovnih delavk (74 %) je namreč potrdilo, da je spolna vzgoja potrebna 

ţe v predšolskem obdobju, le šestina strokovnih delavk (17 %) pa to temo v naprej načrtuje in 

otroke motivira za razgovor o njej. Ta podatek me je resnično presenetil, zato ne morem 

popolnoma potrditi svoje hipoteze.  

 

Glede na to, da je bila spolnost v mladosti strokovnih delavk tema, o kateri se ni veliko 

govorilo, me je zanimalo, koliko so strokovne delavke pravzaprav poučene o spolnosti. 

 

5.3 STROKOVNA POUČENOST VZGOJITELJIC IN 

POMOČNIC VZGOJITELJIC O SPOLNOSTI  

 

Menim, da marsikatera strokovna delavka v vrtcu spolno vzgojo enači s poučevanjem otrok o 

spolnih delih telesa in o razmnoţevanju. Zato sem strokovne delavke prosila, naj napišejo, 

katere vsebine v povezavi s spolno vzgojo so po njihovem mnenju primerne za otroke prve 

starostne skupine in katere za otroke druge starostne skupine.  
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Tabela št. 3: Vsebine, primerne za prvo in drugo starostno skupino, povezane s spolno  

vzgojo, ki so jih navedle strokovne delavke 

 Otroci prve starostne skupine F F % Otroci druge starostne skupine F F % 

Vsebine, 

povezane s 

spolno 

vzgojo 

Razlike med spoloma, razlike 

med dečki in deklicami. Moje 

telo - spoznavanje, odkrivanje 

telesa, poimenovanje delov 

telesa (s spolnimi organi vred), 

seznanjanje s spolnimi organi. 

28 68,3 Nadgrajevanje tem iz 1. 

starostnega obdobja. Od kod 

pridejo dojenčki, porod-rojstvo, na 

kakšen način dobimo 

sestrico/bratca. Otrok spoznava, 

da se ţiva bitja razmnoţujejo, 

spoznava, kako otrok nastane, da 

se razvija v materi, da se rodi in 

raste. 

Spremljanje nosečnosti, rojstvo 

otroka, razmnoţevanje ţivali. 

34 61,8 

 Knjige o rojstvu otroka, ţivali 

(mladički/starši- valjenje iz 

jajc...) 

Slikanice na temo o dojenčkih. 

5 12,2 Razlike med dečki in deklicami, 

moje telo, funkcioniranje telesa 

12 21,8 

 Navajanje na kahlo. 

 

3 7,3 Poljubi, dotiki, pari, zaljubljenost, 

ljubezen (spolnost) med staršema, 

poroka 

4 7,2 

 Kako se izkazuje ljubezen-

imeti rad, objem, poljub, 

pogovor o ljubezni. 

2 4,9 Igra vlog - očetje in mamice, 

otroci, zdravniki 

 

3 5,4 

 Moja druţina - pogovor o 

mamicah in očkih, o tem, kdo 

so druţina. 

2 4,9 Spoštovanje telesa in osebnosti 

drugih 

1 1,8 

 Socialne igre - zavedanja sebe 

kot dečka in kot deklice. 

1 2,4 Socialne igre – zavedanje lastne 

identitete 

1 1,8 

Število vseh 

odgovorov 

 41 100  55 100 

Število 

strokovnih 

delavk, ki so 

odgovarjale 

na to 

vprašanje 

 39 52  46 61 

Število 

strokovnih 

delavk, ki na 

to vprašanje 

ni odgovorilo 

 36 48  29 39 
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so navedle kar nekaj vsebin, povezanih s spolno 

vzgojo. Kljub temu pa je kar dobra tretjina strokovnih delavk (39 %) pustilo to vprašanje brez 

odgovora, 7 strokovnih delavk pa je podalo le teme, primerne za drugo starostno skupino. 

 

Za prvo starostno skupino so strokovne delavke največkrat navedle, da se otroci naučijo, 

kakšne so razlike med spoloma, po čem se ločijo dečki in deklice ter kako se poimenujejo deli 

njihovega telesa (tudi spolni deli). Le 5 strokovnih delavk je napisalo, da otroke prve starostne 

skupine seznanijo z rojstvom otrok. Vesela sem bila, da sta vsaj dve strokovni delavki omenili 

ljubezen in druţino, tri strokovne delavke pa so odgovorile, da v prvem starostnem obdobju 

otroke navajajo na kahlico.  

 

Velika večina strokovnih delavk, ki so na to vprašanje odgovorile (34 od 46-ih), je pri drugi 

starostni skupini kot primerno temo glede spolne vzgoje navedlo rojstvo otroka. Ta podatek 

sem pričakovala, kljub vsemu pa upala, da bom dobila še kakšen drug odgovor, saj 

strokovnjaki navajajo, da spolna vzgoja ni le podajanje informacij o spolnih delih telesa in 

rojstvu otroka. Tako C. Marassi Candia idr. (1995a) v knjigi za otroke na temo spolne vzgoje 

poudarjajo, da spolna vzgoja ni samo v tem, da otroku pojasnimo, kaj so spolni organi, 

oplojevanje in kontracepcijska sredstva, ampak da se je potrebno z otroki pogovarjati tudi o 

medsebojnih odnosih, o čustvovanju, odgovornosti, o ljubezni in prijateljstvu.  

 

Nekatere strokovne delavke so sicer poleg rojstva in spolnih delov telesa navedle še druge 

teme npr. igre vlog (otroci se igrajo mamice, očke, dojenčke, zdravnike), socialne igre in kar 

se mi je zdelo zelo pomembno - spoštovanje telesa in osebnosti sebe in drugih, pogovor o 

ljubezni, poljubih, in druţini. Na ţalost je bilo takšnih odgovorov bolj malo. 

 

Rezultati kaţejo, da anketiranke zelo malo same načrtujejo dejavnosti v povezavi s spolno 

vzgojo, vseeno pa sem prepričana, da otroci velikokrat sami načnejo to temo. Tako se morajo 

strokovne delavke kljub vsemu s to temo soočiti, zato me je zanimalo, s čim si pomagajo pri 

obravnavi tem spolne vzgoje. 
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Graf 6: Sredstva, s katerimi si strokovne delavke pomagajo pri obravnavi tem spolne 

vzgoje (N odgovorov = 158) 

 

Odgovor, da si strokovne delavke pri obravnavi tem spolne vzgoje pomagajo s slikanicami za 

otroke ter s strokovno literaturo, predstavlja največji deleţ vseh odgovorov (40% vseh 

odgovorov). S tem odgovorom se strinjam tudi sama, saj so slikanice pri otrocih najbolj 

priljubljene. Danes je namreč na trţišču veliko slikanic, spolnost v njih pa je obravnavana v 

različnih zahtevnostnih stopnjah, zato so lahko slikanice odraslim koristen pripomoček pri 

odgovarjanju na vprašanja mlajših in starejših otrok. 

 

Odgovor, da si strokovne delavke pri obravnavi tem o spolnosti pomagajo s pogovorom, 

predstavlja 23 % vseh odgovorov, 18 % vseh odgovorov pa je prejel odgovor, da si strokovne 

delavke pomagajo z različnimi socialnimi igrami. Odgovor, da si strokovne delavke pomagajo 

z lutkami in modelom človeškega telesa predstavlja 8 %, le 1 % vseh odgovorov pa 

predstavlja odgovor, da si strokovne delavke pri obravnavi tem spolne vzgoje pomagajo z 

videom oziroma računalnikom.  

  

Ena strokovna delavka je dodala, da si pomaga tako, da na obisk povabi babice iz 

porodnišnice, ena pa je dopisala, da v skupino povabi nosečo ţensko oz. mamico katerega 

izmed otrok. Ena strokovna delavka pa je dodala, da otrokom teme spolne vzgoje predstavlja 

med vsakodnevno nego v kopalnici.  
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Takšne rezultate sem pričakovala, saj sem predvidevala, da si strokovne delavke pri obravnavi 

tem spolne vzgoje najbolj pomagajo s slikanicami za otroke, saj so te otrokom najbolj blizu in 

pri njih najbolj priljubljene. Zato me je zanimalo, če se strokovnim delavkam zdi, da je na 

trgu dovolj primerne literature za predšolske otroke, povezane s spolno vzgojo ter katero 

primerno literaturo poznajo.  

 

Več kot tri četrtine strokovnih delavk (79 %) se strinja, da je literature za otroke na temo 

spolne vzgoje na trgu dovolj, oziroma vedno več. Kljub temu pa so imele številne velike 

teţave, ko sem jih prosila, naj navedejo naslove slikanic, ki so primerne za otroke v povezavi 

s spolno vzgojo.  

 

Tabela št. 4: Seznam naslovov slikanic za otroke na temo spolnost, ki jih poznajo 

strokovne delavke. 

 

Literatura na temo spolne vzgoje F F % 

Milčinski Jana: Lukec dobi sestrico (1987) 13 32,5 % 

Moje telo, Človeško telo, Slikanice o človeku 8 20 % 

Cole Babette: Mama je znesla jajce! (1994) 6 15 % 

Dobili bomo dojenčka (projekt zavoda za zdravstvo rep. Slovenije) (2009) 4 10 % 

Ruţič Silvo: Štorklja gre v pokoj (1984) 2 5 % 

Konc Lorenzutti Nataša: Ravno prav velik (2006) 1 2,5 % 

Wagener Gerda: Bratec za Joţefino (1996) 1 2,5 % 

Naša druţina 1 2,5 % 

Michelini Carlo: Pričakujemo dojenčka (1995) 1 2,5 % 

Velthuijs Max: Zaljubljeni ţabec (2004) 1 2,5 % 

Zupančič Ela: Odkod Novakovim Mihec (1984) 1 2,5 % 

Marassi C. C. : Le od kod se je vzel ta dojenček? (1995) 1 2,5 % 

Število vseh ogovorov 40 100 % 

Število strokovnih delavk, ki so na to vprašanje odgovarjale 36 48 % 

Število anket brez odgovora 39 52 % 

 

Več kot polovica strokovnih delavk (52 %) ni odgovorilo na to vprašanje. Tiste, ki so na 

vprašanje odgovorile, pa so v večini omenile knjigo z naslovom: Lukec dobi sestrico. Sledile 

so knjige v povezavi z našim telesom (Moje telo, Človeško telo) ter slikanica z naslovom: 

Mama je znesla jajce (14 % odgovorov). Štiri strokovne delavke so se spomnile na projekt 

Zavoda za zdravstvo republike Slovenije: Dobili bomo dojenčka, ki sem ga omenila tudi v 
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teoretičnem delu diplomske naloge. Ena strokovna delavka pa je omenila, da si gre v 

knjiţnico sposoditi knjige skupaj z otroki, ni pa navedla nobenega naslova.  

 

Na podlagi teh rezultatov si upam trditi, da anketirane strokovne delavke ne poznajo primerne 

literature za otroke na temo spolne vzgoje. Poleg tega, da več kot polovica strokovnih delavk 

na to vprašanje ni odgovorilo, so bili tudi odgovori tistih, ki so na to odgovorile, skromni. Le 

štiri strokovne delavke so namreč podale več kot en odgovor.  

 

V nadaljnje me je zanimalo, koliko so strokovne delavke poučene o spolnosti. Prosila sem jih, 

naj se same ocenijo od 1 do 5. Številka 1 je pomenila, da so zelo slabo poučene, številka 5 pa 

da so zelo dobro poučene. 

 

20

27 %

19

25 %

0

0 %

0

0 %

36

48 %

1- zelo slabo sem poučena 2 - slabo sem poučena 3 - srednje dobro sem poučena

4 - dobro sem poučena 5 - zelo dobro sem poučena

 

GRAF 7: Mnenje strokovnih delavk o tem, koliko so poučene na področju spolnosti      

(N odgovorov = 75) 

 

Priznam, da so me odgovori kar malce presenetili, saj so se vzgojiteljice ter pomočnice 

vzgojiteljic same zelo dobro ocenile. Prva dva podana odgovora namreč nista dobila niti 

enega odgovora, kar pomeni, da naj bi bile strokovne delavke dobro poučene o temi spolnost. 

 

Vseeno menim, da so ti rezultati malce varljivi, saj nam rezultati prejšnjih vprašanj pokaţejo, 

da temu ni tako. Glede na to, da kar dobra tretjina strokovnih delavk ni znala odgovoriti na to, 

katere vsebine v povezavi s spolno vzgojo so primerne za predšolske otroke in da več kot 

polovica strokovnih delavk ni znala navesti niti enega naslova slikanice, primerne za 

predšolske otroke na temo spolne vzgoje, si upam trditi, da marsikateri primanjkuje dodatnega 
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znanja. Poudarjam pa, da ne trdim, da strokovnim delavkam primanjkuje znanja na področju 

lastne spolnosti, temveč na področju spolnosti predšolskih otrok. 

 

Ko sem strokovne delavke spraševala o tem, kakšen je vzrok za morebitno slabšo poučenost 

na tem področju, sem seveda dobila zelo malo odgovorov, saj so strokovne delavke v večini 

prepričane, da so glede te teme dobro poučene. Dve strokovni delavki sta omenili, da je 

spolnost tabu tema, da se je o njej malo govorilo, zato sta posledično dobili o tem premalo 

informacij in znanja. Ena strokovna delavka je poudarila, da je zelo pomembna metoda, kako 

otrokom razloţiti vsebine spolne vzgoje, o tem pa tako v šoli kot tudi na seminarjih ni dobila 

nobene primerne informacije. Tri strokovne delavke so navedle, da ni ustreznih navodil, kaj 

oziroma kako predšolskim otrokom predstaviti teme spolne vzgoje.  

 

Glede na to, da so se strokovne delavke ocenile kot dobro poučene, me je zanimalo, če se 

znajo ustrezno odzvati na spolne dejavnosti otrok (na masturbacijo otrok, na spolne igre z 

vrstniki ter na vprašanja otrok povezana s spolnostjo). Dobila sem sledeče odgovore: 
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19

25 %

44

59 %

4

5 %

2

3 %

otroku povem, da to ni primerno in da naj neha otroka pustim pri miru

obrnem se na pomoč k strokovnjaku preusmerim otroka v drugo dejavnost
drugo

 

 

Graf 8: Odziv strokovnih delavk na masturbacijo otrok (N odgovorov = 75) 

 

Več kot polovica strokovnih delavk (59 %) je na vprašanje, kako se odzovejo na masturbacijo 

otrok odgovorila, da preusmerijo otrokovo dejavnost. Četrtina strokovnih delavk (25 %) pri 

masturbaciji otroka pustijo pri miru, 6 strokovnih delavk (8 %) pa odgovarja, da se na pomoč 

obrne k strokovnjaku. Da to dejanje ni primerno in da naj neha, bi otroku povedali dve 

strokovni delavki. 
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Po odgovorih strokovnih delavk lahko sklepam, da se znajo pravilno odzvati na masturbacijo 

otrok, zavedam pa se, da sem podala slabe moţne odgovore na to vprašanje, zato moji 

rezultati niso realni. Odgovor, da masturbacija ni primerna in da naj otrok s tem neha, seveda 

ni ustrezen, ostali trije pa po mnenju strokovnjakov (npr. Rost, 1991; Ipavec, 1999) 

popolnoma ustrezajo pravilnemu reagiranju strokovnih delavk ob masturbaciji otrok. Dobro 

je, če ugotovimo razlog masturbiranja, saj tako laţje ustrezno reagiramo. 

 

Strinjam se s strokovnimi delavkami, da je najboljše, da otroka preusmerimo v drugo 

dejavnost, da ga animiramo, zaposlimo, vključimo v igro. Vzrok za samozadovoljevanje je 

namreč lahko osamljenost, dolgočasje. Ipavec (1999) navaja, naj otroka  spodbujamo k 

zanimivim igram, naj ga poveţemo z drugimi otroki, poskrbimo za vrstnike, s katerimi se bo 

igral, torej naj ga zaposlimo z igro, pripovedmi oziroma dejavnostmi, ki ga veselijo. 

 

Do neke mere je dobro tudi, če otroka pustimo pri miru, s čimer se strinja četrtina strokovnih 

delavk (25 %). Rost (1991) namreč trdi, da otroku pri naravnih situacijah, pri oblačenju in 

slačenju, pri kopanju ali na kahlici dovolimo prijemati svoje spolne organe. 

 

Če je samozadovoljevanje zelo pogosto in moteče, je seveda prav, da se obrnemo na pomoč k 

strokovnjaku, s čimer se strinja 8 % strokovnih delavk. D. Haffner (2000) namreč navaja tudi 

spolno zlorabo kot enega izmed mogočih vzrokov za moteče in pogosto masturbiranje. O tem 

je potrebno obvestiti tudi starše, na kar me je opomnila ena izmed strokovnih delavk. 

 

Ena strokovna delavka je še dopisala, da se o masturbaciji z otrokom pogovori in da mu pove, 

da s tem, kar dela, ni nič narobe, le da naj to dela, ko je sam in ne v javnosti. S tem se strinja 

tudi D. Haffner (2000), ki navaja, da je potrebno otroka naučiti, da je dotikanje spolnih 

organov zasebno početje. 

 

Poleg samozadovoljevanja so tudi igranje zdravnikov, vključno s slačenjem drug drugega in 

pregledovanje spolnih organov drug drugega, pogosti v vrtcu. Zato me je zanimalo, kakšen je 

odziv strokovnih delavk na spolne igre otrok.  
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drugo
 

Graf 9: Odziv strokovnih delavk na spolne igre otrok (igre »zdravnikov«)  

(N odgovorov = 75) 

 

Več kot polovica strokovnih delavk (55 %) z mirnim tonom otroke vprašajo, kaj delajo, saj se 

zavedajo, da so spolne igre le posledica otrokove radovednosti. S tem se strinja tudi Rost 

(1991), ki je mnenja, da gre pri večini primerov za spolno radovednost. Otroci namreč hočejo 

raziskati, ali imajo drugi enake spolne organe, dečki hočejo videti, kako izgledajo deklice 

»tam spodaj«. Trdi, da nimajo takšna dejanja otrok nobene zveze z nesramnostjo ali 

pokvarjenostjo. 

 

Tretjina strokovnih delavk (33 %) pusti otroke pri miru, a igro kontrolira. Strokovne delavke 

so me namreč opozorile tudi na to, da je njihov odziv odvisen od situacije, od tega, kako daleč 

gre igra. Zdi se mi potrebno, da odrasli spolno igro otrok kontroliramo, da ne seţe predaleč, 

da se otroci ne poškodujejo, ranijo. Vanjo moramo poseči tudi v primeru, da enemu izmed 

otrok ni do takšnega igranja, pa so ga prisilili v to (Haffner, 2000).  

 

Šest strokovnih delavk je navedlo, da otrokom pove, da se tega ne dela ter jih preusmeri v 

drugo dejavnost. Da vzgojitelj preusmeri pozornost, je sicer ustrezno, nikakor pa otroka ne 

smemo napadati z grajo in groţnjami zaradi teh nedolţnih iger (Košiček, 1992). 

 

Ena strokovne delavka je dopisala, da se o tem pogovori z otroki in da se skupaj dogovorijo, 

kako bo igra potekala, dve strokovni delavki pa sta omenili, da bi otrokom pojasnili, da golota 

v vrtcu ni primerna, da pa smo »nagci« lahko na morju, pri zdravniku, ali doma, ko se 

kopamo. Tudi D. Haffner (2000) poudarja, da je potrebno, da se otrok nauči obzirnosti in da 
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ugotovi, da tovrstne igre niso povsod primerne in zaţelene. Tako kot se otrok zaveda, da ni 

primerno povsod kričati, naj se zaveda tudi, da je golota nekaj prijetnega, a ne vedno in 

kjerkoli.  

 

Poleg spolnih iger se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic kaj kmalu srečajo tudi z vprašanji 

otrok, povezanih s spolno vzgojo. Zanimalo me je, kako strokovne delavke otroku odgovorijo 

na vprašanje: Kako sem prišel na svet?  
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drugo

 

Graf 10: Odgovor strokovnih delavk na vprašanje otrok: Kako sem prišel na svet? 

(N odgovorov = 75) 

 

Več kot dve tretjini strokovnih delavk (70 %) je na to vprašanje odgovorilo, da otroku 

povedo, da je zrasel v maminem trebuhu. Odgovor je sicer popolnoma ustrezen, je pa odvisen 

od različnih dejavnikov (starosti otroka, zanimanja otroka). Vesela sem, da se tega zavedajo 

tudi strokovne delavke, saj jih je kar osem opozorilo na to. Rost (1991) namreč trdi, da mora 

odgovor ustrezati otrokovi starosti, se pravi, da mora biti ustrezno poenostavljen. Poudari pa, 

da te poenostavitve nikakor ne smejo zmaličiti resnice. 

 

Da otroku razloţi vse o razmnoţevanju, je odgovorila šestina strokovnih delavk (16 %). Tudi 

ta odgovor je do neke mere ustrezen, a spet odvisen od interesa, starosti otrok. G. Ortner 

(1997) namreč poudarja, da ne smemo iti v drugo skrajnost - pretiravati s spolno vzgojo. 

Navaja, da spolni vzgoji ne smemo dajati prevelikega pomena in jo vsiljevati, saj bi bilo to 

prav tako slabo, kot če bi jo bojazljivo ignorirali. D. Haffner (2000) dodaja, da bo otrok nehal 

poslušati in bo postal nemiren, če mu bomo dali preveč informacij. Zato trdi, naj odrasli 
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preidejo iz preprostejših razlag na bolj zapletene le, če se jim zdi, da otroka to zanima oz. če 

sprašuje dalje.  

 

Ena strokovna delavka je odgovorila, da se poskuša odgovoru izogniti, nobena pa otroku ne 

pove, da je za to še premajhen. Ta dva odgovora sta popolnoma neustrezna. C. Schuster Brink 

(1994) opominja, da je otrok, ki sprašuje vprašanja povezana s spolno vzgojo, zrel za 

odgovor, sicer vprašanja sploh ne bi postavil. Poudarja, da mu zato nikakor ne smemo 

odgovoriti, da je še premajhen. 

 

Ena strokovna delavka je dodala, da ob takšnih vprašanjih otroku pokaţe primerno literaturo, 

ena strokovna delavka pa dopisala, da to vprašanje izkoristi za izhodišče, nato pa skupaj z 

otroki raziskujejo, se pogovarjajo, naredijo plakat …Več bi moralo biti takšnih strokovnih 

delavk, ki iz problema vidijo nekaj pozitivnega oz. moţnost, da se iz tega otroci lahko kaj 

naučijo. Takšne priloţnosti so namreč odlične kot izhodišče za obravnavo tem spolne vzgoje. 

Pomembno je, da otroku ne pojasnimo le to, kaj so spolni organi, oplojevanje in 

kontracepcijska sredstva, temveč da se z njimi pogovarjamo tudi o medsebojnih odnosih, o 

čustvovanju, odgovornosti, o ljubezni in prijateljstvu (Marassi Candia idr., 1995). 

 

Rezultati zadnjih treh vprašanj naj bi mi dali odgovor na to, ali se znajo strokovne delavke 

pravilno odzvati na dejavnosti, povezane s spolnostjo otrok. Glede na odgovore lahko 

potrdim, da se znajo strokovne delavke ustrezno odzvati na spolne dejavnosti otrok, kljub 

temu pa menim, da je rezultat varljiv, saj sem vprašanja zastavila preveč splošno ter podala 

neustrezne odgovore. Kako najustrezneje reagirati na spolne dejavnosti otrok, je namreč 

odvisno tudi od starosti in interesa otrok.  

 

Upam si trditi, da znajo strokovne delavke ustrezno reagirati ob spolnih dejavnostih otrok, 

kljub vsemu pa bom le deloma potrdila svojo tretjo hipotezo: Strokovne delavke so o temi 

spolnost dobro strokovno poučene in se strokovno ustrezno odzovejo v situacijah, 

povezanih s spolno vzgojo.  

Strokovne delavke so se sicer same opredelile kot dobro poučene o spolnosti predšolskih 

otrok, analiza ankete pa tega ni potrdila. Veliko vprašanj v anketi je namreč ostalo praznih. 

Poleg tega kar dobra tretjina strokovnih delavk ni znala odgovoriti na to, katere vsebine v 

povezavi s spolno vzgojo so primerne za predšolske otroke in kar več kot polovica strokovnih 

delavk ni znalo navesti niti enega samega naslova slikanice, primerne za predšolske otroke na 
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temo spolne vzgoje. Tako si upam trditi, da marsikateri strokovni delavki primanjkuje 

dodatnega znanja na tem področju.  

 

Zanimalo me je, če se tega zavedajo tudi strokovne delavke, zato sem jih spraševala, česa si 

dodatno ţelijo na področju spolne vzgoje. 
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bolj sproščeno komunikacijo o tej temi z spodelavkami ter njihovo pomoč pri obravnavi te teme

ni potrebpo dodatnem izobraţevanju 

 

 

Graf 11: Ţelje strokovnih delavk na področju spolne vzgoje v vrtcu (N odgovorov = 90) 

 

Odgovor, da si strokovne delavke ţelijo jasnejše navedene cilje in dejavnosti na temo spolnost 

v Kurikulumu v vrtce (1999), predstavlja dobro tretjino vseh odgovorov (38 % vseh 

odgovorov). Odgovor, da si strokovne delavke ţelijo dodatnega izobraţevanja na to temo 

predstavlja 36 % vseh odgovorov, sedmino vseh odgovorov (14 %) pa predstavlja odgovor, da 

si strokovne delavke ţelijo bolj sproščene komunikacije o tej temi s sodelavkami ter pomoč 

pri obravnavi te teme. Osmino vseh odgovorov (12 %) predstavlja odgovor, da strokovne 

delavke ne potrebujejo dodatnega izobraţevanja. 

 

Presenetil me je visok odstotek, ki ga je prejel odgovor, da si strokovne delavke ţelijo 

dodatnega izobraţevanja na to temo, saj so se anketirane strokovne delavke v anketi 

opredelile kot dobro poučene o spolnosti. Ta rezultat me sicer veseli, kljub vsemu pa se pojavi 

vprašanje, če ni to le odgovor, ki se od anketirank pričakuje. Pogosto namreč mislimo, da 

dodatnega izobraţevanja ne potrebujemo in da je znanje, ki ga imamo, zadostno.  
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Ko sem strokovne delavke spraševala o tem, koliko so poučene o temah spolne vzgoje, so tri 

strokovne delavke navedle, da ni ustreznih navodil, kaj oziroma kako predšolskim otrokom 

predstaviti teme spolne vzgoje. S tem se tudi sama popolnoma strinjam, zato me je zanimalo, 

če imajo strokovne delavke teţave pri poučevanju otrok o spolnosti. 

 

5.4 TEŢAVE STROKOVNIH DELAVK PRI POUČEVANJU 

OTROK O SPOLNOSTI 
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da ne

 

 

Graf 12: Mnenje strokovnih delavk o tem, ali imajo teţave pri poučevanju otok o 

spolnosti (N odgovorov = 75) 

 

Rost (1991) navaja, da je vzgojiteljica v vrtcu običajno prva zaupna oseba zunaj doma, zato jo 

otrok sprašuje, kar ga zanima, seveda tudi s spolnega področja. Trdi, da za vzgojiteljico v 

vrtcu načelno velja, da obravnava teme spolne vzgoje ter jasno in na otroku ustrezen način po 

resnici odgovori na vsako vprašanje. Zato sem vesela, da je kar dve tretjini strokovnih delavk 

(65 %) mnenja, da nimajo teţav pri poučevanju otrok o spolnosti. 

 

V nadaljevanju sem tiste strokovne delavke, ki so odgovorile, da imajo teţave, prosila, naj 

obkroţijo oziroma dopišejo, katere so te teţave. Presenetljivo je, da je kar tretjina strokovnih 

delavk, ki so prej obkroţile, da nimajo teţav z poučevanjem otrok, tudi odgovarjalo na to 

vprašanje. Torej lahko sklepam, da so jim ponujeni odgovori dali vedeti, da teţave kljub temu 

obstajajo, ali pa so nekatere vprašalnik izpolnile neodgovorno in na hitro. 
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Graf 13: Teţave strokovnih delavk pri poučevanju otrok o spolnosti (N odgovorov = 61) 

 

Odgovor, da ni pravih smernic kako, kaj in koliko otroku povedati predstavlja največji deleţ 

vseh odgovorov (dobro tretjino oziroma 39 % vseh odgovorov).  Tudi C. Schuster Brink 

(1994) se strinja, da je poglavitna teţava pri poučevanju o spolnosti prav pomanjkanje 

otrokom primernih besed. Poudarja še, da vzgojiteljice večkrat ne najdejo pravega trenutka, 

ko bi bilo povsem naravno govoriti o najintimnejšem izmed vseh človeških razmerij – o 

ljubezni, spolnosti, spočetju in rojevanju otrok. 

 

Odgovor, da strokovne delavke ne vedo, kdaj je pravi trenutek, kdaj so otroci dovolj stari, 

predstavlja slabo četrtino vseh odgovorov (23 % vseh odgovorov), presenetljivo pa sledi 

odgovor: Bojim se neugodnih odzivov staršev, ki predstavlja šestino vseh odgovorov (16 % 

vseh odgovorov). Ta rezultat dokazuje, da se strokovne delavke zavedajo, da je spolnost 

skrajno občutljiva tema, ki je tudi v marsikateri druţini še vedno tabu. Glede na to, da so se 

strokovne delavke ocenile kot dobro poučene glede spolne vzgoje, ni presenetil nizek odstotek 

(7 % vseh odgovorov), ki ga je prejel odgovor: O tej temi imam pomanjkljivo znanje. 

 

Le nekaj strokovnih delavk (15 % vseh odgovorov) je odgovorilo, da jim je o spolnosti 

nelagodno govoriti. Vesela sem, da je temu tako, kljub temu pa me je nizek rezultat presenetil. 

Kar tri četrtine strokovnih delavk je namreč mnenja, da je bila spolnost v preteklosti tabu 

tema. Strokovnjaki (npr. Ipavec, 1999; Schuster Brink, 1994), pa se strinjajo, da odrasli, ki 

jim je bila spolnost v mladosti predstavljena kot tabu, na tem področju ne bodo nikoli mogli 

biti zares svobodni.  
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Iz prakse vem, da strokovne delavke v vrtcu otrokom večkrat omenjajo in kaţejo dele telesa 

ter se z njimi igrajo razne igre npr. Pokaţi kje je trebušček? Kje je nosek? Spraševala sem se, 

če strokovne delavke ob teh igrah omenjajo tudi spolne dele telesa. Zanimalo me je, ali je 

čutiti neodobravanja iz preteklosti glede poimenovanj spolnih delov telesa ter ali imajo 

strokovne delavk s tem teţave.   
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spolnih delov telesa pri tej igri ne omenjam

 

Graf 14: Omenjanje spolnih delov telesa pri igrah z otroki (N odgovorov = 75) 

 

Skoraj polovica strokovnih delavk (45 %) je odgovorilo, da spolne dele telesa omenijo le, če 

vidijo, da imajo otroci zanimanje za to. Da spolnih delov telesa ne omenjajo, je priznala dobra 

tretjina strokovnih delavk (36 %), četrtina strokovnih delavk (19 %) pa trdi, da med igro 

vedno omenijo tudi spolne dele telesa.  

 

Takšno igro omenja tudi D. Haffner (2000:30), ki poudarja, da bi morali odrasli omenjati tudi 

spolne dele telesa: »Če otrokom ne omenite spolnih delov telesa, mu sporočate, da tretjina 

njegovega telesa nima imena in je drugačna od ostalih dveh.« 

 

Sama sem bila v vrtcu ţe večkrat priča tej igri, a še nikoli nisem zasledila, da bi vzgojiteljica 

omenila spolne dele telesa. Ta podatek nam pove, da nam je o tem kljub vsemu še vedno 

nelagodno govoriti.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kako strokovne delavke med pogovorom o spolnosti 

poimenujejo spolne dele telesa.  
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Graf 15: Poimenovanje spolnih delov telesa v pogovorih z otroki (N odgovorov = 75) 

 

D. Haffner (2000) navaja, da predstavlja poimenovanje spolnih organov po imenu v 

predšolskem obdobju staršem in vzgojiteljem poseben problem, saj trdi, da so spolni deli 

telesa edini deli telesa, za katere se naučimo olepševalnih izrazov.  

 

Več kot polovica strokovnih delavk (52 %) spolne dele telesa poimenuje, a uporablja 

pomanjševalnice. Da uporablja pravilna imena za spolne organe, je odgovorila dobra tretjina 

strokovnih delavk (38 %), desetina strokovnih delavk (10 %) pa otrokom spolnih delov telesa 

sploh ne omenja.  

 

Presenečena sem nad visokim rezultatom , ki ga je prejel odgovor, da uporabljajo strokovne 

delavke pravilna imena za spolne organe, saj sama namreč v vrtcu še nikoli nisem zasledila 

besed kot sta penis in vulva. Menim, da sem napako naredila sama, saj bi morala v anketnem 

vprašalniku podati, katera so to pravilna imena (penis, vulva) ter katera imena so 

pomanjševalnice oziroma olepševalni izrazi (lulček, lulika, luli …).  

 

D. Haffner (2000) je velika zagovornica tega, da je potrebno pravilno poimenovati spolne dele 

telesa (penis, vulva), trdi namreč, da z olepševalnimi izrazi otroku sporočamo, da so ti deli 

telesa neprijetni oziroma drugačni.  

 

Po mojem mnenju se v  vrtcu v največji meri uporabljata besedi lulček in lulika. Več kot 

polovica strokovnih delavk namreč priznava, da za spolne organe uporablja pomanjševalnice. 
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Tudi C. Schuster Brink (1994) se strinja, da lahko z »uradnimi« izrazi za spolne dele telesa 

otroka seznanjamo postopoma, kar pa pomeni, da ne smemo pozabiti »otroških« izrazov 

pravočasno nadomestiti z uradnimi imeni. Predvsem je pomembno, da spolne organe ne 

predstavljamo z gnusom oziroma s posmehom. 

 

Kljub temu, da je več kot polovica strokovnih delavk (65 %) odgovorila, da nima teţav s 

poučevanjem otrok o spolnosti, jih je od tega kasneje 14 odgovarjalo na vprašanje, katere so 

te teţave, kar nam da vedeti, da teţave obstajajo. To nam potrdi tudi analiza zadnjih dveh 

vprašanj, ki pokaţe, da kar tretjina strokovnih delavk spolnih delov telesa med igro sploh ne 

omenja, več kot polovica strokovnih delavk pa uporablja za spolne dele telesa 

pomanjševalnice oziroma olepševalne izraze. Tako lahko potrdim svojo četrto hipotezo: 

Strokovne delavke imajo teţave pri poučevanju otrok o spolnosti.  

 

Ker je spolnost tabu tema tudi v marsikateri druţini, me je zanimalo, če imajo strokovne 

delavke teţave s starši zaradi obravnave teme spolnosti v vrtcu. 

 

5.5 TEŢAVE STROKOVNIH DELAVK S STARŠI OTROK 

ZARADI OBRAVNAVE TEME SPOLNOSTI V VRTCU 

 

Analiza ankete je pokazala, da se marsikatera vzgojiteljica v primeru, da bi obravnavala teme 

s spolnimi vsebinami, boji neugodnih odzivov staršev. Zato me je zanimalo, če strokovne 

delavke starše sploh obvestijo o tem, da z otroki obravnavajo teme spolne vzgoje. 
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Graf 16: Obveščanje staršev otrok v vrtcu glede obravnave tem spolne vzgoje 

(N odgovorov = 75) 
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Dobra polovica strokovnih delavk (56 %) trdi, da starše glede obravnave spolnih vsebin 

seznani preko oglasne deske, kjer strokovne delavke vsakodnevno objavljajo, o čem se z 

otroki pogovarjajo. O obravnavi tem spolne vzgoje četrtina strokovnih delavk (24 %) starše 

obvesti na roditeljskem sestanku, kjer lahko izrazijo svoje mnenje, 9 % strokovnih delavk pa 

je menja, da ni potrebe staršev obveščati o tem, saj je to stvar vrtca in vzgojiteljev.  

 

Štiri strokovne delavke so dodale, da teme spolne vzgoje obravnavajo priloţnostno, 

nenačrtovano in na pobudo otrok, zato staršev o tem ne obveščajo. Ena anketiranka pa je še 

posebej poudarila, da starše obvešča le o pomembnih dogodkih, kar pa teme spolne vzgoje 

niso. Strokovna delavka se očitno ne zaveda pomena spolne vzgoje. Dve strokovni delavki sta 

dodali, da o tem starše obvestita preko letnega delovnega načrta, ena pa je dopisala, da se o 

teh temah s starši pogovarja na govorilnih urah. 

Rost (1991) poudarja, da bi bilo dobro, da vzgojitelji s pomočjo staršev oblikujejo zamisel, 

kako bi otrokom predstavili osnovna vprašanja spolne vzgoje ter na kakšen način to temo 

obravnavati. Navaja tudi, naj vzgojiteljice staršem pokaţejo material, ki jim bo v pomoč pri 

obravnavi te teme. Predvsem pa poudarja, da je pomembno, da starše s tem seznanimo vsaj 

preko oglasne deske, česar se v največji meri posluţujejo strokovne delavke.  

Če starše vnaprej opozorimo, da bomo v vrtcu obravnavali teme s spolnimi vsebinami, lahko 

preventivno ukrepamo zaradi moţnih nesoglasij, do katerih bi sicer lahko prišlo, če bi otrok 

doma povedal, kaj mu je pripovedovala vzgojiteljica o spolnosti. Strokovne delavke sem 

spraševala, če so mogoče ţe kdaj imele teţave s starši zaradi obravnave teh tem ter kako so 

teţave rešile.  

Rezultati ankete so pokazali, da strokovne delavke v veliki večini (95 %) teţav s starši glede 

spolne vzgoje v vrtcu še niso imele. Le štiri strokovne delavke so namreč podale odgovor, da 

so se s takšnimi teţavami ţe srečale.  

 

Tri strokovne delavke, ki so se ţe srečale s teţavami s starši glede spolne vzgoje otrok, so ta 

problem rešile tako, da so staršem razloţile pomembnost spolne vzgoje in jih prepričale, da je 

spolna vzgoja potrebna. Ena strokovna delavka pa je povedala, da v tednu, ko so obravnavali 

to temo, otroka, katerega starši se s tem niso strinjali, ni bilo v vrtec.  
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Rost (1991) navaja, da smejo starši od vzgojiteljic pričakovati, da ne bodo nasprotovale 

njihovih vzgojnim prizadevanjem. Poudarja pa, da sme tudi vrtec računati na pomoč in 

sodelovanje staršev, saj le skupni vzgojni cilji otroku lahko nudijo gotovost in zavarovanost.  

 

Na podlagi rezultatov lahko potrdim svojo peto hipotezo, da strokovne delavke nimajo 

teţav s starši glede obravnave tem spolne vzgoje. 

 

5.6 MNENJE STROKOVNIH DELAVK O TEM, ALI JE 

KURIKULUM ZA VRTCE (1999) USTREZNA PODLAGA ZA 

OBRAVNAVO SPOLNOSTI V VRTCU  

 

Analiza ankete je pokazala, da si strokovne delavke ţelijo jasnejše navedene cilje in 

dejavnosti v Kurikulumu za vrtce (1999) na temo spolna vzgoja. Zanimalo me je, če 

strokovne delavke sploh poznajo cilje in dejavnosti v (nacionalnem) kurikulumu. Spraševala 

sem jih, če se jih zdi, da je tema spolnost v Kurikulumu za vrtce (1999) dovolj dobro 

zastopana.  

13

17 %

2

3 %

26

35 %

34

45 %

da, tako cilji kot dejavnosti na temo spolna vzgoja so v kurikulumu dovolj dobro zastopani

tako cilji kot dejavnosti so v kurikulu premalo zastopani

ciljev in dejavnosti v povezavi s spolno vzgojo v kurikulu ni

drugo
 

 

Graf 17: Mnenje strokovnih delavk o tem, ali je spolnost v Kurikulumu za vrtce (1999) 

dovolj dobro zastopana (N odgovorov = 75) 

 

Skoraj polovica strokovnih delavk (45 %) je mnenja, da so tako cilji kot dejavnosti v 

Kurikulumu za vrtce (1999) premalo zastopani. Ena strokovna delavka je napisala, da je ciljev 

premalo, da pa to ne predstavlja teţav, saj jim njihovo delo dovoljuje tudi fleksibilnost, tako 
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da lahko zastavijo bolj konkretne cilje, tudi če jih v nacionalnem kurikulumu ni. Dobra 

tretjina strokovnih delavk (35 %) trdi, da so cilji in dejavnosti v Kurikulumu za vrtce (1999) 

dovolj dobro zastopani. Ena strokovna delavka pa je napisala, da se teh ciljev premalo 

posluţujejo in redkeje lotevajo, saj se jih večina še vedno izogiba. Kar dobra šestina 

strokovnih delavk (17 %) je mnenja, da v Kurikulumu za vrtce (1999) ciljev in dejavnosti na 

temo spolne vzgoje sploh ni.  

 

Sama sem v teoretičnem delu diplomske naloge dodobra pregledala cilje in dejavnosti 

povezane s spolno vzgojo v Kurikulumu za vrtce (1999). Cilji in dejavnosti v nacionalnem 

kurikulumu seveda so podani, tako da je šestina strokovnih delavk, ki trdijo, da v nacionalnem 

kurikulumu ciljev in dejavnosti na temo spolne vzgoje ni, napačno odgovorila na vprašanje. Iz 

tega lahko sklepam, da marsikatera strokovna delavka ciljev iz področja spolne vzgoje v 

Kurikulumu za vrtce (1999) sploh ne pozna. 

 

Ker spolna vzgoja ni samostojno vzgojno področje, je cilje in dejavnosti v povezavi z njo v 

nacionalnem kurikulumu teţje najti. Navedeni so namreč pod področjem druţba oz. narava. 

Menim, da je to eden izmed razlogov, zakaj večina strokovnih delavk meni, da je ciljev 

premalo. 

 

Kroflič (2000) navaja, da na vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu bolj kot 

formalni kurikulum, vplivajo izobrazba vzgojiteljev, razumevanje otrokovega razvoja, 

čustveno sprejemanje programa, lokalni pogoji in kultura S tem se strinjam tudi sama in 

menim, da če strokovne delavke ne bodo imele predsodkov o temah s spolnimi vsebinami, 

tudi na cilje v nacionalnem kurikulumu, ki jih je kar nekaj, ne bodo pozabile.  

 

Ker večina strokovnih delavk meni, da so cilji in dejavnosti s področja spolne vzgoje v 

nacionalnem kurikulumu premalo zastopani, nekatere pa celo menijo, da jih ni, zavračam 

zadnjo, šesto hipotezo: Strokovne delavke menijo, da je Kurikulum za vrtce (1999) 

ustrezna podlaga za obravnavo spolnosti v vrtcu.  



67 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, v kolikšni meri je spolnost še vedno tabu tema v 

vrtcu. Zanimalo me je, kakšno je mnenje strokovnih delavk o tem, ali je bila spolnost v času, 

ko so same hodile v vrtec/šolo tabu tema, koliko so strokovne delavke poučene o temah 

spolne vzgoje ter ali imajo strokovne delavke teţave pri poučevanju otrok o spolnosti oziroma 

teţave s starši otrok zaradi obravnave te teme v vrtcu. Zanimalo me je tudi, ali je v 

Kurikulumu za vrtce (1999) tema spolnost dovolj dobro zastopana ter kakšno je mnenje 

strokovnih delavk o tem. V raziskavo je bilo vključenih 75 strokovnih delavk (vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic) iz treh različnih vrtcev.  

Na podlagi dobljenih rezultatov sem potrdila svojo prvo hipotezo, da so strokovne delavke v 

mladosti prve informacije o spolnosti dobile predvsem od vrstnikov ter iz knjig, saj se v 

vrtcu/šoli o spolnosti ni govorilo. Več kot tri četrtine strokovnih delavk je namreč mnenja, da 

se v času njihove mladosti o temah spolne vzgoje v vrtcu/šoli ni govorilo. Tako so bile 

anketiranke primorane informacije o spolnosti iskati drugje. Rezultati prikazujejo, da je 

večina svoje prve informacije o spolnosti dobila od vrstnikov ter iz knjig. Nizek deleţ med 

vsemi odgovori (13 % vseh odgovorov ) je prejel odgovor, da so prve informacije prejele od 

staršev, zato lahko sklepam, da je bila spolnost tabu tema tudi v marsikateri druţini.   

Na podlagi rezultatov, ki sem jih dobila s pomočjo ankete, sem deloma potrdila svojo drugo 

hipotezo: Strokovne delavke menijo, da je spolna vzgoja potrebna ţe v predšolskem obdobju, 

zato to temo vnaprej načrtujejo in otroke motivirajo za razgovor o njej. Kar tri četrtine 

strokovnih delavk (74 %) je namreč mnenja, da je spolna vzgoja potrebna v predšolskem 

obdobju, kljub temu pa le šestina strokovnih delavk (17 %) to temo vnaprej načrtuje in otroke 

motivira za razgovor o njej. Več kot polovica anketirank (53 %) namreč teme spolne vzgoje 

obravnava le, če dajo otroci pobudo za to.  

S pomočjo analize ankete sem deloma potrdila tretjo hipotezo: Strokovne delavke so o temi 

spolnost dobro strokovno poučene in se strokovno ustrezno odzovejo v situacijah, povezanih s 

spolno vzgojo. Vse strokovne delavke so se namreč ocenile kot srednje dobro, dobro oziroma 

zelo dobro poučene o temi spolnost, prav tako se večina strokovnih delavk ustrezno odzove 

ob situacijah, kot so: masturbacija otrok, spolne igre otrok ter vprašanja otrok povezana s 

spolno vzgojo. Skoraj polovica strokovnih delavk ob masturbaciji preusmeri otroka v drugo 

dejavnost, več kot polovica strokovnih delavk ob spolnih igrah otroke v miru vpraša, kaj 

počnejo, saj se zavedajo, da je to posledica njihove radovednosti, nobena strokovna delavka 
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pa otroku na vprašanje, kako je prišel na svet, ne pove, da je še premajhen, da bi to vedel, kar 

bi bil popolnoma napačen odziv. 

Kljub vsemu sem mnenja, da je ta rezultat malce varljiv. To, da so strokovne delavke dobro 

strokovne poučene o spolnosti, je namreč njihovo lastno mnenje. Obstaja namreč verjetnost, 

da so strokovne delavke dobro poučene o svoji lastni spolnosti, primanjkuje pa jim znanja na 

področju spolnosti predšolskih otrok. Na to misel me je pripeljala analiza petega ter desetega 

vprašanja v anketi. Kar dobra tretjina strokovnih delavk (39 %) namreč ni znala odgovoriti na 

to, katere vsebine v povezavi s spolno vzgojo so primerne za predšolske otroke in več kot 

polovica strokovnih delavk (52 %) ni znala navesti niti enega naslova slikanice, primerne za 

predšolske otroke na temo spolne vzgoje.  

Na podlagi dobljenih rezultatov sem potrdila svojo četrto hipotezo: Strokovne delavke imajo 

teţave pri poučevanju otrok o spolnosti, kljub temu da menijo, da so dovolj dobro strokovno 

poučene. Strokovne delavke so se sicer opredelile kot dobro strokovno poučene, kljub temu 

pa je dobra tretjina strokovnih delavk (35 %) priznala, da ima teţave pri poučevanju otrok o 

spolnosti. Kasneje se je tej tretjini pridruţilo še 14 dodatnih strokovnih delavk, ki so tudi 

odgovarjale na vprašanje, katere so te teţave. Strokovne delavke so kot največjo teţavo 

navedle, da ni pravih smernic, kako, kaj in koliko otroku povedati, da ne vedo, kdaj je pravi 

trenutek, kdaj so otroci dovolj stari. Glede na to, da so se anketiranke ocenile kot dobro 

poučene glede spolne vzgoje, ni presenetil nizek odstotek (7 %), ki ga je prejel odgovor: O tej 

temi imam pomanjkljivo znanje.  

Da imajo strokovne delavke teţave pri poučevanju otrok o spolnih vsebinah in da je spolnost 

do neke mere še vedno tabu, sem ugotovila tudi s pomočjo analize zadnjih dveh vprašanj v 

anketi. Strokovne delavke sem namreč spraševala o tem, ali med igro (Kje je trebušček? Kje 

je nosek? …) omenjajo tudi spolne dele telesa ter kako te dele telesa poimenujejo. Kar dobra 

tretjina strokovnih delavk (36 %) spolnih delov telesa pri tej igri ne omenja, skoraj polovica 

strokovnih delavk (45 %) pa spolne dele telesa omenja le, če vidijo, da se otroci zanimajo za 

to. Še večjo teţavo strokovnim delavkam predstavlja poimenovanje spolnih delov telesa. Več 

kot polovica strokovnih delavk namreč ne uporablja pravilnih imen za spolne dele telesa, 

ampak se posluţuje pomanjševalnic oziroma olepševalnih izrazov. Podatek nam pove, da je 

marsikomu o tem še vedno nelagodno govoriti. 

Glede na to, da je spolnost občutljiva tema, sem v diplomski nalogi ugotavljala, ali imajo 

strokovne delavke teţave s starši otrok zaradi obravnave tem spolne vzgoje v vrtcu. Večina 

strokovnih delavk (95 %) je navedlo, da še ni imelo teţav s starši zaradi obravnave teh tem. 

Tri strokovne delavke, ki so se ţe srečale s temi teţavami, so ta problem rešile tako, da so 
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staršem razloţile pomembnost spolne vzgoje in jih prepričale, da je spolna vzgoja potrebna. 

Ena strokovna delavka pa je povedala, da v tednu, ko so obravnavali to temo, otroka, katerega 

starši se s tem niso strinjali, ni bilo v vrtec. Tako sem na podlagi teh rezultatov potrdila svojo 

peto hipotezo, da strokovne delavke nimajo teţav s starši glede obravnave tem spolne vzgoje. 

V diplomski nalogi me je zanimalo, ali je Kurikulum za vrtce (1999) ustrezna podlaga za 

obravnavo spolnosti v vrtcu. Sama sem v teoretičnem delu diplomske naloge dodobra 

pregledala dejavnosti in cilje, povezane s spolno vzgojo, ki so navedeni v nacionalnem 

kurikulumu. Kljub temu, da spolna vzgoja v Kurikulumu za vrtce (1999) ni samostojno 

vzgojno področje, sem jih našla kar nekaj. Spolno vzgojo namreč zajema predvsem področje 

narave, nekaj ciljev in dejavnosti, povezanih s spolno vzgojo, pa najdemo tudi pri področju 

druţba. Zato menim, da je Kurikulum za vrtce (1999) ustrezna podlaga za obravnavo 

spolnosti v vrtcu, medtem ko se strokovne delavke z menoj ne strinjajo. Skoraj polovica 

strokovnih delavk (45 %) namreč meni, da so tako cilji kot dejavnosti iz področja spolne 

vzgoje v nacionalnem kurikulumu premalo zastopani, dobra šestina strokovnih delavk (17 %) 

pa meni, da ciljev in dejavnosti v povezani s spolno vzgojo v kurikulumu sploh ni. Na podlagi 

dobljenih rezultatov sem zavrnila zadnjo, šesto hipotezo: Strokovne delavke menijo, da je 

Kurikulum za vrtce (1999) ustrezna podlaga za obravnavo spolnosti v vrtcu.  

 

Z raziskavo sem prišla do ugotovitve, da je spolnost v vrtcu do neke mere še vedno tabu tema, 

torej tema, o kateri se teţko pogovarjamo. Razočarana sem bila nad odnosom, ki so ga 

nekatere strokovne delavke pokazale ob reševanju ankete (površnost, opominjanje, da je 

anketa teţka), predvsem pa negativno presenečena nad tem, koliko strokovnih delavk v vrtcu 

pravzaprav sploh ne obravnava tem s spolnimi vsebinami in se ne zaveda pomena spolne 

vzgoje. Raziskava mi je dala misliti in sedaj sem še bolj prepričana, da se bom v nadaljnjem 

delu z otroki še bolj trudila, da bom spolnost predstavila brez sramu in zadrţanosti, saj sta 

ljubezen in spolnost pozitivni vrednoti, poleg tega pa so izkušnje, ki jih otrok pridobi v 

predšolskem obdobju tisto, kar močno vpliva na njihovo kasnejše pojmovanje spolnosti in 

odnosov med spoloma. 
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PRILOGA 

 

 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE V VRTCU 

 

 

Spoštovane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic! 

Sem Nika Ivančič, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani – smer predšolska vzgoja. Na 

Vas se obračam s prošnjo za pomoč pri pisanju diplomske naloge z naslovom »Spolnost kot 

tabu tema v vrtcu«. 
Prosim Vas, da anketni vprašalnik, ki je anonimen, izpolnite čim bolj iskreno, saj bom le tako 

dobila ustrezne rezultate, ki mi bomo prišli še kako prav. Vaše odgovore bom uporabila 

izključno za izdelavo raziskovalnega dela diplomske naloge.  

Za sodelovanje se Vam ţe v naprej zahvaljujem! 

Nika Ivančič 

 

 

Vaša starost: ________ let 

 

 

V vrtcu sem zaposlena kot: 

a) Vzgojiteljica 

b) Pomočnica vzgojiteljice 

 

 

1. Ali se je v vašem otroštvu o temi »spolnost«  v vrtcu govorilo? 

a) Ne, nekoč je bila to tema o kateri se ni govorilo 

b) Tudi v preteklosti se je o tej temi govorilo 

c) Drugo________________________________________________________________ 

 

 

2. Na kašen način ste v mladosti sami prišli do prvih informacij o spolnosti? (obkroţite 

lahko več odgovorov) 

a) Iz knjig, priročnikov 

b) Od staršev 

c)   Od vrstnikov 

č)   V vrtcu 

d)   V šoli oz. na fakulteti 

e) Drugo________________________________________________________________  

 

 

3. Ali menite, da je spolna vzgoja potrebna ţe v predšolskem obdobju? 

a) Da 

b) Ne 

 

 

4. Ali v svoje delo z otroki vključujete vsebine spolne vzgoje? (obkroţite lahko več 

odgovorov) 

a) Da, načrtujem in izvajam dejavnosti na to temo 

b) Da, večkrat jih sam/a motiviram za razgovor o tem 

b) Da, če dajo otroci sami pobudo za to 



 

 

c) Ne, takšne priloţnosti še ni bilo 

      č)   Drugo________________________________________________________________ 

 

5. Kaj po vašem mnenju zajema tema »spolnost«? Katere vsebine povezane s spolno 

vzgojo menite, da so primerne za: 

 

a) Otroke prve starostne skupine: ____________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 

b) Otroke druge starostne skupine:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Koliko ste po vašem mnenju poučeni o temi spolnost? (obkroţite številko) 

 

                1                             2                        3                     4                              5 

Zelo slabo sem poučena                              srednje                                zelo dobro sem poučena 

 

Če ste premalo poučeni o tem, kaj menite da je razlog? 

________________________________________________________________________ 

                                                

 

7. Pri vašem delu z otroki, bi si na področju spolne vzgoje ţeleli: (obkroţite lahko več 

odgovorov) 

a) Dodatnega izobraţevanja na to temo  

b) Jasnejše navedene cilje in dejavnosti v kurikulu, primerne za predšolske otroke, na to 

temo  

c)   Bolj sproščeno komunikacijo o tej temi z sodelavkami ter njihovo pomoč pri       

      obravnavi te teme   

č)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

8. Ali imate teţave pri poučevanju otrok o spolnosti?  

a) Da 

b) Ne 

 

      Če jih imate, katere so te teţave? (Obkroţite lahko več odgovorov) 

a) O tej temi mi je nelagodno govoriti 

b) O tej temi imam pomanjkljivo znanje, saj se v preteklosti o tem ni govorilo 

c) Ne vem, kdaj je pravi trenutek, kdaj so otroci dovolj stari 

č)   Ni pravih smernic, kako, kaj in koliko otroku povedati 

d)   Bojim se neugodnih odzivov staršev otrok 

e)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

9. S čim si pomagate pri obravnavi teme spolnost? (Obkroţite lahko več odgovorov) 

a) Pomagam si s strokovno literaturo, slikanicami za otroke… 

b) Pomagam si z modelom človeškega telesa 

c) Pomagam si z različnimi socialnimi igrami 

č)   Pomagam si z lutkami 



 

 

d) Pogovor je najboljše sredstvo za obravnavo te teme 

e) Pomagam si z videom, računalnikom… 

f) Drugo________________________________________________________________ 

 

10. Se vam zdi, da je na voljo dovolj literature povezane s spolnostjo, ki bi vam bila v 

pomoč pri razlagi? 

a) Da, vedno več je literature na to temo 

b) Ne, literature, ki bi mi bila v pomoč, je premalo 

 

Navedite naslove knjig, slikanic…za otroke, ki jih poznate in so otrokom lahko v 

pomoč pri obravnavi tem spolne vzgoje. 

 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

11. Ali starše otrok obvestite o tem, da se boste v vrtcu pogovarjali o temah spolne  

      vzgoje? 

a) Da, starše o tem obvestim na roditeljskem sestanku, kjer lahko povedo svoje mnenje  

b) Da, na oglasno desko dam obvestilo, kjer piše, o čem se z otroki v določenem tednu 

pogovarjamo 

c) Ne, o čem se pogovarjamo v vrtcu, je stvar vzgojiteljev 

č)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

12. Ali ste kdaj naleteli na teţave s starši, ker niso odobravali, da se o tej temi z otroki    

      pogovarjate v vrtcu?  
a) Da 

b) Ne 

 

Če ste naleteli na teţave, kako ste jih rešili? 

a) Te teme zaradi nasprotovanja  staršev nismo obravnavali 

b) Njihovega otroka v tednu, ko smo obravnavali to temo, ni bilo v vrtec 

c) Staršem sem razloţil/a pomembnost spolne vzgoje in jih prepričala 

č)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

13. Se vam zdi, da je tema »spolnost« v Kurikulu za vrtce dovolj dobro predstavljena? 

a) Da, tako cilji kot dejavnosti na temo spolna vzgoja so v kurikulu dovolj dobro  

zastopani 

b) Tako cilji kot dejavnosti so v kurikulu  premalo zastopani 

c) Ne, ciljev in dejavnosti v povezavi z spolno vzgojo v kurikulu ni 

č)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

Kako bi reagirali v situaciji, ko: 

 

…. opazite, da otrok v vrtcu masturbira? 

a)   Otroku povem, da to ni primerno in da naj neha 

b)   Otroka pustim pri miru  

      c)   Obrnem se na pomoč k strokovnjaku 



 

 

      č)   Preusmerim otroka v drugo dejavnost  

d)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

…opazite, da se otroci igrajo spolne igre z vrstniki (npr. zdravnika)? 

a) Zavedam se, da je to le posledica njihove radovednosti, zato jih z mirnim tonom 

vprašam, kaj se igrajo 

b) Otrokom povem, da se tega ne dela ter jih preusmerim k drugi dejavnosti 

c) Dam jim vedeti, da je to nekaj, česar ne dovolim v vrtcu  

č)   Drugo________________________________________________________________ 

 

 

…vas otrok vpraša, kako je prišel na svet? 

a) Otroku povem da je zrasel v maminem trebuhu 

b) Otroku povem, da je še premajhen, da bi to vedel 

c) Izognem se odgovoru 

č)   Otroku razloţim vse o razmnoţevanju 

d) Drugo________________________________________________________________ 

 

 

…se z otroki igrate igro, kjer otroke sprašujete, po delih telesa, npr. kje je trebušček,   

nosek….     

a)  Med igro vedno omenim tudi spolne organe 

b)  Spolne organe omenim le, če vidim, da se otroci zanimajo za to 

c)  Spolnih organov pri tej igri ne omenjam 

      č)  Drugo________________________________________________________________ 

 

 

…se z otroki pogovarjate o spolnosti in morate poimenovati spolne dele organov. 

a) Spolne organe poimenujem, a uporabljam pomanjševalnice 

b) Uporabljam pravilna imena za spolne organe 

c) Otrokom sploh ne omenjam spolnih organov 

      č)   Drugo________________________________________________________________ 

 


