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• Švab, Alenka, Humer, Živa. 2013. I only have to 
ask him and he does it: active fatherhood and 
(perception of) division of family labour in 
Slovenia. Journal of comparative family studies. 
Let. 44, št. 1. , str. 57-78.

Dva vira empiričnih podatkov: 
• Aplikativni projekt: “Novi trendi v starševstvu: 

analiza očetovstva in predlogi za izboljšave
družinske politike na tem področju”. Vodja
projekta: prof. dr. Tanja Rener, FDV, 2004-2008.

• Živa Humer: doktorska disertacija “Etika skrbi, 
spol in politika: procesi relokacije skrbi med 
zasebno in javno sfero”. FDV, 2009.



Opis in namen raziskav

• Aplikativni projekt: pet fokusnih skupin z očeti 
in materami predšolskih otrok otrok, 
sodelovalo je 28 staršev.
Prakse očetovanja ter delitev družinskega dela

• Doktorska disertacija: 60 pol strukturiranih 
intervjujev z materami in očeti predšolskih 
otrok (36), s starimi starši ter z varuškami
 skrbstvene prakse ter delitev družinskega 
dela po spolu



Ključne ugotovitve

• Obrat od tradicionalne delitve dela k večji
vpletenosti moških v družinsko delo, še
posebej skrb za otroke

• Podporni model očetovstva
• Spolne razlike v starševanju in opravljanju

družinskega dela
• Karakteristike spolne delitve družinskega dela: 

podobnost z zahodnimi trendi ter specifike



Ključne ugotovitve…
* Kvalitativne razlike:
- Po tipu opravil
- Boljša pogajalska pozicija
- Večja časovna fleksibilnost
* Družbena konstrukcija materinstva kot
primarne starševske vloge podporna vloga
očetov
* Neformalne družinske mreže – podpora in 
hkrati kot ovira za aktivno očetovanje
* Usklajevanje dela in družine



Zaključki

• Razlogi za aktivno očetovanje
 pragmatične strategije delovanja v 
vsakdanjem življenju

• Očetovstvo kot del “zavlačevane
revolucije” (A. Hochschild)


	“Samo vprašam ga, pa naredi.” Aktivno očetovstvo in percepcije delitve  družinskega dela v Sloveniji
	Slide Number 2
	Opis in namen raziskav
	Ključne ugotovitve
	Ključne ugotovitve…
	Zaključki

