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audz liels Kristiāna Kalniņa

Vai patiešām meitenēm jau no paVisam maza Vecuma ļauts tas pats, Kas puiKām, 
un ir pietieKama izVēle attīstīt saVas intereses?

Meitenes tā 
nedara!

ekspertes

Inese elsIņa, 
klīniskā psiholoģe

Inese lapsIņa, 
klīniskā psiholoģe, 
kognitīvi biheiviorālā 
terapeite
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Varētu šķist – mūsdienās vecāki kļūst 
arvien izglītotāki, ir daudz resursu, kuros 
smelties informāciju par bērnu attīstību, 
tādēļ pamazām sāk mainīties arī attieksme 

braukšanu ar automašīnu biežāk piedāvāja 
bērniem tipiskajā zēnu apģērbā, bet meite-
ņu drēbēs tērptajiem bērniem – lelles, rozā 
rotaļlietas. «interesanti, ka šajā pētījumā 
pēc tam, kad pieaugušajiem atklāja bērnu 
patieso dzimumu, viņi mēģināja taisno-
ties, ka domājuši, ar kurām lietām piedien 
rotaļāties zēnam vai meitenei. tādēļ ir 
skaidrs, ka mēs patiešām savu attieksmi 
pret konkrēta dzimuma bērniem veidojam 
stereotipiski,» skaidro psiholoģe inese 
elsiņa. 

Tu taču esi meitene!
ir pierādīts, ka zēnu un meiteņu 

smadzenēs tomēr ir vairāk līdzību nekā 
atšķirību (pētījumi liecina, ka atšķirīgais ir 
vien vidēji 25%). piemēram, bioloģiskās 
atšķirības nosaka to, ka zēni var būt aktī-
vāki nekā meitenes. tāpēc pirmajos dzīves 
gados zēniem ir dabiska tendence vairāk 

fiziski izpētīt apkārtni, vairāk kustēties, savukārt meitenes agrīnā 
vecumā vairāk darbojas ar sīko motoriku, spēlējas ar mazām 
rotaļlietām. iespējams, tieši tādēļ esam pieraduši, ka meitenes jau 
no agra vecuma lielākoties ir mierīgākas, nosvērtākas, apdomī-
gākas, mazāk iesaistās aktīvās, skaļās rotaļās, kas robežojas ar 
noteikumu pārkāpumiem. taču, ja kādas meitenes temperaments 
tomēr liek viņai būt skaļākai, impulsīvākai un viņai bioloģiski piemīt 
mazāka spēja kontrolēt savas reakcijas, mēs to pamanām – prob-

lēma sākas tad, ja šādu uzvedību uzskatām par nevēlamu tieši 
tāpēc, ka tā ir meitene!

«ja bērnam ir problemātiska uzvedība, tiek pārkāpti noteikumi, 
pilnīgi pietiktu ar aizrādījumu lūdzu, pārstāj skriet! vai esi klusāka! 
taču nereti šim teikumam seko frāze – tu taču esi meitene! un tad 
aizrādījums tiek attiecināts nevis uz bērnu, bet dzimumu, norādot, 
ka tā nu gan meitenēm nav pieņemts uzvesties,» stāsta psiholoģe 
inese elsiņa. tā jau no dzimšanas konkrētajam dzimumam tiek 
piedēvēta konkrēta stereotipiska vēlamā uzvedība atkarībā no 
dzimuma, nevis ņemot vērā bērna vajadzības. 

Kas tu īsts vecis neesi?
bieži notiek arī otrādi – zēnus kaunina, sakot: «beidz taču 

raudāt, kas tu īsts vecis neesi?» patiesībā šādi pieaugušie it kā 
pazemina sieviešu dzimuma lomu attiecībā pret vīriešu dzimu-
mu. ja meitene ir stiprāka, izturas puiciskāk, apkārtējie nereti to 
uztver kā spēka pazīmi. savukārt jūtu, vājuma izrādīšanu saista 
ar meitenēm raksturīgu uzvedību, un, ja tādu novēro zēnam, tā 
stereotipiski tiek uztverta kā vājuma pazīme tas būtībā attaisno 
ideju par abu dzimumu nevienlīdzību – būt par puiku vai pārņemt 
zēniem raksturīgās īpašības ir vērtīgāk nekā būt par meiteni vai 
uzvesties kā meitenei.

arī meitenēm, tāpat kā zēniem, var būt dusmu lēkmes, viņas 
nonāk konfliktsituācijās, pārbauda vecāku noteiktās robežas 
un piedzīvo vecumposmu krīzes. jā, meitenēm bioloģiski ātrāk 
attīstās valoda un spēja regulēt savu uzvedību un emocijas, bet, ja 
kādai meitenei šīs prasmes padodas grūtāk, to uzreiz uzskata par 
kaut ko ārkārtēju. labākais, ko šādā gadījumā var darīt vecāks, 
– norādīt, kādu uzvedību gaida no bērna, taču neuzsverot viņa 
dzimumu. «abiem dzimumiem jāmācās sadarboties, nomieri-
nāties, atpazīt emocijas, kā arī jāapgūst citas sociālās prasmes. 
tā kā meitenēm ātrāk attīstās valodas spējas, viņas veiksmīgāk 
un agrāk iemācās komunicēt ar citiem, piemēram, var pieiet un 
palūgt – lūdzu, iedod man lāpstiņu! nevis to vienkārši atņemt 
citam bērnam, kas, protams, izraisa konfliktus,» skaidro psiholoģe, 
kognitīvi biheiviorālā terapeite inese lapsiņa. 

Rotaļlietas ierobežo intelektu?
lai gan mūsdienās vecāki ir elastīgāki rotaļlietu izvēlē, arī šajā 

ziņā pastāv stereotipi: lielākoties meitenēm jārotaļājas ar lellēm, 
zēniem – ar automašīnām un klučiem. tomēr, ja meitenēm ir maz 
vai vispār nav rotaļlietu, kuras stereotipiski uzskatām par zēnu 
lietām, mēs patiesībā meitenes aplaupām intelektuāli. piemēram, 
nepiedāvājot klučus vai konstruktorus, dodam meitenēm daudz 
mazāk iespēju attīstīt vizuāli telpisko domāšanu, kas vēlāk node-
rēs skolā, mācoties matemātiku, dabaszinātnes un vēlāk dzīvē 
varbūt kļūstot par projektētāju vai it profesionāli. šādu tendenci 
apstiprina arī pētījumi – zēniem vizuāli telpiskā domāšana mēdz 
būt vairāk attīstīta nekā meitenēm. 

«Vecākiem un skolotājiem ļoti jāpiedomā, lai nepiedāvātu bēr-
nam vienpusējas aktivitātes un nestūrētu kuģi tikai vienā virzienā, 
bet piedāvātu attīstīt daudzveidīgas prasmes,» skaidro psiholoģe 
inese elsiņa. līdzīgi, protams, ar zēniem – varam pārskatīt rotaļlie-
tu plauktus vai rotaļu kasti, un, ja tajā nav nevienas lelles vai rotaļu 
cilvēciņu, ir vērts aizdomāties, vai tādējādi nenoslāpējam bērna 
dabisko interesi par aprūpi, gādāšanu par citiem, sociālajām 
prasmēm.

joprojām lielākajā daļā skolu mājturības un darbmācības 
stundas tiek dalītas atkarībā no bērna dzimuma: zēniem jāmācās 
skrūvēt, meitenēm – tamborēt un cept pankūkas. lai gan patiesī-
bā abiem dzimumiem būtu jāapgūst gan viens, gan otrs – uztaisīt 
ēst, piešūt pogas un nepieciešamības gadījumā skrūvēt skrūves. 
«svarīgi vērot, kādas ir bērna intereses. jebkas var būt piemērots 
gan zēniem, gan meitenēm neatkarīgi no tā, vai tas ir futbols, 
kāpšana kokos vai rotaļas ar rozā ponijiem. atceros, pirmajā klasē 
notika loterija. es biju slima, un klasesbiedrene atnesa manu 

Abiem dzimumiem būtu 
jāapgūst gan viens, gan 
otrs – uztaisīt ēst, piešūt 
pogas un nepieciešamības 
gadījumā skrūvēt skrūves. 

– tiek pievērsta būtiska uzmanība ne vien 
priekšstatiem, kādam būtu jābūt bērnam 
atbilstoši viņa dzimumam, bet vairāk tieši 
bērna vajadzībām atbilstoši situācijai. to-
mēr ir skaidrs, ka visos laikos un arī mūs-
dienās mums ir priekšstati par to, kādam 
jābūt zēnam un kādai – meitenei, un tas 
ietekmē arī mūsu attieksmi pret bērnu. 

Kādā pētījumā aptuveni gadu veciem 
bērniem (šajā vecumā dzimumu atšķirības, 
ja bērni ir apģērbti, ārēji vēl nav tik izteik-
tas) tika samainīts apģērbs. puikām uzvilka 
drēbes, kuras pieaugušie saista ar meiteņu 
apģērbu, bet meitenēm – apģērbu, kas 
tiek pieņemts kā zēniem domāts. tad 
pētnieki novēroja, kā pret mazuļiem izturas 
pieaugušie – bērnu aprūpes speciālisti. un 
patiešām – pieaugušie piedāvāja bērniem 
tādas rotaļlietas vai aktivitātes, ko stereoti-
piski piedēvējam konkrētajam dzimumam, 
piemēram, rotaļāšanos ar bumbu vai 
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Rozā un zils
sociāli konstruēts priekšstats ir arī tas, ka 

meitenēm jau no zīdaiņa vecuma it kā piedien vilkt 
rozā apģērbu, zēniem – zilu. turklāt nereti lielvei-
kalos zīdaiņu apģērbu piedāvājums ir tikai šajās 
meiteņu un puiku krāsās, atrast neitrālas krāsas 
apģērbu ir grūti. starp citu, pagājušā gadsimta 
piecdesmitajos gados zīdaiņiem nebija vienas 
noteiktas apģērba krāsas atkarībā no dzimuma 

un visi mazuļi tika tērpti baltā. tas ir 
mūsdienu mārketinga paņēmiens, 
kas patiesībā dod mums signālu: lai 
tu būtu normāls, puikam jāvelk zilas 
drēbes, bet meitenēm – rozā. pro-
tams, vecāki ir ļoti jūtīgi – ka tikai ne-
nošaut greizi! –, tāpēc labāk izvēlēties 
ierasto, tad neviens neuzdos liekus 
jautājumus un nepaudīs neizpratni.

šķiet, ka vienas no vecāku spē-
cīgākajām bažām ir bailes par sava 
bērna seksualitāti – vai bērnam netiks 
nodarīts pāri, ja viņš pielaikos šķietami 
pretējā dzimuma krāsas apģērbu? Vai, 
ļaunākajā gadījumā, zēns rotaļājoties 

uzvilks svārkus? tomēr tas pilnīgi noteikti nenozīmē, ka, šādi 
spēlējoties, varētu mainīties bērna seksuālā orientācija. «bērni, 
atdarinot cits citu, paplašina redzesloku. rotaļājoties ar lellēm, 
bērni mācās veidot dialogus, izspēlēt sižetu, runājot attīsta 
verbālās spējas, kas īpaši svarīgas skolā,» skaidro psiholoģe 
inese lapsiņa. 

pašlaik vecāki kopumā baidās no vērtību pazaudēšanas, un 
viņu bažas ir pamatotas, jo mūsdienās ir ļoti daudz informā-
cijas, tādēļ ir saprotams, ka cilvēki grib turēties pie skaidrī-
bas un savā ziņā skaidra stereotipa, kas ir meitenes vai zēna 
apģērbs. tas, protams, nenozīmē, ka mums speciāli jādara 
otrādi – apzināti jāģērbj bērns un jāpiedāvā viņam rotaļlietas 
pretēji tam, kas pieņemts viņa dzimumam, vienkārši jāapzinās 
un jāpieņem, ka bērnam vajadzīgas pēc iespējas dažādākas 
aktivitātes, kas varbūt ne vienmēr saskanēs ar mūsu gaidām 
un priekšstatiem, kā jārotaļājas puikām un kā – meitenēm. 
«mums nav jākrīt galējībās, galvenais ir ikdienas situācijās 
apzināti piedomāt, kā mēs sarunājamies ar bērnu, kādus 
vēstījumus gribam nodot un ko gribam ar tiem panākt,» stāsta 
inese elsiņa.

jaunākie pētījumi psiholoģijā gan liek domāt, ka stereotipu 
audzināšana pašreiz vairs nav tik izplatīta kā agrāk. turklāt 
audzināšana, ņemot vērā dzimumu stereotipus, tik daudz neie-
spaido bērna uzvedību, dzimumu stereotipi drīzāk ietekmē to, 
cik pieņemts vai atšķirīgs bērns jūtas, darot to, kas viņam patīk 
vai padodas. tas ir viens no skaidrojumiem, kāpēc sievietes 
mazāk izvēlas strādāt profesijās, kas saistītas ar matemātiku, 
– meitenēm patiešām ir mazāka interese par to. taču tām, kam 
šāda interese ir, daudz vērtīgāka būs audzināšana, kas brīva 
no dzimumu stereotipiem, – tas palīdzēs saglabāt un attīstīt 
viņu interesi, netērējot laiku un enerģiju, lai pārvarētu pretes-
tību. un nākotnē viņām ir tikpat lielas vai pat lielākas karjeras 
iespējas nekā vīriešiem, kaut gan jomās, kas saistītas ar mate-
mātiku, vairāk strādā vīrieši.  s
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bērniņu gaidot

Kad apKārt staigā sliKtās 
baKtērijas un Vīrusi, ļoti 
sVarīgi iemācīt bērniem Kārtīgi 
mazgāt rociņas ar prieKu.

1.

3.

5.2.

4. 6.

Plaukstiņa pret plaukstiņu, un abas 
draudzējas!

Viena plauksta uz otras, 
abas saķērušās.

Plauksta pret plaukstu, pirkstiņi 
saķeras kopā un kārtīgi izvingrojas.

Pirkstu sakabīte – uz vienu pusi un 
pēc tam uz otru.

Nomazgājam īkšķīti. Vārām, vārām putriņu...

Dvielītis
Jauks un krāsains trikotāžas mutes dvielītis 
ar vieglu frotē oderīti. Ērti paķerams līdzi, ja 

jādodas ciemos vai pastaigā. 
2,75 eiro, zanzan.lv

Mitrās salvetes
Ērti var paņemt līdzi, lai notīrītu 
rociņas, ja nav iespējas tās nomazgāt 
ar ūdeni. Attīrošās salvetes ir pagata-
votas no mīksta auduma un satur eļļu 
emulsiju, kas delikāti attīra jutīgu ādu. 
Nesatur parabēnus, nātrija laurilsulfā-
tu, krāsvielas un alkoholu. 
4,99 eiro, chicco.lv

Sūklītis 
Dabisks jūras šķiedras 
sūklītis mazuļa ādas 
maigai mazgāšanai. 
9,99 eiro, Chicco.lv

loterijas dāvanu – domino. pajautāju, 
kas tad ir viņai, un viņa nopūtās – ai, 
tikai kravas mašīna! es teicu – labi, 
samainīsimies, es būšu priecīgāka, ja 
man būs kravas mašīna, nevis domino,» 
atceras inese lapsiņa. 

skaidrs, ka mums nevajag obligāti pie-
prasīt, lai sievietes bruģētu ceļu vai darītu 
citus smagus darbus. taču no psiholo-
ģiskā viedokļa ir būtiski, lai meitenes būtu 
saskaņā ar sevi un viņu vēlmes un intereses 
jau no agras bērnības neapslāpētu stereoti-
piskas gaidas, kas it kā piedien viņas dzimumam. pie-
mēram, ja meitene vēlas rotaļāties ar mašīnām, tad 
viņai ir motivācija šo rotaļlietu izpētīt, iepazīt un tas ir 
jāļauj. «man pašai ir divi dēli, un mums mājās, pro-
tams, nav tik daudz tā dēvēto meiteņu rotaļlietu, bet, 
aizejot ciemos, dēli labprāt pabraukā ar leļļu ratiņiem. 
tas ir tikai dabiski – ļaut bērnam izzināt to, kas viņam 
ir jauns,» saka psiholoģe inese elsiņa. un, ja kāda 
rotaļlieta tobrīd bērnam ir aktuāla, tad tas viņam ir arī 
vajadzīgs. tāpēc mums, vecākiem, tas jāpieņem, 
nevis jānosaka, ar ko bērnam jārotaļājas, kas viņam 
vajadzīgs un, galu galā, kā viņam jājūtas.

Dusmosies – kļūsi krunkaina!
turpinot bērna audzināšanā vadīties pēc pieņemtajiem dzimu-

mu stereotipiem, bērnam pieaugot, pastiprinās mūsu gaidas par 
to, kādai jābūt sievietei vai vīrietim, un ja šīs gaidas dabiski netiek 
piepildītas, var ciest bērna, pusaudža un vēlāk jau pieaugušā 
emocionālā veselība.

«piemēram, džona hopkinsa universitātē baltimorā pirms 
dažiem gadiem veica apjomīgu pētījumu par 15 pasaules valstīm, 
kurā secināja, cik ļoti cilvēki sociāli konstruē savas lomas un cik 
ļoti lielā mērā bērni un jaunieši mēdz uzvesties atkarībā no sev 
piedēvētajām lomām, un tajā mēdz būt pretrunas,» skaidro inese 
elsiņa. «piemēram, šanhajā meitenes jau no agra vecuma tiek 
ļoti mudinātas būt patstāvīgas, finansiāli neatkarīgas no vīriešiem, 
taču vienlaikus viņām tiek stāstīts, ka ļoti svarīgi būt labai sievai 
tādā izpratnē, ka jāgādā par savu vīru, un, ja viņa nerūpēsies par 
mājas soli, tad vīrs sievu nemīlēs.» tā arī meitenes, pamazām 
pieaugot, cenšas piepildīt apkārtējo gaidas atbilstoši pieņemta-
jiem stereotipiem, kas var raisīt iekšējas pretrunas, – iespējams, 
viņas rīkojas tā, kā nevēlas, līdz ar to pieaug neapmierinātība ar 
sevi. tādēļ var teikt – pieņemtās dzimumu lomas var uzlikt mums 
pienākumus rīkoties tā, kā paši varbūt nemaz nevēlamies.

šajā pašā pētījumā secināts, ka visās valstīs novērojama 
orientēšanās uz meiteņu izskatu – to uztver kā vienu no būtiskāka-
jām meitenes un sievietes īpašībām, kas nodrošinās veiksmi visās 
dzīves jomās. protams, te nav runa par to, ka meitenei jābūt nevī-
žīgai, nekārtīgai un nav jārūpējas par sevi, bet gan par vēl lielākām 
prasībām pret sevi, kuras mūsdienās ir raksturīgas sievietēm un 
kuras no viņām tiek gaidītas.

inese lapsiņa atgādina, ka reizēm meitenēm joprojām saka – 
nesavelc dusmīgu seju, kļūsi neglīta! – vai arī: ja dusmosies, piere 
kļūs krunkaina. «šķiet, ka šāds uzskats nāk no senākiem laikiem 
– tātad meitenēm nav piedienīgi dusmoties, jābūt smaidīgām, 
negatīvās emocijas it kā netiek akceptētas,» skaidro psiholoģe.

audz liels

Šķidrās ziepes
Īpaši izstrādāta šķidro ziepju 
formula ar alvejas un kliņ-
ģerīšu ekstraktiem un augu 
izcelsmes virsmaktīvām 
vielām efektīvi un saudzīgi 
nomazgā roku ādu.
4,19 eiro, purenn.com

Auzu, kumelīšu ziepes
Nomierinošā kumelīte un auzas maigi attīra 
un kopj jutīgu ādu jau no pirmās bērna dzī-
ves dienas. Mīkstās ziepes ķermeņa, sejas 

un roku ādu padarīs tīru un priecīgu.
7,20 eiro, madaracosmetics.lv

Ikviens bērns sapratīs šādu roku mazgāšanas mācību:

Soliņš
Ērts soliņš, uz kura pakāpties, lai 
mazais varētu aizsniegt ūdenskrānu. 
3,09 eiro, Ikea, lietasmajai.lv

Mazgāšanās gels
Piemērots maigas ādas kopša-
nai. Nesatur alerģiskas smaržvie-
las un nekairina acis. Pateicoties 
ērtajam dozatoram, tas ir viegli 
lietojams arī tad, ja brīva tikai 
viena roka.
5,29 eiro, Bübchen, pirkumins.lv

Mazgājam rokas 
 ar prieku

Piena ziepes
Tīri, droši un vienkārši – 
maigas ziepītes saudzīgi attīra 
mazuļa ādu, padarot to zīdai-
nu. Neizraisa alerģiju, nekaitē 
pat visjutīgākajai ādiņai. 
2,95 eiro, chicco.lvKrēms

Mīkstina, baro un aktīvi 
atjauno mitruma līdz-
svaru ādā. Mandeļu un 
saulespuķu eļļas, kā arī 
šī sviests atjauno ādas 
lipīdu aizsargbarjeru. Var 
izmantot zīdaiņiem no 
dzimšanas. 2,27 eiro, 
Bübchen, pirkumins.lv


