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KAKO OČETOVA ODSOTNOST VPLIVA NA OTROKA?

Povzetek
Dandanes zaradi različnih družbenih sprememb na žalost, vse več otrok živi in odrašča v t. i.
'nepopolnih' družinah, kjer je že od nekdaj zelo pogosto prisoten tudi lik odsotnega očeta.
Gre za fenomen odsotnosti, ki zajema med drugim tudi fizično prisotnost očeta v kombinaciji
z njegovo čustveno odsotnostjo (torej se lahko za odsotne smatra tudi tiste očete, ki so sicer
fizično prisotni v življenju otroka). V svojem diplomskem delu se v teoretičnem delu
ukvarjam predvsem z očetom in njegovo vlogo v družini, z otrokovo naravno potrebo po
očetovskem liku skozi celotno dobo odraščanja in tudi kasneje v življenju, s posledičnimi
težavami, s katerimi se lahko soočajo otroci in odrasli, pri katerih je bil prisoten tovrsten lik
očeta. V empiričnem delu sta predstavljeni analizi kvalitativne raziskave, pri kateri sem
izvedla dva intervjuja, z moškim in žensko, ki sta oba odraščala brez prisotnosti očeta. Kot
ugotovljeno že v sami teoriji, predstavlja oče pomemben člen pri oblikovanju otrokove
osebnosti, samopodobe, spolne vloge, odnosov z zunanjim svetom, spoznavnih sposobnosti
... Z gotovostjo lahko trdim, da je ustrezen očetovski lik lahko eden izmed varovalnih
dejavnikov v razvoju in življenju otroka.

Ključne besede: oče, odsotnost očeta, odnosi, osebnostni razvoj, partnerski odnos,
nadomestni lik(i) očeta

HOW DOES THE ABSENCE OF THE FATHER AFFECT ON
A CHILD?

Abstract
Due to various social changes nowadays, sadly more and more children live and grow up in
so called »imperfect« families, where the figure of the absent father has been present for
quite some time. This is a phenomenon of absence which among other things also involves
the physical presence of the father in combination with his emotional absence (this means
that an absent father is also one who is physically present in the life of the child). The
theoretical part of my diploma paper is dedicated mostly to the father and his role in the
family, the child’s natural need for a father figure throughout childhood and later in life and
consequent problems faced by children and adults where this kind of father figure is
present. The empirical part presents two analyses of a qualitative research containing two
interviews, with a man and a woman, who have grown up without the presence of the
father. As already pointed out in the first part, the father is an important factor in the
shaping of the child’s personality, self-image, sexual role, relationships with the outer world,
cognitive abilities etc. I can claim with certainty that the father figure may be one of the
protective factors in the development and life of the child.

Keywords: father, absence of father, relationships, personal development, interpersonal
relationship, surrogate father figure(s)
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I. UVOD
'Ni težko postati oče,
mnogo teže je biti oče!' (Wilhelm Busch)

Fenomen odsotnega očeta sega že daleč v človeško zgodovino, kar pomeni, da tako nimamo
opravka z nekim novim pojavom znotraj družine, pač pa gre bolj za to, da imamo v današnji
postmoderni dobi, zaradi vseh družbenih sprememb, predvsem drugačno, spremenjeno
predstavo o očetovskem liku. 'Novo očetovstvo je v postmodernosti definirano predvsem z
večjo vpletenostjo očetov v (nova) razmerja z otroki' (Švab, 2001, str. 125). Veliko bolj se
ukvarjamo s pojmom kaj pomeni 'biti oče', večji poudarek dajemo emocionalni vezi med
očetom in otrokom, skratka oče ni več le materialni oskrbnik družine. Vse to se danes odraža
tudi na družbi, ki je očetu omogočila, da se v kar se da enakovredni meri posveča, vključuje
in prevzema odgovornost na področju vzgoje in oskrbe otrok. Skratka, oče dandanes vse bolj
predstavlja podporo in oporo partnerki v nosečnosti, izraža in izkazuje zanimanje ter skrb za
razvoj novorojenčka, je vedno bolj aktiven in prisoten pri rojstvu otroka, ima možnost
očetovskega dopusta, ipd.
Hkrati se prav tako večina ljudi zaveda, da je za zdrav razvoj otroka pomembna prisotnost
obeh roditeljev, po drugi strani pa ne moremo mimo dejstva, da žal vse več otrok odrašča
brez aktivne in ustrezne prisotnosti očetovskega lika. Kaj slednje pomeni in kako se odraža
na otroku samem, njegovem razvoju ter funkcioniranju v življenju na sploh, so osnovna
vodila, ki so me usmerjala pri samem raziskovanju. Namen diplomskega dela je bil prav tako
analizirati doživljanja oseb, ki sta odraščali brez prisotnosti očeta. Skozi svoje diplomsko delo
sem izhajala iz predpodstavke, da oče torej predstavlja nenadomestljiv lik v otrokovem
življenju, ki v dopolnjevanju z maminim likom, otroku v samem otroštvu in dobi odraščanja
da najboljšo popotnico ter odskočno desko za življenje.
V teoretičnem delu so tako najprej predstavljene teoretične predpostavke, ki raziskujejo in
predstavljajo tovrstno tematiko, v empiričnem delu pa so predstavljeni rezultati in
interpretacija kvalitativne raziskave, ki zajema dva intervjuja z moškim in žensko, ki sta
odraščala brez ustrezne prisotnosti očeta.
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II. TEORETIČNI DEL
1 OČETOVSTVO NEKOČ IN DANES
S spremembami in preskoki, ki jih prinaša sodobni, moderni čas, se vzporedno spreminjajo
tudi zahteve ter prinašajo vedno nove možnosti za posameznike in njihove vloge, ki jih
prevzemajo, tako znotraj družine, kakor tudi v družbi. Tako kot so se prav gotovo spremenili
odnosi med družinskimi člani, se je spremenilo tudi očetovo mesto, vloga in položaj v
današnji družini, saj je zaradi sistemske povezanosti članov znotraj družine same,
popolnoma nemogoče, da bi se preoblikovala le vloga enega družinskega člana, ostale pa bi
ostale nespremenjene. Če je oče še pred deset in deset tisočimi leti veljal za tistega, ki se je
ukvarjal z lovom in ribolovom ter s tem skrbel predvsem za materialno varnost družine,
branil ozemlje, povezoval družino z dogajanjem zunaj nje, se je njegova vloga kasneje skozi
zgodovino rahlo spreminjala, dandanes pa je postala popolnoma drugačna (Žmuc-Tomori,
1989).
Ampak vseeno, dandanes so očetje postavljeni pred zelo težko nalogo in jim je verjetno
težko prestopiti v vlogo sodobnega očeta, ker je še večina od njih odraščala v družinah,
drugačnih od današnjih. Vzgajani so bili v družinah, kjer sta bili vlogi očeta in mame strogo in
ostro ločeni, kjer je bila nega otroka stvar mame, saj oče ni smel otroku pokazati čustev, ker
je mehkoba takrat nakazovala šibkost. Danes pa gre za povsem drugačen koncept in se zdi
šibko, če oče ni mehak v odnosu do svojih otrok. Prav zaradi slednjega lahko govorimo o
procesu oblikovanja sodobnega očetovskega lika, saj oče ne more kar naenkrat prevzeti
nove vloge, ki je tako zelo drugačna od vloge, ki jo je bil vajen v svojem otroštvu (Tambolaš,
2006). Znano je, da so v ozadju vsakega očetovstva spomini in čustva iz lastnega odraščanja,
istovetenje s seboj kot otrokom in prav tako tudi istovetenje s svojim lastnim očetom
oziroma likom, ki je v njegovem otroštvu prevzel očetovo vlogo (Žmuc Tomori, 1989).
Avtorica se tako sklicuje na psihoanalitski pristop, da človeka gradijo njegove pretekle
izkušnje, kar pomeni, da na to, kakšen bo moški kot oče, med drugim vplivajo tudi osebne in
čustvene izkušnje s pomembnimi ljudmi iz časa, ko je bil on otrok in ko je odraščal.
Avtorica Zavrl (1999, str. 21) pravi, da dandanes 'očetje vsekakor niso več kar so bili. Ne
zgledujejo se več po liku suverenega patriarha, glave družine, ki ukazuje ženi in otrokom'. Če
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povzamemo misli avtorjev Košiček in Košiček (1980) je danes tu oče, ki ima, tako kot mati,
rad svojega otroka, mu to tudi izkazuje, je čustveno zrel, neobremenjen s predsodki in
stereotipi o očetovstvu in se ukvarja z novorojenčkom od prvega dne njegovega življenja
dalje ali pa že celo prej.

2 OČETOVANJE oz. OČETOVSKA VLOGA
V prejšnjem poglavju je tako na kratko predstavljen bistven preobrat v samem pojmovanju
in položaju očeta na sploh v družini, v nadaljnjih poglavjih pa sledi bolj podroben pregled
očetovske ustrezne vloge, prisotnosti ter seveda samega pomena oziroma bistvenosti letega za posameznega otroka.
Tako mati kot oče bistveno in pomembno vplivata na otrokov zdrav razvoj, zato bi se bilo
zgrešeno in nespametno ustavljati ob vprašanju, kdo daje otroku več in tehtati kdo je bolj
pomemben za zdrav razvoj otroka in njegov napredek (Žmuc-Tomori, 1989).
Že uvodoma je potrebno opozoriti na dejstvo, ki se ga velikokrat v vsakdanjem laičnem
poznavanju te problematike prezre in sicer, da lahko očetje (kot tudi matere) vplivajo na
svoje otroke tako v pozitivnem kot tudi v negativnem smislu. Premalokrat se namreč
zavedamo, da lahko očetova prisotnost pripomore k razvoju otroka in mu na nek način
pomaga na njegovi življenjski poti, prav tako pa ga lahko v enaki ali še večji meri prizadene.
V današnji družbi še vedno velja prepričanje, da je oče manj pomemben pri vzgoji otrok kot
mama, kar izhaja iz obdobij, ko so prevladovali patriarhalni odnosi, po drugi strani pa je
dandanes vse manj tistih očetov, ki tako nego, skrb in vzgojo otroka prepustijo izključno
materi (Košiček in Košiček, 1980). Prav je tako, saj je še posebej to prvo obdobje otrokovega
življenja zelo pomembno, ker gre za obdobje, v katerem je otrok zelo dojemljiv za vse
zunanje vplive, za oblikovanje življenjskega načina, ki ga pogojuje vedenje odraslih. Vsega
česar se otrok v tem obdobju nauči in osvoji, nosi s seboj vse življenje (Brajša, 1987). Da je
zgodnje obdobje otrokovega življenja pomembno pri navezavi odnosa oče-otrok zelo
pomembno navaja tudi avtorica Žmuc Tomori (1989), ki opozarja, da očetje zaradi lastnega
udobja, tako nekritično prevečkrat prevzamejo splošno znano mnenje v družbi, češ da jim
pač delo z otroki ne gre in se posledično umaknejo v vlogo pomožnega spremljevalca
otrokovega zgodnjega razvoja ter zamudijo tista prva leta, ki so za oblikovanje njihovega
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odnosa z otrokom bistvenega pomena. Tako je velikokrat mati tista, ki je vedno ob otroku,
skrbi zanj, zadovoljuje otrokove zgodnje potrebe, oče pa je tisti, ki ga običajno ni, ko pa se
vrne oziroma ponovno pojavi, pa je mnogokrat žal že prepozno, saj ga lahko otrok v
kasnejših obdobjih doživlja kot tujca, nepovabljenega gosta, kot tistega, ki kvari njegov
odnos z materjo (Brajša, 1987). Povsem običajno je namreč, da se otroci toliko bolj navežejo
na tisto odraslo osebo, ki mu posveča več pozornosti, ljubezni in časa (Košiček in Košiček,
1980). Iz tega lahko torej obrazložimo in potrdimo tezo, ki jo očetje zelo radi podajo kot
opravičilo za svojo neprisotnost, češ da so otroci bolj navezani na mame ter da je njihova
duševna vez z otroki bolj šibka oziroma površna. Avtorja Košiček in Košiček (1980, str. 156) v
zagovor navajata, da so 'otroci običajno res bolj navezani na mamo, pa ne zato, ker je
njihova potreba po očetovi ljubezni manjša, temveč zato, ker se matere v povprečju več in
bolj intenzivno ukvarjajo z njimi'. Ne pozabimo, da se lahko zgodi tudi obratno, da oče daje
otroku več čustvene topline in na sploh sebe kot mama in takrat vedno opazimo, da otrok
bolj ceni očeta, da mu je bolj privržen, mu bolj zaupa in je raje v njegovi družbi (prav tam).
Svojo vlogo v 'odrivanju' očetov stran od njihovih otrok pa lahko na nek način odigrajo tudi
matere le-teh otrok. V takšnih primerih gre predvsem za preveč zaskrbljene in oblastne
matere, ki se bojijo, da z otrokom nihče ne bo znal ravnati tako dobro in pravilno kakor one
same, tako posledično vso nego in skrb za otroka prevzamejo nase in ne pustijo nikomur, da
bi posegal na 'njeno' področje. Ne prenesejo namreč, da bi se otroci navezali še na koga
drugega (Žmuc-Tomori, 1989).
Pomembno je namreč poudariti, da če na očetovsko vlogo gledamo s perspektive, ki ni
obremenjena z raznimi družbenimi predsodki in stereotipi o očetovstvu, lahko spoznamo in
zagotovo trdimo, da lahko oče rojenemu otroku da vse, kar mu daje mama, razen ene same
stvari - ne more ga namreč dojiti (Košiček in Košiček, 1980).
Zakaj potemtakem oče ne bi mogel vestno in z veliko ljubezni skrbeti in negovati otroka kot
to počne mama? Zakaj ga tako ne bi mogel prav tako vzgajati z enako mero ljubezni kot
mama?
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2.1 OTROKOVA POTREBA PO OČETU
Kdaj je otrok v fazi, ko potrebuje očeta? Ga sploh potrebuje? Kaj vse lahko oče nudi otroku,
kar mu mama težje? Je sploh kaj takšnega?
Vse to so vprašanja, ki si jih zastavlja mnogo ljudi, veliko bodočih očetov in tudi mam, ki
čakajo na svoj naraščaj in pa seveda ljudje nasploh. Znano je, da otrok potrebuje očeta (tako
kot tudi mamo) ves čas svojega razvoja, v vseh obdobjih enako, potrebuje vse dobre strani
njegove osebnosti (Košiček in Košiček, 1980). Skratka, že na osnovi tega lahko zavržemo
znanstveno trditev, ki na srečo dandanes velja za povsem nevzdržno in ki pravi, da lahko
starševstvo v prvih osemnajstih mesecih (nekateri menijo celo do četrtega leta otrokove
starosti), omejimo izključno na materinstvo in pri tem dopuščamo le posreden očetov vpliv.
Slednje je lahko škodljivo tudi iz drugega zornega kota, saj je naknadna vključitev očeta v že
dokaj utrjeno zvezo med materjo in otrokom, ki se oblikuje in utrjuje v času očetove
odsotnosti, vse težja, po drugi strani pa otrok v takšni situaciji lahko doživlja očeta kot tujca
ali nepovabljenega gosta, kot tistega, ki kvari njegov odnos z materjo, v katerem se otrok
udobno počuti, ga je navajen in ga tako ne želi deliti z nekom tretjim (Brajša, 1987).
Če pogledamo nekaj desetletij nazaj, je oče takrat resnično predstavljal le t. i. 'oploditveni
akt', potem pa je v večini primerov njegova aktivna vloga izpuhtela, vsaj začasno. Dandanes
se je stvar, na našo srečo, spremenila in ni nič neobičajnega, če vidiš mlad par, ki skupaj hodi
v tečaj za starše, kjer moški enakovredno sodelujejo in se skupaj z ženskami učijo raznih
osnovnih spretnosti (npr. previjanje, kopanje otroka in podobno) ali jih spremljajo pri
porodih. Že Freud je pisal o pomenu prvih petih let življenja otroka za človekov kasnejši
razvoj, kar potrjuje tudi Bowlby, ki dodaja, da je otrok takrat najbolj občutljiv in dojemljiv za
zunanje vplive, za oblikovanje življenjskega načina, ki je pogojeno z vedenjem bližnjih
odraslih (v Brajša, 1987). Isti avtor dodaja, da se otrok telesno in duševno hitreje razvija, če
je oče intenzivno vključen v njegovo življenje. Toda vključenost, ki jo omenjam, se ne začne
šele po porodu, temveč se kaže tudi v odnosu do partnerke in v odnosu do otroka, ki je še v
maternici. Gre za to, da oče ni samo spočel tega otroka, ampak je tudi tisti, ki neposredno,
aktivno sodeluje v čustvenem, socialnem vidiku njegovega razvoja v maternici. Čeprav je
otrok v maternici zavarovan, še kako občuti in doživlja svet zunaj nje, še posebej pa očeta ob
materi (prav tam).
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V kasnejšem obdobju, v zgodnjem otroštvu, odnos med otrokom in očetom temelji
predvsem na igri. Zelo pomembno je dejstvo, da je igranje ena izmed najpomembnejših
aktivnosti v tem otrokovem razvojnem obdobju, saj preko igre pridobiva določene izkušnje o
sebi, svojem telesu, o čustvenih odzivih, o svetu v katerega se vključuje in podobno. Znano
je, da se očetje s svojimi otroki igrajo na drugačen način kot to počnejo matere. Oče za
razliko od matere v igro z otrokom vnaša veliko več gibalnih in predvsem telesnih prvin, kot
mati. Oče v igri z otrokom bolj sodeluje, je bolj domiseln, igro lažje prilagaja raznim
okoliščinam kot mati, skratka, je bolj iznajdljiv. Prav zaradi zgoraj navedenih stvari je v
literaturi navedeno, da so tudi otroci bolj navdušeni za očetov način igre, saj je v igri z
očetom več vrišča, trušča, smeha, predvsem pa manj napetosti kot pri igri z mamo (ŽmucTomori, 1989). Avtorji se na tej stopnji dopolnjujejo in imajo podobna mnenja, saj tudi
avtorica Cugmas (2001, str. 98) navaja, da je v tem obdobju 'očetova vloga predvsem ta, da
je otrokov soigralec, da zadovoljuje otrokove potrebe po spodbudi, zanimivih igrah in
raziskovanju zunanjega sveta'. Igre z očeti so skoraj da vedno bolj razburljive, nepredvidljive
in otroci nikdar ne vedo, kaj se bo zgodilo naslednji trenutek. Prav to prijetno notranjo
napetost, ki jo doživljajo ob igri z očeti, pa imajo otroci najraje (Zavrl, 1999).
Poleg vsega omenjenega je potrebno poudariti, da je v skladu s temi zgodnjimi očetovimi
spodbudami, to njegov prispevek k razvoju otrokovega logičnega mišljenja, spoznavnih
zmožnosti, pripravljenosti in sposobnosti za samostojno reševanje problemov (ŽmucTomori, 1989). Kot torej vidimo, sama vloga in pomen aktivnega očeta ne sega le na
področje otrokovega samozavedanja, samovrednotenja, ter kot bomo kasneje spoznali,
samodoživljanja, pač pa zajema tudi določene inteligentnostne sposobnosti, ki jih oče s
svojim vzgojnim slogom, s samim odnosom do otroka, načinom igre, naravnanostjo v zunanji
svet spodbuja pri otroku.

2.2 MLADOSTNIKOV KLIC PO OČETU
Avtorji (Brajša, 1987; Žmuc-Tomori, 1989) se strinjajo, da obdobja adolescence (in na sploh
nobenega življenjskega obdobja) ne smemo jemati nepovezano s prejšnjimi in tudi
prihodnjimi obdobji, da gre v slednjem razvojnem obdobju za zelo značilen in odločilen del
razvojne poti posameznika, saj gre za dobo odraščanja, kjer človek iz otroške dobe prehaja v
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dobro zrelosti in v katerem so še posebej značilne specifične teme, ki vnašajo v življenje
posameznika in njegovih najbližjih razne preizkušnje, bitke, prizadevanja in podobno. Brajša
(1987, str. 90) navaja da gre v tem obdobju za 'drugo rojstvo' mladostnika, ki zahteva
njegovo aktivno sodelovanje, odločanje in druge spretnosti. Na tem mestu se s tem strinja
tudi Arènes (2003), ki trdi, da se sleherno človeško bitje po svoje rodi dvakrat in sicer drugo
rojstvo predstavlja rojstvo mladega odraslega človeka. Ta prerod pa lahko traja dobršen del
življenja, za glavne porodničarje, kot se izrazi avtor sam, pa zahteva generacije zrelih moških:
to so lahko biološki očetje, vzgojitelji ali čisto vsakdanji odrasli ljudje, ki pokažejo voljo in
zanimanje za mladostnike.
Slednje dobro nakazuje in se navezuje na mnenja veliko očetov in tudi drugih, ki so
prepričani, da jih otrok, ko preide v obdobje adolescence ne potrebuje več toliko, v
življenjskem smislu, pač pa je njegova funkcija predvsem omejena na tistega, ki kaznuje,
postavlja pogoje, financira in podobno. Vendar to še zdaleč ni res. Brajša (1987) pravi, da še
posebej mladostnik/mladostnica potrebuje očeta na povsem človeškem področju, da se z
njim pogovarja, druži, da se ob njem počuti spoštovan, v nekoliko bolj odraslem smislu
ljubljen ter da skupaj z njim prebrodi te mladostniške krize, da bi lahko kasneje, v odraslosti,
ostal njegov partner in prijatelj. Znano je namreč, da 'starševska aktivnost v otrokovi
mladostni dobi vpliva na vedenje odraslih otrok do svojih staršev' (Brajša, 1987, str. 92). Če
torej povzamem, v primeru, da otrok v tem obdobju nima stika z očetom, ga bo po vsej
verjetnosti dokončno odrinil stran od sebe in ga morebiti celo pozabil, očetje pa se bodo
kasneje čudili, češ, kako se njihovi otroci vedejo do njih, ko odrastejo.
Avtorica Žmuc-Tomori (1989) pravi, da otrok prav v tem obdobju bolj kot kdajkoli prej
potrebuje prav pred vstopom v samostojno življenje očetov stvarni pogled na svet, njegove
privlačnosti, nevarnosti, izzive ter očetovo naklonjeno oporo. Pomembno je, da zna oče v
svojem otroku spodbuditi dejavnost, pregnati bojazni in napeti vse sile, ki so v njem. Po
drugi strani pa Brajša (1987) navaja, da je to lahko odločilno obdobje, kjer se lahko odnos
med očetom in otrokom dokončno pretrga, v primeru, da se je oče z otrokom že v prejšnjih
obdobjih ukvarjal le občasno, v določenih primerih, se pravi, ni bil konstantno prisoten.
Mladostniki znajo na svoj način izraziti potrebo po stikih z očetom, kar avtorica Poljanec
(2009) dobro pokaže na primeru izražanja agresivnosti pri mladostnikih. Navaja, da je
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agresivnost mladostnika najpogostejši izraz pogrešanja očeta, kajti mladostnik namreč
potrebuje ogromno fizične navzočnosti svojega očeta, saj si želi očeta, s katerim lahko igra
košarko, hodi na smučanje, v hribe ali pa skupaj z njim počne stvari v njegovi delavnici. Ob
odsotnem očetu tako ne more zadovoljevati te potrebe in se tako počuti zelo izgubljenega in
nevrednega, zato išče alternative in počne stvari, ki bodo na nek način očeta zdramile (če
naredijo nekaj zares narobe in očeta na primer kličejo iz šole, se bo ta veliko bolj verjetno
odzval, kot če mladostnik ne bi naredil te bedarije). Tega seveda mladostnik ne počne
zavestno ali načrtno, ampak se nezavedno v njem neprestano pojavlja pogrešanje očeta,
stika z njim, njegove odzivnosti. Agresivnost je še posebej za fante tako pogost način iskanja
očetovega stika. Po drugi strani pa mladostnik poleg telesnih aktivnosti z očetom potrebuje
tudi očeta, ki bo pred svetom ponosen nanj, ki ga bo znal pohvaliti, ga bo zaščitil pred
zunanjimi vplivi in svetom ter ga pred ljudmi ne bo sramotil oziroma zasmehoval (prav tam).
Brajša (1987) za razliko od drugih prej omenjenih avtorjev poudarja še drug vidik očetovske
prisotnosti, ki je prav tako pomemben za nadaljnji razvoj mladostnika. In sicer pravi, da
otrok potrebuje tako čustvenega očeta in čustveno mater ter razumskega očeta in razumsko
mater, kajti potrebuje njun odnos, njuno zakonsko-partnersko zvezo, kajti na otroka ne
vpliva samo posamezen starš, pač pa nanj vplivata tudi starša kot celota, kot skupnost, kot
vse kar se znotraj te skupnosti dogaja. Namreč kvaliteta njunega (starševskega) partnerstva
je vzor kasnejšemu sklepanju in uresničevanju svojega partnerstva v odraslosti (prav tam).
Torej, samo obdobje adolescence tako ne velja za razvojno obdboje, ko mladostniki ne
potrebujejo več svojih staršev in obratno, se starši ne čutijo več pomembne za svoje otroke.
Takrat se namreč spremeni le dinamika odnosov med njimi in še vedno potrebujejo drug
drugega, vendar na drugačnih področjih ter v drugačnih pogledih kot dosedaj. Zatorej je
obdobje mladostništva in odnos med starši ter mladostniki pomembna odskočna deska za
nadaljnje življenje le-teh.

3 ODSOTNOST OČETA
Pogosto se doggaja, da misel na očetovo odsotnost povezujemo z njegovo fizično
odsotnostjo. Vendar pa je odsotni oče tudi oče, ki se za otroka ne zanima, ki je prezaposlen,
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preutrujen in zaradi vsakdanjih problemov malodušen. Za odsotnega lahko imamo prav tako
očeta, ki je nepoučen, ali se strogo drži vzgojnih tradicij in tako materi prepusti vso skrb za
otroke (Žmuc-Tomori, 1989). Arènes (2003) navaja, da je lahko odsotni oče tudi tisti, ki je
čustveno redko prisoten, ki je lahko povsem zabrisan oče ali pa, ravno nasprotno, tako strt
oče, da živi v svojem svetu. Poenostavljeno avtorica Žmuc-Tomori (1989, str. 8) ponazori
vzročnost očetove odsotnosti takole: 'oče, ki ga ni, oče, ki noče, oče, ki ne zmore, oče, ki ne
zna, oče, ki ne ve, oče, ki ne sme'.
Za otrokov razvoj pa nima odločilnega pomena le popolna in trajna očetova odsotnost.
Slednja avtorica ugotavlja, da lahko imajo posledice tudi pogoste, čeprav ne zelo dolge
očetove odsotnosti, zlasti če so le-te nepredvidljive, otroka begajo in spravljajo iz ravnovesja
vse družinsko življenje (Žmuc-Tomori, 1989). Po njenem mnenju je potrebno omeniti tudi to,
da je prav tako pomembna tudi otrokova starost v začetku očetove odsotnosti, namreč
negativne posledice so za otroka večje, če je oče odsoten zgodaj v otrokovem razvoju (prav
tam). Hamilton (1979, v Zavrl, 1999) pa poleg starosti, navaja še nekaj drugih dejavnikov, ki
vplivajo na to, kakšne bodo posledice očetove odsotnosti:
-

kakšne odnose je imel oče z otroki in ženo pred odsotnostjo,

-

kakšna sta bila vzrok in trajanje njegove odsotnosti,

-

kakšna je možnost navezovanja stikov z ostalimi odraslimi moškimi,

-

vedenje matere v času očetove odsotnosti,

-

socialno-ekonomski položaj družine.

Arènes (2003) opozarja, da v današnji družbi pridemo do protislovja, ki kaže, da pravzaprav
očetje do danes še nikoli niso bili tako zelo čustveno prisotni v družini, po drugi strani pa se
prav tako ni nikoli postavljalo toliko vprašanj o njihovi odsotnosti. Enako problematiko
omenja tudi avtorica Švab (2000), ki opozarja na ambivalenco, ki se kaže med t. i. novim
očetom (kot ga tudi sama poimenuje), ki naj bi bil v nasprotju z modernim očetom oskrbovalcem družine, vedno bolj vključen in vpleten v različne segmente družinskega
življenja, do pričevanj, da je novi oče le sodobni mit, daleč od vsakdanje realnosti, v kateri je
velika večina družinskega dela, vključno s skrbjo za otroke, (še vedno) družbeno pripisana
ženski. Vse to potrjuje tezo, da je postmoderna doba in še posebej postmoderna družba,
družba nasprotij (Švab, 2001).
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Pa vendar, posledic očetove odsotnosti in samih vplivov ne smemo ocenjevati izolirano od
drugih vplivov in dejavnikov v otrokovem življenju. Zaradi teh spletov različnih vplivov se
posledice očetove odsotnosti na vsakem otroku izražajo drugače in po svoje neponovljivo
(Žmuc-Tomori, 1989). Torej pri tovrstni tematiki oz. problematiki nikakor ni dopustno
kakršnokoli posploševanje, saj v današnji družbi ne moremo mimo situacije, da je včasih
otrok brez očeta v svojem razvoju precej manj prizadet kakor otrok, ki živi od odklonilnem,
osebnostno problematičnem, prešibkem ali drugače neustreznem očetu. Medtem ko ima
prvi otrok vsaj možnost, da si išče nadomestne in delne like očetovstva ter ob pozitivni
predstavi moškega gradi svojo zadovoljujočo podobo sebe in svoje lastne vrednosti, drugi
zavrača sleherno znamenje možatosti v drugih ljudeh in v sebi, v njem pa v procesu
odraščanja odzvanja občutek tesnobe, bojazni in sovražnosti (prav tam).

4 VPLIV OČETOVE ODSOTNOSTI NA OTROKA
V sodobnem svetu vse več otrok odrašča brez očeta, kar se tako ali drugače odraža v gradnji
njihove osebnosti in v posameznikovih izhodiščih za življenje. Slednjega se zaveda tudi
avtorica Žmuc-Tomori (1989), ki opozarja, da očetova odsotnost ne pusti sledi le v
posameznikovi življenjski usodi, ampak se lahko v primeru, da je takšen slog odraščanja
prisoten pri večjem številu članov neke družbe, odraža tudi na samem dogajanju v družbi.
Tako lahko v takšnem primeru očetova odsotnost vpliva na način življenja celotne družbe, na
vrednote, prizadevanja …
Poznamo več razlogov, ki lahko vodijo v odsotnost očeta v posameznikovem življenju. 'Tako
lahko otroka za očeta prikrajšajo očetova smrt, zapustitev družine, nezakonsko rojstvo,
razveza staršev ali ločeno življenje zaradi očetovih službenih ali drugačnih obveznosti'
(Žmuc-Tomori, 1989, str. 105). Kot navajajo tudi tuji avtorji je za otroka vsekakor
pomembnejši vsebinski kakor formalni vidik očetove odsotnosti (East, Jackson in O'Brien,
2006). Kot primer navajajo očetovo odsotnost in njene vplive ob razvezi in ob smrti očeta.
Pridejo do ugotovitve, da je odsotnost očeta v primeru smrti pospremljena s pozitivnimi
čustvi oziroma spomini nanj, z neko mero hvaležnosti do pokojnega očeta (v tem primeru ne
gre za velike prikrajšanosti in negativne efekte zaradi očetove neprisotnosti), medtem ko v
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primeru razveze otroci nosijo neko breme, ki ga spremljajo negativni vidiki očetove
odsotnosti (Barber in Eccles, 1992; Spruijt idr., 2001, v East idr., 2006).
V nadaljevanju so predstavljena posamezna področja, ki jim tudi v literaturi avtorji
namenjajo več prostora zaradi samega pomembnega doprinosa očeta in njegove vloge pri
razvoju otrokovih določenih prvin, spretnosti in področji njegovega razvoja.

4.1 OČETOV VPLIV NA OTROKOV OSEBNOSTNI RAZVOJ
Mnogo avtorjev (Žmuc-Tomori, 1989; Švab, 2001; East idr., 2006) navaja, da gre pri terminu
očetova odsotnost za zelo kompleksen in med konteksti celo izključujoč termin, vsebuje
namreč še precej nejasnosti in celostnih raziskav glede vpliva na razvoj otrok. Znanstveniki
namreč poskušajo oceniti vpliv očetove odsotnosti na celoten otrokov razvoj, vendar pa
izsledki raznih raziskav opisujejo le posamezne sestavne dele tega vpliva in nam nikakor ne
odgovorijo na vsa vprašanja, kajti kot smo že omenili gre za zelo kompleksen pojav, ki ga je
zelo težko celotsno raziskovati (prav tam). Tako tudi avatorica Žmuc-Tomori (1989) dodaja,
da nam rezultati raziskav na tem specifičnem pdoročju prinašajo nekih vzročno posledičnih
odgovorov, pač pa le neke oporne točke, za boljše razumevanje tega vpliva, predvsem
pomena očetove vloge in nam posredno dajejo določene napotke za vzgojo, da vpliv
odsotnega očetovega lika ne bi preveč oviral, zamejeval in zaviral otrokov vstop v svet.
Otrok svojega očeta zelo močno doživlja, kakovost njunega odnosa mu govori o lastni
vrednosti, njegova odločna beseda v njem pomiri dvome, zaupanje v očeta je izvor
otrokovega zaupanja vase in njegove samozavesti (Žmuc-Tomori, 1989). Avtorica Tambolaš
(2007, str. 513) gre na tej stopnji še dlje in trdi, 'da je očetova prisotnost ne le zaželena,
temveč skoraj nujna, kajti, če ni primerne zamenjave zanj, potem lahko otrok vse svoje
življenje živi v strahu, da nima nikogar, ki bi ga znal obvarovati pred raznovrstnimi
nevarnostmi', ker konec koncev je potrebno očetu pripisati vlogo zaščitnika, ki daje občutek
varnosti v družini.
Še eden izmed načinov, kako lahko očetova odsotnost pomembno vpliva na otrokovo
življenje, je prek otrokove predstave o samem sebi. Odsotnost tako vpliva na otrokovo
samopodobo, saj se tako velikokrat počuti manjvrednega, pogosto doživlja občutke nemoči
in tesnobe, je zelo negotov, nesamostojen in pretirano odvisen od matere. Pogosto si otroci,
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ki so odraščali brez očeta, z dejstvom, da nimajo očeta, razlagajo določena dogajanja, ki v
resnici niso nujno povezana s tem: če so drugi do njega neprijazni, ga ne upoštevajo, če se
čuti nesprejetega, doživljanje svojega neuspeha, še hujše pa je, če si kot otroci pripisujejo
krivdo za odsotnost njihovega očeta (ali v primeru smrti, češ da so oni krivi za njegovo smrt
ali v primeru razveze, da so oni krivec za nesoglasja med staršema) (Žmuc-Tomori, 1989).
Rose (1992, v Wineburgh, 2000, str. 257) govori v članku o 'očetu duhu', ki si ga ustvarijo
otroci, ki ne poznajo in nikoli niso srečali svojega pravega očeta. Gre do neke mere za
podoben koncept kot ga omenja avtorica Žmuc-Tomori, saj se otroci krivijo za očetovo
neprisotnost, po drugi strani pa si ustvarijo idealizirane podobe očetovskega lika, ki lahko
temeljijo na raznih mitih, kar pa vemo, da je daleč stran od same realnosti očetovske vloge.
V takšnih hujših primerih, ko gre za pretirano fantazijo, je potrebno tudi 'zdravljenje' oz.
obravnava takšnih otrok, saj jim na tak način pomagajo do bolj objektivne predstave o
samem sebi in konec koncev tudi o njihovem očetu in na sploh o očetovsko vlogi (Rose,
1992, v Wineburgh, 2000).
Vlogi očeta pripisujejo vsekakor velik pomen, saj naj bi bil od nje odvisen razvoj otrokovega
samospoštovanja, učinkovitosti in samokontrole (24kul.si, 2010). Tudi raziskave na tujem so
pokazale, da so otroci, ki so imeli v svojem življenju aktivno vključenega očeta, bolj
usmerjeni v raziskovanje zunanjega sveta okoli njih, so bolj vešči samokontrole in večkrat
priskočijo na pomoč drugim v stiski oz. se večkrat vedejo prosocialno (Rosenberg in
Brandford, 2006).
Da se otrok razvije v samostojno in odraslo osebo potrebuje zadostno mero samozavesti, ki
jo lahko gradi v primeru občutka varnosti in zavesti o svojih lastnih sposobnostih. Prav ti dve
področji, pa sta glavni vir otrokovih odnosov s staršema, ki se gradijo že v samem obdobju
otroštva. Kasneje v življenju se pojavijo tudi druge pomembne osebe v njihovem socialnem
oz. širšem okolju, ki prispevajo k posameznikovi samopodobi in samovrednotenju. V procesu
oblikovanja osebnosti sta pomembna oba, tako oče kot mati, saj s svojo spolno različnostjo,
različnim vzgojnim stilom in nasploh pristopom prispevata vsak svoj delež. Kot je bilo zgoraj
že omenjeno je očetova vloga pri oblikovanju otroka velika in zato niti vloga mame niti vloga
očeta ni in ne more biti bolj ali manj pomembna v otrokovem razvoju v zdravo in odraslo
osebnost (Maleš, 1988).
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Prav tako ne smemo pozabiti, da na zdrav razvoj otrokove osebnosti vpliva oče na otroka
tudi preko odnosa, ki ga ima z otrokovo materjo. Pomembno je, da morata starša drug
drugega podpirati v svojih vlogah, ker s tem povečujeta občutke varnosti in gotovosti pri
otroku. Šele povezanost staršev omogoča otroku zdravo identifikacijo in kasnejši osebnosti
razvoj poudarja avtorica Čačinovič Vogrinčič (1992). S tem se strinja tudi avtorica ŽmucTomori, saj tudi ona zagovarja vpliv partnerskega odnosa med mamo in očetom na razvoj
svojih otrok. 'Po eni strani je narava partnerskega odnosa med starši za otroka vzorec za
splošne medosebne odnose in za odnose med spoloma. Po drugi strani pa kakovost
partnerstva med starši neposredno vpliva na njihovo izpolnjevanje starševskih vlog' (ŽmucTomori, 1989, str. 92).

4.2 OČETOV VPLIV NA OBLIKOVANJE SPOLNE VLOGE
Na slednjem področju lahko govorimo najprej o očetovi posredni vlogi pri oblikovanju
otrokove spolne vloge oziroma procesa spolne identitete. Oče posredno vpliva na svoje
otroke prek odnosa, ki ga ima s svojo partnerico, saj se otrok z opazovanjem njunega odnosa
nauči, katero vedenje je primerno in katero ni primerno za posamezni spol. Proces
identifikacije poteka prav preko opazovanja, posnemanja in šele kasneje se otrok poistoveti
z njim (Žmuc-Tomori, 1989). S slednjim se očitno strinjajo tudi tuji avtorji, saj na primer tudi
Archer in Lloyd (2002) poudarjata to vlogo staršev pri oblikovanju spolnih vlog pri otrocih ter
prav tako pri spolnem razlikovanju vlog in temu pripisanim dejavnostim ter vedenjem.
Znano je, da starši spodbujajo spolno obarvano vedenje na različne načine pri svojih otrocih.
Prav na tem mestu je vloga očeta še kako zelo pomembna, saj lahko na razvoj otrokove
spolne vloge vpliva tudi neposredno. Avtorica Žmuc-Tomori (1989) pod to kategorijo navaja
predvsem očetove značilnosti vzgojnega dela, kot na primer njegova lastna moškost, aktivno
sodelovanje pri vzgoji, očetova čustva do otroka, sposobnost za ustrezno postavljanje
omejitev ter čim bolj nepretrgana dostopnost in dosegljivost za otroka v vseh obdobjih
njegovega razvoja. Pomembno je, da je oče možat in se v svoji spolni vlogi dobro čuti, da se
ne ubada z raznimi lastnimi težavami povezanimi z njegovo spolno vlogo, kajti le tako je za
sina spodbuden vzor in neposreden vir vzgojnih sporočil o moški identiteti, hčerki pa daje na
tak način potrditve pri razvoju njene ženskosti in ji daje vrsto izkušenj za kasnejše
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oblikovanje odnosov z drugimi moškimi (prav tam). Oče je torej tisti subjekt, ki podkrepljuje
specifično vedenje vezano na spol; se pravi je torej vloga očeta veliko bolj pomembna pri
spodbujanju ženstvenosti pri deklicah ter možatosti pri dečkih. Poenostavljeno povedano bi
lahko rekli, da je vloga očeta ključna pri oblikovanju heteroseksualne usmerjenosti ter
vedenja otrok (Johanson, 1982, v Maleš, 1988).
Pa vendar, oblikovanje spolne vloge ne zajema le odnos do spolnosti in spolno vedenje, pač
pa gre le za delček posameznikovega doživljanja spolne vloge. Sem lahko prištejemo tudi
predstavo o sebi, svoji identiteti, sposobnostih, željah in tako se oblikuje odnos do sebe,
preko tega pa odnos do sveta. Vse skupaj torej vpliva na splošno človekovo vedenje, na
vrednote, ki človeku nekaj pomenijo, na odnose z ljudmi ter tudi na vzpostavljanje in
gradnjo partnerskih odnosov (Žmuc-Tomori, 1989).
Pomembno je, da se zelo dobro zavedamo dejstva, na katerega je opozorila slednja avtorica
in sicer, da očetovega vpliva na celoten razvoj otrokove osebnosti in tudi na oblikovanje
njegove spolne identitete ne moremo vrednotiti in ocenjevati povsem ločeno, kajti gre za
preplet mnogih dejavnikov, ki včasih bolj ali manj vplivajo na potek otrokovega nadaljnjega
življenja (prav tam).
4.2.1 OČETOV VPLIV NA OBLIKOVANJE SPOLNE VLOGE PRI DEČKU
V literaturi vse kaže na to, da je zgodnja očetova odsotnost v življenju dečka bolj odločilna in
pusti bolj odločilne posledice na njem, kakor pri deklicah. Predvsem kar se tiče ne področju
oblikovanja spolne vloge, ki se začne oblikovati in utrjevati v že zelo zgodnjem otroštvu
(Žmuc-Tomori, 1989).
Podobno kaže tudi raziskava, ki jo v v svojem delu predstavi avtorica Žmuc-Tomori (1989),
kjer raziskovalci izhajajo iz tega, da se dečki (stari okoli tri leta), razlikujejo od svojih
vrstnikov, ki odraščajo ob prisotnosti očetovskega lika, že v sami igri. Na primer, pri igri z
lutkami redkeje prevzemajo moške vloge, igrajo se manj socialnih shem, so bolj podredljivi
in izražajo sovražnost na posebno impulziven in nezrel način. Takšni otroci se obnašajo
povsem drugače kot njihovi vrstniki, ki so imeli možnost identifikacije z očetovskim likom.
Znano je tudi, da imajo takšni dečki zelo slab ali celo pomanjkljiv koncept o sebi in seveda
težave pri svoji moški identifikaciji. Velike težave se kažejo tudi na področju izražanja
agresivnosti in pri navezovanju stikov z nasprotnim spolom, saj se še posebej v adolescenci,
20

ki velja za najbolj občutljivo obdobje, z odporom in bojaznijo bojujejo proti vsemu, kar velja
za 'žensko' (npr. čustva, občutljivost, navezanost, ipd.). Potem takem lahko rečemo, da se
deklet dolgo izogibajo ali pa se vedejo ravno nasprotno in so pretirano osvajalsko nastrojeni
ter zelo hitro menjavajo dekleta. Takšno vedenje jim na nek način daje iluzijo o lastni
moškosti, hkrati pa jih varuje pred tveganjem, da bi se navezali na dekle (prav tam). Tudi v
tuji literaturi navajajo pomembnost prisotnosti očeta v življenju dečka, saj se na osnovi
vedenja očeta, dečki učijo vloge moškega, kasneje partnerja ter očeta in na tak način
spoznavajo kakšne odnose je potrebno vzpostavljati z nasprotnim spolom (Pringle-Kellmer,
1975, v Maleš, 1988).
Psiholog dr. Perko (b. d.) navaja, da je v zdravi družini ter ob prisotnosti očeta, pomembno,
da je prisotna oz. tako rekoč nujna očetovska vzgoja, kajti naloga le-teh je, da svoje sinove
odpeljejo proč od mater, da jih na nek način iztrgajo iz materinega objema in jim na ta način
omogočijo, da gradijo samostojnost v svojem življenju ter da so sposobni nadaljevati
življenjski ciklus z drugo žensko. Če pa ti otroci nimajo možnosti oz. oče ne opravi te
pomembne naloge, se lahko kasneje zgodi, da kot očetje svojih otrok prav tako ponavljajo ta
vzorec odsotnega očeta in so do svojih družin odtujeni, kajti vzgojo pojmujejo kot tipično
'žensko' opravilo in tako se ta krog odsotnega očeta poglablja in nadaljuje (tudi njihovi otroci
so prikrajšani za aktiven očetovski lik oz. za zdrav očetovski model) (Žmuc-Tomori, 1989).
4.2.2 OČETOV VPLIV NA OBLIKOVANJE SPOLNE VLOGE PRI DEKLICI
Avtorica Žmuc-Tomori (1989, str. 113) navaja, da 'deklice, ki preživljajo otroštvo brez
ustreznega očetovega lika, ob spolnem razvoju pogosteje in izraziteje doživljajo stisko'. To
poskušajo reševati skozi različne načine, bodisi z umikom, nesprejemljivim vedenjem,
izogibanjem vsem socialnim stikom in podobno (prav tam). Druga skrajnost, ki jo potrdijo
tudi tuje raziskave pa je, da so mladostnice, ki so bile izpostavljene odsotnosti očetovega lika
v zelo zgodnjem otroštvu, hitreje spolno aktivne, kar se lahko odraža v prezgodnji
nosečnosti, v najskrajnejših oblikah pa tudi kot spolna odklonskost. Tuji avtorji tako navajajo
prisotnost očetovskega lika v zgodnjem otroštvu deklic kot varovalni dejavnik pred njihovim
prezgodnjim spolnim eksperimentiranjem (East idr., 2006; Maleš, 1988).
Torej tudi deklica potrebuje čustvenega očeta, ki jo obdaja z ljubeznijo, razumevanjem,
dobronamernostjo in zaupanjem vanj, ki ga sama kasneje posledično prenaša na vse moške.
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Na osnovi vsega tega se gradi dekličina sposobnost za spolno ljubezen in srečno življenjsko
skupnost z moškim (Košiček in Košiček, 1980). Tudi tuji avtorji se strinjajo s tem, da deklica
potrebuje prisotnega očeta, saj jim njun odnos (oče-hči), daje realno sliko o nasprotnem
spolu, s čimer se kasnjeje v mladostništvu in odraslosti izognejo morebitnim razočaranjem
ter romantičnim in ideliziranim fantazijam o odnosih med spoloma (Pringle-Kellmer, 1975, v
Maleš, 1988). Perko (b. d) dodaja, da oče hčerko s svojo prisotnostjo zavaruje in ji da
osnovno varnost v svetu moških. Tako da morajo hčerke od svojih očetov dobiti potrditev,
da so privlačne ženske, da so vredne ljubezni in podobno, kar je odločilno za kasnejši zdrav
odnos z drugimi moškimi, njihovimi partnerji.

4.3 OČETOV VPLIV NA RAZVOJ OTROKOVE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN
RAZVOJ INTELIGENTNOSTNIH SPOSOBNOSTI
Avtorica Cugmas (2001) v svojem članku raziskuje pojem navezanosti otrok do svojih staršev
(še posebej do očetov) in se sprašuje kako se morebitna varna navezanost otrok na očeta,
kot jo sama poimenuje, kaže njim v prid. Ugotavlja, da otroci, ki so varno navezani na očeta,
kažejo več samozaupanja, iniciative in neodvisnosti v obnašanju in ta kakovost otrokove
navezanosti na očeta pomembno vpliva tudi na otrokovo socialno-emocionalno kompetenco
v šoli. Pravi, da so otroci, ki so varno navezani na očeta, v primerjavi z drugimi, običajno bolj
kompetentni v interakcijah z vrstniki, kažejo manj anksioznosti in umikajočega obnašanja in
so na sploh bolj prilagojeni na stresne situacije v šoli. To potrjujejo tudi tuje raziskave, ki
kažejo, da imajo otroci, katerih očetje so prisotni pri vzgoji, večji inteligenčni kvocient (IQ),
so bolj priljubljeni med vrstniki, so bolj potrpežljivi ter se lažje spoprijemajo s stresom in
frustracijami, ki so povezani s šolo in šolskimi obveznostmi (Rosenberg, Brandford, 2006).
Zanimivo je tudi to, da se že samo besedišče in predmet pogovorov z otroki razlikujeta pri
materi in očetu. Medtem ko matere pogosteje govorijo o čustvih in s tem povečujejo
otrokovo zmožnost čustvenega razumevanja, očetje pogosteje uporabljajo vzročnopojasnjevalni jezik, kar izboljšuje otrokove umske sposobnosti (24kul.si, 2010). Ta očetova
podpora in rahločutnost bistveno vplivata na pripravljenost otrok za vstop v šolo, na njihovo
samostojnost ter na njihovo sposobnost branja in računanja (prav tam). Tudi avtorica ŽmucTomori (1989) opozarja, da očetova odsotnost pri otrocih zavre spoznavne sposobnosti, saj
otroci, ki so odraščali brez očetov bolj razvijejo tiste sposobnosti, ki so povezane z besednim
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izražanjem, medtem ko so njihove sposobnosti za matematično in logično razmišljanje
manjše. Sama to povezujem z zgornjim povzetkom, ki pravi, da matere pri svojih otrocih s
svojim pristopom bolj spodbujajo besedno izražanje, medtem ko je očetov delež v razvoju
otrokovih spoznavnih sposobnosti bolj v logičnem razmišljanju. Avtorica še posebej poudari,
da očetova odsotnost na tem področju občutno bolj zavre spoznavne sposobnosti pri dečkih
kot pri deklicah, saj kot pravi sama, se starši nasploh lažje vživljajo v otroka istega spola, ga
lažje spodbujajo k temu, da jih posnema in prav tako obratno, tudi otrok se laže istoveti
starši istega spola. Na osnovi tega so študije pokazale, da očetje izrazito bolj spodbujajo
razvoj spoznavnih inteligenčnih sposobnosti pri sinu kot pri hčerki (prav tam).
Znano je tudi, da še posebej dečki v obdobju adolescence zelo težijo k sprejetosti in
pripadnosti med vrstniki. Zelo zanimivo pa je dejstvo, predvsem za naše področje, da dečki,
ki doma pogrešajo trdno očetovsko vlogo, 'težijo po bližini izraziteje možatih fantov, cenijo
njihovo socialno spretnost, sposobnost za uveljavljanje, pogum, drznost in tudi agresivnost'
(Žmuc-Tomori, 1989, str. 110). Za svojo pripadnost skupini so pripravljeni storiti marsikaj,
takšnim 'vodjem' so pripravljeni nekritično slediti in jih posnemati ter s tem neredko
prevzamejo nekonstruktivna družbena vedenja (Žmuc-Tomori, 1989).

5 NADOMESTNI LIK(I) OČETA
Jelenc (1969, str. 110) pravi takole: 'Oče se lahko resnično ponaša s svojim nazivom le takrat,
kadar dobro opravlja svojo očetovsko vlogo'.
Podobno tudi avtorja Košiček in Košiček (1980) zavržeta včasih zelo zakoreninjen predsodek,
da je krvna vez temelj čustvene povezanosti med ljudmi. Vseskozi poudarjata, da otrok
starše doživlja samo v primeru, če se do njega obnašajo kot pravi starši (če se ne obnašata
tako, ju otrok ne bo čustveno sprejel, kljub temu, da sta nanj prenesla svoje gene). Se pravi,
če torej otrok prizna očeta za svojega očeta tedaj, ko mu je ta oče v psihološkem pomenu
besede, potem ni razloga za bojazen, da ne bi doživljal kot očeta očima, ki se do njega
očetovsko obnaša (prav tam). S slednjim se strinja tudi avtor Jelenc (1969), ki trdi, da
biološka očetova funkcija za otroka ni pomembna, če le-ta ni povezana s psihološko vlogo.
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'Kako nadomesti vrzel v vzgoji materin partner oziroma otrokov očim, je odvisno od številnih
dejavnikov: od njegove osebnosti, narave in kakovosti odnosa z otrokovo materjo, njegovih
čustev do otroka in otrokovega odziva nanj. Prav tako so pomembni dejavniki otrokova
starost ob izgubi očeta in ob prihodu materinega partnerja, časovni presledek med njima,
otrokov odnos do pravega očeta in matere' (Žmuc-Tomori, 1989, str. 122). Torej, čim bolj
zgodaj ko se v otrokovem razvoju in življenju samem vključi ta nov lik, tem večje so
možnosti, da pride do navezanosti iz obeh strani, saj je znano, da se navezanost razvija
preko skupnih doživetij in spodbudnih izkušenj. Poleg tega bo imel očim dovolj časa, da se
bo lahko na otroka čustveno navezal, prav tako pa je večja verjetnost, da ga bo tudi otrok,
ko bo spoznal, da mu očim pomaga premagati razne razvojne težave in pasti, postopoma
sprejel. Verjetno je povsem jasno, da je majhen, sprejemljiv in odziven otrok nasploh bolj
hvaležen za čustveno navezavo in gradnjo pozitivnega odnosa kakor zavračajoč, kljubovalen
in tekmovalen mladostnik, ki ga poleg čustvene prizadetosti zaradi očetove odsotnosti pesti
še nezadovoljstvo s samim seboj, kar je del njegovega razvojnega obdobja (prav tam).
Pa vendar tu ne moremo mimo problema očimov, ki pravzaprav sploh ne bi smel biti
problem, če gledamo nanj brez raznih predsodkov. Ampak na žalost temu ni vedno tako.
Podoba očimov je pogosto obarvana z nezaupanjem, negativnimi čustvi in napačnimi
prepričanji (Košiček in Košiček, 1980). Tudi družine z očimi niso nikakršne izjeme in tudi v
takšnem družinskem sožitju se lahko pojavijo razni zapleti, nesporazumi in problemi (značilni
za prav vsak družinski sistem), ki imajo zelo širok spekter vzročnosti, pa vendar se lahko vsi ti
zapleti rešijo, če je očim duševno in čustveno zrela osebnost, če je sposoben otroku dajati
ljubezen, ki jo otrok pričakuje, če je gotov in zaupa v svoj vzgojni pristop, pomembno vlogo
pa seveda odigra tudi mama (Jelenc, 1969).
Pomembno je, da se hkrati zavedamo, da tudi otroci, ki odraščajo ob prisotnem, ustreznem,
zavzetem očetu, ne dobijo vsega 'očetovskega' le od njega, pač pa pomembno vzgojno vlogo
in poslanstvo opravljajo še drugi pomembni liki v otrokovem življenju. Vsak izmed njih
izpolnjuje nalogo, ki je za takratno razvojno obdobje pomembna. Ob odsotnosti pravega
očeta so ti liki še bolj pomembni, saj izpolnjujejo vrzeli, ki bi bile lahko za otroka usodne,
tako da lahko rečemo, da na nek način v takšnih situacijah ti liki predstavljajo na nek način
varovalne in spodbudne dejavnike v otrokovem življenju. Tako lahko otrok razna vzgojna
sporočila, neposredne spodbude in posredne možnosti za istovetenje, ki so sicer sestavni del
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očetovega vzgojnega prizadevanja, dobiva od raznih zanj pomembnih ljudi (na primer: ded,
strici, starejši sorojenci, prijateljev oče, zavzet učitelj, trener … ) (Žmuc-Tomori, 1989).

III. EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE
Avtorica Žmuc-Tomori (1989) zagovarja, da tako mati kot oče bistveno in pomembno
vplivata na otrokov zdrav razvoj, zato se je zgrešeno in nespametno ustavljati ob vprašanju,
kdo daje otroku več in tehtati kdo je bolj pomemben za zdrav razvoj otroka in njegov
napredek. Zavedati se moramo, da o zdravem razvoju otroka govorimo takrat, ko pride do
usklajevanja med staršema, ko vsak starš prispeva delček sebe na njemu močnih področjih
pri vzgoji otrok. Se pravi, da iz tega lahko podam dejstvo, da tudi 'dobra mama' ne more
nadomestiti očeta in obratno. Vendar pa kljub zgoraj navedenemu, menim, da dandanes, v
sodobnem času, vse več otrok odrašča brez očeta, zaradi družbenih dogajanj in sprememb,
ki med drugim vplivajo tudi na družino. Prav na tem mestu bi izpostavila, da prepogosto
ljudje enačijo pojem odsotnosti očeta s fizično odsotnostjo očeta in se ne zavedajo, da je
odsoten oče tudi ta, ki je čustveno odsoten, oče, ki je prezaposlen ali pa oče, ki se ne zanima
kaj dosti za otroka (prav tam).
V svojem diplomskem delu bom torej izhajala iz teoretičnih predpostavk raznih avtorjev, da
je očetova prisotnost pri samem razvoju in vzgoji otrok zelo pomemben faktor, če ne že
nujen, in da lahko morebitna očetova odsotnost vpliva na otrokovo oblikovanje spolne vloge
in identitete, na njegove socialne odnose, na šolski uspeh, na samopodobo ter na sploh, na
samo predstavo o otroku samem (Zavrl, 1999; Jelenc, 1969; Žmuc-Tomori, 1989). Namen
raziskave pa je na osnovi vzorca ugotoviti, kako otroka, ki sta odraščala brez očeta, doživljata
to njegovo odsotnost, kakšne posledice je le-ta pustila na njima, kakšen pomen pripisujeta
vlogi očeta v življenju na sploh in pa seveda preveriti, če sta zaradi odsotnosti očeta
oškodovana in prikrajšana na določenih specifičnih področjih.
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2 CILJI RAZISKAVE


Izvedeti več o samem vplivu staršev, predvsem očeta, na razvoj in samo življenje
otroka.



Se spoznati s pojmom odsotnega očeta in raziskati na katera specifična področja oče
pomembno vpliva s svojo odsotnostjo.



Raziskati doživljanja in izkušnje sedaj odraslih otrok, ki so odraščali brez ustrezno
prisotnega očetovega lika.



Ugotoviti, če očetova odsotnost resnično pusti večje posledice na odraščajočem
dečku kot deklici.

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kako očetova odsotnost vpliva na otroka? Na katera še posebej pomembna področja
v otrokovem razvoju in odraščanju ima oče pomemben vpliv?



Kje, na katerih področjih in kako se kažejo primanjkljaji pri otrocih, katerih oče je bil
odsoten?



Ali obstajajo pomembne razlike med vplivom odsotnosti očeta na deklice in dečke
(kasneje v življenju na ženske in moške)?



Lahko ta očetov 'manjko' nadomesti katera druga oseba?

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Za raziskovanje sem uporabila kvalitativni pristop, s pomočjo katerega sem kasneje
poskušala odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Za to vrsto raziskovanja sem se
odločila, ker sem želela raziskovati to problematiko z vidika oseb, ki imajo to izkušnjo. Torej
gre v mojem primeru za opisovanje proučevanih situacij in oseb ter seveda prizadevanje za
razumevanje in upoštevanje konteksta, v katerem preučevane situacije potekajo, kar velja za
glavni poudarek pri kvalitativnem raziskovanju (Vogrinc, 2008).
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4.1 VZOREC
Šlo je za namenski vzorec, ki je zajemal dve osebi. Naj že na tem mestu izpostavim, da v
skladu s teorijo, moje ugotovitve niso posplošljive na širšo populacijo otrok, ki so odraščali
brez očeta, saj gre za namensko vzorčenje, pri katerem so ugotovitve omejene le na
proučevani vzorec (Vogrinc, 2008).
Iskala sem moškega in žensko, ki sta ustrezala naslednjim kriterijem:
- večji del življenja je živel/a in odraščal/a brez prisotnosti očeta (vsebinski vidik odsotnosti
ni bil pomemben),
- oba študenta (starost nekje med 22 in 25 let),
- oba državljana Republike Slovenije (da ne pride do mešanja kultur, ker je vloga in položaj
očeta v družini v različnih kulturah drugačna).
Pri iskanju oseb sem si pomagala s poznanstvi in prijatelji. V skladu z zagotavljanjem
anonimnosti, sem imena in druge morebitne znake, ki bi nakazovali identiteto, tudi prikrila,
kar je bila prav tako želja obeh sogovornikov.
Vzorec je torej zajemal naslednji dve osebi:
- žensko staro 24 let, študentko, ki je od sedmega leta dalje odraščala brez prisotnosti očeta
(zaradi ločitve staršev) ter jo bežno poznam,
- moškega starega 23 let, študenta, ki je dejansko od rojstva dalje živel le z mamo (oče ju je
zapustil zaradi druge ženske kmalu po njegovem rojstvu) in ga sama pred najinim
intervjujem nisem poznala.

4.2 RAZISKOVALNI PRIPOMOČEK
Podatke sem zbirala s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Vnaprej sem pripravila
nabor okvirnih vprašanj, ki so se navezovala na moja raziskovalna vprašanja in na prebrano
literaturo. Med samo izvedbo intervjuja sem vrstni red vprašanj sproti spreminjala, sama
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vprašanja dopolnjevala in usklajevala z načinom pripovedovanja, ki sem ga zaznala pri
sogovorniku. Tako sem se poskušala vsaj delno prilagoditi intervjuvani osebi.
Seznam vnaprej pripravljenih vprašanj, se nahaja v Prilogi 1.

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
Skladno z vzorcem sem v mesecu maju 2013 izpeljala oba intervjuja. S privolitvijo obeh
sogovornikov, sem oba intervjuja tudi posnela z mobilnim telefonom in jih kasneje
dobesedno prepisala (dodala sem tudi določene podrobnosti, ki sem jih med osebnim
stikom zaznala in za katere sem menila, da mi bodo pomagale pri kasnejši interpretaciji). Za
snemanje intervjujev sem se odločila zato, ker sem se na ta način želela izogniti morebitnim
izpustom pomembnih podatkov in informacij.
Oba dobesedna prepisa intervjujev se nahajata v prilogah 2 in 3.
Po prepisu intervjuja sem ga večkrat prebrala in sledil je postopek kodiranja. Začela sem
tako, da sem podčrtala določene pomembne informacije, ki sem jih izluščila iz odgovorov ter
za katere sem menila, da bi bile pomembne pri analizi in sami interpretaciji. Te podčrtane
fraze, stavki oz. povedi predstavljajo enote kodiranja. Tem enotam kodiranja sem pripisala
določen pojem, ki je na nek način predstavljal povzetek posamezne enote kodiranja. Tej
povzetki predstavljajo kode prvega reda. V nadaljevanju sem sorodne kode prvega reda
povezala v smiselne kode drugega reda oz. jih še bolj posplošila in tako kode drugega reda
predstavljajo še širši pomen kod prvega reda. Potem sem sorodne kode drugega reda
združila v kategorije, ki mi bodo v pomoč pri interpretaciji obeh intervjujev ter pri
odgovarjanju na postavljena raziskovalna vprašanja.
Celoten seznam kod prvega in drugega reda ter kategorij obeh intervjujev pa se nahajata v
Prilogi 4 ter Prilogi 5.
V nadaljevanju, v tabeli 1 predstavljam primer dela kodiranja za intervju 1.
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Enote kodiranja

Kode prvega reda

Kode drugega reda

Ja, valda, spomnem
se.

spominja se življenja
z očetom

spomini na očeta

... do dogodka, ane,
ko sta se starša ločla,
ga mam jst ful v
lepem spominu, tko
...

dober odnos z
očetom pred ločitvijo
staršev

odnos z očetom
pred ločitvijo

... ful se je ukvarju z
mano, amm res ... z
bratom smo skupi ful
velik ven hodil, pač
ful smo bli fizično
aktivni, stalno se je
neki dogajal z njim ...

oče se je ukvarjal z
njo

pozitivno doživljanje
očeta

... pr sedmih letih, se
je pa pač zgodil ane,
da je on pršou
domov aaa pod
vplivom alkohola in
se je spravu pač,
fizično obračunu z
nami vsemi tremi
mmm ...

oče je prišel domov
pod vplivom alkohola

vzrok za krhanje
odnosa

... in od takrat naprej
je bla pa tista ammm
... tko meja ...

fizični obračun je
sprememba odnosa
spremenil njen odnos
do očeta

Kategorije
odnos z očetom pred
ločitvijo

negativno doživljanje
odnosa z očetom po
ločitvi

oče je fizično
obračunal z vsemi
tremi

Tabela 1: Primer delanja kodiranja z intervjujem 1

5 ANALIZA INTERVJUJEV
5.1 ANALIZA INTERVJUJA 1
Moja sogovornica je na začetku izpostavila, da je do svojega sedmega leta starosti živela
tako z mamo kot tudi z očetom ter dve leti starejšim bratom, kasneje pa sta se starša razšla.
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Do takrat je bil torej oče prisoten ves čas, skupaj z njim je preživela veliko časa. Na ta čas oz.
na svoje zgodnje otroštvo in na njun odnos pred samo ločitvijo ima lepe spomine (... ga
mam jst ful v lepem spominu, tko ammm ... ful se je ukvarjal z mano, amm res, ven sva skupi,
mislim tut še z bratom smo skupi ful velik ven hodil, pač ful smo bli fizično aktivni, stalno se je
neki dogajal z njim ...). Potem se je na žalost zgodilo, da je prišel oče domov vinjen in je
fizično obračunal z vsemi tremi. Od tega dogodka oz. od kasnejše ločitve staršev dalje, pa se
je njun odnos spremenil (... od takrt naprej je bla pa tista ammm ... tko meja, ko sm ga jst
začela doživlat čist drugač ...). Pravzaprav je potem prišlo obdobje, ko so bili tri leta
popolnoma prekinjeni stiki med njimi, kajti oče je dobil prepoved približevanja ostalim
članom družine, kar je še bolj poglobilo njeno negativno doživljanje očeta po sami ločitvi.
Sogovornica se natančno ne spominja, kaj vse se je takrat z njo dogajalo, ve le, da ji je bilo
po eni strani prav po godu, da ni imela stikov z očetom, ker si tega niti ni želela (... tut jst
nisem mela po tistem nč želje ga vidt ...).
Po treh letih, ko so bili stiki z otrokoma ponovno dovoljeni, so se dobivali zelo poredko, še to
večinoma zunaj, za kratek čas in brez prave podlage, kar moja sogovornica niti ni smatrala
kot pristen odnos oz. ohranjanje stikov med očetom in njegovimi otroki (... tist itak, mislim,
to ni pač nek odnos ane k bi se lohk, a veš, to je tist ko greš na pjačo in to je to ...). S časom
so poskušali stike podaljševati in se družiti dlje časa. Ob koncu osnovne šole so prišli že tako
daleč, da naj bi oba z bratom ostala z očetom tudi čez noč, a je bilo to usodno za odnos med
sogovornico in njenim očetom. Ker je prišla v očetovo sobo potožiti, da jo boli trebuh oz. da
se ne počuti najbolje, je oče, ki naj bi bil zopet vinjen povsem izgubil živce in se tokrat
verbalno spravil nanjo (... ti si ista k tvoja mama, aa ... ti mene sam na njo spominjaš, bejš,
zgin iz moje bajte, tko lalala ...). Takrat je morala mama priti ponjo in to je bil moment, ko se
ji je oče zopet zameril in ponovno sta izgubila stik (tako osebno kot tudi preko telefona).
Tako se nista videla skoraj čez njeno celotno srednješolsko izobraževanje.
Vmes mi sogovornica razlaga, da seveda, da so prišli trenutki, ko je pogrešala očetovo
prisotnost, ko je čutila potrebo po njem. Še posebej v osnovni šoli, ko je to odsotnost
najbolj občutila v stiku z vrstniki in pa seveda ob določenih osebnih praznikih (... ja tko za
rojstn dan, js sm vedno čakala njegov klic ane ...). Potrebovala in pogrešala ga je predvsem v
smislu varnosti, zaščite in tudi v smislu opore, kar največkrat tudi ni dobila (... mislm jst
namest da bi mi on dau podporo ane, pa neki lej, eno dobro besedo ane, k že tko sm bla na
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nuli, me je on še bl začeu nadirat ne ... Takrat sm jst rabla očeta, unga druzga, unga iz
otroštva ne ...). Dodaja, da ga načeloma niti ni tako močno pogrešala, kajti imela je to srečo,
da je za njo stal in ji na različnih področjih pomagal dve leti starejši brat. Sama ga ni
dojemala in videla kot očeta, pravi pa, da je prevzel nekaj funkcij očetovske vloge in s tem
pripomogel pri kompenzaciji očetove odsotnosti, kajti v celoti ga po mnenju moje
sogovornice tako ne more nihče nadomestiti (... tist kar men oče ni daju, mi je daju brt no,
tko ...).
Glede na njeno odraščanje brez prisotnosti očeta izpostavi eno njenih osebnih največjih
oškodovanosti prav vzpostavljanje partnerskega odnosa z moškim. Pravi, da ji je zelo težko
in ji po drugi strani vzame tudi veliko energije samo vzpostavljanje partnerskega odnosa z
moškim (medtem ko v primeru prijateljskega odnosa niti ne; ima po svoji hitri oceni celo več
moških prijateljev). Po eni strani je zelo sumničava in ne verjame v prvotni namen moškega,
da bi bil z njo, ker jo ima rad, pač pa ima v ozadju vedno znova ali fenomen izkoriščanja ali
pa prepričanje, da bo slej kot prej odšel (... nočem it skos te faze ne, ker jst mam stalno
občutek, da on je zdej pršou in pol bo čez neki časa šou ane ... kaj mam jst od tega? Kaj bom
jst zdej s tem ...), po drugi strani pa ne zna v potencialnem partnerju videti tudi pozitivnih
lastnosti, ampak potencira le, kar njej na njemu ni všeč (... kar me mot na njem to ful
sfokusiram in čist pozabm na pozitivne stvari in mi je sam to v ospredju in sam ne, on ne, on
ni v redu zate ...). Soočanje z odhodi ljudi, ki so ji blizu, ji povzroča kar nekaj nevšečnosti.
Izpostavi tudi nekaj pozitivnih vidikov očetove odsotnosti in sicer zelo poudarja ta ne le
negativen pogled na otroke, ki odraščajo brez očeta (... ni vse tko negativn no. Ne vem, se mi
zdi da je v naši družbi še zmeri taka mentaliteta, da pol si pa bogi, če nimaš očeta a veš ...).
Na to tematiko izpostavi predvsem, da je bila zaradi očetove odsotnosti ter posledično
mamine preobremenjenosti s službama, že zelo zgodaj 'prisiljena', da se spozna z
gospodinjskimi opravili (... jst sm že pr osmih, devetih letih že na polno kuhala, likala in ne
vem kaj vse ...), zelo zgodaj je namreč tudi razvijala ta čut za odgovornost in samodisciplino.
Kar največ pa daje na zelo dober odnos z mamo, ki sta ga po njenem mnenju oblikovali prav
zaradi očetove odsotnosti, saj si prej (ko je bil oče še del družine) nista bili tako zelo blizu (...
Z mami sva se res ful povezali, od takrt naprej, res midve mava tak odnos, o maj gad, res, ful
sm vesela ...).

31

5.2 ANALIZA INTERVJUJA 2
Sogovornik je na začetku najinega pogovora kratko opisal svoje ozadje življenja brez očetove
prisotnosti. Povedal mi je, da svojega očeta do lanskega leta sploh ni poznal, z njim ni imel
nobenih stikov, saj ju je z mamo zapustil kmalu po njegovem rojstvu (... je šou stran pred
mojim prvim letom, tko nekak. Ne spomnem se ga ne, ne ...). Tako da v bistvu do lanskega
leta sploh ni imel vizualne predstave kakšen je njegov oče, kajti kot sam pravi, ni imel doma
niti njegove slike. Lansko leto je bilo torej zanj prelomno leto, saj je na njegovo lastno
pobudo in željo spoznal in vzpostavil stik s svojim očetom. Povedal mi je, da se o očetovi
odsotnosti doma niso kaj dosti pogovarjali, še več, njegova mama se sploh ni želela
pogovarjati o tej tematiki, tako da tudi sam ni veliko spraševal o njem, ker mu je bilo
posledično neprijetno.
Ko sem ga spraševala o njegovem doživljanju življenja brez očeta, je velikokrat na plano
prišlo to ambivalentno doživljanje odsotnega očeta. Po eni strani mi je razlagal, da očeta
sploh ni pogrešal, ker ga ni poznal, ni vedel kakšno je življenje z njim, ker ga ni imel, skratka,
da ga v širšem smislu očetova odsotnost ni toliko prizadela, medtem ko mi je v isti sapi hitel
razlagati, da pa je bil oče po drugi strani prisoten v njegovih mislih, da je veliko razmišljal o
njem in da si je želel stikov z njim (... Nism se tolk sprašvau in razmišlu o tem kako bi blo, kaj
ne bi blo in tko, sm se pa velikrat spomnu na to ...). Izpostavil je, da ga na sploh ta odsotnost
ni toliko prizadela, kajti že po naravi je bolj odprti tip človeka, zato nikoli ni imel težav z
osamljenostjo, vedno je imel družbo, prav tako ni imel težav v procesu izobraževanja, ni
skrenil s poti, da bi zapadel v t. i. 'slabo družbo', ko sam pravi pa je imel tudi zelo odločno
mamo, s katero ima zelo dober odnos in ki mu je priučila marsikatero vrednoto. Vse to sam
vseskozi navaja kot pozitiven vidik življenja brez očeta, kar prevladuje skoti celoten intervju.
Ni se osredotočal tako na negativne vidike očetove odsotnosti, ki se odražajo v njegovem
življenju in jih je le omenil, medtem ko je vedno znova poudarjal to drugo plat, da ni nujno,
da je zaradi tega, ker je živel in odraščal le ob prisotnosti mame, prikrajšan za določene
stvari (... če pa pogledaš z druge strani, je pa fajn če živiš z ženskam ... Mogoč je pa to boljše,
še boljš ...).
Eno izmed težav, ki jo sam opredeli kot posledico odraščanja brez očetovskega lika izpostavi
težavo pri vzpostavljanju partnerskih odnosov (... Ja, tut to. Kak se prbližat ženski, ki bi bla
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lahk kej več kot tvoja prjatlca ...). Sam to pripisuje temu, ker ni imel možnosti tega opazovati
pri svojih starših oz. tudi njegova mama si kasneje ni našla novega partnerja, kar pomeni, da
sta vseskozi živela sama. Pravi, da ima širok krog ljudi s katerimi se lahko o teh težavah
pogovarja (v službi, s prijatelji), ne zdi pa se mu primerno, da bi se o tej tematiki pogovarjal s
svojo mamo. Kar nekajkrat je skozi intervju napeljal pogovor tudi na tematiko
obremenjenosti s prenašanjem očetovih vzorcev odsotnosti na svoje otroke v prihodnosti.
Zelo ga obremenjuje in skrbi, da bi v skladu s pregovorom 'jabolko ne pade daleč od
drevesa', tudi sam enkrat storil podobno kot je storil njegov oče (... dab na primer jst isto
naredu svojim otrokom, pa se sprašujem kva ono ... To mrbit, se dans sprašujem, da če jst
isto nrdim ...), kajti zaveda se da to res ni v redu (... ja, se zavedam, da to pa res ni kul. Se
prav tega svojim otrokom enkrat kasnej ne bi naredu, ker jim ne bi prvošču tega ane ...).
V intervjuju na enem mestu poudari, da je vpliv očetove odsotnosti na otroka in na potek
njegovega življenja po njegovem mnenju precej odvisno od otroka samega in njegove
osebnosti (... to je ful odvisn od otroka ane, tut na primer tist k bo meu familijo, mami in
očeta, je lahk mrbit še bl zase kukr pa jst ...). Hkrati pa se zaveda, da je za otroke in za starše
boljše, da otrok odrašča ob obeh starših.

6 INTERPRETACIJA REZULTATOV
Pomemben vidik pri sami izpeljavi intervjujev in kasnejši interpretaciji so predstavljali
dejavniki, v katerih sta bila intervjuja izvedena. Kot že rečeno sem sogovornico za razliko od
sogovornika poznala že od prej in prav zaradi slednjega bežnega poznanstva, mi je bila
najverjetneje pripravljena povedati več ter se mi bolj odpreti pri osebnih vprašanjih. Dejstvo
je prav tako, da je vsak predstavil svojo zgodbo, ki je zajemala dve popolnoma drugačni
izkušnji oz. doživljanji očeta. Medtem ko sogovornik dolgo sploh ni poznal očeta (in ga po
njegovih besedah tudi ni tako zelo pogrešal, ker se ga niti ni spomnil), je sogovornico
doletela povsem drugačna preizkušnja, saj je prvih nekaj let odraščala ob aktivnem in
predanem očetu, potem pa sta se starša kar naenkrat ločila in so ji ostali le spomini na
življenje in odnos oče-hči. Skratka, ne obstaja razlika pri samem doživljanju odsotnosti očeta
le v spolu mojih sogovornikov, pač pa gre za mnogo drugih dejavnikov, ki obe zgodbi
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naredijo povsem drugačni, kljub temu, da obe temeljita na tako ali drugače odsotnem liku
očeta. Iz tega sledi tudi dejstvo, da dobljeni rezultati ne veljajo ter jih ne morem posplošiti
na celotno populacijo ljudi, ki so odraščali brez očetovskega lika, pač pa se nanašajo le na
obravnavana sogovornika. Hkrati gre namreč za premajhen vzorec ter za tematiko, ki jo vsak
doživlja subjektivno, vsaka odsotnost ima v ozadju določene posebne karakteristike in konec
koncev gre za precej prepleten niz dejavnikov, ki sovplivajo na otrokovo doživljanje sebe in
odsotnosti očeta ter posledično na sam otrokov razvoj, da bi lahko vse skupaj posploševala
na celotno populacijo.
Obe analizi intervjujev omogočata vpogled v doživljanje biološke vloge očeta kot
najpomembnejše s strani obeh sogovornikov, kar predstavlja nasprotje zapisanemu v
literaturi, saj namreč avtorja Košiček in Košiček (1980) zagovarjata dejstvo, da otrok sprejme
lik očeta, ki mu nudi dovolj čustvene podpore, ki se do otroka obnaša kot starš v pravem
pomenu besede, ne glede na krvno vez. Oba sogovornika sta izpostavila, da nista imela v
svojem življenju neposrednega nadomestnega lika očeta, ki bi dejansko zamenjal lik
biološkega očeta (bili so sicer prisotni moški liki, ob katerih sta delno zadovoljevala potrebo
po očetu in katerim nista pripisovala pomembnejše vloge. Sogovornik je pomembnost
biološke vloge dokazal s tem, da je po več kot dveh desetletjih brez prisotnosti očeta, ki ga je
skupaj z mamo zapustil, ko je bil še novorojenček, zbral pogum in na svojo željo stopil v stik z
njim. Sogovornica pa je imela celo to možnost, da je odraščala ob hkratni prisotnosti očima
(maminega novega partnerja), s katerim ima sicer dobre odnose, pa vendar izpostavi, da
biološke vloge očeta v popolnosti ne more nadomestiti nihče. Vsekakor pa so ti delni
nadomestni liki v obeh primerih zapolnjevali vrzeli, ki so nastale ob odsotnem očetovskem
liku in sam razvoj otroka tako manj ogrozile, kar avtorja navajata kot eno izmed glavnih vlog
le-teh (prav tam).
V obeh primerih prav tako velja, da smo se razmeroma dolgo pogovarjali o doživljanju
samega sebe kot posledice očetove odsotnosti, o oblikovanju lastne spolne vloge ter
predvsem o vzpostavljanju partnerskih odnosov z nasprotnim spolom. Slednje je področje,
kjer sta oba sogovornika izpostavila, da na tem področju vidita svoje največje težave. Slednje
je kot ključno izpostavljeno tudi v literaturi, saj avtorica Žmuc-Tomori (1989) opisuje in
poudarja pomemben posredni ter neposredni očetov vpliv na diferenciacijo otrokove spolne
vloge ter kasnejše vzpostavljanje partnerskih odnosov, kajti narava odnosa med starši je za
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otroka vzorec za splošne medosebne odnose ter še posebej za kasnejše odnose med
spoloma. Še posebej sogovornica se na tem mestu zelo odpre in zelo osebno prikaže svoje
strahove ter negotovosti pri vzpostavljanju stikov z moškimi. Sama se zelo dobro zaveda teh
posledic, kajti odsotnost oz. negativno odzivnost svojega očeta kar sama poveže s svojim
nezaupanjem oziroma strahom pri vzpostavljanju partnerskih odnosov z nasprotnim spolom
sedaj. Avtorji tudi v literaturi navajajo slednje kot najbolj poglavitno pomanjkljivost
odsotnega očeta, saj naj bi bil oče tisti, ki da hčeri osnovno varnost v svetu moških, ki bi ji
kasneje pri vzpostavljanju partnerskih odnosov olajšala takšne navezave (Perko, b. d.; ŽmucTomori, 1989). Tudi sogovornik je izpostavil, da ima še posebej težave na področju
vzpostavljanja stikov z ženskami, za katere meni, da bi lahko bile njegove partnerke, a tega
ne izpostavlja tako pogosto, saj ima druge pomembne ljudi, ki mu na tem področju
pomagajo z raznimi nasveti in podobnim. Brajša (1987) tovrstne težave povezuje z odsotno
možnostjo opazovanja zakonsko-partnerskega vzdušja pri starših, kajti da bi kasneje
uresničili svojo partnersko zvezo, potrebujemo vzor v partnerstvu lastnih staršev.
Sogovornik skozi celoten pogovor navaja polno nekih pozitivnih vidikov očetove odsotnosti,
pretirano poudarja to 'žensko' plat sebe (da zna poslušati, da zna opravljat razna
gospodinjska opravila, da je pozoren in podobno), ko pa pogovor nanese na negativne vidike
očetove odsotnosti, ki se kažejo na njemu, še posebej na področju pojmovanja sebe kot
moškega, pa komaj da najde eno specifiko, in sicer, da mu mogoče manjka malo več
odločnosti. Slednje lahko povežemo s teoretičnimi izhodišči, ki pravijo, da imajo dečki, ki so
odraščali brez očeta, težave na področju moške identifikacije, pri oblikovanju spolne vloge,
pri samem konceptu o sebi kot o moškem ter pri razvoju spolne identitete (Zavrl, 1999;
Žmuc-Tomori, 1989). Nekajkrat je bilo skozi intervju mogoče zaslediti tudi njegovo
ambivalentno doživljanje odsotnosti očeta, saj je nekaj časa zatrjeval, da ga le-ta ni
prizadela, saj sploh ni poznal očeta, si ni znal predstavljati kakšno je življenje z njim in ga
tako posledično ni pogrešal, medtem ko se je že v naslednjem odgovoru navezal, da je bil
oče prisoten v njegovih mislih in da si je želel stikov z njim.
Še posebej avtorica Žmuc-Tomori (1989) v svojem delu zelo poudarja, da naj bi bila zgodnja
očetova odsotnost pri samem razvoju dečka bolj odločilna kakor pri deklici. Na osnovi
izvedene raziskave te trditve ne bi mogli ne potrditi in prav tako tudi ovreči ne, kajti izkazalo
se je, da je prisotnost očeta velik varovalni dejavnik pri samem razvoju ter v življenju otroka,
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ne glede na spol otroka. Iz samih intervjujev in njihove analize bi lahko celo trdili, da je
nenadna očetova odsotnost po ločitvi bolj zaznamovala življenje sogovornice, kajti kot je že
bilo omenjeno, je izpostavila veliko več težav oz. dilem, s katerimi se je soočala. Slednje
sovpada tudi z literaturo, kajti posebne in odločilne posledice za otrokov razvoj imajo lahko
tudi nepredvidljive odsotnosti očeta, ki otroka begajo in spravijo družinsko življenje iz
ravnovesja (prav tam).
Med obema sogovornikoma lahko potegnemo vzporednice tudi na odnosnem nivoju z
mamo, kajti oba sta zatrdila, da imata najverjetneje zaradi očetove odsotnosti boljši odnos z
njo. Sogovornica je celo izpostavila, da je njun odnos najverjetneje postal tako trden ravno
zaradi ločitve staršev in posledične odtujitve z očetom, kajti pred njo, je bila bolj povezana z
očetom, s katerim je prav tako preživljala več prostega časa. Tudi avtorica Žmuc-Tomori
(1989) se na tem mestu strinja, da lahko značilnosti odnosa matere in otroka odločilno
povečajo ali zmanjšajo škodo, ki jo v otrokovem razvoju utegne pustiti vrzel odsotnega
očeta.
Slednje ugotovitve hkrati predstavljajo tudi odgovore na raziskovalna vprašanja. Tako je bilo
na osnovi prvega raziskovalnega vprašanja skozi celotno raziskovanje ugotovljeno, da
odsotnost očeta definitivno vpliva na otroka ter njegov razvoj. Pomembno je le izpostaviti,
da se ta primanjkljaj pri posameznih otrocih kaže in odraža na različne načine, kajti tudi na
osnovi predstavljenih primerov, lahko ugotovimo, da gre za mnogo več kot le koncept
odsotnega očeta, ki zaradi slednjega zahteva celostno obravnavo življenja otroka. Prav tako
je bilo ugotovljeno, da lahko lik odsotnega očeta vpliva na otroka v pozitivnem kot v
negativnem smislu, še posebej se ta pozitivni vidik odsotnega očeta odraža na boljšem ter
bolj poglobljenem odnosu z mamo, medtem ko gre pri negativnem vidiku predvsem za
primanjkljaje ter možne ovire pri razvoju otrokove spolne identitete, doživljanja sebe kot
moškega oziroma ženske ter predvsem pri kasnejšem vzpostavljanju stikov z nasprotnim
spolom. Slednje predstavlja odgovor na moje drugo raziskovalno vprašanje. Na osnovi
empiričnega raziskovanja nisem dobila oziroma odkrila pomembnih razlik pri samem vplivu
lika odsotnega očeta glede na spol otroka, kar je izpostavljeno v toeretičnem delu mojega
dela ter v sami literaturi, zato na tretje raziskovalno vprašanje ne morem odgovoriti
enoznačno. Ugotovljeno je bilo tudi, da se v življenju otroka lahko pojavljajo tudi drugi delno
nadomestni liki očeta (to velja tudi pri otrocih, ki odraščajo ob ustreznem očetu), ki otroku
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pomagajo pri kompenzaciji očetove odsotnosti, pa vendar na osnovi empirične raziskave,
biološkega očeta v celoti ne more nadomestiti nihče, kar predstavlja odgovor na moje
zadnje, četrto raziskovalno vprašanje.

IV. SKLEP
Naj še enkrat omenimo dejstvo, da danih rezultatov ne moremo posplošiti na celotno
populacijo otrok, ki so odraščali brez ustrezne prisotnosti očeta, zaradi premajhnega vzorca,
zatorej ugotovitve veljajo izključno za dani vzorec. Večjo reprezentativnost ugotovitev bi
lahko dosegli s kombinacijo raziskovalnih metod, morda z vpeljavo kvantitativnega
raziskovanja, kjer bi lahko na osnovi anketnih vprašalnikov v prvi vrsti zajeli večje število
anketirancev, kar bi pripomoglo k večji preglednosti in lažji posplošitvi dobljenih rezultatov.
Anketne vprašalnike bi lahko razdelili otrokom, mladostnikom, odraslim osebam, ki so
odraščali ob neustreznem, odsotnem liku očeta s čimer bi lahko v krajšem času zajeli večjo
populacijo ljudi kot v predstavljenem primeru. Prav tako bi bile za raziskovanje tovrstne
problematike primerne tudi fokusne skupine (kvalitativno raziskovanje), kjer bi s skupino
ljudi (mladostniki ali odrasle osebe, ki so odraščale brez prisotnega očeta) razpravljali in
komentirali o njihovih izkušnjah in težavah s katerimi so se soočali ob odsotnem liku očeta.
Na osnovi predstavljenih teoretičnih izhodišč o vlogi in pomembnosti lika očeta v
teoretičnem delu, raziskovanje razširimo na osnovi izvedb dveh intervjujev z osebama, ki sta
odraščali z likom odsotnega očeta. Če sklenemo spoznanja, je najpomembnejše pravzaprav
to, da je oče pomemben člen, ki prav tako kot mama pripomore pri razvoju določenih
sposobnosti in veščin v otrokovem razvoju ter življenju. Na osnovi raziskovanja lahko
rečemo, da ima očetova prisotnost in aktivnost v otrokovem življenju pomemben prostor,
kajti veliko je področji, kjer oče odigra pomembno vlogo za zdrav potek razvoja otroka (npr.
pri 'odcepitvi' otroka od mame, pri otrokovem vzpostavljanju stika z zunanjim svetom, pri
oblikovanju spolne vloge, pri dojemanju moškosti in ženskosti pri otrocih ...). Torej
posledice, ki jih lahko pusti očetova odsotnost na otroku so lahko odločilne zanj in za njegov
razvoj ter potek življenja nasploh. Celotno ozadje dogajanja je prav tako odvisno od številnih
drugih dejavnikov ter okoliščin, zato je ob takšnih družinskih situacijah povsem nesmiselno
govoriti o vzročno-posledičnih povezavah med pojavi, pač pa je potrebno upoštevati
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specifike vsakega posameznika, kompleksnost in prepletenost različnih dejavnikov znotraj
sistema družine ter hkrati upoštevati celostni vidik posameznih situacij. Kot je razvidno tudi
iz samega raziskovanja smo dobili na osnovi dveh pričevanj oz. zgodb, dve zelo različni si
zgodbi povezani z likom odsotnega očeta. Pa vendar, izkazalo se je, da je v obeh primerih
očetova odsotnost oba sogovorca najbolj zaznamovala prav na področju vzpostavljanja
stikov z nasprotnim spolom in dojemanju ter realiziranju partnerskega odnosa. Na onsovi
raziskovanja lahko torej zagotovo trdimo, da se odsotnost očeta pri vsakem posamezniku
lahko izraža in odraža na drugačen način.
Glede na to, da se kot socialni pedagogi, na različnih delovnih mestih, skoraj da ne moremo
izogniti delu z družino in da je čedalje več besed ter posegov, tudi znotraj naše države,
namenjenih aktivnemu očetovstvu, se mi zdi, da gre v diplomskem delu za precej aktualno
tematiko. Postopoma se začenjamo zavedati vse večje vloge in odgovornosti, ki jo očetje
nosijo v življenju njihovih otrok. Naša naloga je, da širimo in ozaveščamo ljudi o
pomembnosti očetovskega lika, da na nek način rušimo razne stereotipe o očetovstvu, da
poskušamo staršem in prav tako bodočim staršem s pomočjo raznih predavanj, seminarjev,
preko javnih medijev, šol za starše in njim namenjene ter berljive literature ustvarjati čim
bolj optimalne pogoje za razvoj njihovih otrok. Na ta način bomo v veliko pomoč in oporo
novi generaciji moških, ki se soočajo s pojmom novega očetovstva, ki je tako zelo drugačno
od njim poznanega očetovstva iz njihovega otroštva.
Na osnovi celotnega dela lahko z gotovostjo trdim ter zaključim, da predstavlja očetova
aktivna ter ustrezna prisotnost pomemben varovalni dejavnik v otrokovem in tudi
nadaljnjem življenju.
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Priloga 1: Vnaprej pripravljena vprašanja za izvedbo intervjuja


Kakšno je tvoje doživljanje očeta (izkušnja+emocionalnost)? Se spomniš življenja in
odnosa z očetom v otroštvu?



Mogoče pomniš kdaj je prišlo obdobje ali morda dogodek, ko si začel/a pogrešati
očetovo prisotnost? Kateri so bili tisti trenutki, ko si to odsotnost še posebej
občutil/a?



Si se velikokrat ukvarjal/a s to svojo situacijo in kakšna vprašanja so se ti ob tem
porajala?



Se je zgodilo kdaj, da si sebe krivil/a za očetovo odsotnost? Je le-ta kdaj kako vplivala
na tvoje doživljanje samega sebe?



Kako se očetova odsotnost kaže pri tvojem vzpostavljanju stikov z nasprotnim
spolom? Imaš kakšne težave na tem področju? (Ž)



Kako je to vplivalo na tvoje pojmovanje in doživljanje sebe kot moškega? Imaš kaj
težav pri razumevanju in dojemanju kaj pomeni 'biti moški'? (M)



Se ti zdi kot otroku, ki je odraščal brez očeta, ta njegova vloga pomembna pri
razvoju, odraščanju in vzgoji otrok?



Se ti zdi, da imajo glede na tvojo izkušnjo, otroci, ki imajo odsotne očete, drugačen
status v družbi (ali mogoče v šoli, med vrstniki)? Si mogoče kaj podobnega izkusil/a
tudi sama na svoji koži?



Kateri so bili liki moških, ki so ti služili koz model očeta oz. moškega in ti pomagali
zapolniti to odnosno praznino oče-otrok?



Ali vidiš v svojem življenju kje pozitivne vidike očetove odsotnosti? Če da, kje?
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Priloga 2: Dobesedni prepis intervjuja 1
Torej, kakšna je tvoja izkušnja z očetom? Kakšno je tvoje doživljanje njega in ali se spomneš
življenja z očetom in odnosa z njim v tvojem otroštvu?
Ok. Ammm ... Ja, valda, spomnem se. Mmmm ... Sam fak doživljanje, a to kako ga zdejle
doživljam al kako sm ga takrt?
Lahko tako kot si ga takrat in kako ga sedaj, če najdeš kakšne razlike.
Ja, valda. Tko, pač v otroštvu do dogodka, ane, ko sta se starša ločla, ga mam jst ful v lepem
spominu, tko ammm ... ful se je ukvarjal z mano, amm res, ven sva skupi, mislim tut še z
bratom smo skupi ful velik ven hodil, pač ful smo bli fizično aktivni, stalno se je neki dogajal z
njim, tko da res, čist ok, nč nisem niti opazla, da bi blo kej narobe med mamo in očetom, nč
... takrat sm ga doživljala čist tko, pač res kot očeta ane, kot starša. Pol je pa pr sedmih letih,
se je pa pač zgodil ane, da je on pršou domov aaa pod vplivom alkohola in se je spravu pač,
fizično obračunu z nami vsemi tremi mmm ... in od takrt naprej je bla pa tista ammm ... tko
meja, ko sm ga jst začela doživlat čist drugač amm tko da pol tri leta se nismo vidl. Tist niti
ne vem, ne spomnem se čist dobr kaj se je takrat dogajal z mano aaaa tut jst nisem mela po
tistem nč želje ga vidt, mmm ... me je pa u bistvu mami tko, ja, pa dej, veš pa je tvoj oče ane
... ta fora, da pač morm bit z njim, ker se spodobane, čeprov men ni blo. Amm ga pa tu zdej,
pač doživljam ga tko amm bolj hladnga, zlo z distanco, z rezervo, ne morm, ne morm se z
njim čist o vsem pogovarjat, amm ... Bedno mi je, vedno k se z njim dobim, mi je, tko
prpravm si list tem (se rahlo cinično posmehne), kaj bi lohka odprla, zato kr se ne morm
prosto sproščeno pogovarjat, ker se pač ne morm. Tko ... Bl z distanco ga mam zdej ... Kaj je
že blo drugo vprašanje? Življenje ... kaj je že blo drugo vprašanje?
Amm, če se spomneš življenja z njim in kako ga sedaj doživljaš, na kar si mi že tak odgovorila.
Mene sam zanima pol vmes, od sedmega leta, ko si rekla. da sta se starša ločla, kolk
intenzivno si ga videvala?
Tri leta nč, ker je meu prepoved približevanja, aaa ... Potem pa se je spet začel, js sm bla
stara okol, ka jst vem, okol 11, 12 recimo, k je pa on se kao h seb spravu in so bli dovoljeni
stiki, z nama samo, se prav z bratom in z mano. Aaa ampak je bil tut tko zlo, a smo se dobil
sam zuni kje, ane, pač tko za pou urce ne ... tist itak, mislim, to ni pač nek odnos ane k bi se
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lohk, a veš, to je tist ko greš na pjačo in to je to in mi ni blo mmm ... On je biu men bl znanc
recimo, k pa starš ne, dejansko. Amm ... pol je biu pa spet moment k sm bla pa mmm 14, se
prav zadn let, razred osnovne šole mmm k sva šla pa h njemu, prov tko za čez noč, se prav
prvič smo sprobal de bi bla en cel dan, se prav 24 ur skupi ... in ni šlo. In je, skratka šli smo
zvečer spat, ne vem kaj je takrat dogajal, neki mi je blo slabo al kaj in sm ustala in sm šla v
njegovo sobo in sem pač potrkala in lej, o ... in pač oči ni mi vredu, neki lalala in on je biu
vinjen ne, že spet in je u bistvu se spravu name tko pač ja, ti si ista k tvoja mama, aa ... pač
jst sm njen ful fizično podobna, in ja, ti mene sam na njo spominjaš, bejš, zgin iz moje bajte,
tko lalala, ampak v bistvu se je spravu sam name, ne na brata sploh ne, brt je njemu pač tko
ful (posmeh)... in ful dela tut razlik ane, am ja ne, na brata niti ne, am ... ampak ja, takrt se je
pač name sporavu in jst sm mogla takrat poklicat mami, nej pride pome ane. Tist je blo pol
spet k se je men spet zasrou ane in sm ga spet čez celo sredno šolo, ne vem če sva se vidla
dvakrat, ne vem če ... Tut za rojstn dan me ni poklicu, jst tut njega ne, aa, šele zdej k sm
začela na faks hodt, sem se recimo mal bol slišva in to ane.
Zdej ko si recimo omenjala te rojstne dni, pa osnovno šolo. Se spomniš kdaj, da je prišlo v
tvojem življenju do obdobja, ko si ga res pogrešala ne. Ko si pač občutla, da bi želela
očetovo prisotnost. Kateri so bili tisti trenutki, ko si ga še posebej pogrešala?
Aaaa ... ja tko za rojstn dan, js sm vedno čakala njegov klic ane, sam to je blo pa tko, kukr kir
let no. Včasih ja, včasih me ni ane. Sam spomnem se sredne šole, me ni klicu. Sploh ne. Amm
... prej me je neki, pa zdej mal, ampak tko sploh več ne prčakujem ne. Nimam več
pričakovanj. Ko sm bla pa mlajša, pa ja, takrat bi ga pa rada. Drgač pa, da sm prov
prisotnost pogrešala, bi pa rekla, da je blo v osnovni šoli, zato kr so me dost, tko, pač mau
sm bla drugačna v razredu tko, na sploh v celi generaciji, in takrat bi jst, recimo rabla kdaj,
da bi on pršou tja in reku, ja, jst sm njen oče ne in ne vem, jih utišu vse ane. Ne vem, v bistvu
me branu na nek način, ne. Pa drug moment se pa spomnem, morje, k smo šli še s tremi
družinami in mi je blo tko pač k smo šli tja, k sm vidla pač vidla vse družine popoldne ne.
Popolne v smislu mama in oče ane, jst sm bla pa z mamo in bratom ne, in ne ni blo očeta ne.
Tko da, takrat me je tko mal haknal in sm se tut umaknala, pa je pol mami pršla in sva se tut
pogovarjale kaj je narobe ane in ... Ja, to se spomnem, mmm drgač pa ja, mmm rabla bi, k
sm padla letnik ane, takrat sm bla jst tko zlo aaa ..., pač dost mi je na psiho udarl no, nism
bla glih tko zlo vesela, da se mi je to zgodil ane, in takrat k je on mene tut klicu, ker je vedu
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da mam pač popravca in to, ker mu je brat povedu, aaa ... K me je klicu je blo tko ja, pač ...
nism nrdila ane in on ... mislm jst namest da bi mi on dau podporo ane, pa neki lej, eno
dobro besedo ane, k že tko sm bla na nuli, me je on še bl začeu nadirat ne. Tko res, a loh,
mislim ne ... Takrat sm jst rabla očeta, unga druzga, unga iz otroštva ne, še preden, tist,
toplo besedo, ne vem, karkoli ... tut če se nisva vidla, lej, sam reč mi neki, vse bo v redu, ne
ane, on je šou pa čist u kontra lej. tko, drugač pa niti ne, nism ga tko pogrešala, kr sm mela
pa srečo z bratom ane (se zasmeji), k mam pa starejšga brata in ...
Si našla pol očeta v njem.
Ja (se smeji).
A je tolk starejši al kako, da si lahko ...
Ma ne, jst niti ne bi rekla da je ... jst mislm, ne vem al sm sploh jst njega vidla kot očeta, tko
nezavedno sm mela, on je sicer samo dve leti starejši od mene, ampak vseen tist, nekdo je
starejši od tebe, večji od tebe, močnejši od tebe, moškega spola, ja ... nekdo je za tabo, k ti
bo pač pomagu ane, pač brat je prevzel to vlogo ... pa tut ni, k sej ne more prevzet čist vseh
funkcij očeta ane, sej je nemogoče ne. Je pa meu te ane, recimo zaščitniški, varnost, vse no,
podpora, tist kar men oče ni daju, mi je daju brt no, tko ...
Ko sva že ravno tu, si imela mogoče še kakšen drug moški lik, poleg brata, ki ti je na nek
način polnil to praznino oče-hči?
Ne, niti ne.
Dedek, stric?
Niti ne, ne ne ... nism ... Da bi se tko, se mi zdi da tko hčere pa očetje so si tko zlo dost blizu
ne, kr mentaliteto delijo ne ... Jst sm to mela z bratom. Ne, dedki, ne, ne ... Je blo zame
pomoje preveč generacijske razlike, k jih ... oni so pač moji dedki, ne.
Če se vrneva prej, ko si govorila o osnovni šoli, me zanima, tko na splošno, tvoje osebno
mnenje, če se ti zdi, da imajo otroci, ki so odraščali brez očeta (ne glede na to kaj se je z njim
zgodilo), drugačen status v družbi, med vrstniki?
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Ne vem no ... Zdej jst bi rekla, da ne no, da se to, ne vem ... Da so to ... sicer moja izkušnja je
drugačna ne, mene so obravnaval drugač, pa so bli tko ... ko so me hotl prtisnt, so točno vedl
kam morjo ne, se prav na to, da nimam očeta ne ... Ampak tko na splošno pa, ne, ne bi rekla
da so kakšne razlike ne.
Ok. Zdej me pa zanima, če si se velikokrat ukvarjala s tem, s svojo družino in očetovo
odsotnostjo in kakšna vprašanja so se ti pač porajala ob tem?
Ja, ukvarjala sem se, tko sprašvala pa te stvari sem se hitr po tem dogodku, se prav ko smo
se razšli, ko je oče šou ... Am, pol je blo obdobje, zlo dolgo, k se sploh nism s tem ukvarjala, k
mi niti ni blo to tko pomembno. Am, se pa zadnja leta no, odkar sem na faksu no, ker več na
seb delam ane in mam spet mogoče mal ta ... ampak čist v drugačnem smislu ne so zdej
vprašanja zastavljena. Prej sem bla itak tko ane, blo je pač čuden ne, jst sem bla sedem let
navajena, da je pač z mano in spi in je in vse delamo skupi, pol ga pa kr naenkrat ni blo, tko
da ja, takrat sem se sprašvala zakaj, zakaj jst, zakaj moja družina, zakaj lih moj oče, zakaj ...
kaj bi mogl mi kot družina drugač nrdit, da bi pač on sfuru ane s tem svojim problemom, kaj
bi mogu on drugač nrdit, da bi mi ... Se prav, men se zdi dost pomemben, da sem šla na obe
ravni, se prav kaj bi mi lohka nrdil kot družina, se pravi celota in kaj bi lahko on. Ne vem,
mela sem to srečo, da je mami pač dost znala shendlat s tem, da nama je takoj dala vedit,
da midva z bratom nimava nič pr tem, da sploh ni zarat naju, da bi bla midva karkoli kriva,
tko da občutki krivde pa to sploh nisem mela. Drgač pa ja, predvsem to ja, zakaj glih jst no,
zakaj glih mi.
Se spomniš je to kdaj vplivalo na tvoje doživljanje tebe same? Si se kdaj ti zaradi tega
počutila drugačno, rekla si namreč že, da so te drugi obravnavali drugače?
Niti ne, ne. Ampak tko no, k so mi to naprej metal, itak se počutiš ... ne manjvredno ampak,
kako bi rekla, nepopolno, bi jst rekla. Zato, ker doma nimam nekoga ane, jst nisem popolna,
ne ...neki mi manjka skratka, neki kar večina ma, jst nimam, tko. Ampak to je izvenel pol zlo
hitr. To je blo bl na začetku prisotno, pol je pa v bistvu šlo no.
Kako pa se očetova odsotnost kaže pri tvojem vzpostavljanju stikov z nasprotnim spolom?
Imaš kakšne težave na tem področju, ki bi jih želela deliti z mano?
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Ja. Zdej morm jst to tko povedat. Aa, sem oškodovana na tem področju, ampak tko, mal
drugač no. Amm, tko k razmišljam mam clo več moških prjatlov kot žensk. Navezovanje
stikov z ženskami mi povzroča več težav (smeh) sicer, ne. Tko da s fanti sploh ne no. Al da so
nova poznanstva, al da se na nov spoznamo, kukrkol....komot. Sploh nimam problemov,
prjatlji, pa se družmo, res, nimam sploh problemov. Čim pa jst zaznam al pa mi fantje rečejo,
da bi neki več od prjatlstva, takrat pa začnem delat dve stvari, ane. Al ... najprej začnem
sama sebe prepričvt, da on ni v redu zame ane. Se prav ful v fokus vzamem vse njegove
negativne plati, negativne ... negativne, k jih jst vidm negativne. Se prav, kar me mot na
njem to ful sfokusiram in čist pozabm na pozitivne stvari in mi je sam to v ospredju in sam ne,
on ne, on ni v redu zate, sama sebe začnem, ne. Poleg tega, da si začnem govort, zihr ... jst
sem, tko zlo sem sumničava no, ziher so v ozadju ... ni njegov prvotni namen da bi bil z mano,
da bi se mela rada, da bi nama blo lepo lalala, ampak da je neki druzga v ozadju, se prav, al
izkoriščanje ali pa te fore pride pa gre ane, jst pa teh odhodov predvsem ... mal mi je to težko
no. In ... nočem it skos te faze ne, ker jst mam stalno občutek, da on je zdej pršou in pol bo
čez neki časa šou ane ... kaj mam jst od tega? Kaj bom jst zdej s tem? Druga stvar k jo
začnem pa delat je pa ta, da začnem delat vse mogoče stvari, da on opusti idejo, da bi midva
sploh bla skupi ne. Tko ... pa sej ne, da sem tko ful sama pa to, sej sm bla v dveh zvezah ane,
sam je blo ful težko ane, sam sta bla fanta dost vztrajna, da sta poštudirala kaj delam in sta
vztrajala, sam zdej sem pa že kr neki časa sama, tko no.
Kaj pa tako partnerski odnos, glede na to, da si bila zelo mlada, ko je oče zapustil družino in
nisi videla tega partnerskega odnosa in glede na to, da imaš za sabo že dve zvezi kot si
omenila, ti je težko vzpostavljat in vzdrževat takšen odnos brez nekega modela svojih
staršev?
Ja, vzdrževat niti ne, vzpostavt, men je težko vzpostavt. Če vzpostavm, se mi pol zdi da kr
nekak grem s tokom, vzpostavit mi je pa ful težko. Res ... Ne, kr mam tok teh vprašanj uzadi,
da se mi ne da in mi je ... tut ukvarjat se mi s temi ... uauu (razburjenje), to mi tolk ene
energije pobere. Ne vem, ne ... Tle sm oškodovana, ja.
Če pogledaš sedaj na svojo celotno zgodbo in še posebej na sploh, se ti zdi, kot otroku, ki je
odraščal skoraj da brez prisotnosti očeta, ta očetova vloga pomembna pri razvoju,
odraščanju in vzgoji otrok? Zakaj?
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Ja seveda. Normalno. Se mi zdi, da izkušnja, to da maš to izkušnjo ... ja definitivno. Vedn je
bolš da ma otrok oba lika, mamo in očeta ane, da se lahk po obeh zgleduje ne ... Tko pa ni
dobr, ker sm bla jst tko omejena le na mamo ane ... Ob vzgoji bi rekla, da je lohk odsotnost
oečta tut pozitivna stvar, sej po eni strani ne more pridet do teh mmm ... vzgojnih razhajanj,
nasprotovanj. Maš sam en vzgojni stil od mame in stvari so dost bl jasne kot sicer. Kar se tiče
odraščanja aaa ... je po mojem mnenju zlo negativn, da očeta ni, ker za moške like v tvojmu
življenju ne morš met ravn dobre in realne predstave o razmišljanju, obnašanju am ... kr za to
nis meu očeta od katerga bi lahk to posnemu naprej ... Skratka, jst rečem tak, da so pozitivni
in negativni vplivi ... kar v obeh primerih vpliva na odraščajočga človeka .
Misliš, da lahko kakšen drug lik nadomesti vlogo očeta v družini?
V popolnosti ne. Tut če bi recimo moja mama si najdla zlo zgodi že novga partnerja ... ne. Ker
ne, a veš ne moreš bit ti tko sproščen kukr si s svojim očetom, k si od prve minute z njim, ne
moreš. Sej lahko si ... ne vem maš lahko blazne globoke pogovore, ne moreš.
Se pravi tvoja mama kasneje ni našla novega partnerja?
Tko je, ampak kr dost zlo pozn ... zdej, ko gledam nazaj, si ga je kr dost pozn najdla. Takrat je
blo že tak itak ... kaj pa vem, jst sm bla že tolk zrela, že tolk v teh letih no, da pač hvala bogu
no, sem bla vesela, da si je sploh enga najdla. Mislm, halo jst bom šla, moj brat bo šou, kaj
bo ona sama al kaj?Mislm, zakaj pa?Ne, mam super odnos tut z njim, tut velik se
pogovarjava, res, tut mentaliteto blazno si deliva, pa smisu za tut humor pa vse no, ampak
veš, ne morm n. Recimo že samo dotiki ane, jst se z njim ne morm neki blazno objemat al pa
tko ne, je ta distanca neka, ja.
Se pravi, če povzamem tvoje misli, je v tvojem primeru ta biološka vloga veliko bolj
pomembna od te psihološke, vsebinske oz. kako bi se temu reklo?
Ja. Jst bi tko rekla, ja, da je v mojem primeri biološka vloga pomembnejša.
Še zadnje vprašanje, če vidiš sama v svojem življenju kje pozitivne vidike očetove odsotnosti,
da se ne bova samo o negativnih pogovarjali? Na katerih področjih?
Ja, itak da vidim pozitivne vidike očetove odsotnosti v svojem življenju ... Am ... ne vem, men
se zdi, da sem ... zdej to je čist res osebno men zlo velik prnesl, jst sem se že ful prej naučila
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stvari, ki bi se jih verjetn kot dekle oziroma punca, ki bi mela očeta, prvadla mogoče kasnej.
Sej pravm, jst sm že pr osmih, devetih letih že na polno kuhala, likala in ne vem kaj vse.
Vseen se mi zdi, da vse te stvari delaš mogoč mičken kasnej ane. Se mi zdi, da to mi je ful
prnesl, ne vem, plus to ... ker si je mama mogla najdit še eno službo, da nas je spravla naprej,
da nas je preživela in to, sva bla midva z bratom velik sama. Zdej on tak ni kuhu, mislim ne,
tko da mislim, da sem jst že zlo zgodi razvijala ta svoj čut za odgovornost pa tko ...
samodisciplina. Ne vem, tko, zdele mam šolo, zdele mam to,zdele morm to, ck, ck, tko nisem
mela glih prostga časa, da bi se ... kar jst ne vidm kot negativn, hvala bogu, da sm bla s čim
zaposlena, boh ve kkšne bedarije bi delala sicer. Am ... ne vem, sej so pozitivne stvari, čaki ...
Se ti zdi, da imaš mogoče bolj izoblikovan odnos z mamo zaradi tega, ker nimaš tako
dobrega odnosa z očetom?
O ja, sej res. Hvala. Z mami sva se res ful povezali, od takrt naprej, res midve mava tak
odnos, o maj gad, res, ful sm vesela, ker ne vem, sej pravm, jst sm bla kot otrok več z očetom
preden se je to zgodil in bl sva bla midva povezana. Jst takrat mami nism tolk, ona je bla pač
mami, ampak v redu ne, prej oči. Am, zdej pa mami ful, res, tko sva ful povezane. In tut z
bratom, ne vem če bi mela tak odnos z bratom ne, če bi bil oči še zmeri zraven, ne. Tko da ja,
ti odnosi so mi zlo pomembni, ja. Am ... pa to ja, bl cenim ljudi, bl se trudim, ko pridejo ljudje
v moje življenje, sej pravm, hočem jih met blizu ane, zato se ful trudim, da ne bi šli vn, da bi
mel nek odnos, da bi se dobival, videval in res vse to no. Velik mi to pomen no. Vem kakšna
cena je no, ko nekdo gre, no.
Bi za konec še kaj dodala?
Hmm ... Ni tko slabo bit brez očeta no (smeh). Ne me narobe razumet no, ni vse tko negativn
no. Ne vem, se mi zdi da je v naši družbi še zmeri taka mentaliteta, da pol si pa bogi, če
nimaš očeta a veš. Ne lej, pač sej te pa z druge strani podprejo ane al pa ... pač čist normalno
se da živet no.
Jaz se ti zahvaljujem za tvoj čas in vse odgovore. Lep dan še naprej.
Enako.
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Priloga 3: Dobesedni prepis intervjuja 2
Najprej me zanima kako se ti spomneš življenja z očetom? Si ga poznal in kako si ga doživljal
kot otrok?
Ja, u bistvu aaa sej je on šou že prej ane, ka pa vem ... po mojem, o tem se nismo tolk
pogovarjal, sam po mojem je šou stran pred mojim prvim letom, tko nekak. Ne spomnem se
ga ne, ne. Pol naprej tut stikov nism imeu ... do lasnkega leta. Lansk let sem biu pa s teto,
možem in bratrancem dol ane, tko da sm ga lasnk let prvič spoznau.
Kako dol? Kaj si mislil s tem?
Aaa ... žvi dol pr morju ane. Ob Slovenskem morju, na primorskem.
Aha. Se pravi nisi ga v bistvu poznal, si se mogoče s kom o njem pogovarjal prej kot otrok? Ti
je morda mama kaj o njem pripovedovala?
Ne, kr tut ni hotla ane, zato kr on je pol najdu svojo novo ženo ane. Sicer nimata nič otrok,
ampak tut zgleda da zarat tega mami ni hotla govorit o njemu ... Jst pa tut nism poj sprašval
ane, ker mi verjetn ni blo lih fajn sprašvat. Slike tut nism meu nobene. Govoril so mi da sem
kao mu ful podobn, kar sm res, k sm drgač čist tak k on in tut po karakterju. Tko, lansk let sm
ga pol spoznau.
Če te smem vprašati, je bila tvoja želja in sploh pobuda, da si ga želiš spoznati?
Ja, sam sm prišu do tega, da bi ga rad spoznau ... Pač mislm, da je prišu tist moment, k je biu
pravi čas.
In kako ti je bilo takrat? Kakšni občutki so te prevevali še preden si ga spoznal in preden je
napočil ta trenutek?
Spomnem se da sm biu kr mau živčn ... Hja, ka pa vem. Občutki so bli mešani, ker je bla želja
tko zlo velika, me takrat niso preplavla čustva, a je pa pol za mano pršlo. Ko smo pršl nazaj z
obiska, sm se pa zlomu ... (tišina)
Se mogoč spomneš, glede na to, da si mi povedal, da vse do lanskega leta nisi poznal očeta,
če je prišel kdaj v tvojem otroštvu ali mladostništvu kakšen dogodek ali trenutek, morda
obdobje, ko si se spomnil na očeta, si ga morda pogrešal?
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Ja u bistvu tko, k sm razmišlju kaj me boš ti sprašvala, sem razmišlju tut o tem ane. Mislm da
sem razmišlju, včasih sm se tko spomnu, ampak u bistvu nism vedu kak bi biu življenje z
očetom in pol tut nism tolk pogrešu očeta oz. življenja z njim. Nism se tolk sprašvau in
razmišlu o tem kako bi blo, kaj ne bi blo in tko, sm se pa velikrat spomnu na to.
Kaj pa tako med vrstniki, v šoli, ste se kaj pogovarjali o družinah? Te je takrat mogoče kaj
spominjalo na očeta ali te je morda kaj prizadelo?
Ja, ja ... (dolg premor) Tut ja. Zdej to smo se bl u osnovn pogovarjal, v srednji itak ni blo nč
kej takega, smo bli že dost star da nam je blo vseen ane. Mrbit u osnovni, sam je že to tolk
deleč, da se ne spomnem glih več tako ... Nism meu, vsaj zdej se ne spomnem nobenga
takega dogodka, k bi me to kak prizadel.
Se ti potem ni nikoli zgodilo, da bi te kdo zbadal zaradi te tvoje situacije? Imaš mogoče celo v
spominu katero od vzgojiteljic ali učiteljic, ki je preveč poudarjala to prisotnost očeta in
mame v družini? Imaš tu morda kakšno slabo izkušnjo? Si morda to skrival, da živiš samo z
mamo?
Ne. Pomojem ... Te vzgojiteljce pa to so itak sprašvale, sam sm jim reku, da js živim sam z
mami ane, pr vrstnikih pa ni blo neki takega, ne. K itak jst živim na vas, k se itak ful poznamo
med sabo, pa ni da bi se neki ful zafrkaval in to.
Kaj pa kakšne rojstne dni, poletne počitnice, a veš ko gre za družinsko preživljanje časa?
Takšne stvari, ki so vezane na družino in na starša. Si bil tu mogoče kdaj prizadet, žalosten,
ker si bil sam z mamo?
Jah, na morje kva sm hodu ... Hodu sm s skupinam otrok al pa z mami pa s kakšnimi
sorodniki, prjatlni. Sm zmeram enga meu zram, da nism biu le sam z mami. Kar se pa rojstnih
dni tiče pa tak, sej nikol nism biu navajen, da bi mi čestitu al pa da bi biu bliz mene ob takih
dnevih, tak da nism nč pogrešu.
Si se mogoče sam velikokrat ukvarjal s to svojo situacijo, rekel si že, da te ni to toliko
prizadelo, ampak ne vem, če si se kdaj spraševal tudi o tem kako to, da si brez očeta. Ne
vem, te je kaj 'morilo'?
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Pomojem najbl to, ne vem, da bi še kkšnga bratca al pa sestrco meu. To najbol po mojem.
Drgač pa tko ne, tak kt sm že reku ...
Nisi pa tako nikoli drezal v mamo, da bi rad spoznal svojega očeta in to?
Ne ... Nč, mislm, sej sm reku, k nism vedu kako ... če bi živeu z njim, pa bi se pol ločila, bi me
vrjetn bl prizadel, k itak sm pa tko odrašču brez, me pa ni tok prizadel in si nism predstavlu
kako bi blo z ...
Se pravi se nisi nikoli sebe krivil, se počutil manjvrednega ker nimaš očeta?
Ne, tko ne, sej itak, ne vem, v osnovki mi je itak vse šlo, šola pa to ... tko da, sem biu vesel, da
mi gre, nism meu kakšnih problemov, da bi zabluzil, pa da bi se pol še sekiral. Mogoče edin
finančno ne, k je mami samohranilka ne bla, pa da je biu kakšn pomanjkanje, pa da sm se pol
mrbit začeu sprašvat kva bi blo ... da bi bla bol prskrblena pa uno tretje. To mrbit samo.
Samega sebe torej ne dojemaš, da bi bil zaradi očetove odsotnosti kakorkoli osebno
prizadet? Da se doživljaš sam sebe slabše, ker imaš samo mamo?
Ne, ne. Mrbit zdej, k sm že mal odrasu, da sm se sprašvau ne, če gledaš kakšn recimo
pregovor na primer jabolko ne pade daleč od drevesa, dab na primer jst isto naredu svojim
otrokom, pa se sprašujem kva ono ... To mrbit, se dans sprašujem, da če pa jst isto nrdim, pa
mi pol pride mal, da pa res ni dobr kar je on naredu ne. Recimo no.
Te skrbi, da bi potem to ti isto ponavljal? Na primer svojim otrokom?
Ja, ker tuk pa ja, se zavedam, da to pa res ni kul. Se prav tega svojim otrokom enkrat kasnej
ne bi naredu, ker jim ne bi prvošču tega ane.
Otroci, ki odraščajo z mamo in očetom, imajo možnost opazovati ta partnerski odnos med
staršema, kakšne so vloge posameznega starša, njun osebni odnos in podobno. Za to si bil ti
verjetno prikrajšan v celoti, razen če si je po ločitvi mama slučajno našla novega partnerja.
Ne, ni si našla novga ... Sva bla skos sama.
Kakšne težave so tiste po tvojem mnenju, ki se zaradi tega, ker sam nisi imel priložnosti
videti partnerskega odnosa staršev, lahko odražajo na tvojih odnosih z ženskami? Imaš sam
kakšne težave, ki bi jih izpostavil?
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Ja lej, sej sm povedu ane, da nism pr svojih vidu recimo, če bi mela težave kako sta jih
rešvala, razne vzorce in to. Ne vem, zakaj sploh pride do težav med dvema ... Vem, da bi mi
blo zihr lažje zdej v mojih odnosih. Recimo ja, to bi lahk blo mrbit. Vem, da bo tut pr men
pršlo v odnosih do težave ... pa bom mogu pol vse sam razmislt in to, tko k sm mogu do zdej
recimo, vse te moške stvari delat z orodjem, pa delat karkoli, to sm mogu sam prit do tega.
Kaj pa če te smem vprašati v odnosu do deklet, se ti zdi da imaš kakšen manjko, da na
primer ne veš kako bi z njimi navezal/vzpostavil stik, vzdrževanje zveze med moškim in
žensko?
Ja, tut to. Kak se približat ženski, ki bi bla lahk kej več kot tvoja prjatlca ... Ampak sej
vprašam kakšnga kolega, ne vem, zdej tut ko sm na šihtu, smo se lih dans menl in zafrkaval
... sej ti povejo marskej, še bl tko upaš vprašat tko kakšnga kolega k pa da bi mamo sprašval.
Vsaj tko jst mislm ... Ja sej pravm mam okol ljudi, k se lohk nanje obrnem.
Malo se že prej navezal na tematiko, ki me zanima sedaj. In sicer, kako je ta očetova
odsotnost vplivala na tvoje pojmovanje in doživljanje sebe kot moškega? Imaš kaj težav, ki bi
jih lahko izpostavil, pri samem razumevanju in dojemanju kaj pomeni 'biti moški'?
Mislim ... če pa pogledaš z druge strani, je pa fajn če živiš z ženskam, ker te naučijo poslušat
ane. Mogoč je pa to boljše, še boljš recimo kukr pa rečmo, da smo fantje bolj tko da nismo
pozorni ane. Ampak zdej sm se pa nauču, da sm bolj pozorn, res mogoč zato ne zgleda tuk
moško, ampak mislm da ni kakšn problem, če sm preveč pozorn ane.
Super. Sedaj si izpostavil pozitivno plat. Mogoče najdeš še kakšno malo manj pozitivno plat
tega, da te lahko neprisotnost očeta ovira pri samem pojmovanju moškega?
Ja zdej je to težko rečt, kr ne vem, kaj bi blo. Mogoč za ... rečt kkšno besedo, da je konc ... Ne
vem, bit odločen, ne vem ... Je vseen glih, mam zlo strogo mami in je tut to blo, da je vrjetno
še bol, tko kukr gledam zdej, k sm biu na obisku pr atiju, k je bol tko, da se ga da vodit ne, tko
da, tut če sm biu sam z mami, je bla dost šarf, če lahko rečem tak, da sm se nauču tut to,
kdaj se reče konc, dost, to bomo nrdil in skratka, postavt neko mejo no.
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Si imel mogoče v otroštvu ali pa kasneje v odraščanju kakšen drug moški lik, ki ti je pomagal
zapolniti to odnosno praznino oče-otrok in ki ti je na nek način pomagal zadovoljevati to
potrebo po očetu?
Ja u bistvu, dost sm pomagu pr bratu od stare mame, k ma kmetijo, pa k je sam. Tko da, tut
tam sm se nauču dost teh moških opravil, ne vem, delat karkoli ... Pa tut on je poj dost moški
lik bil, da je mene uču določene stvari. Da sm meu nek stik z njim, da sm vidu kak je sploh
odrasu moški ane.
Si ga mogoče dojemal kot 'nadomestnega očeta'?
Kva pa vem no ... Ne bi reku, da sm ga meu al pa ga vidu kot očeta ... Sploh nism nanga
gledu tak, pač velik časa sm biu z njim in skupi sva delala. Nč posebnga ane.
Se ti zdi kot otroku, ki je odraščal in živel brez očeta, ta njegova vloga pomembna pri samem
razvoju, odraščanju in vzgoji otrok? Kje vidiš tiste točke, kjer je še posebej ta očetova vloga
zelo pomembna? Povsem iz tvojega vidika in tvoje mnenje.
Ja seveda morta bit oba ne. Jst mislm, da morta bit oba, da ni za nobenga fajn, če je sam z
enim staršem. Paa ... vloga očeta, ne vem. Povsod je na primer dobr, da pride oče ne vem,
bodisi na govorilne, na kkšne sestanke, ne vem ... Je vse glih, da bolj upoštevajo, če moški
reče, kukr pa če ženska ane. ... (dolg premor) Kar se pa samga ravoja tiče, pa ne vem ...
Mogoč je res, da velik pripomore ane, sam jst ne vem ne. Ne bi ti znal na to odgovorit. Tak k
sm že reku, najbolj bom to vidu pol k bom meu svoje otroke in družino ane. Kaj vse bo
drugače pri njih kukr je blo recimo z mano. Sej pravm tešk mi je govorit o nečem, kar nism
meu prilike dožvet a veš.
Ok. Sedaj pa povsem tvoje mnenje in sicer, če se ti zdi, da so otroci, ki so odraščali brez
očeta, v družbi bolj tako odmaknjeni in imajo na sploh drugačen status kot tisti, ki so ga
imeli?
Milsm, to je tko čist odvisn od otroka kakšn je ane. Kr na primer jst, nism biu nikol
odmaknjen ne, zmeram sm meu pozornost, skos sm biu tko nek v kakšni ekipi, zdej k sm
študent in s cimri skup živimo, še prej k sm biu na gimnaziji in sm tut meu cimre in kolege ...
Nism biu tko sam zase ane, ampak to je ful odvisn od otroka ane, tut na primer tist k bo meu
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familijo, mami in očeta, je lahk mrbit še bl zase kukr pa jst. Jst sm tak že po narav, da se
odprem, znam navezat stike ne, mislm da ni to tko fejst name vplival ne.
Zanima me samo še to, saj nekaj sva že govorila o tem, pa vseeno, če vidiš v svojem življenju
kje pozitivne vidike očetove odsotnosti in kje?
Ja, sej sm reku ne, to da sm se nauču ne vem, da je treba ... tko, mau bol teh ženskih stvari,
kva majo rade, ono tretje, to kar sm že prej gor izpostavu ane, da znam poslušat in to. Pa ne
vem, da znam ta ženska opravila ... ženska tko no, ne vem no, pometat, sesat, pospravlat ...
To kar sm mogu sam ane.
Se ti zdi, da imaš zaradi tega, boljši odnos z mamo?
Ja verjetn da mam bolši odnos z mamo tko ... Lahk da bi se takrat bol z očetom povezu in se
nanga opru ja, kukr pa z mamo.
Bi še kaj dodal na koncu?
Ne vem ... nč se ne spomnem več.
Jaz se ti lepo zahvaljujem za tvoj čas in vse odgovore. Lep dan še naprej.
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Priloga 4: Celotna tabela kodiranja za intervju 1
Enote kodiranja

Kode prvega reda

Ja, valda, spomnem
se.

spominja se življenja
z očetom

spomini na očeta

... do dogodka, ane,
ko sta se starša ločla,
ga mam jst ful v
lepem spominu, tko
...

dober odnos z
očetom pred ločitvijo
staršev

odnos z očetom
pred ločitvijo

... ful se je ukvarju z
mano, amm res ... z
bratom smo skupi ful
velik ven hodil, pač
ful smo bli fizično
aktivni, stalno se je
neki dogajal z njim ...

oče se je ukvarjal z
njo

pozitivno doživljanje
očeta

... pr sedmih letih, se
je pa pač zgodil ane,
da je on pršou
domov aaa pod
vplivom alkohola in
se je spravu pač,
fizično obračunu z
nami vsemi tremi
mmm ...

oče je prišel domov
pod vplivom alkohola

vzrok za krhanje
odnosa

... in od takrat naprej
je bla pa tista ammm
... tko meja ...

fizični obračun je
sprememba odnosa
spremenil njen odnos
do očeta

... tut jst nisem mela
po tistem nč želje ga
vidt, mmm ... me je
pa u bistvu mami
tko, ja, pa dej, veš pa
je tvoj oče ane ...

Kode drugega reda

oče je fizično
obračunal z vsemi
tremi

ni imela želje po
stikih z očetom

zavračanje odnosa z
očetom

mamina želja, da ima
hči stike z očetom

stik z očetom
ohranja zaradi
mamine pobude
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Kategorije
odnos z očetom pred
ločitvijo

negativno doživljanje
odnosa z očetom po
ločitvi

... zdej, pač doživljam
ga tko amm bolj
hladnga, zlo z
distanco, z rezervo,
ne morm, ne morm
se z njim čist o vsem
pogovarjat, amm ...

očeta doživlja z
distance

negativno
doživljanje očeta

ima hladen odnos z
očetom
nezmožna se je
pogovarjati z očetom
o vsem

... Bedno mi je,
vedno k se z njim
dobim, mi je, tko ...
se ne morm prosto
sproščeno
pogovarjat, ker se
pač ne morm ...
... tist itak, mislim, to
ni pač nek odnos ane
...

... On je biu men bl
znanc recimo, k pa
starš ne, dejansko ...

slabo se počuti zaradi
nesproščenih
pogovorov z očetom

nezadovoljstvo
hčere z odnosom

ni dojemala njunih
takratnih/vmesnih
stikov kot pravi
odnos

nepriznavanje
njunega odnosa kot
pristnega, pravega

doživljala je očeta kot doživljanje očeta kot
znanca
manj pomembnega

... in on je biu vinjen
oče je verbalno
ne, že spet in je u
obračunal z njo
bistvu se spravu
name tko pač ja, ti si
ista k tvoja mama ...
bejš, zgin iz moje
oče se je verbalno
bajte, tko lalala,
ampak v bistvu se je spravil le nanjo, ne pa
tudi na brata
spravu sam name, ne
na brata sploh ne,
brt je njemu pač tko
ful ...
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verbalno nasilje
očeta nad hčerjo

njeno doživljanje
pristranskosti do
brata s strani očeta

... Tist je blo pol spet
k se je men spet
zasrou ane in sm ga
spet čez celo sredno
šolo, ne vem če sva
se vidla dvakrat, ne
vem če ...

oče se ji je ponovno
zameril

ponovna zamera in
izguba stika z
očetom

skozi obdobje srednje
šole sta se srečala le
dvakrat

... ja tko za rojstn
dan, js sm vedno
čakala njegov klic
ane ...

ob rojstnih dnevih je
pričakovala klic očeta

želja po prisotnosti
očeta

klic po očetu

Sam spomnem se
sredne šole, me ni
klicu. Sploh ne. Amm
... prej me je neki, pa
zdej mal, ampak tko
sploh več ne
prčakujem ne.
Nimam več
pričakovanj ...

nima več pričakovanj
do očeta

razočaranje nad
očetom

negativno doživljanje
odnosa z očetom po
ločitvi

... da sm prov
prisotnost očeta je
pogrešanje in
prisotnost pogrešala, pogrešala v osnovni potreba po odnosu z
bi pa rekla, da je blo
šoli
očetom
v osnovni šoli, zato kr
so me dost, tko, pač
mau sm bla
drugačna v razredu
tko, na sploh v celi
v osnovni šoli je
generaciji ... takrat bi
potrebovala njega, da
jst, recimo rabla
bi prišel v šolo in
kdaj, da bi on pršou
vsem povedal, da je
tja in reku, ja, jst sm
njen oče
njen oče ne in ne
vem, jih utišu vse
potrebovala ga je, da
ane ... Ne vem, v
bi jo oče branil
bistvu me branu na
nek način, ne.
... Takrat sm jst rabla

takrat je potrebovala

potreba po
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klic po očetu

očeta, unga druzga,
unga iz otroštva ne
... tist, toplo besedo,
ne vem, karkoli ... tut
če se nisva vidla, lej,
sam reč mi neki, vse
bo v redu, ne ane, on
je šou pa čist u
kontra lej ...

očeta, ki ga je
poznala iz otroštva

prisotnem očetu

Tko, drugač pa niti
ne, nism ga tko
pogrešala, kr sm
mela pa srečo z
bratom ane, k mam
pa starejšga brata ...

ni ga tako zelo
pogrešala

zanikanje
pogrešanja odnosa z
očetom

ima srečo, ker ima
starejšega brata

kompenziranje
odnosa z bratom

brata ne dojema in
ne vidi kot
nadomestnega lika
očeta

prisotnost
pozitivnega lika
moškega spola

... jst mislm, ne vem
al sm sploh jst njega
vidla kot očeta, tko
nezavedno sm mela
...

... on je sicer sam dve
ima nekoga, ki je
leti starejši od mene,
moškega spola, je
ampak vseen tist,
starejši od nje,
nekdo je starejši od
močnejši, večji in je
tebe, večji od tebe,
za njo in ji pomaga
močnejši od tebe,
moškega spola, ja
nihče ne more
...nekdo je za tabo, k
prevzeti povsem vseh
ti bo pač pomagu
očetovskih funkcij
ane, pač brat je
prevzel to vlogo ...
pa tut ni, k sej ne
more prevzet čist
vseh funkcij očeta
ane ...
... je pa meu te ane,
recimo zaščitniški,
varnost, vse no,

brat ji je dajal vse
tisto, česar ji oče ni

prisotnost
pozitivnega lika
moškega spola

odnosa z očetom v
popolnosti ne more
nadomestiti nihče

brat nadomestni lik
očeta
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nadomestni liki, ki so
kompenzirali
očetovo odsotnost

podpora, tist kar
men oče ni daju, mi
je daju brt no, tko ...
Ja, ukvarjala sem se,
tko spraševala pa te
stvari sem se hitr po
tem dogodku, se
prav ko smo se razšli,
ko je oče šou ...

ukvarjala in
spraševala se je o
nastali situaciji, ko je
oče odšel

obremenjenost s
prekinitvijo odnosa
z očetom

... blo je pač čuden
ne, jst sem bla
sedem let navajena,
da je pač z mano in
spi in je in vse
delamo skupi, pol ga
pa kr naenkrat ni
blo, tko da ja, takrat
sem se sprašvala
zakaj, zakaj jst, zakaj
moja družina, zakaj
lih moj oče ...

kar naenkrat se ji je
zdelo čudno, da po
ločitvi staršev očeta
ni več ob njej

nenadna izguba
odnosa

postavljala si je
vprašanja, ki so se
začenjala z zakaj
(zakaj ravno jaz, moja
družina, moj oče)

obremenjenost z
raznimi vprašanji o
vzrokih za nastalo
situacijo

imela je srečo, da je
imela takšno mamo,
ki jima je z bratom
dala vedeti, da nista
nič kriva, da se z
očetom nista razšla
zaradi njiju

pri njej ni občutkov
krivde zaradi ločitve

... mela sem to srečo,
da je mami pač dost
znala shendlat s tem,
da nama je takoj
dala vedit, da midva
z bratom nimava nič
pr tem, da sploh ni
zarat naju, da bi bla
midva karkoli kriva,
tko da občutki krivde
pa to sploh nisem
mela ...

ni imela občutkov
krivde zaradi ločitve
ali očetove
odsotnosti
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negativno doživljanje
odnosa z očetom po
ločitvi

... tko no, k so mi to
naprej metal, itak se
počutiš ... ne
manjvredno ampak,
kako bi rekla,
nepopolno, bi jst
rekla. Zato, ker doma
nimam nekoga ane,
jst nisem popolna,
ne... neki mi manjka
skratka, neki kar
večina ma, jst
nimam, tko. Ampak
to je izvenel pol zlo
hitr ...

počutila se je
nepopolno, ker ni
imela prisotnega
očeta

občutki
nepopolnosti zaradi
odsotnega očeta, ki
minejo

ti občutki
nepopolnosti so pri
njej izzveneli hitro

... Tko k razmišljam
mam clo več moških
prjatlov kot žensk ...

ima več moških kot
ženskih prijateljev

... Aa, sem
oškodovana na tem
področju, ampak tko,
mal drugač no ...
Sploh nimam
problemov, prjatlji,
pa se družmo, res,
nimam sploh
problemov. Čim pa
jst zaznam al pa mi
fantje rečejo, da bi
neki več od
prjatlstva, takrat pa
začnem delat dve
stvari, ane ...

oškodovana je pri
vzpostavljanju stikov
z nasprotnim spolom

... najprej začnem
sama sebe prepričvt,
da on ni v redu zame
ane ...

sebe začne
prepričevati, da fant
ni v redu zanjo

prevlada moških
stikov v njenem
življenju

nadomestni liki, ki so
kompenzirali
očetovo odsotnost

problematika pri
zaznavanje
vzpostavljanju in
partnerskega odnosa
navezovanju
kot težave
partnerskih odnosov

nima problemov na
ravni prijateljstva, se
druži z njimi
kakor pa zazna, da bi
fantje želeli kaj več
od prijateljstva,
recimo zvezo, se
zateče k dvema
'rešitvama'

prepričevanje same
sebe, da si je fant ne
zasluži
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... v fokus vzamem
vse njegove
negativne plati,
negativne ...
negativne, k jih jst
vidm negativne. Se
prav, kar me mot na
njem to ful
sfokusiram in čist
pozabm na pozitivne
stvari ...

povsem se osredotoči
na vse stvari, ki jo
motijo na fantu

fokusiranje na
lastnosti, ki jo
motijo na drugem

spregleda pozitivne
stvari na fantu

nezmožnost videti
dobre strani
morebitnega
partnerja

... jst sem, tko zlo
je zelo sumničava, saj
sem sumničava no,
v odnosu do
ziher so v ozadju ... ni partnerja verjame, da
njegov prvotni
ima v ozadju neke
namen da bi bil z
druge namene
mano, da bi se mela
(izkoriščanje oz. da
rada, da bi nama blo
pride in tudi gre)
lepo lalala, ampak je
neki druzga v ozadju,
se prav, al
ne prenaša dobro
izkoriščanje al pa te
odhodov ljudi iz
fore pride pa gre
njenega življenja
ane, jst pa teh
odhodov predvsem
... mal mi je to težko
no ...

težko vzpostavi
zaupanje

težko spopadanje z
odhodi

... nočem it skos te
faze ne, ker jst mam
stalno občutek, da
on je zdej pršou in
pol bo čez neki časa
šou ane ... Kaj mam
jst od tega ...

ne želi iti skozi faze
prihoda in odhoda,
ker nima sama nič od
tega

izogibanje
partnerskim
odnosom

... Druga stvar k jo
začnem pa delat je
pa ta, da začnem
delat vse mogoče
stvari, da on opusti

počne vsemogoče
reči, da fant opusti
misel, da bi bila kaj
več kot prijatelja

njeno odvračanje od
partnerskih odnosov
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idejo, da bi midva
sploh bla skupi ne ...
Sej ne, da sem tko ful
sama pa to, sej sm
bla v dveh zvezah
ane, sam je blo ful
težko ane ...

do sedaj je bila v
dveh zvezah

dojemanje zveze kot
napor

biti v zvezi se ji je
zdelo zelo težko

... sam zdej sem pa
že kr neki časa sama,
tko no.

kar nekaj časa je že
samska

izogibanje zvezi

...vzdrževat niti ne,
vzpostavt, men je
težko vzpostavt. Če
vzpostavm, se mi pol
zdi da kr nekak grem
s tokom, vzpostavit
mi je pa ful težko.
Res ...

vzdrževati partnerski
odnos se ji ne zdi
težko

problematika
vzpostavljanja
partnerskega
odnosa

... Ne, kr mam tok
teh vprašanj uzadi,
da se mi ne da in mi
je ... tut ukvarjat se
mi s temi ... uauu
(razburjenje), to mi
tolk ene energije
pobere ...

vzpostavljanje
odnosov z
nasprotnim spolom ji
vzame veliko energije

odnosi z nasprotnim
spolom so zanjo
napor

... Vedn je bolš da
ma otrok oba lika,
mamo in očeta ane,
da se lahk po obeh
zgleduje ne ... Tko pa
ni dobr, ker sm bla
jst tko omejena le na
mamo ane ...

ni dobro, ker je bila
ona omejena samo
na mamin lik

možnost
identifikacije le z
ženskim likom

težje ji ga je
vzpostavit
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nadomestni liki, ki so
kompenzirali
očetovo odsotnost

... jst sm bla že tolk
zrela, že tolk v teh
letih no, da pač
hvala bogu no, sem
bla vesela, da si je
sploh enga najdla ...

bila je vesela, da si je
mama našla novega
partnerja

odobravanje
maminega odnosa z
novim partnerjem

... mam super odnos
ima super odnos z
tut z njim, tut velik se
maminim novim
pogovarjava, res, tut
partnerjem
mentaliteto blazno si
veliko se pogovarjata,
deliva, pa smisu za
imata podobno
tut humor pa vse no,
mišljenje, oba imata
ampak veš, ne morm
smisel za humor
no ...že samo dotiki
ane, jst se z njim ne
ne more pa se z njim
morm neki blazno
na veliko objemat in
objemat al pa tko ne
podobno
...
... ja, da je v mojem

pozitiven odnos z
maminim novim
partnerjem

odnos z maminim
partnerjem ne
nadomesti odnosa z
očetom

zanjo je biološka
vloga očeta
pomembnejša od
psihološke

priznavanje biološke
vloge kot
najpomembnejše

Ja, itak da vidim
pozitivne vidike
očetove odsotnosti v
svojem življenju ...

vidi pozitivne vidike
očetove odsotnosti

videnje pozitivnih
učinkov očetove
odsotnosti

... men zlo velik
prnesl, jst sem se že
ful prej naučila
stvari, ki bi se jih
verjetn kot dekle
oziroma punca, ki bi

naučila se je stvari, ki
bi se jih drugače
verjetno v kasnejših
letih

zgodnje učenje
gospodinjskih
opravil

primeri biološka
vloga pomembnejša.

64

nenadomestljiv
biološki lik očeta

pozitivni vidiki
očetove odsotnosti,
ki se odražajo v
njenem življenju

mela očeta, prvadla
mogoč kasnej ...sej
pravm, jst sm že pr
osmih, devetih letih
že na polno kuhala,
likala in ne vem kaj
vse ...

pri osmih, devetih
letih je že znala
kuhati, likati

... sem jst že zlo
zgodi razvijala ta
svoj čut za
odgovornost pa tko
... samodisciplina. Ne
vem, tko, zdele mam
šolo, zdele mam to,
zdele morm ...

zelo zgodaj razvijala
čut za odgovornost in
samodisciplino

bolj razvit čut za
odgovornost in
samodisciplino

... Z mami sva se res
ful povezali, od takrt
naprej, res midve
mava tak odnos, o
maj gad, res, ful sm
vesela ...

zelo je povezana z
mamo

odličen odnos z
mamo

... Tko da ja, ti odnosi
so mi zlo pomembni,
ja ...

odnosi so ji zelo
pomembni

priznavanje
pomembnosti
odnosov v njenem
življenju

... bl cenim ljudi, bl
se trudim, ko pridejo
ljudje v moje
življenje, sej pravm,
hočem jih met blizu
ane, zato se ful
trudim, da ne bi šli
vn ...

bolj ceni ljudi, ki
pridejo v njeno
življenje

težnja po
vzdrževanju in
ohranjanju njej
pomembnih
odnosov

... Vem kakšna cena
je no, ko nekdo gre,
no.

z mamo imata
odličen odnos

zelo se trudi, da bi
obdržala ljudi v
svojem življenju, da
jih ne bi izgubila
ve kaj pomeni, če
nekoga izgubiš oz. gre
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zavedanje
negativnih vidikov
odsotnosti

... Ni tko slabo bit
brez očeta (smeh).
Ne me narobe
razumet no, ni vse
tko negativn no.... v
družbi še zmeri taka
mentaliteta, da pol si
pa bogi, če nimaš
očeta a veš ...

ni tako slabo biti brez
očeta

zavedanje lastnih
pozitivnih vidikov
odsotnosti

ni vse le v negativnih
posledicah oz. vidikih

Priloga 5: Celotna tabela kodiranja za intervju 2
Enote kodiranja

Kode drugega reda

Kategorije

o odsotnosti očeta
se niso veliko
pogovarjali

odsotnost njegovega
očeta tabu tema

nepoznavanje očeta
v otroštvu

... je šou stran pred
mojim prvim letom,
tko nekak ...

oče ga je zapustil, ko
je bil še dojenček

odhod očeta v
zgodnjem obdobju
njegovega življenja

... Ne spomnem se
ga ne, ne. Pol naprej
tut stikov nism imeu
...

ne spominja se očeta

ne spominja se
očeta, ker ga ni imel

... tko da sm ga lansk
let prvič spoznau.

lansko leto je
spoznal očeta

vzpostavitev odnosa
z očetom

njegova pobuda za
spoznanje z očetom

Ne, kr tut ni hotla
ane, zato kr on je pol
najdu svojo novo
ženo ane ...

mama mu o njem ni
nič pripovedovala

mama se ni želela
pogovarjati o očetu

nepoznavanje očeta
v otroštvu

oče je našel drugo
ženo

oče si je našel novo
partnerko

... Jst pa tut nism poj
sprašval ane, ker mi
verjetn ni blo lih fajn
sprašvat ...

ni mu bilo prijetno
spraševati po očetu

nelagodje ob misli na
očeta

... Slike tut nism meu

poznal ga ni niti po

nepoznavanje očeta

... o tem se nismo
tolk pogovarjal ...

Kode prvega reda

ni imel stikov z njim
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nobene ...

sliki

v vizualni podobi

... sam sm prišu do
tega, da bi ga rad
spoznau ...

njegova želja je bila,
da spozna očeta

njegova želja po
vzpostavitvi odnosa z
očetom

Spomnem se da sm
biu kr mau živčn ...

pred obiskom pri
očetu je bil živčen

vznemirjenje ob
spoznanju z očetom

... ker je bla želja tko
zlo velika, me takrat
niso preplavla
čustva, a je pa pol za
mano pršlo. Ko smo
pršl nazaj z obiska,
sm se pa zlomu ...
(tišina)

želja, da ga spozna je
bila zelo velika

zavedanje želje po
stikih z očetom

... Mislm da sem
razmišlju, včasih sm
se tko spomnu,
ampak u bistvu nism
vedu kak bi biu
življenje z očetom in
pol tut nism tolk
pogrešu očeta oz.
življenja z njim ...

o njem je razmišljal

oče je bil prisoten v
njegovih mislih

ni pogrešal očeta,
ker sploh ni vedel
kako zgleda življenje
z njim

ni pogrešal življenja z
očetom, ker
takšnega življenja ni
poznal

njegova pobuda za
spoznanje z očetom

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

po samem obisku se
je čustveno zlomil

ni pogrešal življenja z
njim

... sm se pa velikrat
spomnu na to ...

... to smo se bl u
osnovn pogovarjal, v
srednji itak ni blo nč
kej takega ...

velikokrat pa se je
spomnil na
odsotnega očeta

oče je bil prisoten v
njegovih mislih

v osnovni šoli so se
pogovarjali o
družinah in o starših
(očetih)

pogovori o družini v
šoli
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nepoznavanje očeta
v otroštvu

... sam je že to tolk
daleč, da se ne
spomnem glih več
tako ... Nism meu,
vsaj zdej se ne
spomnem nobenga
takega dogodka, k bi
me to kak prizadel.

osnovna šola je že
zelo daleč in se ne
spomni najbolje, če
ga je takrat kaj
prizadelo v smislu,
ker je bil brez očeta

... vzgojiteljce pa to
so itak sprašvale,
sam sm jim reku, da
js živim sam z mami
ane, pr vrstnikih pa
ni blo neki takega, ne
...

vzgojiteljice so ga
spraševale po
njegovi družini

meglen spomin na
osnovnošolsko
obdobje brez očeta

rekel jim je, da živi
samo z mamo

predstavljanje
njegove družine brez
očeta

pri vrstnikih pa se ne
spomni, da bi ga kdaj
prizadeli zaradi tega,
ker ni imel očeta

vrstniki ga niso
zbadali, ker je živel
brez očeta

živi na vasi

vpliv življenja na vasi

... jst živim na vas, k
se itak ful poznamo
med sabo, pa ni da bi
se neki ful zafrkaval
in to.

med seboj se zelo
dobro poznajo in se
ne zbadajo

... na morje kva sm
hodu ... s skupinam
otrok al pa z mami
pa s kakšnimi
sorodniki, prjatlni ...

na morje je hodil s
skupinami otrok ali
pa z mamo in s
sorodniki ter
prijatelji

preživljanje poletnih
počitnic z mamo,
širšo družino ter z
vrstniki

... Kar se pa rojstnih
nikoli ni bil navajen,
dni tiče pa tak, sej
da bi bil ob rojstnih
nikol nism biu
dnevih oče ob njemu
navajen, da bi mi
čestitu al pa da bi biu takrat ga tako sploh
bliz mene ob takih
ni pogrešal
dnevih, tak da nism
nč pogrešu.

ni pogrešal
prisotnosti očeta na
njegovih rojstnih
dnevih
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njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

... da bi še kkšnga
bratca al pa sestrco
meu ...

edino kar ga je
želja po sorojencih in
morilo, v zvezi z
z njo povezana
očetovo odsotnostjo, žalost, ker jih zaradi
da ne bo imel bratca odsotnosti očeta ne
ali sestrice
bo imel

negativni vidiki
očetove odsotnosti, ki
se odražajo v
njegovem življenju

... če bi živeu z njim,
pa bi se pol ločila, bi
me vrjetn bl prizadel,
k itak sm pa tko
odrašču brez, me pa
ni tolk prizadel in si
nism predstavlu kako
bi blo z ...

očetova odsotnost
ga ni toliko prizadela

očetova odsotnost
ga ni prizadela

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

ni si znal
predstavljati življenja
z očetom

nepredstavljivo
življenje z očetom

osnovna šola mu ni
predstavljala težav

uspešno opravljeno
osnovnošolsko
izobraževanje

varovalni dejavniki v
njegovem življenju

ni se soočal s
kakšnimi hudimi
težavami, da bi
skrenil s poti

kljub odsotnosti
očetovega lika ni
zabredel v težave

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

mama je bila
samohranilka, kar je
včasih predstavljajo
rahlo pomanjkanje

finančno
pomanjkanje

negativni vidiki
očetove odsotnosti, ki
se odražajo v
njegovem življenju

sedaj se več sprašuje
o tem

ukvarjanje z
vprašanji o očetovi
odsotnosti v
sedanjosti

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

skrbi ga da ne bi sam
ponovil iste napake s
svojo družino

skrb o prenosu
vzorca odsotnega
očeta na svoje
otroke

obremenjenost s
prenašanjem
očetovih vzorcev
odsotnosti

zaveda se, da ni
dobro odraščati in
živeti brez očeta

zavedanje o
pomembnosti
očetovske vloge

njegova pobuda za
spoznanje z očetom

... v osnovki mi je
itak vse šlo, šola pa
to ...
... nism meu kakšnih
problemov, da bi
zabluzil, pa da bi se
pol še sekiral. Mogoč
edin finančno ne, k je
mami samohranilka
ne bla, pa da je biu
kakšn pomanjkanje
...
... k sm že mal
odrasu, da sm se
sprašvau ne ... dab
na primer jst isto
naredu svojim
otrokom, pa se
sprašujem kva ono ...

... se zavedam, da to
pa res ni kul ... tega
svojim otrokom
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enkrat kasnej ne bi
naredu, ker jim ne bi
prvošču tega ane.

svojim otrokom ne bi
privoščil odsotnega
očeta

ne želi si biti odsotni
oče

obremenjenost s
prenašanjem
očetovih vzorcev
odsotnosti

Ne, ni si našla novga
... Sva bla skos sama.

mama si ni našla
novega partnerja

mama ni našla
novega partnerja

težave na področju
vzpostavljanja
partnerskih odnosov

vseskozi sta živela
sama

življenje in
odraščanje le z
mamo

nepoznavanje očeta
v otroštvu

... da nism pr svojih
vidu recimo, če bi
mela težave kako sta
jih rešvala, razne
vzorce in to ...

pri svojih starših ni
videl vzorcev, kako
se na primer rešuje
težave med
partnerjema

primanjkljaj na
področju
vzdrževanja in skrbi
za partnerski odnos

težave na področju
vzpostavljanja
partnerskih odnosov
z nasprotnim spolom

... Vem, da bo tut pr
men pršlo v odnosih
do težave ... pa bom
mogu pol vse sam
razmislt in to, tko k
sm mogu do zdej
recimo ...

ko bo imel sam
težave v odnosu s
partnerko, bo moral
sam iskati rešitve in
razmisliti

... Kak se prbližat
ženski, ki bi bla lahk
kej več kot tvoja
prjatlca ...

težavo mu
predstavlja,
navezovanje stikov z
ženskami, ki bi lahko
bile nekaj več kot le
njegove prijateljice

težave pri
vzpostavljanju
partnerskih odnosov

... še bl tko upaš
vprašat tko kakšnga
kolega k pa da bi
mamo sprašval ...

o odnosih se bolj
pogovarja s prijatelji
kot pa z mamo

o odnosih se
pogovarja s prijatelji

... Ja sej pravm mam
okol ljudi, k se lohk

okoli sebe ima ljudi,
s katerimi se lahko
pogovarja o

prisotnost podpore o
partnerskih zadevah
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nanje obrnem.

partnerskih zadevah

med prijatelji

... če pa pogledaš z
druge strani, je pa
fajn če živiš z
ženskam, ker te
naučijo poslušat ane
...

pozitivno je, da je
živel s samimi
ženskami, ker se je
naučil poslušati

pozitivna pridobitev,
da se je naučil
poslušati

... zdej sm se pa
nauču, da sm bolj
pozorn, res mogoč
zato ne zgleda tuk
moško, ampak mislm
da ni kakšn problem,
če sm preveč pozorn
ane.

naučil se je, da je
bolj pozoren do
žensk

izražanje pozornosti
v odnosu z ženskami

ne zdi se mu
problem, da je moški
preveč pozoren do
žensk

pozornost do žensk
je zanj nekaj
vsakdanjega

... rečt kkšno besedo,
da je konc ... Ne vem,
bit odločn, ne vem ...

mogoče mu manjka
odločnosti

pomanjkanje
odločnosti

negativni vidiki
očetove odsotnosti, ki
se odražajo v
njegovem življenju

... tut če sm biu sam
z mami, je bla dost
šarf, če lahko rečem
tak, da sm se nauču
tut to, kdaj se reče
konc, dost, to bomo
nrdil in skratka,
postavt neko mejo.

mama je bila dovolj
odločna

odločnost mame in
prenos odločnosti
nanj

varovalni dejavniki v
njegovem življenju

… u bistvu, dost sm
pomagu pr bratu od
stare mame, k ma
kmetijo, pa k je sam
… tam sm se nauču
dost teh moških
opravil, ne vem,
delat karkoli …

pomagal na kmetiji
pri bratu od stare
mame

prisotnost odraslega
moškega lika

prisotnost moškega
lika v njegovem
življenju

tam se je naučil teh
moških opravil

priučil se je »moških«
opravil

v bratu stare mame
je videl kakšen je

prisotnost odraslega

... z njim, da sm vidu
kak je sploh odrasu

pozitivni vidiki
življenja brez očeta

od nje se je naučil
malo te odločnosti
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moški ane.
... Ne bi reku, da sm
ga meu al pa ga vidu
kot očeta ... pač velik
časa sm biu z njim in
skupi sva delala ...
... Jst mislm, da
morta bit oba, da ni
za nobenga fajn, če
je sam z enim
staršem ...

odrasel moški

moškega lika

ni ga videl kot očeta

z njim je preživel
veliko časa in skupaj
sta delala
meni, da mora otrok
imeti oba starša

potreba otroka po
obeh starših

njegova pobuda za
spoznanje z očetom

moški so bolj
upoštevani

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

da ni dobro če ima le
enega starša

... dobr, da pride oče
ne vem, bodisi na
govorilne, na kkšne
sestanke, ne vem ...
Je vse glih, da bolj
upoštevajo, če moški
reče, kukr pa če
ženska ane ...

dobro je, da pride
oče na govorilne ure,
na razne sestanke

... Sej pravm tešk mi
je govorit o nečem,
kar nism meu prilike
dožvet a veš.

težko mu je govoriti
o nečem, česar ni
mogel izkusiti

neizkustvo
onemogoča pogovor

nepoznavanje očeta
v otroštvu

Mislm, to je tko čist
odvisn od otroka
kakšn je ane. Kr na
primer, jst nism biu
nikol odmaknjen ne,
zmeram sm meu
pozornost, skos sm
biu tko nek v kakšni
ekipi ...

kako se očetova
odsotnost odraža na
otroku je mnogo
odvisno od otroka
samega

različno odražanje
očetove odsotnosti
na otrocih

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

on ni bil nikoli
odrinjen, vedno je
imel pozornost, bil je
priljubljen

vedno je imel družbo

varovalni dejavniki v
njegovem življenju

že po naravi je
odprta oseba

odprtost za
vzpostavljanje stikov

... Jst sm tak že po
narav, da se odprem,

moško besedo ljudje
bolj upoštevajo kot
žensko
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znam navezat stike
zna navezati stike
ne, mislm da ni to
tko fejst name vplival očetova odsotnost ni
ne.
tako močno vplivala
nanj
... to da sm se nauču
ne vem, da je treba
... tko, mau bol teh
ženskih stvari, kva
majo rade ...

naučil se je veliko
ženskih stvari, ki jih
imajo le-te rade

... da znam poslušat
in to ...

zna poslušati

... da znam ta ženska
opravila ... ženska
tko no, ne vem no,
pometat, sesat,
pospravlat ... To kar
sm mogu sam ane.

zna opravljati ženska
opravila (sesati,
pospravljati ...)

Ja verjetn da mam
bolši odnos z mamo
tko ...

ima boljši odnos z
mamo

očetova odsotnost
ga ni prizadela ali
vplivala nanj

njegovo osebno
dojemanje očetove
odsotnosti

poznavanje ženskega
spola

pozitivni vidiki
življenja brez očeta

boljši odnos z mamo
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