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IZVLEČEK 

 

 V magistrski nalogi bom predstavila in analizirala vlogo sodobnega očeta pri vzgoji 

predšolskega otroka, jo primerjala z vlogo očeta v preteklosti ter kritično ovrednotila mnenja 

različnih avtorjev, ki o tej temi pišejo v strokovni literaturi. Russell (Rener idr., 2008: 41) 

govori o štirih tipih očetov: nezainteresiranih očetih, tradicionalnih očetih, dobrih očetih in 

netradicionalnih očetih. T. Rener (prav tam) pravi, da v Sloveniji prevladujeta dva modela, in 

sicer: tradicionalni oz. komplementarni model (očetje, ki le redko skrbijo za otroke in 

opravljajo družinska dela) ter podporni model (kjer je udeležba očetov sicer večja, ampak delo 

ni enakomerno porazdeljeno med partnerjema, skrb za otroke in drugo družinsko delo pa je 

razumljeno kot primarno žensko delo). Skynner in Cleese (po Krek, 2008) pa pišeta, da je 

naloga očeta, da ko otrok začne odraščati in se osebnostno formulirati, pomaga pri ločitvi od 

matere s tem, da jo pritegne nazaj k sebi. Raziskave so pokazale (Father’s Role in Family ..., 

2011), da je vloga očeta zelo pomembna, saj vpliva na življenje otroka. Otrok zelo trpi, ko je 

njegov oče odsoten. Ker se očetje v sedanjosti pojavljajo v zelo različnih vlogah, me zanima, 

kakšne so te vloge in kako se z njimi očetje soočajo v praksi. Poiskala bom odgovore na 

vprašanja: Kaj vpliva na vlogo sodobnega očeta in katere tipe očetovstva navaja literatura? V 

katerih vlogah se očetje pojavljajo danes in v katerih so se nekoč? Ali je oče še »glava« 

družine? Kako se v današnjem času kaže njegova avtoriteta? Ali je t. i.  »novo očetovstvo« 

sploh mogoče? Prav tako bom poiskala odgovor na vprašanje, kakšni so ideali in kakšna je 

kontradiktornost tega fenomena. V magistrskem delu bom analizirala tudi poglede 

vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic ne samo na različne vloge 

sodobnega očeta pri vzgoji otroka temveč tudi na to, kako preobremenjenost staršev, posebej 

očeta in njegova »odsotnost« pri vzgoji otroka (Kroflič, 1997), vpliva na njihovo delo. S 

pomočjo strokovne literature in rezultatov raziskave bom izpostavila nove vloge sodobnega 

očeta pri vzgoji otroka. Na osnovi teoretične in empirične raziskave bom oblikovala nekatere 

usmeritve za  delo vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic predšolskih otrok na relaciji vrtec – starši 

oziroma oče in vzgojitelj/ica oz. pomočnik/ica vzgojitelja/ice predšolskega otroka. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

zgodovina očetovstva, odsotni oče, vloga očeta, družina, predšolska vzgoja, vzgojitelj/ica, 

pomočnik/ica vzgojitelja/ice. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

I intend to present and analyse the roll of a modern father in education of children under school 

age and I also want to compare it with the father´s roll in the past. Moreover, I want to evaluate 

some different authors´ opinion written in the professional literature about the same topic. 

Russell (Rener and others, 2008: 41) writes about four different types of father: uninterested, 

traditional, good and intraditional father. T. Rener (at the same place) believes in two models 

existing in Slovenia. The first one as a traditional or complementary, those fathers who rarely 

take care for their children and do the housework, and the second one as a supportive model 

that includes fathers with some more participation but there is still a roll unequally shared  

between the partners; usually a mother has got a primary roll. Skynner and Cleese (after Krek, 

2008) write about the most important father´s roll to help children how to separate from their 

mothers by drawing them back. The researches have shown ( Father´s Roll in Family,...2011) 

that the father´s roll can be very important and has got a great influence in child´s life.  A child 

hurts by the absence of the father. I am interested in different father´s rolls in practice, so I am 

looking for some answers to the following questions: What does effect the modern father´s 

roll? What types of fatherhood are written about in the professional literature? What are the 

differences between the past and  the present father´s roll? Is the father still » a head« of the 

family? How is his authority shown in these days? Is it possible to have »a new fatherhood«? I 

also want to find the ideals and the contradictory of this phenomenon. I´d like to analyse the 

educators´ asspects about the different rolls of modern father and try to find the answer how 

fathers being overworked and absent in upbringing (Kroflič, 1997)  can affect their labour. 

Finally,  the theoretical and empirical research  results  can help me to expose all the new rolls 

of the modern father in the child´s upbringing. Therefore I can form some directives for 

nursery nurses and their assistants  at their work according to nursery - parents relation (a 

nursery nurse – a father relation). 

 

KEY WORDS:  

the history of fatherhood,  an absent father, a father´s roll, a family,  a nursery education, a 

nursery nurse, a nursery nurse assistant. 
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1 UVOD 
 

 

Vloga očeta v družini se je skozi zgodovino precej spremenila. Včasih je bila njegova 

vloga, da je finančno poskrbel za družino in s tem posredno za otroke. Kot pravi Juul 

(2011), je bil oče v preteklosti glava in hranitelj družine (prav tam: 9) Danes pa vemo, 

da to ni več dovolj. Današnji časi ne omogočajo, da bi tako kot v preteklosti, matere 

ostale doma in skrbele za družino (gospodinjile in vzgajale otroke). Matere so dandanes 

v večini zaposlene ženske tako kot očetje. Zato jih ob prihodu domov čaka še veliko 

dela in današnji očetje tako poprimejo za marsikatero delo. V sodobni družini moški in 

ženska odločata o rojstvu otroka, mož obiskuje materinsko šolo itd. Biti oče danes ni 

več lahko, saj mora poprijeti tako za gospodinjska dela, kot da otroka  previje, nahrani 

ter vzgaja. Skrbi za otroka tako dobro, kot bi to naredila mati. Poleg vsega pa ne sme 

pozabiti na svojo nalogo, biti objekt identifikacije, biti (simbolna) avtoriteta. 

 

Po mnenju N. Zavrl (1999) je danes očetovska avtoriteta vse bolj podobna družinski 

avtoriteti. Oče ni več patriarh, zato govorimo o eroziji njegove avtoritete (prav tam: 17). 

Kot piše T. Rener (2008), je prišlo do upada patriarhalne avtoritete zaradi povečevanje 

participacije žensk na delovnem mestu, širše družbene percepcije in zaradi upada 

avtoritete na vseh družbenih področjih. Vse to je vplivalo na spremenjeno vlogo očeta, 

ki jo ima oče danes v družini. Prišlo je do tako imenovanega novega očetovstva. A. 

Švab (2000) takole definira novo očetovstvo: »Novo očetovstvo je fenomen, ki v 

razpravah o družinskih spremembah v postmodernosti najbolj buri družboslovne 

duhove. To je tema, ki teoretike družine najbolj razločuje: na eni strani stojijo 

perspektive, ki ugotavljajo nov fenomen vpletenega očeta, na drugi strani so 

perspektive, ki v empiriji utemeljujejo teze o tem, da se očetovska prisotnost v družini 

ni bistveno spremenila.« (prav tam: 248). 

 

Žal pa nekateri očetje danes ne sodelujejo dovolj pri družinskih opravilih in skrbi za 

svoje otroke. Govorimo o odsotnih očetih, ki jih po mnenju A. Švab (2001) ne smemo 

enačiti s popolno izključenostjo iz družine (prav tam: 212). Raziskave so pokazale 

(Father’s Role in Family..., 2011), da je vloga očeta zelo pomembna, saj vpliva na 

življenje otroka. Otrok zelo trpi, ko je njegov oče odsoten. Kot piše Flouri (2005), pa 
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vedenje očetov ni odvisno samo od njih samih, ampak tudi od vplivov in pričakovanj 

matere, otrok, širše družine, kulture in ustanov (prav tam: 21). 

 

Moj namen je, da skozi magistrsko delo raziščem, kako se je vloga očeta skozi različna 

obdobja spreminjala, kakšne naloge in vloge ima oče danes in kako se v praksi spopada 

z njimi, katere tipe očetov avtorji navajajo itd. V magistrski nalogi bom opisala pojav 

»novega očetovstva« in pasti (erozija očetovske avtoritete, odsotnost očeta), s katerimi 

se mora danes soočiti oče. 

 

V empiričnem delu bom raziskala vključenost očetov v delo in življenje vrtca na 

območju zasavske regije. Cilj magistrskega dela bo predstaviti, primerjati, analizirati ter 

kritično ovrednotiti vloge očeta pri vzgoji otroka nekoč in danes in oblikovati smernice 

za kakovostnejše sodelovanje pri realizaciji novih vlog sodobnega očeta pri vzgoji 

otroka. 
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2 DRUŽINA 

 

 

2.1 DEFINICIJA DRUŽINE 

 

O družini/ah velikokrat govorimo,
1
 vendar, ko govorimo o družini, velikokrat 

razmišljamo samo o eni ali dveh oblikah družine. Težko je namreč definirati ta pojem. 

M. Bergant (1981: 5) piše, da tudi družbene znanosti ne znajo prav in jasno definirati 

tega pojma. Po njenem mnenju vzrok tiči v raznolikih tipih družin in rodbinskih 

sistemov s protislovnimi ureditvami, ki jih ni mogoče strniti v eno preprosto definicijo. 

Kot pravita White in Klein v svoji knjigi Family theories (2008), se teorije o družinah 

nenehno spreminjajo, zato nikoli ne moremo reči, da so se zaključile. Fazi spreminjanja 

in izpopolnjevanja se nikoli ne zaključita (prav tam: 174). Predno  definiram pojem 

družina, bom pozornost namenila zakonski zvezi oziroma zakonu. 

 

Družinsko pravo definira, da obstajata dve obliki življenjske skupnosti parov: zakonska 

zveza
2
 in zunajzakonska zveza. Zakonska zveza je skupnost moškega in ženske, 

zunajzakonska zveza pa je dalj časa trajajoča skupnost moškega in ženske.  Družina se 

najpogosteje zasnuje na podlagi zakonske zveze, vendar ne vedno (Zupančič, 1999: 12). 

 

Zakonska zveza je torej z zakonom urejena življenjska skupnost moškega in ženske. Za 

zakonsko zvezo je bistvena skupnost življenja. To je tako imenovana »kompleksna 

skupnost, v kateri moški in ženska v medsebojnem razmerju zadovoljujeta svoje 

čustvene, spolne, biološke oziroma prokreativne (rojevanje otrok), moralno etične 

(medsebojno spoštovanje, razumevanje, zaupanje, pomoč) in ekonomske potrebe, želje 

in zahteve (prim. čl. 13) (prav tam: 54)«. 

 

                                                 
1
 T. Rener (1995) piše, da so se raziskovalci v zgodovini opirali le na eno obliko družine, ki je bila 

univerzalna – imela je mater, očeta in otroke. Način življenja je bil skupen vsem družinam. Danes si 

ljudje sami izbirajo oblike in način družinskega življenja, zato je primerneje govoriti o družinah v 

množini. Res pa je, da so nekatere oblike družin pogostejše od drugih (prav tam: 20). 

2
Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni 

navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči (ZZZDR, 13. čl.). 
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Vsak zakonski par pa je, kot meni V. Satir (1995), sestavljen iz treh delov in sicer iz ti, 

jaz in midva. Vsak del je pomemben in vsak živi lastno življenje. Kako pa se bo 

ljubezen zakonskega para razvijala, je odvisno od negovanja teh treh delov. Zakonski 

proces (to je način medsebojnega delovanja teh treh delov) je bistven za dober zakon. 

Avtorica še zapiše, da se ljubezen razcveti samo tam, kjer je dovolj prostora za vse tri 

dele in kjer nobeden izmed njih ne prevladuje (prav tam: 119). 

 

Po mnenju zakoncev Yzaguirre (2010) ima v zakonu pomembno mesto empatija, 

avtonomija in vzajemnost. Tudi ta dva avtorja pravita, da zakon predstavljajo trije členi 

in sicer: eden zakonec, drugi zakonec in odnos med njima. Avtonomija je dar samega 

sebe, ki ga v odnos prineseš. Iz ustvarjalne vezi empatije in avtonomije pa zraste odnos, 

ki mu pravita vzajemnost. Ko pride do prepleta teh treh komponent, pa postane odnos 

ljubeč (prav tam: 6). 

 

V zakonski zvezi ne sme priti do omejitve razvoja osebnosti vsakega zakonca. O 

pomembnih vprašanjih, ki zadevajo skupnost, se zakonca sporazumno in 

enakopravno odločata. O lastnih zadevah pa odloča vsak sam. Družbeni pomen 

zakonske zveze je v zasnovanju družine (čl. 3/2); ta pomen je najvažnejši, a ni edini 

(Zupančič, 1999: 54-55). 

 

Pojem družine različni avtorji in organizacije različno definirajo. Še najbolj natančno 

ga definira družinsko pravo, zato si bomo najprej pogledali pravniško razlago pojma.  

 

V družinskem pravu je zapisano, da je družina življenjska skupnost staršev in otrok 

(gl. čl. 2. 2/1 ZZZDR). Po zakonu so starši naravni, telesni (roditelji) in adoptivni 

starši – posvojitelji. Otroci, o katerih govori zakon pod poglavjem družina, so 

predvsem mladoletni otroci, ki zaradi mladostnosti ne morejo sami skrbeti zase, za 

svoje pravice in koristi. Zakon izhaja iz dejstva, da družba varuje mladoletnike tudi v 

družinskih razmerjih (prav tam: 43). Družinska tipologija OZN ima tri kategorije 

(Rener, 2006). To so: (1) jedrne družine (biološke, socialne, enostarševske, 

adoptivne); (2) razširjene družine (tri in več generacijske, sorodniške, plemenske, 

poligamne) in (3) reorganizirane družine (sestavljene družine, komune, družine 
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istospolnih partnerjev, samske družine – ne glede nato ali je samsko življenje hoteno 

ali nehoteno). 

 

Pojem družine je potrebno razlagati širše. Za družino se štejejo tudi nekatere 

skupnosti življenja otroka z osebo, ki ni njegov biološki starš ali posvojitelj. Prvi 

pogoj je, da v skupnosti vlada individualni (dolgo) trajni odnos skrbi odraslega za 

otroka. Drugi pogoj pa je, da je ta skupnost tudi pravno blizu družinski skupnosti 

staršev in otrok. To pomeni, da ima odrasel v razmerju do otroka določene dolžnosti 

in pravice kot starši v okviru roditeljske pravice. Z upoštevanjem obeh pogojev pa 

štejemo za družino še: 

- življenjsko skupnost rejenca z rejnikom, saj rejnik opravlja naloge
3
, ki jih drugače 

opravljajo starši; 

- življenjsko skupnost skrbnika z mladoletnim varovancem. Tako kot starši v okviru 

roditeljske pravice, ima tudi skrbnik enake pravice in dolžnosti (prav tam: 43). 

 

UNESCO je leta 1960 takole opredelil družino: »Družina je ustvarjena zveza med 

eno ali več drugospolnimi osebami (enega moža z eno ali več ženami ter ene žene z 

več možmi), iz katere se rodijo otroci, ki imajo, ob upoštevanju določenih socialnih 

okoliščin ali družbenih pravil, vse pravice, ki običajno pripadajo članom družbe ali 

določenega razreda (Bergant, 1981: 6).« Avtorica je mnenja, da je ta definicija 

nejasna in nepregledna, zato dodaja svojo, ki pravi, da družino ustvarjajo otroci. 

»Kjerkoli se rode in žive skupaj najmanj dvema generacijama ljudmi, ki so krvno ali 

telesno življenjsko povezani (posvojitve), lahko govorimo o družini (Bergant, 1981: 

8-9).« 

 

»Družina je nedvomno mala skupina, vendar s posebnostmi, ki jo razlikujejo od vseh 

drugih malih skupin.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998: 128). G. Čačinovič Vogrinčič 

(1993) še meni, da je družina po definiciji konfliktna skupina. Vsak odrasel 

moški/oče/mož prispeva k njeni konfliktnosti na svoj, prepoznavno drugačen način. Za 

                                                 
3
 Pod najpomembnejši del nalog se šteje varstvo in vsakodnevna, redna vzgoja otroka (Zupančič, 1999: 

43). 
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otroka je zelo pomembno uspešno reševanje teh konfliktov med materjo in očetom 

(prav tam: 23). 

 

Po mnenju V. Satir (1995) je družina prostor, kjer nastane telesno zdrav, duhovno 

prebujen, čuteč, ljubeč, igriv, ustvarjalen, produktiven in odgovoren človek. »Taki 

ljudje stojijo na lastnih nogah, sposobni so globoko ljubiti, vendar se tudi pošteno in 

učinkovito borijo. Enako blizu sta jim nežnost in trdota, pa tudi ločiti znajo med 

obema.« (prav tam: 11). Odrasli v družini so ustvarjalci ljudi (prav tam: 11). 

 

Gradišar (2005) pa družino opredeli kot pojem, vsebino in sistem za tisto skupino 

posameznikov, ki so s svojimi predstavami in dejavnostjo povezani v skupen socialni 

sistem. Po njegovem mnenju je družina mesto sobivanja in smisla skupnega življenja. 

Mladi v njej rastejo, se k njej zatekajo in se v njej počutijo varne (prav tam: 38-39). T. 

Rener (2006) opozarja, da v današnjem času vse več mladih živi pri starših tudi še v 

dobi odraslosti, predvsem zaradi težav pri doseganju ekonomske neodvisnosti, 

podaljševanja časa študija, stanovanjske problematike, dolgega časa iskanja prve 

zaposlitve itd. Tako imenovana LAT-faza (ang. livingaparttogether, živeti skupaj in 

hkrati narazen) je vmesna faza med družinsko odvisnostjo in od družine staršev docela 

neodvisno življenje. Tako lahko v družini, ki je dejansko skupnost odraslih in na nek 

način samostojnih oseb, ne gre za skrb za otroka, kar pa poudarjajo definicije, o katerih 

sem pisala predhodno. 

 

Perko (2008) je zapisal, da je družina sistem, ki ga sestavljajo podsistemi ali 

komponente. V družini govorimo o zakonskem podsistemu, o otroškem podsistemu itd. 

Sistemi so lahko odprti, zaprti, živi ali neživi. Družina je po njegovem mnenju vedno 

živ, bolj ali manj odprt sistem, ki ima stik z okoljem. V tem odprtem sistemu so pravila 

in vloge prilagodljive, fleksibilne. Spremembe so dovoljene zaradi pozitivne povratne 

informacije, zato lahko sistem raste, se preoblikuje v jedru in omogoča spremembe pri 

posameznikih. Če pa je družina zaprt sistem, pomeni, da ne komunicira z okoljem, kar 

teži k neredu in mirovanju. Tu vlada rigidnost, nefleksibilnost ter okostenelost. Za ta 

sistem je značilen mehanizem negativne povratne informacije. Tu pride do prenašanja 

konfliktov staršev na otroke, ki postanejo nosilci nerazrešenih družinskih konfliktov 

(grešni kozli) (prav tam: 146-147). 
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Slika 1: Sistem družine. 

 
Vir: Perko, 2008: 146-147. 

 

 

T. Rener (1995) meni, da današnja družina ni v krizi
4
 (kot menijo nekateri; med 

njimi o tem piše tudi Trstenjak 1994), pač pa se spreminjajo njene oblike in 

življenjski cilji. Tradicionalno najbolj razširjena nuklearna družina (zakonski par vsaj 

z enim otrokom) dandanes ni več tako samoumevna oblika in opazen je trend 

upadanja števila nuklearnih družin in naraščanje števila tako imenovanih 

alternativnih oblik družinskega življenja (reorganizirane družine, družine istospolnih 

partnerjev, enostarševske družine itd.) A. Švab (2001: 44-46) pojasni razliko med 

                                                 
4
 Filipčič (2002) pravi, da del sociologov meni, da je družina v krizi (v mislih imajo krizo konvencionalne 

družine), ki se kaže v skoku čez plot enega ali obeh partnerjev, pojav naveličanosti, preveliko posvečanje 

delu v službi ali hobijem v prostem času, zatekanje v alkohol, različne oblike nasilja, razne druge 

zasvojenosti – z mediji, računalnikom, itd. 
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pojmom družina in družinsko življenje. Razliko vidi v dimenzionalnosti. Termin 

družina poudarja strukturne in formalne dimenzije in zanemarja njeno 

spremenljivost, dinamičnost in kompleksnost. Medtem ko je pojem družinsko 

življenje po besedah avtorice (prav tam) dinamičen pojem, ki je nestabilen in 

upošteva spremenljivost. Termin družinsko življenje mnogo bolj kot termin družina 

ustreza spreminjanju družinskih oblik in procesu družinske pluralizacije. T. Rener 

(2006) piše, da mora definicija družine vsebovati inkluzivnost definicije predvsem 

zaradi pluralizacije družinskih oblik življenja. Inkluzivni pristop ne izključuje 

nobenega tipa družine, ampak na vse oblike družinskega življenja gleda z vidika 

enakopravnosti in jih priznava kot popolne družine. 

 

2.1.1 Vloge in naloge družine 

 

Starši so v prvi vrsti odgovorni za otroka zaradi njegove telesne in duševne 

nerazvitosti in nezrelosti. Od tu pa izhajajo dolžnosti, ki jih imajo starši do otrok, 

hkrati pa so to otrokove pravice. Starši so po zakonu dolžni skrbeti za otroka, za 

njegovo življenje, osebnostni razvoj, upoštevati njegove pravice in koristi (Zupančič, 

1999: 182-183).
5
 

 

Dolžnosti staršev do otrok vsebujejo tudi njihove naloge in vloge. Najpomembnejša 

naloga staršev je, kot meni Bosančić (v: Vrgoč, 1994), da pripravijo svoje otroke na 

prihodnost. Starši so tisti prvi, ki pripravijo svoje otroke na prihodnost. Vrtec, šola in 

ostale institucije pa so pomoč staršem pri pripravi njihovih otrok na samostojno in 

odgovorno življenje (prav tam: 55).  

 

 

 

                                                 
5
Starši morajo svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev 

za samostojno življenje in delo. (1) Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in 

zdravje in jih vzgajati. (2) Starši so dolžni po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo 

svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in želje (ZZZDR, 102., 103. čl.). 
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A. Dolenc (2011) je s pomočjo raziskave
6
 odkrila, da se starši trudijo vzgojiti svojega 

otroka po najboljših močeh in ga pripraviti na samostojno življenje. Po njihovem 

mnenju se starševstvo začne že pri samem načrtovanju otroka. Vendar ne pozabljajo, 

da je pomembna lastna pripravljenost nanj in finančna stabilnost. Starševstvo 

razumejo kot veliko odgovornost. Menijo, da jim je starševstvo prineslo spremembe, 

poudarjajo vidik osebnostnih sprememb in zamenjavo prioritet (prav tam: 64). 

 

Za bodoča starša je pomembno, da se znata pogovarjati še preden pride otrok na svet. 

V današnjem času veliko mladih parov skupaj hodi na ultrazvok, opremljajo otroško 

sobo, skupaj izbere otrokovo ime in podobno. Vendar pa se morata oba zavedati 

nevarnosti spojitvenega doživljanja rojstva. To pomeni, da morata znati drug 

drugemu prisluhniti in upoštevati želje drugega. Posebno oče mora premisliti o svoji  

vlogi. Skrbeti mora za distanco med materjo in otrokom že od samega začetka. Poleg 

tega je ena izmed njegovih nalog tudi ta, da je strog in jasno izraža omejitve, ki so 

ravnovesje med varovanjem in strogostjo (Arenes, 2003: 122-124). 

 

Vloga matere se razlikuje od vloge očeta. Napačno je razmišljanje, da mora oče 

prevzeti vlogo in postati nadomestna mati. Med tema dvema vlogama mora biti jasna 

meja. Rugelj (2000: 859-863, v: Perko, 2008) poudarja, da je vloga in naloga matere, 

da že v času nosečnosti otroku omogoča varno zatočišče za razvoj. Po rojstvu v času 

simbioze mu ustvarja »varen pristan« in mu s tem nudi pogoje za razvoj (prav tam: 

178-179). 

 

Očetova vloga pa je drugačna, saj je oče tisti, ki vzdržuje stik s svetom, z zunanjim 

okoljem. Njegova naloga je, da skrbi za družino, postane posrednik med diado mati-

otrok in okoljem. Materi mora pomagati, da se izvije iz simbiotične regresije in se 

začne vračati v vlogo žene oz. seksualne partnerke, pri tem pa ne opusti vloge 

                                                 
6
Raziskava Anje Dolenc v diplomski nalogi z naslovom Koncepti sodobnega starševstva (2011) je 

odkrila, da se starši trudijo vzgajati otroka po najboljših močeh, kljub vsem oviram in ga pripraviti na 

samostojno življenje. Starši se trudijo vključevati otroke v obšolske dejavnosti in v pomoč pri opravljanju 

domačih opravil za pridobivanje delavnih navad, hkrati pa dajejo prednost starševskemu vodenju in 

avtoriteti. Raziskava je tudi pokazala, da se očetje v zadnjih letih mnogo bolj vključujejo v pomoč pri 

gospodinjskih opravilih in negi otroka (prav tam: 64). 
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matere. Moški je tisti, ki trga vez, je pobudnik akcije in tveganja. Njegova naloga je 

tudi prepovedovanje, omejevanje in direktno soočanje ali siljenje v soočanje s 

svetom. Materina vloga pa je bolj zaščitniška, varovalna, nevtralizirajoča in 

pokrivajoča. Vzgoja torej zahteva od staršev usklajeno delovanje v njunih vlogah 

(prav tam: 179-180). 

 

Kompan Erzar (v: Perko, 2008) piše, da se morata starša zavedati, da je njuna vloga 

pri razvoju in potrebah sinov in hčera povsem drugačna. Mati sinu ne more nuditi 

modela moškega. Ta model mu nudi oče in sin le v stiku z njim gradi moško 

identiteto. Sin spoznava različnost od matere, kasneje od deklet. Za njega je lahko 

odhod od matere zelo stresen, vendar je to nujno. Stik z očetom je v času adolescence 

zelo pomemben, saj sinu pomaga razvijati lastno iniciativo, sprejemati pravila in 

kontrolo vedenja. Tako se osamosvoji in je sposoben navezovati zrele odnose z 

materjo in drugimi ženskami. Po drugačnih poteh pa poteka razvoj hčera. Deklice 

ohranjajo stik, odnos in povezave z materjo, kar jim pripomore k hitrejšemu 

navezovanju stikov z zunanjim svetom. Matere svojim hčeram sporočajo, naj se 

zgledujejo po njih. Oče pa je tisti, ki jih nauči vzpostaviti stik z zunanjim svetom, 

hkrati pa tudi, kaj pomeni biti ženska ob moškemu. Naloga očeta je, da hčere 

zavaruje in jim nudi varnost v svetu moških. Hkrati pa ji mora dati vedeti, da je 

privlačna in vredna ljubezni. To ji bo pomagalo pri razumevanju sveta moških (prav 

tam: 182-184). 

 

Naloge in vloge očeta v sodobni družini, se razlikujejo od nalog in vlog očeta pred 

nekaj desetletji. Ker so se funkcije očeta v tako dolgem času dokaj spremenile, si 

bomo s pomočjo literature pogledali, kakšne so bile vloge in naloge tradicionalnih 

očetov/staršev in kakšne so danes. 

 

M. Žmuc-Tomori (1989) piše, da je bila funkcija tradicionalnega moškega/očeta v 

20. stoletju predvsem skrbniška, njegov čustveni in osebni prispevek pa je v ozadju. 

Tradicionalni moški je potrebe po družabnosti, čustvenosti in prijateljstvu izpolnjeval 

zunaj doma, v svoji moški družbi (v gostilni, pri pijači, kartah in drugih moških 

dejavnostih). Pri vzgoji svojih otrok je le malo sodeloval. Njegov vpliv na družino je 

bil precej majhen. V družini je bil večinoma odsoten, zato je odločanje za družino 
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prevzela mati. Na njegovo avtoriteto v družini je vplivalo tudi njegovo delo. Manj 

kot je doživel zadoščenja pri delu, toliko bolj je to vrzel nadomeščal z avtoritativno 

vlogo doma (prav tam: 43-44). N. Zavrl (1999) pa je mnenja, da so se tradicionalni 

očetje skrivali za močno pozicijo moških na trgu delovne sile. Pri skrbi in negi 

majhnih otrok niso sodelovali (prav tam: 22). 

 

Postopoma  se je začela razvijati drugačna podoba moškega, ki jo sociologi 

imenujejo moderna. To podobo pa je sprožilo večje zadoščenje pri delu in možnosti 

svobodnejšega izražanja sebe. Dinamičnost, uspešnost, storilnost in napredovanje so 

postale pomembne vrednote. Tako se sodobni moški v prostem času ne druži le z 

ženskami, ampak tudi z lastno ženo (Žmuc-Tomori, 1989: 44). Zato tradicionalni 

moški danes ni več zaželen. Oče, ki je odsoten zaradi delovnih obveznosti, danes 

velja za slabega očeta. Zato v družini prihaja do zmanjševanja razlik med vlogo 

matere in očeta. A vzgoja otrok še vedno ni enakomerno razporejena med oba spola 

(Zavrl, 1999: 22-23). 

 

Iz tega sklepamo, da se je vloga moža oz. očeta v nekaj desetletjih dokaj spremenila. 

Iz očeta, ki skoraj ni sodeloval pri skrbi za otroke, je prišlo do nove vloge, kjer je oče 

vključen v nego in skrb za svoje otroke. Možje pa so spremenili tudi svoj odnos do 

žena. V preteklosti so se družili predvsem s svojimi prijatelji in drugimi ženami, 

danes pa ni več tako, saj se v prostem času družijo tudi s svojo lastno ženo.  

 

Razlika med obema moškima vlogama je tudi v čustvenem izražanju in medsebojnih 

stikih. Tradicionalna moška vloga ni poznala čustev in socialnih spretnosti 

(rahločutnosti in nežnosti). Za moško je veljalo agresivno in neobvladano vedenje. 

Medtem ko za modernega moškega velja družabna spretnost in sposobnost za 

nekonfliktne stike. Spodbujano je tudi nežnost in čustvenost. Tudi v vzgoji so 

razlike. Moderni moški je manj avtoritativen od tradicionalnega. Prednost daje 

razumnim in demokratičnim vzgojnim posegom, dovoli si tudi izražanje čustev do 

otrok. Obe podobi moškega (tradicionalna in moderna) pa se prepletata še danes. 

Hkrati sta bolj ali manj prisotni v istem družbenem sistemu v različnih socialnih 

slojih (Žmuc-Tomori, 1989: 44). 
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Vloga moža in očeta pa ni odvisna samo od njegove vključenosti v nego in vzgojo 

otroka. Danes, ko je veliko žensk zaposlenih, je pomembno, da moški pomaga svoji 

ženi pri različnih gospodinjskih opravilih. Le tako ima žena kot mati več možnosti za 

vzgojo in negovanje svojega otroka. 

 

N. Černigoj-Sadar (1991) meni, da je delo v gospodinjstvu in za člane družine 

opredeljeno kot neformalno delo. To delo pogosto zmanjšuje možnosti za osebni razvoj 

posameznih članov v družini. Raziskave
7
 so v Sloveniji pokazale, da so opravila v 

družini jasno razmejena na moška in ženska ter na opravila, pri katerih sodelujeta oba 

partnerja. »Ženska« opravila naj bi bila: kuhanje, pomivanje posode, pranje, likanje in 

šivanje. Pri likanju in pranju navadno ženske ne dobijo pomoči od moških, pri ostalih 

opravilih pa jo približno polovica žensk dobi. Vsakdanji nakupi tudi sodijo med ženska 

opravila, a pri tem jih od 20 do 30 odstotkov dobi moško pomoč, kar ni zanemarljivo. 

Moški so deležni opravil, ki so omejena na popravljanje v stanovanju in le redko dobijo 

pomoč od ostalih družinskih članov. Enakomerna delitev dela je bolj izjema kot pravilo 

in še to je usmerjeno na določene aktivnosti: stiki s sorodniki in prijatelji, vzgoja in 

nega otrok ter igra z otroki. Na podlagi druge raziskave
8
 so z delitvijo dela nezadovoljne 

predvsem ženske. Bolj kot moški si želijo tudi spremembo obstoječe delitve dela (prav 

tam: 150-152). 

 

                                                 
7
Raziskava K. Boh in Černigoj-Sadar, 1979, 1983. Raziskava je pokazala, da so v družini opravila 

razdeljena na moška in ženska opravila. Med pretežno ženska opravila sodijo: likanje, šivanje, pomivanje 

posode, pranje, kuhanje. Pri pranju in likanju ženske le redko dobijo pomoč, pri ostalih opravilih pa vsaj 

polovica žensk dobi pomoč. Tudi vsakdanje nakupe ženske večinoma opravljajo same, le 20% do 30% 

žensk si to delo deli s partnerjem. Pri kmečkih opravilih, obdelovanju vrta in zemlje ter pri stikih z 

ustanovami in urejanju denarnih zadev sta ugotovljeni dve skupini. V prvi skupini ta dela pretežno 

opravljajo ženske, v drugi skupini pa je to delo razporejeno med partnerja. Aktivnosti, pri katerih si 

partnerja delita delo, so: stiki s sorodniki in prijatelji, vzgoja in nega otrok ter igra z otroki. Za popravila v 

stanovanju skrbijo predvsem moški. Otroci pa niso dovolj vključeni v gospodinjska opravila, kot bi lahko 

bili. Pri gospodinjskih opravilih pomagajo predvsem hčere (Černigoj-Sadar, 1991: 150-151).  

8
 Raziskava »Družina in delo«  K. Boh in Černigoj-Sadar, 1982. Raziskava je razkrila, da na prvo mesto 

ženske postavijo družino, medtem ko moški delo oz. delo in družino. Za ženske so pomembne aktivnosti, 

ki so povezane z družino, medtem ko so za moške pomembne tiste, ki so namenjene njim samim 

(Černigoj-Sadar, 1991: 152).  
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Sodobni stereotipi o družini kot zaprti enoti moža in žene, ki zagotavljata ekonomsko 

preskrbo, in ženi kot »domači delovni sili«, ki skrbi za otroke, so napredovali s tremi 

nameni: da se zagotovi preživetje, fizični in moralni razvoj otroka, da se obravnava 

tiste, ki živijo v revščini, v smeri spremembe stanja, in da se vzpostavi  disciplina 

delavskega razreda moških in jih privede pod nadzor kot odgovorne može in očete 

(Muncie idr., 1995: 154). 

 

V družini pa ni pomembno samo to, kdo bo opravil določeno delo, pomemben je tudi 

prosti čas, ki ga družina načrtuje. Za zdrave odnose v družini si je potrebno vzeti čas, 

ki ga družina preživi skupaj brez obveznosti.  

 

Tudi N. Černigoj-Sadar (1991) se strinja, da prosti čas pomaga pri ohranjanju dobrih 

odnosov med družinskimi člani. Kelly (1987 v: Černigoj-Sadar, 1991) omenja naslednje 

vidike prostega časa, ki so pomembni za kvaliteto odnosov in razvoj osebne identitete 

(prav tam: 25-26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanja Rozina 

Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri 

vzgoji otroka 

 

14 

 

Slika 2: Prosti čas, pomemben za kvaliteto odnosov in razvoj osebne identitete. 

 

Vir: Kelly 1987, v: Černigoj-Sadar, 1991: 25-26. 

 

Prostega časa v tradicionalni družini niso poznali. Oče je po napornem delavniku vedno 

potreboval nedeljo za »počitek«. Mati pa je že po tako napornem gospodinjenju in skrbi 

za pogosto številčno družino morala delati še v nedeljo in ni poznala počitka.  
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Drugače je v moderni družini, kjer skupaj opravljajo gospodinjska dela in kjer mož 

pomaga ženi pri vzgoji otrok, konec tedna pa si skupaj privoščijo oddih. 

 

Danes vemo, kako zelo je pomemben čustven odnos očeta do otroka in ne le njegova 

finančna preskrba družine. Oče je tisti, na katerega se družinski člani lahko zanesejo; 

tisti, ki jim bo vedno priskočil na pomoč, tisti, kateremu se bodo lahko zaupali, tisti, 

ki jih bo zaščitil, obvaroval, jim vlival upanje itd. M. Žmuc Tomori (1989) meni, da 

se čustvenost danes precej razlikuje od čustvenosti v preteklosti pri očetih. Poleg 

vseh sprememb, ki jih je podoba moškega/očeta doživela skozi zgodovino, pa pri 

sodobnih moških/očetih vseeno prepoznamo preplet tako moderne kot tudi 

tradicionalne vloge. N. Zavrl (1999) pa izpostavlja, da je v današnjem času 

tradicionalna vloga očeta nezaželena in je obravnavana kot slaba.  

 

Očetova vloga se je torej od pradavnine do danes zelo spremenila. Tudi Juul (2011) 

meni, da je bil oče do srednjega veka hranitelj družine (poglavar družine). Šele po 

tem je postal sestavni del svoje družine in prevzel skrb in odgovornost za svoj 

naraščaj (prav tam: 9).  

 

Torej lahko sklenemo, da se moderna družina razlikuje od tradicionalne predvsem po 

tem, da je bolj zaprta vase. Kot meni Aries (1991), je v sodobni družini lepo živeti in 

prijetno govoriti o njej. Okrepila se je intimnost zasebnega življenja na račun sosedskih, 

prijateljskih in tradicionalnih odnosov (prav tam: 490-491). 

 

2.2 POMEN DRUŽINE ZA VZGOJO OTROK 

 

V otrokovem zgodnjem obdobju so najpomembnejši starši, še bolj natančno  mati. V 

otrokovih prvih letih življenja prevladuje težnja po podrejanju. Praper (1997) navaja, 

da je dojenček psihično zlit z materjo, kar mu nadomešča gotovost, ki jo je imel, ko 

je bil z materjo biološko povezan. Težnja po povezanosti izvira iz potrebe po 

varnosti, ljubezni in sprejetosti, čeprav se ji kmalu pridruži potreba po samostojnosti. 

Podobne težnje ima tudi mati. Njen odnos do otroka je razpet med željo, da otrok 

ostane del nje, in med težnjo, da odraste. To obdobje poimenujemo simbioza oziroma 

zrcalni stadij (v: Kroflič, 1997: 37, 39). V tem času je mati ščit med otrokom in 
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zunanjim svetom. Materine oči zamenjujejo vlogo zrcala, saj otrok preko njenih oči 

gradi podobo o sebi. Pri tem pa pride do tega, da se bo otrok v njenih očeh videl 

takšnega, kakršnega želi mati. Otrok ima naravno težnjo po podrejanju avtoriteti 

pomembnega Drugega, kar pripelje do tega, da materi dodeli brezpogojno avtoriteto 

(Devjak, 2010: 83). 

 

V sedanjosti prihaja do številnih primerov fiksacij simbiotske faze. Očetje se zaradi 

odsotnosti vse manj ukvarjajo z vzgojo otroka. Matere so preobremenjene z lastno 

zaposlitvijo in s stalnimi opozorili glede vzgoje otrok, so pogosto v stresni situaciji. 

Mučijo jih tesnoba, ker niso prepričane v pravilnost vzgoje in krivde, ker jim 

primanjkuje časa za otroka. Zato postanejo popustljive in celo podkupujejo svojega 

otroka. Ko otrok pride v fazo osamosvajanja, se matere ustrašijo, da ga bodo 

izgubile.  Simbiozo skušajo ohraniti, čemur pravimo vampirska ljubezen
9
. Proizvod 

tega  je patološki narcizem
10

 (Kroflič, 1997: 39-40). 

 

Normalen otrokov razvoj je usmerjen k osamosvajanju in oblikovanju lastne 

identitete. Simbioza naj bi prešla v čustveno navezanost, za to pa je potreben uspešno 

razrešen Ojdipov kompleks. V njem bo prišlo do ponovne podreditve novi avtoriteti, 

ki pa ne bo brezpogojno zavezujoča (Kroflič, 1997: 40).  

 

Otrokovo iskanje identitete poteka preko identifikacije. Pri tem gre za ponotranjenje 

pomembnih objektnih odnosov
11

, ki najprej ustvarijo otrokovo psihično strukturo. Že 

                                                 
9
 Vampirska ljubezen - mati teži k ohranjanju otrokove brezpogojne ljubezni (Devjak, 2010: 83). 

10
 Patološki narcizem - prevladujoči tip osebnostne strukture v današnji potrošniški družbi. Zanj je 

značilna heteronomna moralnost (odvisnost od potrjevanja pomembne osebe), strukturiran iracionalni 

nadjaz (gre za nihanje med občutkom grandioznosti in depresije, ki je dokaz pomanjkanja ponotranjene 

avtoritete). Je rezultat fiksacij imaginarne identifikacije in fiksacije v simbiotski fazi (Devjak, 2010: 85). 

11
 Teorija objektnih odnosov - gre za objekte, ki obkrožajo otroka in s katerimi otrok vzpostavlja odnose, 

ki vplivajo na razvoj otrokovih osebnostnih struktur. Najpomembnejši objekt so starši (predvsem mati), 

med ostale objekte pa sodijo sorodniki, vrstniki, poklicni vzgojitelji, domišljijski liki, igrače in abstraktne 

pojave (norme, zahteve, prepovedi). Otrok ima potrebo po odvisnosti od nekoga ali nečesa, kar daje 

toplino, ljubezen, hrano in varnost. Hkrati pa ga žene potreba po samostojnosti, prostosti, kreativnosti - 

svobodi. Pri tej teoriji je pomembno, da otrok v interakciji z okoljem gradi svoj psihični aparat (Devjak, 

2010: 82). 
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v času simbioze se začne postopno ponotranjanje vsebin objektnih odnosov. 

Jacobson temu pravi primitivna emocionalna identifikacija. Gre za popolno 

posnemanje nekega vzora (prav tam). 

 

Primitivni emocionalni identifikaciji drugače rečemo tudi imaginarna identifikacija. 

Gre za ponotranjenje pomembnih objektnih odnosov in hkrati tudi za ustvarjanje 

otrokovih psihičnih struktur. Otrok posnema mater in se razvija v skladu z njenimi 

predstavami, v zameno pa pričakuje njeno brezpogojno ljubezen. Torej, vase 

sprejema idealno podobo sebe zato, da bo ugajal drugemu in si s tem zagotovil 

naklonjenost drugega. Vendar na tem mestu pride do fiksacije, saj otrok ne bo mogel 

razviti podobe, ki bi ugajala vsem. Poleg tega se je ujel v skrito, iracionalno 

avtoriteto pomembnega Drugega. Otrok misli, da mora ugajati materi, a ona od njega 

ne zahteva ničesar in mu ne postavlja omejitev. Zato je pomembno, da otrok preseže 

imaginarno identifikacijo. To lahko stori le z uspešno razrešenim Ojdipovim 

kompleksom (Kroflič, 1997 in Devjak, 2010). 

 

Z uspešno razrešitvijo Ojdipovega konflikta sta povezana preseganje simbiotske 

povezave in nastanek nove oblike identifikacije, ki ji pravimo simbolna 

identifikacija. Za Ojdipov konflikt je značilna napetost, ki nastane pri vmešavanju 

»tretje osebe«, ki zmoti simbiozo. Tretje oseba je oče ali katerakoli druga oseba, ki 

zmoti to simbiozo. Posledica tega spopada je nova oblika avtoritarne navezanosti. 

Oče je torej tekmec za materino naklonjenost, hkrati pa tudi glasnik racionalnega 

sveta pravil, zahtev, pozivov in zakonov, ki se jih mora držati tudi sam oče, če želi, 

da jih otrok ponotranji. Zahteve morajo biti tudi racionalno utemeljene in jasno 

izražene. Z Ojdipovim konfliktom se oče opredeli kot pomembna oseba in s tem se 

krog objektov identifikacije širi. Ko otrok vstopa v nove odnose, se rahlja čustvena 

povezanost z materjo, ki pripomore k otrokovemu osamosvajanju (Kroflič, 1997: 42-

43). 

 

Tudi Skynner in Cleese (v: Krek 2008) v svoji knjigi obravnavata Ojdipov kompleks 

oziroma Ojdipski trikotnik. Po njunem mnenju je očetova naloga, da ko otrok začne 

odraščati in se osebnostno formulirati, pomaga pri ločitvi od matere s tem, da jo 

pritegne nazaj k sebi (da jo »zahteva od otroka nazaj zase«). Deluje kot most med 



Tanja Rozina 

Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri 

vzgoji otroka 

 

18 

 

materjo in zunanjim svetom. Skynner meni, da je očetov odnos nekoliko hladnejši, 

zato pa glasnejši, krepkejši in spodbudnejši. Oče postavi mejo, do katere otrok sme, 

ko je potrebno. To pa je tudi pomoč otroku pri zarisovanju notranjega zemljevida 

sveta. Torej otrok spozna, da mati oblast deli z očetom in da oče ni bog.  Avtorja 

zapišeta, da če že mora biti v družini kdo glavni, naj bo to oče, saj je to za otroka 

bolje. S tem opozorita na problem propada očetovske funkcije oziroma »odsotnega 

očeta«, »abdikcije«, »zloma avtoritete«. Očetje naredijo škodo, ko odstopijo in se 

znebijo odgovornosti. 

 

Lacan (v: Krek, 2008) piše o treh Ojdipskih dobah. V prvi predojdipski dobi 

»očetovska instanca« nastopi v zastrti ali še ne prisotni obliki (otrok nosilca Zakona 

še ne dojame). V drugi dobi mati nastopi kot posrednica, ki očeta predstavi kot 

tistega, ki jo je podvrgel Zakonu. V tretji dobi pa je oče  odkrit kot tisti, ki ima v 

posesti Zakon. Ojdipov kompleks je ugoden, če se v tej dobi dogodi identifikacija z 

očetom (Krek, 2008: 142 - 143). 

 

Arenes (2003) izpostavlja, da se pri Ojdipskem zakonu otrok naveže na starša 

nasprotnega spola in nekaj časa tekmuje s staršem istega spola. Otrok za razvoj 

identitete moškega ali ženske potrebuje ljubeč odnos starša nasprotnega spola in od 

starša istega spola pričakuje interakcijo. Oče je torej pomemben dejavnik v vzgoji 

otroka (Arenes, 2003: 41).  

 

Perko (2008: 168-169) poudarja, da je pri otroku v prvih štirih do petih letih najbolj 

pomembna mati, potem pa postaja vedno bolj pomemben tudi oče, kar pa ne pomeni, 

da matere ne potrebuje več. Pravi, da to velja predvsem za sinove, ko iščejo pot do 

lastne identifikacije. Če sta starša zreli osebnosti, pri tej poti ne bo prišlo do zapletov. 

Prek očeta se otrok sreča z realnostjo zunanjega sveta, npr. s postavljanje pravil, 

zahtev in omejevanjem (Perko, 2008: 168-169). 

 

Če očeta ni, lahko očetovsko funkcijo opravi tudi kdo drug. To so lahko stari starši, 

drugi sorodniki, dobri prijatelji, učitelji, sosedje itd. Oče navadno nastopi kot nekdo 

tretji in je zato tudi bolje usposobljen za poseg v razmerje med otrokom in materjo 

kot mati (Krek, 2008: 141). Eliumova (2000) pa sta mnenja, da zunanje vezi, ki jih 
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naša družba ustvarja s svojimi člani (pravni sistem, šola, delovna mesta in podobno) 

ne morejo nikoli nadomestiti očetove vloge pri sinovih. Družbeni sistem deluje brez 

srca in nima vpliva na otrokovo duševnost, ko ta odrašča v moža. Torej je oče 

enakopraven udeleženec v procesu starševstva (Kapor - Stanulovič, 1985: 101). 

 

Če primerjamo strokovna spoznanja vseh avtorjev, ki pišejo o teoriji objektnih 

odnosov, ugotovimo, da vsak drugače naslovi to temo. Kroflič (1997) piše o 

Ojdipskem konfliktu, Skynner in Cleese (v: Krek, 2008) o Ojdipskem kompleksu oz. 

Ojdipskem trikotniku, Lacan (v: Krek, 2008) pa piše o treh Ojdipovih dobah. Vsi 

avtorji pa se strinjajo, da je teorija objektnih odnosov pomembna za identifikacijo in 

socializacijo otroka. Pri vseh avtorjih obstaja oče ali kdo drug kot pomembna tretja 

oseba, ki vstopi v otrokovo življenje, hkrati pa postane tudi glavni objekt, s katerim 

se otrok identificira ter otroku pomaga pri ločitvi od navezanosti na mater, kar mu 

odpre pot v samostojno življenje (socializacija). 

 

Kot meni Hirschfeld (2001), je starševstvo naloga tako očeta kot matere. Če je oče 

samo fizično prisoten, pri vzgoji pa ne sodeluje, to negativno vpliva na otrokov 

inteligenčni količnik, samopodobo, občutek za humor, motivacijo za učenje in na 

druge pomembne lastnosti. Zato je očetovstvo moško delo: očetje so telesno aktivni, 

za zganjanje norčij, ravsanje, skakanje po postelji, metanje žog na koš… so očetje 

primerni že po naravi. Očetje so močni, otroci imajo občutek majhnosti in šibkosti, 

očetje pa jim dajejo topel in čudovit občutek s tem, ko jih dvignejo v zrak, nosijo na 

ramenih itd. Očetje nudijo ravnovesje in zaščito, otroci so raziskovalci sveta, polnega 

nevarnosti, matere pa se bojijo za njih, zato potrebujejo očka, ki reče: »Oh, pusti jo, 

naj hodi po tem zidu. Saj ni previsok in jo bom ujel, če bo padla.«. Očetje 

disciplinirajo po pravilih, mame so popustljivejše, očetje pa se držijo zakona, s tem 

se otroci od mam naučijo tankočutnosti in usmiljenja, od očetov pa spoštovanja 

pravil. Fantje potrebujejo moškega vzornika. Fantje se od očetov naučijo 

obvladovanja frustracij, kako prevzeti odgovornost, kako ravnati z ženskami, če 

nimajo očeta kot vzornika, lahko postanejo preveč agresivni ali pa se ne znajo 

postaviti zase. Deklice potrebujejo moškega vzornika. Deklicam so očetje vzor pri 

izbiranju moža, če je oče prizadeven, so dekleta boljša na moških področjih 
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(matematika, logično razmišljanje itd.). Otroci potrebujejo vzornike; vrline prihajajo 

od moških in žensk (prav tam: 49-53). 

 

2.3 VLOGA OČETA SKOZI HISTORIČNO PARADIGMO 

 

Živeti v družini je v zgodovini pomenilo podrediti se zahtevam, pravilom in prisilam. 

Za zavestno soočanje z družino in s samim seboj ter skupno iskanje rešitev je bilo le 

malo možnosti in potreb. Moški je imel oblast nad žensko, starši pa so imeli oblast nad 

svojimi otroki. G. Čačinovič Vogrinčič (1998) je v svojih raziskavah odkrila, da na 

(ne)spremembe vlog vpliva tradicionalna vloga ženske, ki se jo ženske držijo, da bi 

dokazale svojo ženskost. Ženske so svoji tradicionalni vlogi dodale le še nekatere 

zaposlitve, zato se zdi, kot da bi vztrajale pri neenakopravnosti. Drugi sklop ovir, ki 

vpliva, da ne pride do sprememb v družinskih vlogah, je povezan z značilnostmi 

komunikacije. Ni skupnega dogovarjanja (prav tam: 237-239). 

 

Primitivni človek se je pojavil pred približno 21 milijoni let (Jurriaanse). Več 

tisočletij je trajalo, preden je človek v biološkem razvoju dosegel tisto stopnjo 

duševnega razvoja, ko ga označimo za »homosapiensa«. (Smiljanič in Mijuškovič, 

1968: 18). Pri pračloveku vloga očeta ni bila znana. Vloga ženske v družbi pa je bila 

dokaj velika, čeprav v povezavi z materinstvom in plodnostjo (Brodnik, 1998: 29).  

 

Glavno vlogo v gospodarstvu je najprej dobila ženska, saj je bilo poljedelstvo in skrb 

za domače živali bolj zanesljivo za preživetje. Moški so se včasih vračali z lova brez 

plena. Tako se je pojavil matriarhat, kjer je vloga žensk pomembnejša od mesta in 

vloge moških. Položaj ženske je bil dolga obdobja ugodnejši pri plemenih, ki so se 

ukvarjala s poljedelstvom kot pri tistih, ki so se ukvarjali z živinorejo (Smiljanič in 

Mijuškovič, 1968: 38).  

 

Matriarhat ni bil slučajen zgodovinski pojav. Imel je temelje v družbenem 

gospodarstvu prvotnih skupnosti. Matriarhat je družbeni pojav univerzalnega 

značaja. V njem je obstajala nekakšna družbena prioriteta žene, kar je izviralo iz 

njene vloge v družbi. Ko so se bogastva množila in rasla, je posledično rasla tudi 

vloga moških. Nova oblika zakona – zakon parov – je okrepila tudi vlogo očeta. 
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Možu ni več ustrezalo, da se je rod in dedovanje izvajalo po materinem pravu. Zato 

je začel to spreminjati in tako je prišlo do druge faze – patriarhata. To je pomenilo 

velik prelom v zgodovini človeštva (prav tam: 43-44). 

 

Preden si v  nadaljevanju pogledamo tri patriarhalno usmerjene družine: hebrejsko, 

grško in rimsko, si odgovorimo na vprašanje, kdo je pravzaprav oče, ki ga srečujemo 

v vseh časih. Rupel (1998)
12

 je zapisal, da je v rimskem času pričelo veljati pravilo, 

da velja za otrokovega očeta mož otrokove matere. To je veljalo za otroke, rojene v 

zakonu. V takem zakonu  je imel oče glavno besedo. Vsi družinski člani, vključno 

ženo, so mu bili podrejeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Rupel (1988) zapiše, da je oče otroka tisti, ki je v času otrokovega rojstva mož otrokove matere. Za 

očeta otroka, rojenega zunaj zakonske zveze, velja tisti, ki je otroka priznal za svojega ali kateremu se 

očetovstvo ugotovi s tožbo. 
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Slika 3: Tri patriarhalno usmerjene družine: hebrejska, grška in rimska. 

 

Vir: Žmuc-Tomori, 1989: 40-41, Brodnik, 1998: 120, Smiljanič in Mijuškovič, 1968: 

117-120. 

 

Hebrejska družina je bila patriarhalna in razširjena. Sestavljali so jo starši, otroci in 

drugi odrasli in odraščajoči sorodniki. Oblast v družini je imel oče. Opisan je bil kot 

bog. Oče je bil dober plačnik in pravičen sodnik, njegova kazen pa je lahko bila 

pogubna. Hčere je lahko prodal v suženjstvo, sinovom pa je izbral ženo. Imel je 

veliko pravic in pomembne dolžnosti. Razsojal je o pravici, vodil verske obrede in 

skrbel za črede ter družinsko posest. Vse odločitve so bile v njegovih rokah. Družina 

je od njega pričakovala skrb za blaginjo vsakega družinskega člana in družinske 

skupnosti v celoti. Oče je zahteval poslušnost in pokorščino od vseh članov družine 

(ne le od otrok). Pokorščina je temeljila na strahu. Če so se očeta dovolj bali, so bili 

varni in bogato poplačani. Žena se je morala možu popolnoma pokoravati (Žmuc-

Tomori, 1989: 40-41). 
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Grki so živeli znotraj družine (oikosa). Vodilno vlogo v družini je imel oče, ki je 

imel nad člani družine absolutno oblast (Brodnik, 1998: 85). Svojim hčeram je izbral 

moža. Možje so bili tisti, ki so odhajali od doma (po poslih ali na trg). Lahko so 

obiskovali prijatelje, se zbirali pod stebrišči in si izmenjavali novice. Domov so prišli 

le na kosilo ali opoldanski počitek, popoldne so obiskali kakšno javno ustanovo ali 

skrbeli za podjetja. Včasih so ob sončnem zahodu šli na nočna popivanja z zabavo, 

tako imenovane simpozije, ki so jih organizirale prijateljske druščine. Takšne zabave 

so lahko trajale do jutra. Na njih so se moški pogovarjali, poslušali glasbo, plesali in 

šalili (Brodnik, 1998: 120, Smiljanič in Mijuškovič, 1968: 117-120). 

 

V rimski družini je bil oče povzdignjen visoko nad ostale družinske člane (Bergant, 

1981: 108). Pater familias (oče družine) je bil gospodar, pod njegovo oblastjo so 

živeli sinovi in vnuki, ki so bili skoraj sužnji. Položaj otrok je bil brezpraven, ne 

glede na politična in gospodarska dogajanja, ki so spreminjala razpored vlog in 

delitev moči in lastnine v družini. Očetje so lahko telesno in čustveno zlorabljali 

odraščajoče člane družine. Z njimi so lahko počeli vse, lahko so jih prodali ali celo 

ubili. Otroci niso mogli dobiti ničesar (kar se tiče premoženja), saj je vse pripadalo 

očetu in je lahko s tem razpolagal samo on. Bil je edina pravna oseba v družini, vsi 

drugi pa so mu bili podložni. V poldrugem tisočletju se vloga očeta ni bistveno 

spreminjala, spreminjale pa so se življenjske razmere, družbeni red, meje, 

medsebojni vplivi kultur, dobrine, vendar vse to ni preoblikovalo podobe očeta 

(Žmuc-Tomori, 1989: 41, Smiljanič in Mijuškovič, 1968: 136-137). 

 

Kot zanimivost bi tu še dodala, da so bile poroke med bližnjimi sorodniki v 

zgodnjem Rimu in v Grčiji dovoljene. Smatrali so jih za normalne in sprejemljive. 

Krščanstvo pa jih je kasneje prepovedalo (Goody, 2003: 41).  

 

V fevdalnem obdobju je oče obdržal v družini vlogo najpomembnejšega skrbnika. 

Zagovarjal je vrednote in pravila širšega okolja in jih posredoval otrokom. Vedenje 

družinskih članov je pogosteje kaznoval kot nagrajeval. Njegova naloga je bila tudi 

ta, da je odločal o najpomembnejših družinskih vprašanjih (Žmuc-Tomori, 1989: 41-

42). Kot mož je imel oblast nad ženo. Imenovali so ga gospodar, glava ženi, tutor, 

gospod hranitelj itd. K temu je veliko prispevala fevdalna krščanska etika, ki je bila 
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narejena v moževo korist. Moški je imel oblast nad žensko od rojstva do njene smrti 

(do možitve je bila pod oblastjo očeta, če ji je oče umrl, je imel nad njo oblast brat ali 

kak drug sorodnik). Pri možitvi svoje hčere je imel odločilno besedo oče ali kak drug 

sorodnik. Mož je imel popolno oblast nad ženo od njune poroke dalje. V primeru 

prešuštva je bila lahko kaznovana s smrtjo. Nekateri stari zapisi in spomeniki pričajo, 

da je bil mož/oče »gospodar«, »glava ženi«, »oče«, »tutor«, »gospod«, »hranitelj« 

itd. V starih zakonih je zapisana pravica moža nad njegovo ženo; tudi pravica do 

telesnega kaznovanja. Mož je imel tudi pravico prodati svojo ženo v primeru, če se je 

kdo preveč svobodno obnašal do nje, lahko jo je dal prijatelju ali prodal. V 

premoženjsko pravnih razmerah je imel mož prednost pred ženo. Lahko je zastopal 

ženo na sodišču. Oče je imel veliko oblast nad svojimi otroki, bil jim je tudi sodnik. 

Za prešušništvo je imel oče pravico ubiti svojo hčer. Njegova zakonska pravica je 

bila, da je lahko otroka izgnal iz hiše in mu odvzel dediščino. V nuji je otroke tudi 

prodajal. Nekateri zapisi in spomeniki pravijo, da so dajali otroke v suženjstvo zaradi 

dolgov ali zaradi pomanjkanja hrane oddajali na delo (Smiljanič in Mijuškovič, 

1968: 155-161). 

 

S francosko revolucijo pa se je začel oblikovati nov odnos države do posameznika. 

Posameznik je dobil veliko pravic, a žal je sprva to veljalo le za moške. Ženske niso 

bile deležne posebnih pravic, zato so se nekatere zavzemale za pravice žensk. Te so 

bile giljotinirane. S francosko revolucijo so ženske prvič javno nastopile. V 19. 

stoletju niso imele vstopa v politiko. S politiko so se lahko ukvarjali le moški. Po letu 

1839 pa so ženske v Angliji začele pridobivati pravice: lahko so obiskovale svoje 

otroke, če so bile ločene; lahko so otroke po razvezi obdržale, če je bil zakon ločen 

brez njihove krivde in za otroke zahtevale preživnino. Leta 1857 so sprejeli določbo, 

po kateri so lahko razvezane žene obdržale svojo lastnino, ki so jo podedovale ali 

prinesle v zakon, vendar so ji določili moškega, ki je upravljal s to lastnino. Leta 

1861 pa so žene lahko že same zahtevale razvezo v primeru žalitev in nezvestobe 

moža in same opravljale s svojim premoženjem. Nekatere državljanske pravice so 

ženske v Ameriki, Sovjetski zvezi in Angliji dobile šele po prvi svetovni vojni (npr. 

volilno pravico, formalne možnosti doseganja javnih služb in položajev, pravico do 

izobrazbe, pravico do posedovanja lastnega potnega lista in premoženja, pravico 

poročenih žena, da izbirajo mesto zaposlitve in bivanja). Šele po drugi svetovni vojni 



Tanja Rozina 

Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri 

vzgoji otroka 

 

25 

 

so te pravice ženskam priznale tudi nekatere druge evropske države (Bergant, 1981: 

120-126, Vesel v: Napotnik et al. 2007: 7). 

 

Francoska revolucija je dala veliko pravic najprej le moškim, veliko kasneje pa tudi 

ženskam. Te so se dolgo borile za pravice. Največ so jih pridobile po prvi svetovni 

vojni (Bergant, 1981: 120, Grobelnik, 1996: 175). 

 

Položaj moških se je s francosko revolucijo izboljšal, saj kot sem že napisala, so 

tedaj dobili moški veliko pravic. Temeljna pravica moških je bila pravica do lastnega 

telesa, ki jih je ščitila pred nasiljem drugih. Imeli so pravico do izbire prebivališča, 

poklica, do rednega mesečnega dohodka (če so delali) in do omejenega delovnega 

časa, pravice do socialnega in zdravstvenega varstva itd. Moški so dobili pravico 

svobodne izbire veroizpovedi, politične pravice, pravico do osebnih dokumentov in 

še mnogo drugih pravic, do katerih so bile sprva ženske prikrajšane (Bergant, 1981: 

120-121). 

 

Meščanske ženske so se med seboj povezovale v ženskih klubih, ki so v Franciji 

začeli nastajati že leta 1789. Ustanavljale so jih ženske, pripadnice liberalnega 

meščanstva, novega uradništva in inteligence. Pogovarjale so se o političnih temah, 

»ženskih« temah
13

 in karitativnih dejavnostih. 12. maja 1793 so ustanovile Društvo 

revolucionarnih republikank. Ena izmed osrednjih zahtev tega društva je bila pravica 

žensk do obrambe revolucije z orožjem, saj so nekatere ženske, preoblečene v 

moške, sodelovale na fronti. Teme revolucionarni republikank se niso vrtele okoli 

vprašanja enakega pravnega položaja žensk (Jalušič, 1992: 16-17). 

 

Razvila se je industrija in z njo je prišlo novo obdobje – novi vek.  

 

 

 

 

                                                 
13

 V Franciji se je kontracepcija pojavila 100 let prej kot v nekaterih drugih državah (Anglija). 

Kontracepcija se je uveljavila zaradi obvarovanja življenja dojenčkov (Frandrin, 1986: 211). 
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Slika 4: Delitev družin v novem veku. 

 

Vir: Žmuc-Tomori, 1989: 42-44, Goody, 2003: 188-189, Sieder, 1998: 25-177. 

 

Industrializacija je prinesla v družino velike spremembe. Spodbujala je visoko 

rodnost. Povečala se je smrtnost žensk in otrok. Oče je veliko časa preživel v tovarni 

in je bil zato bolj malo prisoten v družini. Ni bilo več tako kot v fevdalnem obdobju, 

kjer je oče učil svoje otroke dejavnosti, ki jih bodo kasneje opravljali kot odrasle 

osebe. Mladeniči so se zaposlili in dobiva plačo za opravljeno delo. Delo so 

opravljale tudi ženske. V ospredje je prihajala individualnost. Moška in ženska 

identiteta ni bila več tako stereotipna in določena, a je bila še vedno poudarjena 

moška premoč. »Tradicionalni« moški/oče, ki je živel v mestu v začetku 20. stoletja, 

je imel še vedno funkcijo skrbnika družine. Vendar je pri vzgoji otrok le malo 

sodeloval. Njegov vpliv na družino je bil manjši kot pri očetu v kmečki družini. Čim 

manjše je bilo njegovo zadoščenje pri delu, tem večjo avtoriteto je izkazoval doma 

(Žmuc-Tomori, 1989: 42-44, Goody, 2003: 188-189). 

 

Individualnost je bila vedno bolj upoštevana. Tako moški kot tudi ženske so lahko 

izražali želje, hotenja in pričakovanja, a so imeli moški še vedno večji vpliv od 

nežnejšega spola. Spremembe so zapletle oblikovanje moške podobe. Negotovost pri 

razvoju in vzdrževanju moškega in očetovskega lika je spodbujala utrjevanje 

zunanjih potez, ki so veljale kot izrazito moške (Žmuc-Tomori, 1989: 43). 
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Kmečko gospodarstvo je vodil poročen kmečki par. Znotraj družine je bila delitev 

dela po spolu, ki je vladala na poljedelskih in  živinorejskih kmetijah. Kmetu je bila 

podrejena moška delovna sila, se pravi sinovi, hlapci, gostači, dninarji. Kmetici pa so 

bile podložne ženske delovne moči. Načeloma so morale vse delovne moči, ki so 

veljale za odrasle, obvladati vsa opravila, ki so jim pripadala glede na spol. Izjema so 

bile le velike, predvsem živinorejske kmetije, kjer je obstajala funkcionalna 

hierarhija delovne sile. Moškim so bila dodeljena bolj opravila, ki so od njih 

zahtevala večjo telesno moč in tista, ki so bila bolj nevarna. Njive, travniki, gozd in 

vprežne živali so bile predvsem delovno in nadzorno področje kmeta. Njegova žena 

pa je bila pristojna za kruh, mlado živino in svinje, za mlekarstvo, perutnino in vrt, za 

okopavine (krompir), mak in lan. Sem je spadalo še pridelava živil, krušna peka, 

predelava mleka v maslo in sir, konzerviranje mesa, sadja in zelja (Sieder, 1998: 25).  

 

V rokodelski družini je bila značilna delitev dela na moža in ženo. Patriarhalnost je 

izključila dekleta od rokodelskega pouka in posledično ženske od pridobivanja 

mojstrskega naslova. Tako je bila prednost moških v rokodelstvu v strokovni 

usposobljenosti, ki se ni omejevala le na ročno spretnost in na ožje strokovno znanje: 

socialno, pravno in politično, ampak tudi na gospodinjska in vrtnarska opravila. 

Ženska je bila odvisna od moža. Gospostvo moških je bilo neogroženo, saj so imeli 

odločilno besedo pri gospodarskih poslih in so razpolagali s kulturno močjo 

odločanja in normiranja družbenih razmerij. Moški je imel v rokah načrtovanje, 

pogajanje s kupci o želenem izdelku, vpeljevanjem in nadziranjem vajencev in 

pomočnikov v delavnici. Izjeme so bili le revni mojstri, ki so vodili delavnico skupaj 

z ženo. Rokodelčeva žena je delala le še v gospodinjstvu, na vrtu, kmetijstvu in v 

prodaji izdelkov. Mož je bil »hišni gospodar«. Bil je odgovoren za »nravstveno in 

versko vzdušje« v svojem domu, k temu pa je sodila nravstvena in verska vzgoja 

njegovih »vajenskih otrok« (prav tam: 107-109). 

 

V meščanski družini so ljudje vedeli, kaj je tipično moško in tipično žensko. 

Prevladovalo je mišljenje, da se moški v poslovnem svetu ne ustraši nobenega napora 

in tveganja. Ženskam so pripisovali lastnosti, ki so jih določale za družino in dom. 

Zakon med moškim in žensko je bil še vedno pomemben. Moški si je s poroko 

zagotovil potomstvo in hkrati si je »kril hrbet« v poklicnem boju za obstanek. 
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Neporočene ženske so veljale za manj vredne in »stare device«. Hkrati pa so padle v 

breme rodne družine, poročene sestre, poročenega brata itd. (prav tam: 126-127). 

 

Meščanski mož je svojo avtoriteto opiral v delo zunaj doma, v pisarni, uradu in 

trgovini. Domena moškega je bila gospodarstvo, politika in družbeni odnosi. 

Domena ženske pa delo doma. Moški si je avtoriteto pridobil z delom zunaj doma in 

s poklicno usposobljenostjo. Delo v hiši pa je postalo skrb žene in hkrati vedno bolj 

reproduktivno. Tradicionalna podrejenost ženske moškemu se je tako ohranila. 

Moški je imel vlogo hranilca družine, saj je le on prinašal denarni dohodek, ki je bil 

osrednjega pomena. Žena je imela vlogo služkinje/pomočnice moškega. Predstavljala 

ni le sebe, ampak tudi poklicni uspeh svojega moža (prav tam: 127). 

 

V družini tovarniških delavcev so imeli možje, žene in otroci vsak svojo nalogo. Iz 

tega izvirajo starostno in spolno opredeljene vloge družinskih članov. Od plače očeta 

je bilo odvisno, ali je bila žena zaposlena ali ne. K temu se je pridružil še dohodek 

otrok, ki so že lahko opravljali delo (prav tam: 175-177). Ženska je bila za isto delo 

tudi do trikrat manj plačana kot še tako slabo plačan moški delavec. Poročene so svoj 

zaslužek oddale možu (Bergant, 1981: 47). 

 

Družine tekstilnih delavcev pa so bile kompleksne družine. Kar v 10% gospodinjstev 

so starši živeli skupaj s poročenimi otroki (trogeneracijske družine). Mladoporočenci 

so skušali najti streho nad glavo pri sorodnikih in družinskih članih. Poleg tega so 

ženske delale v tovarni, zato so družine k sebi jemale starejše sorodnike, da so pazili 

na njihove otroke. V tistih časih je bilo težko najti stanovanje. V družini tekstilnih 

delavcev so obstajale močne čustvene vezi med družinskimi člani in sorodniki. 

Sorodniki so skrbeli za bolne in umirajoče (Sieder, 1998: 143-145). 

 

Družine rudarjev so se poleg rudarstva ukvarjale še z malo agrarnim gospodarstvom 

za lastno preskrbo ali z vrtnarstvom in vzrejo malih živali. S tem so bili manj 

izpostavljeni gospodarskim krizam, poleg tega pa je za rudarske družine bilo 

značilno, da so se prej poročali in imeli veliko otrok v primerjavi z drugimi 

skupinami delavcev. Tudi rudarji so tako kot delavci v tovarnah pogosto živeli v 

trogeneracijski družini (prav tam: 152). 
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Če na kratko povzamemo, lahko rečemo, da so bili otroci še pred dobrimi sto leti 

najnižje na hierarhični lestvici. Na vrhu je bil oče, v njegovi senci pa mati, nato so 

sledili stari starši. Na koncu te lestvice pa so bili otroci, ki so morali biti strogo 

pokorjeni svojim staršem. Patriarhalni vzgojni vzorec je v naši družbi prevladoval 

tisočletja (Novak in Kržišnik, 2010: 29). 

 

2.4 OČE IN NJEGOVA VLOGA V RAZLIČNIH KULTURAH 

 

Kulturni vplivi lahko spremenijo osnovno strukturo družine in tako se lahko spremeni 

ali prekine družinski razvoj. Kultura lahko konkretno določi opredelitev družine, njene 

naloge in posebne vloge znotraj nje. Kar velja za družinsko enoto v eni kulturo, v drugi 

kulturi ne velja. Vrste družine se lahko znotraj ene etnokulture spremenijo tako, da se v 

nekaterih primerih težko oceni kulturne norme za določeno subkulturno skupino 

(Harway, 1996: 22). 

 

Harway (1996) opredeli več načinov vpliva kulture na družino: 

1.  Kultura določa definicijo družine. 

2.  Kulturni okviri določajo spore in napetosti, ki so prisotne v družini ter določajo 

potrebne prilagoditve. 

3.  Kultura določa normative za dano družino. 

4.  Kultura določa zaznavanje normativnih in ne normativnih dogodkov ter 

sprejemanje oziroma odzivanje. 

5.  Kultura določa, kateri ukrepi so najučinkovitejši (prav tam, 1996: 18). 

 

»Vladajoča kultura neke družbe je tista, ki očetom ponuja cilje, pričakovanja in norme. 

Če v kulturnih sporočilih za moške ni poudarkov, ki zadevajo primernost njihove 

vpletenosti v skrb za otroke, je malo verjetno, da se bodo pojavile trajnejše spremembe 

v tej smeri. Nasprotujoče izkušnje in priložnosti, ki so na voljo otrokom, odvisno od 

njihovega spola, lahko pomagajo oblikovati razlike pri tem, kako moški in ženske 

pristopijo k starševski preizkušnji.« (Zavrl, 1999: 137). 
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N. Zavrl (1999) izpostavlja, da gre tako pri igri kot pri delu za spolno identifikacijo, to 

pa lahko vpliva na oblikovanje njihovih zanimanj, sposobnosti in pristojnosti v obdobju 

odraščanja. Kulturni vplivi se nadaljujejo tudi v odraslosti in navezujejo tudi na 

starševske vloge. Mediji ponujajo različne poglede, a večina se strinja, da postaja 

vpleteni oče v vzgojo in nego otroka vsaj zaželena podoba očeta, če že ne realna, kar 

napoveduje obdobje novega očeta. Vendar pa je stopnja vpletenosti očetov v družinsko 

delo še vedno pod pričakovanji (prav tam: 137-139). 

 

Iz tega lahko sklepamo, da ima kultura velik vpliv na oblikovanje vloge očeta. Kot meni 

N. Zavrl (1999), je kultura tista, ki očetom narekuje cilje, norme in pričakovanja. 

Kultura vpliva na delitev vlog in dela. To pa se že prične v zgodnjem otroštvu, ko pri 

dečkih spodbujamo igro, ki jo pripisujemo fantom, pri deklicah pa igro, ki jo 

pripisujemo dekletom. Skozi igro začnemo pripravljati otroke na življenje (prav tam). 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali različne kulture. Kot smo že zapisali, se le-te zelo 

razlikujejo. Mi pa si bomo bolj podrobneje pogledali vlogo očeta znotraj njih. Zanima 

nas, kako se ta vloga spreminja iz kulture v kulturo. 

 

V naši kulturi velja določen stereotip, da so moški primernejši za fizično delo kot 

ženske. V Indiji je ravno nasprotno; gospodinjska dela so prepuščena moškemu, ker 

menijo, da so ženske nesposobne za ta opravila. V Afriki (Sahara) so ženske tiste, ki 

vlačijo drva in konstruirajo hiše. (Gelles, 1995: 303). Na to državo je vplivalo 

suženjstvo, ki so ga bili deležni Afričani kot črni sužnji v Ameriki. Na življenje 

Afričanov v Ameriki je v veliki meri vplivala medsebojna odvisnost in zatiranje s 

strani Američanov, zlasti pa rasizem. Družine so velike, navadno tri ali štiri 

generacije živijo v bližini oziroma v soseski. Od družinskih članov se pričakuje, da 

ostanejo povezani in pomagajo tistim, ki so v stiski. Afričani starejše zelo spoštujejo. 

Starejšim ženskam, bolj kot moškim, pripisujejo modrost in tudi funkcionalno 

podporo mlajšim družinskim članom. Otroci in odrasli naj bi pokazali verbalno in 

neverbalno spoštovanje do odraslih (Carter inMcGoldrick, 1999: 71-72). 

 

Latinske družine so različne. Odnosi med Latinosi in njihovimi očeti se razlikujejo 

glede na strukturo družine. Odnosi v družinah, kjer očetje prevzamejo avtoritarni 



Tanja Rozina 

Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri 

vzgoji otroka 

 

31 

 

položaj, so ponavadi bolj oddaljeni in konfliktni. Hkrati pa skušajo biti očetje bolj 

zaščitniški, zato postanejo nerazumevajoči, nedostopni in zelo kritični do vedenja 

svojih hčera. V nasprotju s tem pa od svojih sinov pričakujejo, da se zavarujejo in 

spodbujajo poteze sinov v smeri samostojnosti. Po drugi strani pa v družinah, v 

katerih so očetje bolj podložni in odvisni od sklepov matere, lahko razvijejo posebna 

zavezništva s svojimi hčerami (lahko prevzamejo vlogo vzgojitelja). Vedno večje je 

število Latino družin, ki jih vodijo ženske, ker so očetje pogosto odsotni in daleč od 

svojih hčera in sinov (Garcia-Preto, 1994, v: Carter in McGoldrick, 1999: 75). 

 

Irski očetje, kot piše McGoldrick (1996 v: Carter in McGoldrick, 1999), so večinoma 

igrali obrobno vlogo pri medgeneracijskih odnosih, v ospredju so bile vedno matere 

(prav tam: 78). S sinom lahko očetje delijo šport, delo in šale. Čeprav so lahko 

nagajivost in posmehovanje, ki so pogosti v razmerju starš-otrok, boleči tako za sina 

kot tudi za hčer. Nekateri irski očetje so v družini skoraj neopazni. Obstaja pa še ena 

skupina irskih očetov. Očetje, ki so veseli in tihi, vendar ko so pijani, postanejo 

grozni, zastrašujoči in veliki uporniki. Vendar ko so ponovno trezni, so nežni in v 

njihovem vedenju ne najdemo sledu nasilja (prav tam: 79). 

 

V azijsko-indijski družini so očetje odgovorni za izobraževanje, ekonomsko stanje in 

vrednote svojih sinov. Njihova dolžnost je tudi, da poskrbijo za svoje ostarele starše. 

Čustvene povezanosti med očetom in sinom, kot tudi med drugimi družinskimi člani, 

v tej kulturi ni, vendar pa je poudarjena intimnost med materjo in sinom. Azijsko-

indijski očetje so odgovorni tudi za doto in poroko hčere. V primeru, da je oče mrtev, 

to nalogo prevzamejo strici ali starejši bratje (prav tam: 81). 

 

Pri judovskih očetih je prišlo do bistvenih premikov. Judovski ljudje so doživeli 

diskriminacijo in nasilje, kar je na njihovo življenje zelo vplivalo. Svoj dom imajo 

običajno za kraj, kjer se pričakuje izkazovanje spoštovanja in avtoriteta. Kadar sta 

oba zakonca zaposlena, je lahko oče pozvan, ali želi biti bolj aktivni starš, kot je bil 

njegov oče. Vendar ko ta prevzame aktivno vlogo, tvega neodobravanje svojih 

staršev, kar utegne biti neprijetno (prav tam: 85). 
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Pri Slovencih je, podobno kot pri drugih kulturah, vplivala zgodovina. Bili smo 

tipična revna družba. Revščina nas je povezovala, saj smo si bili v tem enaki. Kdor je 

želel kaj več, je izstopal in zato bil zatrt, zato je bolje bilo biti enak in reven, kot pa 

izločen. Poleg tega so nam vladali drugi, saj nismo imeli svojega plemstva. Zato je 

bilo bolje, da smo bili tiho in pridni (Novak in Kržišnik, 2010: 26).  

 

Vse to je vplivalo na to, da smo Slovenci
14

 sprejeli nekatere vrednote, ki jih še vedno 

kujemo v otroke. To so: ubogljivost, zlitost s povprečjem, strahospoštovanje do 

avtoritete, previdnost (nezaupanje), vezanost na domačo zemljo, spoštovanje narave 

in težnja po družbeni enakosti.  Poleg tega pa iz prvotne družine prenašamo različne 

vedenjske vzorce, npr. nereševanje problemov, omalovažujoče ravnanje enega od 

staršev nad drugim, za srečo sta nujna odpovedovanje in garanje. Skozi leta smo 

izoblikovali predpostavke o tem, kaj je dobra družina, partner, starš in otrok (prav 

tam: 23-27).  

 

Ugotovili smo, da se vloge in naloge družinskih članov glede na kulturo med seboj 

zelo razlikujejo. To je odvisno od več dejavnikov. Na primer, kot pravita Carter in 

McGoldrick, (1999), je na afriško kulturo zelo vplivalo suženjstvo (zatiranje), 

medsebojna odvisnost in rasizem, zato so družinski člani med seboj zelo povezani. 

Na latinske družine vpliva odnos očetov (nekateri očetje so zelo avtoritarni, zato so 

odnosi v družini konfliktni in oddaljeni) in njegova odsotnost/prisotnost. V primeru, 

da je oče pri Latino družinah veliko odsoten, žena prevzame vodilni položaj. Pri Ircih 

je pomemben šport, delo in šale. Vse to skušajo prenesti na svoje sinove. A na 

nekatere Irske očete zelo vpliva tudi alkohol, ki poslabša družinske odnose. V 

azijsko-indijskih družinah imajo glavno vlogo očetje. Če oče umre, prevzame 

njegovo mesto stric ali najstarejši sin. Pri njih ni čustvene povezanosti med otroki in 

očeti. Pri Judih pa je velik pečat pustilo nasilje in diskriminacija, ki so jo bili deležni. 

                                                 
14

Irigaray (1995) piše, da je naša civilizacija krivična do žensk iz dveh razlogov: 

- ženske, ki so dale življenje in rast drugemu v sebi, so izključene iz reda isti-oni, ki so ga zastavili moški 

sami; 

- deklica, pa čeprav ravno tako spočeta od moškega in ženske, ni v družbi obravnavana z enakimi 

pravicami, kot jih ima sin. Ostane izven kulture, njena namembnost pa je zgolj v tem, da lahko rodi 

otroka (prav tam: 46).  
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V družini je v ospredju spoštovanje in avtoriteta. Tudi Slovenci, kot pravita Novak in 

Kržišnik (2010), smo narod, na katerega je veliko vplivala zgodovina (revščina in 

hlapčevstvo). Revščina nas je povezovala in kdor je želel izstopati, je bil izločen. Iz 

tega so prišle določene vrednote, ki jih prenašamo na svoje otroke: ubogljivost, 

zlitost s povprečjem, strahospoštovanje do avtoritete, previdnost (nezaupanje), 

vezanost na domačo zemljo, spoštovanje narave in težnja po družbeni enakosti. 

 

Družinske vloge se tako znotraj iste kulture lahko razlikujejo, a njihove razlike so 

najbolj vidne, ko jih primerjamo z drugimi kulturami. A vsem kulturam je, kot pravi 

Skušek (1993), skupna poroka. Lahko gre za civilno ali cerkveno posvetitev ali za javno 

priznanje dejanskega stanja. Pogosto ženin in njegova družina plačajo odškodnino za 

nevesto. Poroka legitimira otroke in s tem omogoči vstop v skupino. Poročna pravila 

določajo skupino, iz katere je prepovedano jemati življenjskega partnerja. Poroka v taki 

skupini bi pomenila incest, zato ni mogoča. Prepoved incesta velja v vseh družbah (prav 

tam: 63). 

 

2.4.1 Tipi očetov 

 

Vemo, da si niti dva očeta nista enaka in ne vzgajata enako, lahko pa očete razdelimo 

v določene skupine glede na to, katere lastnosti so jim skupne. Vendar ni neke enotne 

delitve na vrste očetov, vsak avtor ima nekoliko drugačno delitev.  

 

Russell (1995) piše o štirih tipih: 

- nezainteresirani očetje (teh ni prav dosti doma), 

- tradicionalni očetje (ti so doma, njihova naloga je samo igra z otroki), 

- dobri očetje (ti pomagajo partnerkam, negujejo in skrbijo za otroke), 

- netradicionalni očetje (ti pa si družinsko delo enakopravno delijo s partnerko)  

(Wetherell, 1995: 222, v Rener et al., 2008: 41). 

 

T. Rener (2008) meni, da v Sloveniji prevladujeta dva modela in sicer: tradicionalni 

oz. komplementarni model (očetje le redko skrbijo za otroke in opravljajo družinska 

dela) ter podporni model (kjer je udeležba očetov sicer večja, ampak delo ni 
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enakomerno porazdeljeno med partnerjema, skrb za otroke in drugo družinsko delo 

pa je razumljeno kot primarno žensko delo). Pri prvem modelu večino dela opravi 

partnerka. Pri komplementarnem modelu pa je prisotna aktivna udeležba očetov pri 

skrbi za otroke in v družinskem delu. Vendar je to mišljeno kot podpora partnerkam, 

ki so preobremenjene, zato potrebujejo pomoč, da bi lahko opravile vsa pripadajoča 

dela. Ni pa nujno, da pomoč dobijo od moškega. Pogosto jim na pomoč priskočijo 

sorodstvene podporne mreže (neplačano delo) ali plačane servisne storitve za 

opravljanje dela v gospodinjstvu ali varstvo otrok (prav tam: 41-42). 

 

A. Švab (2000) meni, da se je v postmodernosti pojavila večja vpletenost očetov v 

(nova) razmerja z otroki. Sodobni očetje želijo bolj sodelovati pri skrbi za otroke, kot 

pa so bili pripravljeni njihovi očetje. Še bolj se želijo posvetiti svojim otrokom, še 

posebej, če so njihove partnerke zaposlene. Vendar pa so njihova opravila 

prijetnejša, manj zavezujoča in rutinska, medtem ko so partnerkam prepuščena vsa 

ostala opravila in skrb.  

 

O vpletenosti očetov v skrb za otroke so bile opravljene tudi različne raziskave. S 

pomočjo njih so odkrili, da očetov ne morejo uvrstiti v en tip, ampak se je pokazalo, 

da se očetje med seboj razlikujejo glede na to, koliko sodelujejo pri negi, vzgoji, v 

gospodinjstvu itd. 

 

Raziskave o večji vpletenosti očetov v skrb za otroke so razkrile: 

- da so očetje sposobni (tako kot matere) čustvene in negovalne interakcije z 

otrokom; 

- da narašča obseg različnih dejavnosti, ki jih očetje opravljajo; 

- da več kot bodo očetje sodelovali pri skrbi za otroka, večja je verjetnost, da 

bodo to v prihodnje tudi počeli; 

- da je aktivnost očetov največja ob vikendih (Rener et al., 2008: 46). 

 

Vendar pa večja aktivnost moških ne prihaja iz ideje o enakopravnosti med spoloma. 

Moški v povprečju opravijo več dela doma, kot so ga v preteklosti. To pa zato, ker 

ženske delajo danes manj, kot so v preteklosti (Baxter; Bianchi, v Craig, 2006: 260, 

v: Rener, 2008: 42).  
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Med brskanjem po internetu sem zasledila še eno zanimivo delitev očetov. E. 

Furman (2012) v članku Daddy Dearest: Three Typesof Dadsand How to Deal with 

Them izpostavi tri vrste/tipe očetov: vsevedni oče, prizanesljivi oče in odsotni oče. 

Za vsevedne očete označi tiste, ki imajo odgovore na vsa vprašanja. Ta tip očeta bo 

mislil, da vse ve in vse zna, zato partnerko postavi nekoliko na stran in želi prevzeti 

vzgojo otroka. E. Furman (prav tam) svetuje partnerkam teh vrst očetov, da svojemu 

možu povedo, da vzgoja ni enosmerna ulica in da morata pri vzgoji sodelovati oba. 

Očetje, ki sodijo v skupino »prizanesljivih očetov«, so po njenem mnenju očetje s 

srcem na pravem mestu. Ti očetje se prizadevajo, da otroci z njimi uživajo, a to ne 

dosežejo s podkupovanjem. Za svoje otroke si vzamejo čas, kar pa mamicam pogosto 

ne uspe zaradi gospodinjskega dela, ki ga morajo opraviti po službi. Ti vrste očetje 

so preveč popustljivi do svojih otrok, zato lahko matere otroci označijo kot zelo 

stroge. Zato je pomembno, da se partnerja pogovorita in skupaj določita pravila za 

otroka, ki se jih morata potem oba držati in od njih ne odstopati. Tretji tip očetov pa 

govori o odsotnih očetih. Ti očetje so po mnenju avtorice tisti, ki otroka zapustijo, 

potem pa se nenadoma pojavijo. Takšne očete že sam otrok rad označi za slabe, zato 

je pomembno, da njihova mama ne poslabša položaja s slabim mnenjem, ki ga 

verjetno ima o partnerju (prav tam). 

 

Na usklajevanje družine in zaposlitve (natančneje na plačano in neplačano delo) 

vplivajo tako zunanji kot tudi notranji dejavniki. Med zunanje dejavnike uvrščamo 

predvsem družinam prilagojen delovni čas ter dostopno in časovno prožno otroško 

varstvo. Baldock in Hadlow (2005) izpostavljata problem usklajevanja družin in 

zaposlitve. Ta problem je, kot pravita, neenaka delitev med partnerjema. Problem bi 

bilo potrebno analizirati preko organizacijsko-pravnih ved. Sklepata, da v večini 

evropskih družin, kjer sta starša zaposlena, predvsem materam primanjkuje časa, saj 

očetje nimajo pravih življenjskih prioritet, matere pa so slabe menedžerke, saj 

partnerjev ne znajo motivirati. Na podlagi raziskav o delitvi družinskega dela med 

starši v evropskih državah sta izdelala tipologijo sodobnih očetov: 

- očetje, ki vzpostavljajo red (otrokom postavljajo jasna pravila in jim pomenijo 

avtoriteto, ne skrbijo in ne negujejo svojih otrok); 

- očetje, ki skrbijo za zabavo (medtem ko matere gospodinjijo, oni zabavajo 

otroke); 
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- koristni očetje (sodelujejo pri negi in vzgoji in včasih pri gospodinjskih 

opravilih, če jim matere vse pokažejo ali povedo, kako se naredi); 

- polno vključeni očetje (tako kot matere skrbijo za gospodinjstvo in družino, 

starševske vloge so zamenljive). 

Avtorja večino očetov uvrščata v drugi in tretji tip
15

 (v: Rener et al., 2008: 22-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Rezultat Slovenske raziskave o očetovstvu (Rener et al., 2005; 2008) pravi, da je v Sloveniji prišlo do 

premikov aktivnejšem očetovanju na ravni vrednot in stališč očetov. Pri tem pa tudi »novi očetje«, ki 

podpirajo aktivnejše sodelovanje v družinskem in gospodinjskem delu, svojo vlogo razumejo kot 

podporno (prav tam: 23). 
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Slika 5: Tipi očetov. 

 

Viri: Furman v članku Daddy Dearest: Three Typesof Dadsand How to Deal with 

Them, Rener etal., 2008: 23, 41, 42, 46). 

 

Vse tri tipizacije imajo nekaj skupnega. Govorijo o očetih glede na to, koliko so 

vključeni v nego in skrb za otroke. V vseh treh tipizacijah se pojavijo očetje, ki so 

dobri, koristni oziroma vsevedi; očetje, ki mislijo, da je njihova vloga zgolj 

zabavanje otroka, vse ostalo pa ni njihova naloga, in tisti očetje, ki so partnerkam v 

veliko pomoč, so polno vključeni v gospodinjska dela, nego, skrb in vzgojo otrok 

(netradicionalni očetje). 
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2.5 VLOGA OČETA DANES 

 

2.5.1 Očetovstvo 

 

V poglavju, Vloga očeta skozi historično paradigmo, smo prišli do ugotovitev, da se 

je očetovstvo skozi različna življenjska obdobja spreminjalo. Od časov, ko je v 

družini vladala mati, preko obdobja absolutne oblasti očeta do danes, ko odkrivamo 

nove plati očetovstva.  

 

Skozi zgodovino je imel oče vlogo hranitelja družine. To je veljalo predvsem za 

moderne meščanske družine. Danes pa vemo, da ni očetova naloga zgolj, da preživi 

družino, ampak je to naloga tudi matere. Tu pa se postavi vprašanje, če sta res oba na 

enak način povezana z uresničevanjem te naloge (Žakelj, v: Rener et al., 2008: 181). 

Ali pa kot meni C. Gordon (2009), gre zgolj za mutiranje navad (prav tam: 200). 

 

Oče je z vidika vzgoje pomemben člen v družini. Kot piše M. Žmuc Tomori (1989), 

posredno, preko odnosa do partnerke, vpliva na razvoj otrokove spolne vloge. Na 

otroka pa vpliva tudi neposredno, preko vzgojnega ravnanja in preko čustvenega 

odnosa do otroka. Preko tega očetovega vpliva pa se kaže njegova moškost, aktivno 

sodelovanje pri vzgoji, njegova čustva, ki jih goji do otroka, sposobnost za 

postavljanje omejitev in nepretrgana dostopnost ter dosegljivost za otroka v vseh 

obdobjih otrokovega razvoja. Ustrezen razvoj pri otroku olajša tisti oče, ki nima 

težav s svojo spolno vlogo in se ne obremenjuje z lastnimi problemi. Sinu pomaga 

pri iskanju moške identitete, hčeri pa daje potrditev v razvoju ženskosti in jo 

predhodno pripravlja na kasnejše odnose z moškimi (prav tam: 95-96). 

 

V nadaljevanju avtorica piše, da se starši v vzgojo in nego otroka še vedno različno 

vključujejo, čeprav še poudarja, da se morata enakopravno vključevati. To je žal 

prisotno tudi v družinah, kjer se oče veliko vključuje v nego in vzgojo otroka. Še 

tako sodobni starši, ki se ne oklepajo tradicionalne delitve dela med spoloma, so bili 

vzgajani drugače (glede na spol) in se tudi v življenju vedejo tako, kot od njih 

pričakuje okolje. Čeprav razumsko zagovarjajo enakopravnost med spoloma, je v 

njihovih čustvenih odnosih, odzivanju in pristopanju k stvarem veliko razlik, ki se 
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kažejo tudi v ravnanju z otroki. Ta prenos je nezaveden. Če se vzgojni vlogi matere 

in očeta razlikujeta in dopolnjujeta, potem nista škodljivi, le nasprotujoči si ne smeta 

biti in se spodbijati. To dopolnjevanje daje otroku več možnosti, spodbud in vzorov, 

po katerih se oblikujejo njegove lastnosti, sposobnosti in izhodišča za pot v življenje. 

Ni pomembno vprašanje, kdo od staršev je bolj pomemben za otroka, ampak kako in 

zakaj je pomemben vsak od njiju (prav tam: 64-65). 

 

Po mnenju T. Žakej (v: Rener 2008) je poimenovanje očetovstva dandanes vse prej 

kot enovito. Aktivno vključevanje očetov v nego, skrb in vzgojo svojih otrok je le 

ena od oblik uresničevanja očetove vloge. Poznamo pa še druge oblike očetovanja, ki 

se raztezajo od stopnje odsotnega očeta do primarne skrbstvene vloge očeta.  

 

V preteklosti je veljalo, da se je en član družine (običajno mati) žrtvoval v prid 

družine. S tem je potlačil svoje poklicne, izobrazbene in druge življenjske ambicije 

in opravljal neplačano družinsko delo. Zato je njegov partner (mož) lahko v svojem 

poklicu uspel. Bil je hranitelj družine. Vendar danes temu ni več tako, saj sta 

zaposlena oba starša. Zato pa se postavljajo vprašanja, kot so: Kdo bo šel po otroka v 

vrtec? Kdo bo zavrgel napredovanje, da bi ustregel karieri partnerja (Ule in Kuhar, 

2003: 27)? 

 

Družba se je danes spremenila in posledično je prišlo do sprememb tudi v družini. 

Postmoderno življenje je, kot pravita Beck in Beck-Gernsheim (1994), usmerjeno v 

družbo brez družin in otrok. V ospredju je posameznik/ica in ukvarjanje s samim 

seboj (uspeh, prestiž, kariera, urejanje telesa, fitnes, joga, meditacija, potovanja itd.). 

Bili naj bi neodvisni, da bi ustregli tržnim in idealnim podobam, h katerim nas 

pozivajo mediji. Vse to pa naj ne bi ovirali medosebni odnosi, zakon in družina (v: 

Ule in Kuhar, 2003: 27). 

 

2.5.2 Oče od spočetja do poroda in v otrokovem predšolskem obdobju 

 

Po mnenju Mebert (1991) se starševstvo ne začne z rojstvom otroka, ampak se prične že 

z odločitvijo za otroka. Le v primeru nenačrtovane nosečnosti se začne prehod na 
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starševstvo kasneje, bliže otrokovemu rojstvu, ali pa sploh ne pride do te točke (prav 

tam, p. 47, v: Norris, Tindale, 1994: 28). Vendar kot piše T. Rener (et. al., 2008), se za 

moške očetovstvo začne šele s spočetjem otroka ali pa z otrokovim rojstvom (prav tam: 

30).
16

 

 

Brajša (1987) v delu Očetje, kje ste? meni, da ga ne zanima toliko naloga očeta v 

biološkem smislu, kot njegova psihološka, čustvena, odnosna in medosebna naloga. 

Zapiše tudi, da je oče sestavni del »socialne maternice«. Čeprav otroka ne rodi, to ne 

zmanjšuje njegovih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih ima do otroka in 

njegove matere. Pripisuje se mu posredno, drugotno vlogo, da zagotavlja prostorske, 

materialne in finančne pogoje za neoviran potek nosečnosti, poroda in nege otroka. 

Hkrati pa mater psihološko, čustveno in interpersonalno podpira. Spočetje ni le 

biološki dogodek spolne združitve, to je tudi del medsebojnega procesa med moškim 

in žensko, katerega posledica je lahko tudi rojstvo novega človeškega bitja (prav tam: 

75-76). 

 

Čeprav je otrok v maternici, občuti in doživlja očeta ob materi. Očetova naloga v 

času nosečnosti ni le zaščita matere in posredno otroka, ampak mora tudi aktivno 

sodelovati v čustvenem in socialnem vidiku otrokovega razvoja v maternici. Zato je 

očetov pomen enakovreden materinemu. Očeta odrivajo od otroka, da bi se lahko z 

njim pogovarjal, mora za to prositi mater. Zaradi tega prihaja do izključitve iz 

skupnega odnosa očeta in matere. Otrok začenja svojo pot življenja skupaj z materjo, 

ne pa tudi z očetom. Tako mati in otrok začenjata razvijati svoj govor, iz katerega pa 

je oče izključen. »Oče tako ne more zadovoljevati svojih materinskih potreb v lastni 

družini, z lastnim otrokom, in jih zato skuša nadomestiti z zunajzakonskimi 

avanturami z drugimi možnimi materami. V svojem očetovskem, starševskem 

razvoju ostaja na ravni prve razvojne stopnje, spočetja in mati mu ne dovoljuje, da bi 

neposredno sodeloval v drugi stopnji – pri razvoju otroka v maternici«. (Brajša, 

                                                 
16

 Rezultati raziskave J. N. Voga in E. Pristav Bobnar (2007) so pokazali, da se očetje aktivno vključujejo 

v družinsko življenje že v času nosečnosti. Vključujejo se na način, da hodijo s partnerko na ginekološke 

preglede, prebirajo literaturo, obiskujejo šolo za starše, nakupujejo stvari za novorojenca in pripravljajo 

prostor zanj. Očetovski dopust očetom še bolj omogoča vključevanje v nego in vzgojo otrok že v samem 

začetku (prav tam: 133). 
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1987: 77) Avtor naprej zapiše, da je to nedopustno, neupravičeno in škodljivo za 

razvoj očetovstva in starševstva moškega. To pa škoduje obema partnerjema in 

seveda otroku (prav tam). 

 

T. Rener (2008) pa meni ravno obratno. Po njenem mnenju gre za prizadevanja, da bi 

moške pritegnili v priprave na starševstvo. A pogosto te priprave povzročajo 

frustracije in je tako oče vključen le do poroda, potem pa se zateče k nalogi 

preskrbovalca in pomočnika (prav tam: 30). 

 

Ugotovili smo, da dva različna avtorja popolnoma drugače vidita vključevanje očeta 

v družinsko življenje. Brajša (1987) meni, da se oče trudi vključiti v odnos z 

otrokom, a je pri tem zaradi matere poražen. T. Rener (2008) pa 21 let kasneje meni, 

da se trudijo matere vključiti bodočega očeta v sam proces starševstva. A po njenem 

mnenju je oče tisti, ki se izloči in se zateče k nalogam preskrbovalca in pomočnika, 

ker misli, da je odrinjen. Ni pa nujno. Praper (1995) poudarja, da otrok ne potrebuje 

dveh mater, kar dokazuje razlike med značilno materinsko in značilno očetovsko 

vzgojo. Ravno te razlike izboljšujejo otrokove prilagoditvene zmožnosti in pospešijo 

njegov razvoj. Nega otroka ni imanentna materinstvu in očetje niso izgubili svoje 

identitete, če so postali poglavitni vzgojitelji. Do različnih mnenj avtorjev je verjetno 

prišlo zaradi različnih obdobji pisanja knjig. Brajša je napisal knjigo Očetje, kje ste? 

leta 1987. Takrat zaradi zgoraj napisanih razlogov očetje niso smeli biti prisotni pri 

porodu, zato pa se je večina zatekla v gostilne in popivala. T. Rener pa je pisala leta 

2008, ko je bilo že dovoljeno očetom, da so prisostvovali porodu. 

 

Kot piše Brajša (1987), je bil oče še v nedavni preteklosti izključen iz obreda 

rojevanja otroka. Z materjo so bili ginekolog in babica. Oče pa je zato pogosto 

popival s prijatelji v gostilni, ali čakal na telefonski klic ali pa kadil cigareto v 

čakalnici. Očetu niso dovolili vstopa v porodno sobo, ker bi lahko prinesel okužbo ali 

ker bi bil to prevelik šok za njega in bi imelo osebje porodnišnice delo z »dvema 

otrokoma« in ne le z enim. Oče je bil tako izključen iz zelo pomembnega dogodka 

(rojstva otroka), mati pa je prepuščena tujim ljudem in tako dobi dokaz, da je ona 

edina, ki ima pravico do materinstva in posledično do otroka, ki je prišel na svet. In 

tako je bil oče izključen iz procesa aktivnega starševstva, njegova naloga je bila le 
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opravljanje nalog zunanjega zaščitnika npr. prinašanje plenic, nabavljanje hrane, 

plačevanje položnic, biti šofer, oskrbovalec matere in otroka (prav tam: 78). 

 

Po porodu pa se začne novo poglavje v življenju staršev. Iz dveh nastanejo trije. 

Bitje, ki je prišlo na svet, je nebogljeno in potrebno pomoči za preživetje. Zato pa so 

tukaj starši, ki morajo novorojenemu otroku pomagati pri vstopu v svet. 

 

Nega otroka ni le skrb matere ampak tudi očeta. Matere po eni strani dovolijo očetom 

opravljanje dela negovalca, po drugi starani pa tega dela ne prepustijo njim, ker 

menijo, da bi bili prepovršni, da bi morale popravljati za njimi. Kljub temu da bi 

nekatere matere rade dovolile očetom, da bi negovali otroka, a se očetje ne zmenijo 

za to delo, same pa jih ne znajo spodbuditi za opravljanje dela negovalca otroka. 

Tako same, preobremenjene s službo, gospodinjstvom in še z nego in skrbjo za 

otroka, trpijo in se mučijo ter prenašajo vsa bremena materinstva. Očetje pa ne vedo, 

koliko izgubijo, če vse v zvezi z otrokom prepustijo materam. Prikrajšani so za 

bogato čustveno življenje. Matere vedo, da jih otroci čustveno bogatijo, zato so 

pripravljene marsikaj sprejeti in narediti (Brajša, 1987: 81-82). 

 

Ker mati več vlaga v odnos mati-otrok, kot oče v svoj odnos z otrokom, tudi več dobi 

kasneje. Oče pa manj vlaga in kasneje veliko izgubi. Tako dobi otrok več od matere 

kot od očeta, zato kasneje tudi veliko več vrača materi. Oče je tako na nek način 

prevaran in izkoriščen, je pač tisti, ki nima posebnih pravic. Obremenjen je z lastno 

materjo, kateri še vedno plačuje visoke obresti za uživanje materinstva v njegovem 

otroštvu. Svojega otroka prepušča ženi, tako pa postaja sam brez žene in otroka (prav 

tam: 82). 

 

Herzberg na splošno meni, naj starši od svojih otrok ne pričakujejo veliko. Pohvalijo 

naj otroke in pokažejo zadovoljstvo. Pravi, naj bodo starši veseli in odpravijo čim 

več nezadovoljstva pri otrocih. Nezadovoljstvo pri otrocih pa naj ne opredeljujejo (v: 

Covey, 1999: 184).  

 

Kot piše T. Devjak (2011) je vloga očeta pri negi in vzgoji otroka v današnjem času 

zelo pomembna. Očetov vzgled je prav tako pomemben kot materin. Pomembno je, 
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da se mladi oče in otrok čimprej zbližata, vendar še važnejše in odgovornejše je 

vzdrževanje prijetnega in srečnega odnosa med materjo in očetom otroka. Oče skrbi 

za dobro počutje matere po rojstvu otroka tako, da ji pomaga pri vsakodnevnih 

opravilih. Do prvega leta otrokove starosti  je očetova vloga predvsem posredna,  

kasneje se na otroka  čustveno navežejo in očetova vloga prehaja iz posredne v 

neposredno – očetje aktivno sodelujejo pri vzgoji, v igri, na sprehodih, v sproščenih 

odnosih itd.).  

 

Ugotovili smo, da se je vključevanje očetov v družinsko življenje od preteklosti do 

sedanjosti zelo spremenilo. Včasih je oče veljal za hranitelja družine. Danes pa temu 

ni več tako, saj se od njega pričakuje še nekaj več – vključevanje na vsa področja 

družinskega življenja. S tem mislimo vključevanje očetov v vzgojo, nego in skrb za 

otroke ter gospodinjenje.  

 

2.5.3 Oče in mladostnik ter odrasel otrok 

 

Da bo lahko oče svojemu otroku pomagal med njegovimi mladostniškimi krizami, se 

bo moral z njim ukvarjati od spočetja naprej
17

. Če se oče ni nepretrgoma ukvarjal z 

otrokom od spočetja naprej, se bo njun odnos v obdobju mladostništva pretrgal. 

Rezultat tega je iskanje očeta v mladostni dobi in zasičenost z materjo, kar pripelje 

do tega, da oče dokončno izgubi otroka in tako ostane brez pomembne življenjske 

izkušnje (Brajša, 1987: 92).  

 

Oče mora biti ob svoje odraščajočem otroku. Ne sme prevzeti zgolj funkcije 

avtoritete, tistega, ki kaznuje otrokove prekrške, ne plačnik otrokovih zahtev, ne 

tistega, ki odloča o otrokovi izbiri poklica in morebitnega iskalca otrokove zaposlitve 

itd. Z mladostnikom se mora tudi pogovarjati, družiti, zaslužiti si mora otrokovo bolj 

odraslo ljubezen in spoštovanje. Otroku mora pomagati pri premagovanju 

                                                 
17

 M. Bergant (1982) pa pravi, da je za otroka zelo pomembno moralno oblikovanje, ki poteka doma, v 

družini; v družbi zunaj doma; v širšem okolju družine in v skupnostih, kjer si pridobiva izkušnje od 

vrstnikov in odraslih. Prve moralne izkušnje pridobiva otrok med tretjim in šestim letom starosti. Takrat 

se izoblikujejo osnove za moralno pojmovanje, vedenje in stališča (prav tam: 5). 
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mladostniških kriz, da bi lahko ostal njegov partner in prijatelj, ko bojo krize mimo. 

V mladostni dobi se ne pojavi samo kriza mladostnikov, ampak tudi stiska njihovih 

staršev. Tukaj je najbolj težko očetu, ker se mora pripraviti na prehod iz odnosa mati-

oče-otrok, v odnos mož-žena z odraslim otrokom (prav tam). 

 

Brajša (1987) meni, da morajo starši v času mladostništva otroku dovoliti, da se 

odvoji od njih in postane samostojen, hkrati pa morajo ohraniti odnos z zakonskim 

partnerjem. V primeru, da so svoje zakonsko partnerstvo žrtvovali starševstvu, če je 

otrok edini smisel njihovega bivanja, potem jih bodo težko priznali za odrasle. 

Takšni starši si bojo želeli, da bodo njihovi otroci večno ostali majhni, da bi še naprej 

usmerjali njihovo življenje, da bi jih obdržali in še naprej delali in živeli zanje. To ni 

pravo žrtvovanje za otroka, v resnici gre za lažjo in enostavnejšo obliko bivanja in 

prisiljevanja otrok, da skrbijo in se žrtvujejo za starše in ne oni zanje (prav tam: 94). 

Zato je še kako pomembno, da starši otroku omogočijo odhod od doma. To pomeni, 

da se ne vtikajo več v njihovo življenje (Arenes, 2003: 108). 

 

Otrokovo adolescentno obdobje pred očeta postavlja nove zahteve in preizkušnje. 

Mladostnik se preizkuša zunaj družine. Zato je oče pomemben za razvoj otrokovega 

socialnega vedenja, saj je že od nekdaj bolj dejavno povezoval družino s svetom 

zunaj nje. Mnogo očetov je mnenja, da jih otrok, ki pride v adolescenco, ne potrebuje 

več. A to ni res, saj jih takrat potrebuje še bolj. Otroku pred vstopom v samostojno 

življenje pomaga očetov stvarni pogled na svet, njegove privlačnosti, nevarnosti in 

izzive. Otrok potrebuje očetovo oporo. Poleg vsega je oče pomemben tudi z vidika 

osamosvajanja otroka od doma in družine (Žmuc Tomori, 1989: 79-84). 

 

V obdobju adolescence so pomembne tudi omejitve, ki jih običajno bolj postavlja 

oče kot mati. Mladostnik to težko prenaša, zato se mora oče opreti na avtoriteto, ki jo 

mladostnik tedaj zavrača. Če se materam zdijo zahteve prehude, se skupaj z otrokom 

postavi očetu po robu. S takim odnosom pa mati naredi otroku slabo uslugo (prav 

tam). 

 

Oče od otroka ponavadi pričakuje manj kot mati, zato tudi lažje sprejme njegovo 

odraslost. Ker od samega spočetja ni skrbel za otroka, je prikrajšanj tudi za čustveno 
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navezanost nanj. Oče/mož se z leti stara in izgublja možnosti, da bi si zunaj zakona 

našel zadovoljujoče načine bivanja, zato se vrača (v psihološkem in čustvene smislu) 

nazaj k družini. Zaradi bolezni in starosti postaja vedno bolj odvisen od žene. Odrasli 

otroci se zaradi navezanosti na mater, vedno bolj vračajo k njej, jo obiskujejo, se 

nanjo bolj obračajo in ji v čustvenem in psihološkem smislu več dajejo. Tako se oče 

vedno bolj spreminja v žrtev »obrobnega« in »malega« očetovstva. Ko bo otroku 

hudo, se bo zaupal materi, ko bo umiral, bo poklical mater, ko bo v življenjski stiski, 

bo želel govoriti z materjo. Očeta bo sicer spoštoval, a resnično rad bo imel mater 

(Brajša, 1987: 94-95). To potrjuje tudi raziskava
18

, ki so jo izvedli na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru. Raziskava je pokazala, da je večina študentov bolj navezana na 

mater kot pa na očeta. Matere so tiste, ki svojim otrokom posvečajo večjo skrb in jim 

dajejo večjo čustveno podporo. Očetje vstopajo v otrokovo življenje preko 

aktivnosti, posredovanja znanja, kupovanja daril in podobno (Cugmas, 1998: 50-52). 

 

Ugotovili smo, da je oče pomemben tudi v času adolescence otroka. Takrat mu mora, 

bolj kot kdajkoli, stati ob strani, mu svetovati in če je potrebno izkazati tudi 

avtoriteto. Vendar, kot pravi Brajša (1987), se oče v primerjavi z materjo čustveno ne 

naveže na otroka. Od otroka tudi ne pričakuje toliko kot mati. Zato se otrok v 

odraslosti raje vrača k materi kot očetu. Oče pa z leti postane vedno bolj odvisen od 

matere. Tako lahko rečemo, da je mati tista, h kateri se na koncu vsi vračajo (oče in 

otroci). 

 

 

 

                                                 
18

Raziskava Z. Cugmas (1998) o tem, kako študenti doživljajo svojo navezanost na mater oz. na očeta. V 

raziskavo je bilo vključenih dvainsedemdeset študentov 1. letnika programa Vzgojitelj predšolskih otrok 

in programa Učitelj razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Maribor. Raziskava je pokazala, da kar 11 

študentov v otroštvu ni bilo navezanih na očeta, ali pa se te navezanosti ne spomnijo. Več študentov je 

bilo varno navezanih na mater kot na očeta. Matere so jim posvečale večjo skrb in jim dajale večjo 

čustveno podporo. Očetom so pripisovali skupne aktivnosti, posredovanje znanja, kupovanje daril in 

podobno (prav tam: 50-52). 
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2.5.4   Kontradiktornosti novega očetovstva 

 

Pravijo, da je očetovstvo v zadnjih desetletjih aktualna tema v družboslovni literaturi 

o družini in zasebnosti. Hkrati pa ta tema pušča tudi veliko ambivalentnih odgovorov 

in nejasnosti med analitiki sprememb. Ambivalenca nastaja med pojmoma moderni 

oče (materialni preskrbovalec družine) in »novim očetom« (ki se vedno bolj vpleta v 

družinsko življenje po eni strani, po drugi strani pa naj bi bil to le sodoben mit in kjer 

naj bi večino družinskega dela še vedno opravljale ženske) (van Dongen et. al. 1995, 

v: Švab, 2001: 115). Novo očetovstvo danes v analizah prevečkrat primerjajo s 

podobo modernega očeta. Premalokrat pa problematizirajo družbene pomene 

očetovstva predvsem v razmerju do materinstva (prav tam: 115-116). 

 

Novo očetovstvo je torej fenomen, ki ima v sebi vrsto kontradiktornosti. Na njegovi 

poti se pojavlja vedno več strukturnih ovir. Najbolj očitno prisotne so neenakosti 

med spoloma, ki so močno zakoreninjene v zasebnosti. Čeprav je v zadnjih 

desetletjih prišlo do sprememb v enakopravnosti med spoloma v ustanovah, ki so 

usmerjene k posamezniku, npr. v izobraževalnem sistemu, na trgu delovne sile, pa je 

v večini držav zahodnega sveta enakopravnost med spoloma v družinsko usmerjenih 

ustanovah še vedno zelo nizka. Poleg tega pa sta v razumevanju novega očetovstva 

pomembna še dva dejavnika in sicer pomembnost plačanega dela (oz. zaposlitve) in 

pomembnost otroka (McDonald, 2000, Nentwich, 2008 v: Rener idr. 2008: 68 - 69).  

 

Ženska kot mati ima še vedno glavno starševsko vlogo. Moški kot oče pa je še vedno 

predvsem »oče za skrajšan delovni čas«, »zabavljač otrok« in »materin pomočnik«. 

Sporno je torej ustvarjanje podobe enakopravnega starševstva (enakomerna delitev 

dela, skrbi in odgovornosti med partnerjema ipd.) (prav tam: 69). 

 

A. Švab (2000) meni, da postmoderni očetje niso vešči kompleksnejših aktivnosti in 

praks očetovanja. V nadaljevanju pa še poudarja, da je »Novo očetovstvo fenomen, 

ki v razpravah o družinskih spremembah v postmodernosti najbolj buri družboslovne 

duhove. To je tema, ki teoretike družine najbolj razločuje: na eni strani stojijo 

perspektive, ki ugotavljajo nov fenomen vpletenega očeta, na drugi strani so 

perspektive, ki v empiriji utemeljujejo teze o tem, da se očetovska prisotnost v 
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družini ni bistveno spremenila.« (prav tam: 248, 260). Da bi se ti konflikti med 

vlogami očeta odpravili, bi bilo potrebno »odpreti prostor za zasebne in javne 

pogovore o temah očetovstva, med drugim tudi o odgovornem očetovstvu
19

« (Poljšak 

Škraban, 2001: 420). 

 

A. Švab (2000) v svojem članku predstavi novo očetovstvo kot »produkt« 

postmodernosti in kot tak vsebuje tudi elemente modernosti. Njegova kompleksnost 

se kaže v tipično modernih kot tudi postmodernih značilnostih in praksah. To 

pomeni, da so marsikateri atributi, ki so interpretirani kot »novi«, zgolj posledica 

našega specifičnega razumevanja moškega subjekta, njegove vloge kot očeta, odvisni 

torej od samega načina »konceptualizacije fenomena« (prav tam: 255). 

 

Sociologi pa razumejo novo očetovstvo kot večjo vpletenost očetov v družinsko 

življenje, še posebej v skrb za otroke, temu pa rečemo tudi aktivno očetovanje. 

Vendar pa novo očetovstvo ni omejeno na zgolj aktivno očetovanje (Rener idr., 

2008: 35). 

 

Juul (2011) v svoji knjigi, Mož in oče - knjiga zate, piše, da se poglavitni problem 

današnjih očetov kaže predvsem v tem, da niso imeli nobenih zgledov, kako 

opravljati vlogo očeta.  Zato so sami začeli opazovati pri vzgoji svoje žene, jih 

posnemati, otroci pa na ta način namesto očeta in matere, dobijo dve materi. V knjigi 

poudarja tudi, da očetje, s katerimi so opravili intervjuje, nočejo biti podobni svojim 

očetom. To pomeni, da se lahko zgledujejo le po svojih vrstnikih, med katerimi pa 

tudi ni prav veliko uspešnih očetov (prav tam: 9). 

 

Juul (2011) meni, da so še nekaj desetletij nazaj moški veljali za hranitelje družine 

(poglavarje družine). Takšna podoba se je obdržala zelo dolgo. Šele po letu 1960 so 

začeli prevzemati skrb in odgovornost za svoje otroke. Kot piše Gray (1996), so se 

časi precej spremenili. Na vlogo moškega in ženske so vplivale družbene in 

                                                 
19

 Danes se veliko moških odloči živeti neodgovorno. Ne zanima jih prihodnost, niti ne posledice lastnih 

dejanj. Ustrašijo se, da se bodo morali odpovedati zabavi, svobodi in dobri volji zaradi prihoda otroka na 

svet (Greenfield, 2010). 
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ekonomske spremembe. Zaradi zaposlovanja žensk, so ženske postale precej 

neodvisne od svojih moških. Začele so si oblikovati svojo usodo: plačevati račune, se 

odločati, kdaj bodo rodile, koliko otrok bodo imele itd. Gray meni (1996), da so 

moški izgubili »svoje delo«, lahko bi rekli, da so ostali brezposelni (prav tam: 9). 

Ženske pa so se morale zaposliti, ker je bila ena plača premalo za preživetje družine. 

S tem je prišlo do tega, da so mladi začeli prelagati in se kasneje odločati za 

ustvarjanje družine. Poroka in starševstvo pa nista več predstavljala prehoda v 

odraslost (Rener et. al., 2008: 29). 

 

Tako so globalno ekonomske razmere vplivale na očete in očetovanje. Problem 

moških iz nižjih družbenih razredov je premalo plačanega dela, medtem ko je 

problem moških iz srednjega in višjega razreda ravno obraten – preveč plačanega 

dela in premalo časa za družino (prav tam).  

 

»Spremembe v očetovski vlogi so seveda v tesni zvezi s spremembami razmerij med 

spoloma, med generacijami, s preobrazbami v družbenih razmerjih gospostva 

nasploh. Očetova vloga je bila videti jasna in neproblematična, dokler je bil 

patriarhalni obrazec družine jasen in trden, dokler sta bili podrejenost in izkoriščanje 

žensk neproblematična razsežnost splošnih družbenih razmerij (Skušek, 1993: 13).« 

 

Postmoderni starši želijo biti v odnosu z lastnimi otroki topli, podpirajo enakost, 

spoštovanje, avtonomijo in odločanje skozi pogovor. Pri tem se zelo trudijo, kar pa 

ne pomeni, da jim tudi uspeva
20

. Lunaček (Čepin Čander, 2010) pojasni, da našo 

družbo sestavljajo štirje tipi subjektivitete. Prvi je vezan na tradicionalno 
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 Gre torej za tako imenovano lažno avtoriteto. Lažnih avtoritet pa je več (Devjak, 2011: 145-146): 

- nasilje nad otrokom – strašenje; 

- če otrok ne bo delal tako, kot želijo starši, bo kaznovan; 

- zavestno gojenje razdalje med starši in otroki; 

- domišljavost in bahavost starša; 

- slepa ljubezen; 

- pretirano prijateljstvo do otroka; 

- pedantnost in pikolovstvo staršev; 

- podkupljivost; 

- pretirana prijaznost (popustljivost). 
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protestantsko etiko in je v izumiranju. To so osebe z jasnimi moralnimi normami, ki 

so na pozitiven način ponotranjile starševsko avtoriteto. Takšne osebe se znajdejo v 

vsaki situaciji. Drugi tip subjektivitete je klasična nevrotična subjektiviteta, polna 

notranjih konfliktov. Takšne osebe vedo, kako morajo v določeni situaciji ravnati, a 

jih je tega hkrati strah. Značilnosti teh oseb so oklevanje, neodločnost in 

nekonsistentnost. Z razvojem potrošniške kulture in permisivnih vzgojnih prijemov 

je nastala narcistična subjektiviteta. Te osebe so po eni strani zelo ranljive, po drugi 

pa izjemno samozadostne. Zanje je značilno, da jim največ pomenita lasten uspeh in 

aplavz drugih. Zadnja subjektiviteta pa jo poimenujejo telematična. Te osebe 

komunicirajo pretežno prek spleta in drugih tehnoloških pridobitev, v neposredne 

osebne stike pa vstopajo z veliko tesnobo. Za njih bo vzgoja otrok težek zalogaj 

(prav tam). 

 

2.5.5 Ideali novega očetovstva 

 

V postmodernosti pride do prestrukturiranja ideologije oziroma do obrata v razlikah 

med ideološkim percipiranjem družine v modernosti in postmodernosti. V 

modernosti so družinske vloge
21

 razdeljene po spolu in starosti (komplementarni 

model). Postmodernost pa aktivno vključuje moškega v vse nivoje družinskega 

življenja (participativni model)
22

. Zaradi zaposlovanja žensk in aktivnega 

vključevanja moškega v nego in skrb za otroke
23

, se navidezno zabriše meja med 

                                                 
21

 Družinske vloge so bolj podrobno vpisane v poglavju Vloge in naloge družine. 

22
 Raziskava S. Šedivy Movrin (2009) je pokazala, da je več sodobnih moških (teh, ki se vključujejo v 

gospodinjska opravila) kot tradicionalnih moških (tistih, ki se precej manj ali nič ne vključujejo v 

gospodinjska opravila). Več kot polovica moških opravlja gospodinjska opravila, kot so: plačevanje 

računov (52,5%), menjavanje žarnice (57,4 %) in pranje avtomobila (52,5 %). Slaba tretjina moških se 

vključuje v gospodinjska opravila, kot so: pranje, likanje, pomivanje posode, kuhanje, sesanje, čiščenje 

stanovanja in obešanje perila (prav tam: 54-55). 

23
 Rezultati raziskave J. N. Voga in E. Pristav Bobnar (2007) so pokazali, da očetje v času 15-dnevnega 

plačanega dopusta najpogosteje pestujejo otroka, druga najpogostejša aktivnost je bila tolažba otroka, 

naslednje ocenjena aktivnost je bila kopanje in umivanje otroka, sledilo je previjanje in oblačenje. 

Najmanj očetov pa je ponoči vstajalo zaradi otroka. Med druge aktivnosti, ki so jih očetje opravljali v 
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spolno delitvijo dela. Gre za obrat od komplementarnega modela starševstva k 

participativnemu modelu. Novi model očetovstva se izraža na mnogih družbenih 

nivojih, odvija se prek klasičnih in novih ideoloških mediatorjev, od množičnih 

medijev (filmska in televizijska produkcija, literatura, internet, oglaševanje, časopisje 

itd.) do znanstvenih diskurzov (popularni medicinski in psihološki diskurzi)
24

 (Švab, 

2000: 258). 

 

Vendar pa se nova ideologija od moderne razlikuje tudi po načinu funkcioniranja. 

Principi javnega življenja veljajo tudi za zasebno življenje. Podobno kot kapitalisti 

vlagajo in odvzemajo kapital v podjetjih, tako očetje v otroke investirajo emocionalni 

kapital, a jim ga tudi odvzemajo. To pa pomeni, da emocionalni moški živijo v 

kulturi emocionalnega menedžerstva (prav tam: 258 - 259). 

 

Torej mladi očetje danes nosijo veliko breme. Od njih se veliko zahteva in pričakuje 

(pozitiven zgled svojemu otroku). »Da so starši svojim otrokom vzorniki, je jasno, 

naravnost nemogoče in povsem nestvarno pa je zahtevati, da morajo biti »dobri 

vzorniki««. (Juul, 2011: 16) Posameznik (tako oče kot tudi mati) je v današnjem času 

precej obremenjen. Zato je še posebej pomembna razvojna naloga dveh 

posameznikov, da vse, kar so prinesli v medsebojni odnos, pokomentirajo, delijo in 

na tem zgradijo novo (skupno) sedanjost (Fiese, 1999: 37). 

 

Da smo prišli do novega očetovstva, so morale iti generacije očetov skozi različna 

obdobja, ki so vplivala na spremembe v očetovanju. Pred štirimi desetletji je prišlo 

do družbenih in ekonomskih sprememb, ki so dokaj vplivale na tradicionalni vlogi 

moškega in ženske. Zaradi vstopa žensk na trg delovne sile, so moški izgubili nekaj 

                                                                                                                                               
času očetovskega dopusta, so najpogosteje izpostavili gospodinjska opravila (kuhanje, likanje, pranje) 

(prav tam: 123-124). 

Raziskava S. Šedivy Movrin (2009) je pokazala, da se kar 85,2 % očetov pogosto in redno vključuje v 

nego in vzgojo otrok in jih lahko opredelimo kot sodobne moške (prav tam: 59). 

24
 Za primer lahko navedemo priročnike ameriškega pediatra dr. Benjamina Spocka. Prvi priročnik za 

nego otrok je bil izdan leta 1945 (»Dr. Spock Baby and Child Care«). Prva izdaja je vsebovala malo 

prostora očetom, kasnejša izdaja knjige (leta 1992) pa vključuje več poglavij, namenjenim očetom (cf. 

Lupton, Barclay, 1997: 89, v: Švab, 2001: 127). 
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svoje tradicionalne vrednosti. Ženske so postale bolj neodvisne in samostojne, zato 

niso čutile več velike potrebe po zaščiti in skrbi s strani svojih mož (Gray, 1997: 9). 

 

Leta 1950 je bilo obdobje, ko je bilo očetovstvo s strani javnosti definirano kot 

ekonomska in emotivna pomoč materi. O tem, kaj so očetje v družini pravzaprav res 

delali, pa vemo bolj malo, saj ni podatkov. Petdeseta in šestdeseta leta nekateri 

teoretiki označujejo za izredno pozitivno obdobje. Ta leta naj bi bila naklonjena 

vključevanju očetov v zasebno življenje. Od televizijski programov, potrošniških 

praks do rodnostnih vzorcev – vse to je kazalo na to, da so moški močno cenili 

družino in se angažirali v očetovski vlogi (Griswold, v Hawkins, Dollahite, 1997: 81, 

v: Švab, 2001: 128). 

 

Do konca šestdesetih let je torej prišlo do ideologizacije očetovstva. Do tega pa je 

prišlo z razlogom. Glavni razlog je bil verjetno interes države, da očete čim bolj 

zaveže k materialni skrbi za otroke. V tem obdobju je prevladovala podoba moškega 

- očeta, ki je bil fizično nevključen v družino, a moralno in pravno zavezan k 

materialni, pa tudi vse bolj »psihološki«, skrbi za družino in otroke. Močna 

ideologizacija je nakazovala spreminjanje očetovstva (prav tam: 128-129). 

 

V sedemdesetih je prišlo do množičnega zaposlovanja žensk, prišlo je do premestitve 

industrijskega dela iz prvega v tretji svet. Ena plača na družino ni bila več dovolj za 

preživetje. Potreba po dveh plačah se je vselila še v srednji razred. Zaradi takih 

ekonomskih razmer so se mladi vedno kasneje odločali za družino. Približno petina 

odraslega prebivalstva ni sklenila zakonske zveze in ni imela otrok. Poroka in 

starševstvo nista več določala prehoda v odraslost (Rener et. al., 2008: 29). 

 

Vse to pa vpliva tudi na očetovstvo in očetovanje. Problem moških iz nižjih 

družbenih razredov je premalo plačano delo, problem moških iz srednjih in višjih 

družbenih razredov pa je preveč plačanega dela in premalo časa za družino. Želijo si 

biti »dobri očetje«, vendar se začnejo na to funkcijo pripravljati bistveno kasneje kot 

ženske na funkcijo matere. Ženske se na starševstvo pripravljajo veliko pred 

zanositvijo, medtem ko moški običajno šele med nosečnostjo partnerk ali z 

otrokovim rojstvom. Med bogatejšo petino prebivalstva  najdemo moške, ki se 
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izogibajo očetovski funkciji. To so ljudje, ki nadzorujejo vse večji delež svetovnega 

bogastva in moči, in ki nimajo moči in energije, da bi zmogli družinsko življenje. To 

so predvsem menedžerji (prav tam: 30). 

 

Študije o vpletenosti očetov v družinsko delo so pokazale, da je relativno nizek delež 

tistih, ki aktivno sodelujejo v družinskem življenju. In še to se omejuje samo na 

določene aspekte družinskega življenja (Švab, 2000: 250). Na drugi strani pa imamo 

novejšo raziskavo
25

, ki jo je izvedla Anja Dolenec (2011), in je pokazala, da se moški 

zadnja leta mnogo bolj aktivno vključujejo v pomoč materam/ženam pri 

gospodinjskih opravilih (prav tam: 64). Tudi raziskava, ki so jo izvedli med študenti 

ljubljanske univerze, starimi od 23 do 33 let, je pokazala, da sodobni moški 

opravljajo več del v gospodinjstvu in pri skrbi za otroke. Tudi tisti moški, ki še ne 

živijo skupaj s partnerko, so zatrdili, da bodo prevzeli del domačih opravil in skrbeli 

za otroka (Ule in Kuhar, 2003: 107). 

 

Zaradi zaposlitvenih možnosti žensk sodobna žena/mati sama oblikuje svojo usodo 

in sama plačuje račune. Razvoj kontracepcijskih sredstev je ženskam omogočil, da 

same nadzorujejo rojstvo otrok in za to na tem področju tudi niso več odvisne od 

moških. Lahko se same odločijo, kdaj bodo imele otroke in koliko jih bodo rodile. To 

je tudi vplivalo na spremembe v odnosih. Moški svojih partnerk ne morejo več 

osrečiti zgolj s skrbniško in zaščitniško funkcijo. Partnerke od njih zahtevajo nekaj 

drugega; več, kot so zahtevale njihove matere. Zato pa so današnje ženske bolj 

obremenjene. Poleg vlog matere, gospodinje in vzgojiteljice imajo zdaj še funkcijo 

skrbnice in zaščitnice. Zaradi velike obremenjenosti niso več pripravljene streči 

svojim partnerjem, ki to od njih pričakujejo, kot so njihovi očetje pričakovali od 

njihovih mater (Gray, 1997: 9). 

 

»Časi so se spremenili in ne preostane nam drugega, kot da se spremenimo z njimi. 

Moški potrebuje nov opis svojega položaja v odnosu. Naučiti se mora novih veščin, 
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Raziskava je opisana na strani 4. 
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če hoče, da ga bo partnerka potrebovala in mu bila hvaležna. Naučiti se jih mora tudi 

ženska, ki dela, zlasti če želi biti močna.« (prav tam: 9-10). 

 

2.5.6 Erozija očetovske avtoritete 

 

Zaradi zaposlenosti očetov in prepuščanja skrbi za otroke materam, prihaja do 

povečanja nevarnosti materinske skrbi in prevelikega zaščitništva. Zmanjšan vpliv 

očeta v družini pa se opazi tudi v njegovi zmanjšani avtoriteti.  Oče ni več patriarh. 

Očetovska avtoriteta se počasi spreminja v družinsko avtoriteto (Zavrl, 1999: 17). 

 

Družbene vede skrbi, kaj storiti z očeti, ki so postali preveč podobni materam, ki 

zavestno odklanjajo očetovsko avtoriteto in socialno odgovornost ali pa ju niso 

zmožni sprejeti. Kaj storiti z očeti, ki dovolijo, da so vzgajani, namesto da bi sami 

vzgajali svoje otroke (Rener, 1993: 21). 

 

T. Rener (2008) navaja vzroke, zakaj je prišlo do upadanja očetovske avtoritete 

oziroma družinske patriarhalne avtoritete. Po njenem mnenju zaradi povečevanje 

participacije žensk na delovnem mestu, širše družbene percepcije in zaradi upada 

avtoritete na vseh družbenih področjih. A. Švab (2001) pa meni, da en sam dejavnik, 

kot je na primer množično zaposlovanje žensk, ne more pojasniti tako kompleksnega 

spreminjanja, kot je erozija patriarhalne avtoritete. Verjetno je zaposlovanje žensk to 

le pospešilo, a kot pravi avtorica, je lahko tudi prišlo do obratnega procesa – da je 

ravno upad patriarhalne avtoritete omogočil ženskam vstop na trg delovne sile. 

Erozija očetovske avtoritete je odvisna tudi od širših družbenih percepcij družine in 

družinskih vlog. To pa seveda vpliva tudi na proces spreminjanja družinskega 

življenja (prav tam: 124-125). 

 

V postmodernosti avtoriteta izgublja svojo moč na vseh družbenih ravneh. Inglehart 

(1997) piše o eroziji institucionalne avtoritete. Gre za proces, ki deluje vzporedno z 

obratom od materialističnih vrednot k postmaterialističnim vrednotam. Za 

materialistične vrednote je značilno spoštovanje avtoritete, za postmaterialiste pa je 

značilno zavračanje avtoritete (v: Švab 2001: 125). 
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Kot zanimivost naj omenim še to, da je v prvih petdesetih letih preteklega stoletja 

interpretacija Freuda predstavila avtoritarnega očeta  kot vira vsega zla. Avtoriteta je 

morala biti premagana in prišlo je do svobode. Današnje mnenje pa prosi/moleduje 

za vrnitev zakona in reda, oz. za vrnitev k avtoritarnemu očetu (Krek, 2008: 138).  

 

Določeni starši imajo danes probleme z vzpostavljanjem avtoritete. Po mnenju 

Arenesa (2003) je do tega prišlo, ker se ne znajo razlikovati od svojih otrok. Starši se 

do svojih otrok vedejo kot do mladih odraslih in mislijo, da so psihološko in 

čustveno zreli, kar pa seveda otroci še niso. Otroku je potrebno v okviru osebnih 

vrednot pokazati, da tudi odrasli živimo v skladu  vrednotami, ki mu jih posredujemo 

(prav tam: 132-133). 
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Slika 6: Vzroki za nastanek erozije očetovske avtoritete. 

 

 
 

Viri: Arenes, 2003: 132-133; Rener, 2008, 1993: 21; Švab, 2001: 124-125; Zavrl, 

1999: 17. 

 

Če otrok od vsega začetka opazuje, registrira in doživlja očeta in mater, ob njem pa 

je samo mati, je logično, da je zanj glavna mati, oče pa je podrejena oseba.  Očetu pa 

se je kasneje težko vključiti v že dokaj utrjeno vez med materjo in otrokom (Brajša, 

1987: 87). Raziskava
26

 A. Dolenec (2011) je razkrila, da starši še zelo poudarjajo 

starševsko vodstvo in avtoriteto. Mnogo bolj kot pretiranemu popuščanju in zavijanju 

v vato (prav tam: 64-65). Kot meni Perko (2008), avtoriteto v družini predstavlja oče. 

Oče si jo mora »zaslužiti«, to pa tako, da postane zgled svojim otrokom. Njegove 

besede, navodila in zahteve se morajo odražati v njegovem vedenju in življenju. Če 

to počne, mu otroci sledijo. V nasprotnem primeru pa se mu otroci uprejo (prav 

tam:176-178) . 

 

                                                 
26

Raziskava je opisana na strani 4. 
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Če povzamemo ugotovitve, lahko rečemo, da je prišlo do upada očetovske avtoritete 

iz več razlogov. V prvi vrsti je kriv oče, saj je popustil v družini zaradi zmanjšanega 

vpliva, ni več patriarh, vedno bolj je podoben ženi/materi in se pusti vzgajati, 

namesto da bi to funkcijo prevzel sam. Ni kriv samo on, ampak tudi partnerka. 

Skupaj se v starševski vlogi ne znajdeta najbolje, saj se ne znata razlikovati od otrok, 

mislita, da so otroci čustveno in psihološko zreli. Vse to vpliva na njuno mišljenje o 

otrocih, ki naj bi bili po njunem mnenju mladi odrasli. Na to pa je vplivala tudi 

družba. Spremenjene družinske vloge, povečana participacija žensk, povečanje širše 

družbene percepcije je vplivalo na upad družinske in tudi institucionalne avtoritete. 

 

2.5.7 Očetovska neprisotnost 

 

Ko se sprehajamo, pogosto opazimo otroke, srečne, v družbi svojih mamic. Redko pa 

se vprašamo, kaj pomeni sreča v diadi oče-otrok. »Vse manj je torej zaznave 

povečane vpletenosti očetov v družinsko življenje in vse bolj se zdi novost te 

družinske vloge legitimna možnost izbire očetov med družinsko prisotnostjo in 

odsotnostjo« (Tambolaš, 2007: 515). Naj tukaj omenim, da očetove fizične 

odsotnosti ne smemo enačiti s popolno izključenostjo iz družine (Švab, 2001: 121). 

 

Juul (2011) piše: »V naši zgodovini »odsotni očetje«
27

 niso bili ravno redko posejani. 

Odsotni oče je bil v mnogih generacijah izraz za osamljene patriarhe na čelu 

družinske strukture. Poskušali so biti očetje, tako da so v svojem domu prevzeli 

vodilno in odločilno vlogo, vendar so bili skoraj nevidni, saj so bili čustveno 

nedosegljivi in skoraj nikoli prisotni«. (prav tam: 9) Prisoten oče pomeni varnost: ne 

glede na to, kaj se zgodi, je vedno na voljo družini (Kompan Torkar, v: Erzar et al., 

2009: 62). 

 

Perko (2008) meni, da morajo matere prevzeti vlogo očeta, če je le-ta odsoten, kar pa 

pušča posledice. Tukaj še omeni fenomen nezrelega moškega, ki se do tridesetega 

                                                 
27

 Razlogov za odsotnost očeta v družini je več: očetova smrt, zapustitev družine, nezakonsko rojstvo, 

razveza staršev ali ločeno življenje zaradi očetovih službenih ali drugačnih obveznosti (Žmuc-Tomori, 

1989: 105). 



Tanja Rozina 

Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri 

vzgoji otroka 

 

57 

 

leta ne more ločiti od doma. Poročeni nezreli fantje v trikotniku mati - žena - on sam, 

odpovejo (se navadno zapijejo) (prav tam:171-172) . 

 

Pri novem očetovstvu gre torej za dva modela očetovstva: model vpletenega ter 

odsotnega očeta. Moderno družinsko življenje vključuje samo model vpletenega 

očeta (ki ga utemelji z njegovo avtoriteto in materialno skrbjo za družino), 

postmoderno pa tudi model odsotnega očeta (ki ga utemelji z naraščanjem 

enostarševskih družin). Torej postmodernost legitimizira tudi očetovsko neprisotnost. 

Skupni imenovalec pa je materinstvo, to je obvezna in brezkompromisna skrb za 

otroke v vseh pogledih (Švab, 2000: 261). 

 

Arenes v svojem delu Je oče še del družine (2003) navaja, da sem ne sodijo zgolj 

fizično odsotni očetje, ampak tudi čustveno redko prisotni, lahko so to povsem 

zabrisani očetje ali pa tako strti očetje, da živijo v svojem svetu. Torej gre za 

pomanjkanje usklajenosti, za odsotnost očetovega posredovanja z materino udeležbo 

ali brez nje (prav tam: 22). 

 

Torej lahko rečemo, da ko govorimo o odsotnosti očeta, ne mislimo zgolj njegovo 

fizično odsotnost, kot pravi A. Švab (2001). Sem uvrščamo tudi odsotnost očeta v 

psihološkem smislu; Arenes (2003) govori o čustveno odsotnemu očetu. To pomeni, 

da je oče fizično prisoten, a ne pomaga pri vzgoji, negi in skrbi za otroke ter pri 

gospodinjskih opravilih. Kakorkoli je oče odsoten, to pomeni za otroka velik 

primanjkljaj.  

 

Pomanjkanje očetove prisotnosti oziroma njegove popolne odsotnosti lahko povzroči 

tako pri fantih kot pri dekletih pomanjkanje zaupanja vase, negotovost in odsotnost 

orientacijskih točk. Nekateri avtorji so celo mnenja, da fantje bolj potrebujejo 

prisotnega očeta kot dekleta. Fant je tisti, ki se primerja z očetom (z njim se meri in 

ocenjuje), prek njega ima dostop do svoje agresivnosti in se ji nauči postavljati meje. 

Mladostnik potrebuje preobrazbo, da lahko izstopi iz sveta žensk (Arenes 2003: 23). 

 

Očetova odsotnost pa se pri vsakem otroku odraža drugače in po svoje neponovljivo. 

To lahko ponazorimo. Lahko se zgodi, da je otrok v svojem razvoju, ko odrašča brez 
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očeta, manj prizadet kot tisti, ki ima ob sebi odklonilnega očeta, osebnostno 

problematičnega, prešibkega ali drugače neustreznega. Tak oče budi v otroku v času 

odraščanja sovražnost, bojazen in tesnobo. Tak otrok zavrača kakršnokoli znamenje 

možatosti v drugih ljudeh in v samem sebi (Žmuc-Tomori, 1989: 106). 

 

Mnogo otrok, ki odraščajo brez očeta, se v primerjavi z drugimi počutijo manj 

vredne. Ta občutek je pri otroku še bolj izrazit, če raste v okolju, kjer pripisujejo 

pojmu očetovstva velik pomen. Marsikateri otrok tako pogreša doživetje varnosti in 

zaščitenosti kot izhodišče za razvoj notranje trdnosti. Njegova negotovost se potem 

izraža v njegovem vedenju. Otroci, ki so odraščali brez očetov, pogosteje od svojih 

vrstnikov doživljajo občutja tesnobe in nemoči. Takšni otroci se ne spoštujejo, imajo 

občutek, da se od drugih razlikujejo in se zato zelo težko sproščeno vključijo med 

ljudi. K temu pa veliko prispeva še njihova nesamostojnost in odvisnost od matere. 

Otrokovo nizko samopodobo ogroža otrokovo občutje krivde zaradi očetove 

odsotnosti. Okolje, ki poudarja pomen očetove odsotnosti, lahko poglobi sled te 

vrzeli v otrokovi samopodobi (prav tam: 107). 

 

Očetovska odsotnost pa lahko vpliva na otroka tudi prek matere. Mati lahko poveča 

ali zmanjša škodo s svojo osebnostjo, s poprejšnjim odnosom z očetom, s čustvenimi 

reakcijami, s socialnimi prilagoditvami na odsotnost in z značilnostmi njenega 

odnosa z otrokom. Podobno, vendar ponavadi manj odločilno, vpliva na otroka, ki je 

brez očeta, tudi odnos drugih družinskih članov ali zanj pomembnih odraslih ljudi. 

Očetovska neprisotnost pa vliva tudi na socialne in gmotne razmere, v katerih živijo 

družinski člani, pa tudi na nekatere vidike stikov družine s širšim okoljem. (prav tam: 

108). 

 

Otroštvo je tisto, kar nas pripravi na kasnejšo, avtonomnejšo udeležbo v svetu 

odraslih. To ni življenjska faza, iz katere moramo kot odrasli poskušati zbežati. 

Odnos med staršem in otrokom je nekaj, česar se mora posameznik osvoboditi 

(Giddens, 2000: 109). 

 

Spolne vloge se že začnejo oblikovati v prvih letih življenja, zato je vpliv odsotnosti 

očeta zelo velik. Igre triletnih dečkov, ki živijo brez očeta, se razlikujejo od iger 
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vrstnikov, ki za vzgojo in čustveni vpliv očetov niso prikrajšani. Pri igrah redkeje 

prevzamejo moške vloge, igrajo se manj socialnih scen, so podredljivi in svojo 

sovražnost izražajo na posebno impulziven in nezrel način. Kot petletniki izbirajo 

drugačne igre, druge športe in drugačne domišljijske scene kakor fantje njihovih let, 

ki živijo z očetom. Fantje brez očetov pri risanju človeških likov ali svojega portreta 

kažejo slab ali pomanjkljiv koncept o sebi. Preko risb, ki vsebujejo polno ženskih 

zunanjih značilnosti in drugih znamenj, kažejo težave pri svoji moški identifikaciji 

(Žmuc-Tomori, 1989: 108). 

 

Slika 7: Vedenje dečkov, ki odraščajo brez očeta. 

 

 

Vir: Žmuc-Tomori, 1989: 108. 
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Dečki, ki nimajo ustreznega očetovskega lika v času odraščanja, imajo težave z 

avtoriteto (očetom, učiteljem, miličnikom…). To pa se kaže na različne načine: kot 

neprilagodljivost v šoli in drugod, kot spori z različnimi liki avtoritete, izzivanja in 

merjenja moči z njimi. Če izgubijo pri posrednem spopadu z avtoriteto, bodo iskali 

nove neustrezne potrditve, nove spore itd. Če bi imeli ti otroci v mladosti očete, ki bi 

se z njimi igrali in bi bili dejavni ter prisotni, bi jim s tem pomagali utrjevati notranjo 

moč in gotovost. Tako pa pride do negativnega potrjevanja z različnimi načini 

junačenja in destruktivnim sproščanjem agresivnosti v okoliščinah, ki to olajšujejo. 

Občutek moči jim daje druženje s »črnimi heroji«, občutek pripadnosti pa 

združevanje v klape. Delikventni fantje pogosto zagrešijo kazniva dejanja, usmerjena 

zoper avtoriteto kakor zoper lastnino. Veliko njihovih kaznivih dejanj je usmerjenih 

v samopotrditev in upor (prav tam: 112). 

 

Prezgodnje odraslo vedenje pri nekaterih dečkih ima podobne značilnosti kot 

odklonsko vedenje. Ti dečki naredijo preskok iz otroškosti v odraslost. To se kaže s 

tem, ko kadijo na šolskih straniščih, na šolskih izletih ali se napijejo na zabavah, 

izostajajo od pouka. Za njih je pomembno, da jih drugi vidijo. Svoje dejanje 

stopnjujejo, hkrati pa lovijo ravnotežje ob robu dovoljenega. To je odvisno od 

strpnosti, potrpljenja in širine učiteljev. Z drznim vedenjem ti otroci preganjajo 

tesnobo in neugodje, v katerega ga spravlja nezadovoljstvo s samim seboj. To pa je 

slab posnetek odraslosti. Takšna dejanja naj bi mu prinesla ugled in občudovanje 

vrstnikov, ob katerih se na tihem čuti manjvrednega. Hkrati pa zbuja pozornost ljudi, 

ki jih doživlja kot avtoriteto in s tem kot posreden/nadomesten lik očeta. Največkrat 

pa ga ravno takšno vedenje postopoma oddaljuje od možnosti za uveljavljanje, kar pa 

še povečuje tesnobo v njem. Zaradi odklonskega vedenja in obenem občutka krivde 

išče v okolju kazen in represivne odzive ali pa se kar sam kaznuje s prikritimi 

samopoškodbami, s pretiranim opijanjem in iskanjem tveganih dejanj. Takšen 

samouničevalni proces pa lahko prepreči pomoč vrstnikov ter spodbuda in potrditev 

naklonjenega človeka, ki je zanj hkrati tudi avtoriteta (prav tam: 112-113). 

 

Človeška zgodovina je polna primerov spodletelih odnosov med očeti in sinovi. Na 

eni strani sinov, ki so si tekom celega življenja prizadevali za očetovo priznanje, ali 

onih drugih, ki so iz golega sovraštva ubili svojega očeta (Juul, 2011: 13). 
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Deklice brez očetov pa pogosteje in bolj izrazito izražajo stisko. Začetek zorenja in 

zunanje spremembe, značilne za njihov spol, doživljajo z različno čustveno 

napetostjo. Stisko skušajo razrešiti na različne načine: z umikanjem in izogibanjem 

vsem socialnim stikom ali z nesprejemljivim vedenjem, ki pri njih vzbudi občutja 

krivde ali se okolje odziva nanj s kaznovanjem. Svojih telesnih sprememb, ki 

nastanejo z odraščanjem, ne sprejemajo z zadoščanjem in veseljem, ampak z zadrego 

in zbeganostjo, včasih pa celo z odporom. Prve spolne težnje jih spravljajo v stisko. 

Lahko se umaknejo v zanikanje ali poudarjeno in pretirano odpoved, pri čemer se 

odrekajo ugodju ter z viška gledajo na posvetno, nagonsko in se zatekajo k duhovnim 

vrednotam, poeziji in abstraktnim razglabljanjem s sorodnimi dušami (Žmuc-

Tomori, 1989: 113). 
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Slika 8: Vedenje deklic, ki odraščajo brez očeta. 

 

 

Vir: Žmuc-Tomori, 1989: 113. 

 

Avtorica (prav tam) navaja, da pa lahko gredo dekleta  v drugo skrajnost, v zgodnje 

in povečano zanimanje za fante in za spolnost. Na eni strani se to kaže po potrebi in 

priznanju, po drugi pa potrjuje trditev, da oče z omejitvami in prepovedmi uravnava 

spolno vedenje hčera odločneje kakor mati. Dekleta, ki se čutijo premalo sprejete, s 

spolnostjo nadomestijo čustva, ki se jih tako želijo. Fante hitro menjajo in jih ne 

selekcionirajo, s tem dobijo občutek, da so ljubljene. Deklet, ki v otroštvu niso imele 

možnosti, da bi doživele odnos med moškim in žensko kot nekaj, kar oba zadovoljuje 

in spodbuja, imajo pri razvoju spolne vloge še posebno veliko težav. Te pa so še 

hujše, če živijo v družini, kjer vse »moško« velja za negativno, slabo ali ogrožujoče. 

Številne raziskave so pokazale, da so ženske, ki so odraščale brez očeta, bolj 

dovzetne za različne motnje pri doživljanju spolnosti, da si večkrat izberejo 
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neustreznega partnerja, da so pogosteje erotično razočarane in imajo nižji prag za 

doživljanje frustracij v odnosih z drugim spolom. Če pa bi prišlo do zdravega razvoja 

spolnosti, teh težav ne bi bilo. Zdrav razvoj spolnosti pa pospešuje oče, ko daje hčeri 

možnost za zaupanje v njegov spol in za zadovoljstvo s svojim spolom (prav tam: 

114). 

 

Dekleta  imajo poleg težav pri oblikovanju spolnosti, tudi težave pri socialnem 

vedenju. Manj so sposobne pri vključevanju med vrstnike in pri uveljavljanju. 

Dekleta, ki so se razvijala in odraščala predvsem ob ženskih vzgojnih vplivih, 

pogosto težje obvladujejo afekte. Pri njih se agresivnost najpogosteje obrne 

navznoter proti njim samim (depresivnost, samoobtoževanje, samokaznovanje). 

Vzgojna tradicija jih zavira pri zunanjem izražanju čustev in jih zato bolj spodbuja k 

dušenju in obvladovanju emocionalnih sil. Zato so bolj dovzetna za razvrednotenje, 

zaničevanje samega sebe, za depresivne umike, ki jih včasih pretrgajo burni čustveni 

izbruhi, za samopoškodbe (samouničevalno vedenje). Tudi naše raziskave so 

pokazale vrsto podobnih ugotovitev (prav tam: 115). 

 

Po mnenju Juula (2011) se je slabo godilo tudi deklicam, katerih očetje so jih imeli 

za princeske. Šele kasneje, ko so bile zrelejše, so ugotovile, kako prazen je bil njihov 

odnos z očetom in da so bile prej zlorabljene kot pa podpirane (prav tam: 13). 

 

Odnos očeta do svoje žene/partnerke je tudi model/vzor, ki hčeri pove, kakšen naj bi 

bil odnos moškega do odrasle ženske. Zato je pomembno, da mož ceni svojo ženo in 

se ne vede do nje kot oče (torej avtoritativno) oz. je ne jemlje kot mater (se ji 

podreja) (Schierse Leonard, 2006: 183). 

 

Zato je pomembno, da oče ni zgolj navzoč ob otroku, ampak je aktiven vzgojitelj. 

Hkrati pa mora biti tudi pomoč partnerki, ki danes ni več samo gospodinja. Tako 

danes oče ni več prehranjevalec družine, ampak ima več vlog in nalog. Če na njih 

pozabi, potem njegov otrok nima primernega zgleda o očetu. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Še pred nekaj desetletji je veljalo, da je naloga očeta v družini predvsem to, da 

preživi družino. Oče je zato odhajal na delo, mati pa je doma skrbela za družinska 

opravila. Meje med moškimi in ženskimi opravili so bile jasne. Danes pa vemo, da so 

te meje precej zabrisane, saj tudi matere/ženske hodijo v službo in skupaj s 

partnerjem preživljajo družino. Zaradi precejšne zaposlenosti žensk morajo tudi 

moški poprijeti za marsikatera opravila, ki so bila še v preteklosti določena predvsem 

ženskam. Tako je prišlo tudi do tega, da sedaj starši skupaj skrbijo za otroka, njegovo 

vzgojo in izobraževanje in to ni več le dolžnost matere.  

 

Kako pa je z vlogo očeta pri vzgoji otroka? Kako in zakaj oče sodeluje z vrtcem? V 

okviru magistrskega dela me zanima, kako gledajo vzgojitelji/ice in njihovi 

pomočniki/ice na vlogo sodobnega  očeta, zato bom v raziskovalnem delu največ 

časa posvetila vprašanjem: Kakšna je vloga očeta predšolskega otroka v sodelovanju 

z vrtcem v današnjem času? Kakšna je bila ta vloga pred dvema desetletjema? Kako 

na odsotnost očeta pri vzgoji otroka gledajo vzgojitelji/ice predšolskih otrok ter 

njihovi pomočniki/ice? Kakšna je očetova avtoriteta danes v primerjavi s 

preteklostjo? 

 

3.1.1 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj magistrskega dela je predstaviti, primerjati, analizirati ter kritično ovrednotiti 

različne vloge očeta pri vzgoji otroka v preteklosti in sedanjosti. Ugotoviti želim, ali 

izkušnje strokovnih delavcev/k v vrtcu potrjujejo pojav odsotnosti očetov v 

družinskem življenju. S pomočjo rezultatov raziskave bom oblikovala  smernice za 

kakovostnejše sodelovanje pri realizaciji novih vlog sodobnega očeta pri vzgoji 

otroka. 
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

 

1. Katere očetove vloge so bile po mnenju vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in 

pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic najbolj pomembne pri vzgoji otroka v 

preteklosti in katere prevladujejo v sedanjosti? 

2. Kateri motivi za sodelovanje z vrtcem po mnenju vzgojiteljev/ic predšolskih 

otrok in pomočnikov/ic prevladujejo pri očetih? 

3. Ali imajo očetje danes drugačno avtoriteto, kot so jo imeli v preteklosti? 

4. Ali se v zadnjih dvajsetih letih opazi spremenjena težnja sodelovanja očetov z 

vrtcem?  

5. Katerih oblik sodelovanja z vrtcem se očetje v povprečju najpogosteje 

udeležijo?  

6. Kako očetje spremljajo in/ali vplivajo na kakovost dela v vrtcu z njihovim 

otrokom glede na to, ali imajo v vrtec vpisanega prvega otroka ali pa jih 

imajo več? 

 

3.1.2 HIPOTEZE 

 

H1 Po mnenju vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic se v pogostosti 

različnih oblik sodelovanja očetov z vrtcem v preteklosti in sedanjosti pojavljajo 

statistično pomembne razlike. 

H2 Po mnenju vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic se v prevzemanju 

vlog očetov pri vzgoji predšolskih otrok v preteklosti in sedanjosti pojavljajo 

statistično pomembne razlike.  

H3 Po mnenju vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ice v zaznavanju 

avtoritete očetov pri vzgoji predšolskih otrok v preteklosti in sedanjosti pojavljajo 

statistično pomembne razlike.  

H4 Po mnenju vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ice v zaznavanju 

motivov za sodelovanje z očeti v preteklosti in sedanjosti pojavljajo statistično 

pomembne razlike. 

H5 Po mnenju vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ice v ocenah o 

pogostosti spremljanja in/ali vplivanja na kakovost dela v vrtcu glede na to, ali imajo 
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v vrtec vpisanega prvega otroka ali pa jih imajo več, pojavljajo statistično pomembne 

razlike. 

H6 Strokovni/e delavci/ke v vrtcu z različnimi nazivi različno statistično pomembno 

ocenjujejo pogostost različnih oblik sodelovanja z vrtcem v današnjem času. 

H7 Strokovni/e delavci/ke v vrtcu z različnimi nazivi različno statistično pomembno 

ocenjujejo pogostost prevzemanja različnih vlog očetov pri vzgoji otrok v današnjem 

času. 

H8 Strokovni/e delavci/ke v vrtcu z različnimi nazivi različno statistično pomembno 

ocenjujejo pogostost različnih oblik vzpostavljanja avtoritete očetov pri vzgoji otrok 

v današnjem času. 

 

3.1.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno - neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja, ki bo temeljila na empirični metodologiji. 

 

3.1.4 Metode 

 

Za raziskovanje sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop, v okviru katerega 

sem skušala z anketnim vprašalnikom ugotoviti poglede vzgojiteljev/ic predšolskih 

otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otrok. 

 

3.1.5 Vzorec 

 

V vzorec raziskave o pogledu vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih 

pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka je bilo vključenih 148 vzgojiteljev/ic 

in njihovih pomočnikov/ic, ki delajo v vrtcih na območju zasavske regije (vrtec 

Hrastnik, vrtec Trbovlje, vrtec Zagorje, vrtec Litija), kjer sem tudi sama zaposlena. 

Vzorec je bil izbran namensko in priložnostno. Raziskava je potekala marca 2013. 
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Slika 9 prikazuje strukturo vzorca glede na spol anketirancev. Celotni vzorec 

sestavlja 148 anketirancev, od tega je 130 (87,8%) žensk in 4 (2,7%) moških. Pri tem 

se jih 14 (9,5%) ni opredelilo. Iz tega lahko sklepamo, da je velika večina zaposlenih 

v vrtcu žensk. Delež moških je zanemarljiv, zato pri nadaljnjem raziskovanju ne bo 

smiselno deliti mnenj strokovnih delavcev glede na spol.  

 

Slika 9: Struktura anketirancev glede na spol 

 

 

Slika 10 prikazuje število let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Večina 

anketirancev ima 26 in več let delovne dobe. Takšnih je 57 (38,5 %) vseh anketiranih 

strokovnih delavcev v vrtcu. Sledijo anketiranci, ki imajo od 6 do 15 let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju. Teh je 38 (25,7 %). In do 5 let delovne dobe, teh je 

33 (22,3 %). Najmanj pa je tistih strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju, ki imajo od 16 do 25 let delovne dobe. Le-teh je 21 (14,2%). Vzorec 

je glede na delovno dobo precej raznolik.  
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Slika 10: Struktura anketirancev glede na število let delavne dobe v vzgoji in 

izobraževanju 

 

 

Skoraj polovica strokovnih delavcev, 70 (47,3 %), nima naziva. Slaba četrtina 

anketiranih, 35 (23,6 %), ima naziv vzgojitelj svetovalec, sledijo strokovni delavci z 

nazivom vzgojitelj mentor. Le-teh je 32 anketiranih  (21,6 %). Le 2 (1,4 %)  imata 

naziv vzgojitelj svetnik. Pri nazivu se jih ni opredelilo 9 (6,1%) strokovnih delavcev. 

Ugotovimo, da je v vrtcih na območju Zasavja največ vzgojiteljev, ki nimajo naziva 

in najmanj tistih, ki so prišli do naziva vzgojitelj svetnik. Tu moramo še omeniti, da 

pomočnice vzgojiteljic ne napredujejo v nazive, zato tako velik odstotek tistih, ki so 

brez naziva.  
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Slika 11: Struktura anketirancev glede na naziv 

 

 

Glede na delovno mesto je bilo v vzorec vključenih največ vzgojiteljic. Teh je bilo 

kar 92 (62,2%). Precej manj je na anketni vprašalnik odgovorilo pomočnic 

vzgojiteljic. Le-teh je bilo 56 (37,8%).  

 

Slika 12: Struktura anketirancev glede na delavno mesto 
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Več kot tri četrtine anketirancev (to je 119 (80,4%) strokovnih delavcev) opravlja 

svoje delo v urbanem okolju (mesto). Le 28 (28,9%) zaposlenih strokovnih delavcev 

na območju Zasavja opravlja svoje delo na podeželju. Le eden strokovni delavec 

(0,7%) se ni opredelil. Iz tega lahko ugotovimo, da je velik delež tistih, ki opravlja 

svoje delo v mestnem vrtcu. Zato ne bi bilo smiselno iskati razlik med tistimi očeti, 

ki prihajajo iz podeželja in tistimi iz mestnega okolja.  

 

Slika 13: Struktura anketirancev glede na okolje 

 

 

3.1.6 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Reševanje anket je potekalo v vrtcu, v katerem delam (vrtec Litija), preko vrtčevske 

pošte. V ostale vrtce (vrtci: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje) pa sem najprej poklicala in 

se dogovorila z ravnateljicami in jim potem po pošti poslala ankete. Ravnateljice so  

ankete razdelile med strokovne delavke in jim povedale termin, do kdaj morajo 

poslati rešene ankete  na Upravo vrtca, kjer sem jih nato prevzela. 
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3.1.7 Merski inštrumentarij 

 

V raziskavi sem uporabila pisni anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama. 

Vprašalnik je  razdeljen na dva dela. Prvi del je sestavljen iz vprašanj, ki so 

spraševala anketirance po osebnih podatkih (spol, število let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju, naziv, delovno mesto) in nekaterih drugih podatkih (po lokaciji vrtca). 

V drugem delu vprašalnik  vsebuje ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih  sem 

ugotovila poglede strokovnih delavk vrtca, tako na vlogo očeta pri vzgoji otroka v 

preteklosti in sedanjosti kot na njihove poglede na  vpliv očetov na kakovostno 

življenje in delo vrtca. 

 

Ocenjevalna lestvica obsega vrednosti od 1 do 5. Pri tem 1 - pomeni nikoli, 2 - redko, 

3 - včasih, 4 - pogosto in 5 - zelo pogosto. Strokovni/e delavci/ke so pri ocenjevalni 

lestvici zgolj obkrožili/e odgovor, ki je najbolj približal njihovo oceno. 

 

3.1.8 Postopki obdelave podatkov 

 

Zanesljivost vprašalnika sem preverila s Crombachovim koeficientom alpha (α) in 

njegovo notranjo veljavnost s faktorsko analizo. 

 

Spremenljivke na racionalnem nivoju sem opisala s pomočjo opisne statistike 

(aritmetična sredina - M, standardna deviacija – SD), v primeru odstopanj od 

normalne porazdelitve sem ugotavljala mediano – Me, modus – Mo oz. podatke 

rangirala. Izvedla sem t-preizkuse in analizo variance (ANOVA). 

 

V hipotezah, ki se nanašajo na razlike med očeti v preteklosti in sedanjosti pri 

posameznem sklopu vprašanj, sem uporabila opisno statistiko in t-test za neodvisne 

vzorce. Pogoj za parametrični t-test, ki ugotavlja, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike v povprečjih, je normalna distribucija podatkov, kar pomeni, da morajo biti 

podatki razporejeni po Gaussovi krivulji.  

 

Podatke sem prikazala v tabelah in grafih. 
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3.1.9 Zanesljivost merjenja 

 

Zanesljivost in veljavnost merjenja sta glavni merski karakteristiki. Veljavnost se 

deli na vsebinsko in konstruktno veljavnost. Vsebinska veljavnost nam pove, ali je 

vsebina instrumentov usklajena s cilji naše raziskave. Ali bomo s temi instrumenti 

pridobili podatke, ki jih potrebujemo za to, da odgovorimo na raziskovalno 

vprašanje. Konstruktna veljavnost pa se preveri s faktorsko analizo (Vogrinc, 2012).  

 

Zanesljivost nam pove, ali je test zanesljiv. Pri ponovni uporabi istega instrumenta na 

isti populaciji moramo dobiti podobne rezultate. Zanesljivost preverjamo s 

Pearsonovem korelacijskim koeficientom in Cronbachovim koeficientom alpha (α). 

Le-ta se uporabi, kadar imamo numerične spremenljivke. Pri vprašalniku naj bi bila 

vrednost tega koeficienta vsaj 0,60, kadar imamo preizkuse znanj, naj bi bila 

vrednost vsaj 0,70, pri psiholoških testih pa 0,80 (Vogrinc, 2012). 

 

Zanesljivost merjenja sem v svoji raziskavi preverila z izračunom Cronbachovega 

koeficienta alpha (α). Ugotovila sem, da pri vseh petih sklopih vprašanj znaša 

koeficient več od 0,80, kar kaže na zadovoljivo notranjo konsistentnost odgovorov. 

 

Tabela 1: Zanesljivost vprašalnika, preverjena s Cronbachovim koeficientom 

 Cronbachov 

koeficient α 

Načini sodelovanja očetov z vrtcem – v preteklosti 0,927 

Načini sodelovanja očetov z vrtcem – v sedanjosti 0,905 

Vloge očetov in njihova avtoriteta – v preteklosti 0,916 

Vloge očetov in njihova avtoriteta – v sedanjosti 0,924 

Vzroki sodelovanja očetov z vrtcem – v preteklosti 0,923 

Vzroki sodelovanja očetov z vrtcem – v sedanjosti 0,897 

Spremljanje in/ali vplivanje očetov na kakovost dela v vrtcu 

– prvi otrok vpisan v vrtec 

0,859 

Spremljanje in/ali vplivanje očetov na kakovost dela v vrtcu 

– drugi ali več otrok vpisanih v vrtec 

0,867 
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3.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

3.2.1 Ocene strokovnih delavcev/k o oblikah sodelovanja očetov z vrtcem v 

preteklosti in sedanjosti 

 

Sodobno pedagoško delo v vrtcu vedno bolj vključuje tudi sodelovanje s starši. V 

današnjem času se strokovni/e delavci/ke vedno bolj trudijo vključiti starše v 

dejavnosti vrtca, vedno več je raznovrstnih druženj in sodelovanja med starši in 

vrtcem. 

 

V prvem sklopu vprašanj sem hotela raziskati, ali se v zadnjih dvajsetih letih opazi 

spremenjena pogostost različnih oblik sodelovanj očetov z vrtcem. Katerih oblik 

sodelovanja z vrtcem se očetje v povprečju najpogosteje udeležijo? Predvidevam, da 

se po  mnenju vzgojiteljic in njihovih pomočnic med očeti v preteklosti in sedanjosti 

pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti različnih oblik sodelovanja z 

vrtcem (H1). Hkrati pa tudi predvidevam, da strokovni/e delavci/ke v vrtcu z 

različnimi nazivi različno statistično pomembno ocenjujejo pogostost različnih oblik 

sodelovanja z vrtcem v današnjem času (H6). 

 

Tabela 2: Opisna statistika za ocene pogostosti različnih oblik sodelovanja očetov z 

vrtcem v sedanjosti in preteklosti 

 PRETEKLOST SEDANJOST 

N M Me Mo SD N M Me Mo SD 

Očetje se 

udeležujejo 

roditeljskih 

sestankov. 

130 2,3231 2,0000 2,00 ,76973 148 3,6757 4,0000 4,00 ,77562 

Očetje se 

udeležujejo 

govorilnih ur. 

130 2,1231 

 

2,0000 2,00 ,72620 148 3,3041 3,0000 4,00 ,86236 

Očetje se 

pogovarjajo »na 

vratih«. 

129 2,3798 

 

2,0000 2,00 ,81196 148 3,3851 3,0000 3,00 ,89232 

Očetje se 

udeležujejo 

delavnic. 

126 2,4444 

 

2,0000 2,00 ,85375 148 3,7095 4,0000 4,00 ,78466 

Očetje se 

udeležujejo 

izobraževanj za 

starše. 

128 1,9297 

 

2,0000 2,00 ,74436 147 2,9252 3,0000 3,00 ,94426 

Očetje se 115 1,8174 2,0000 1,00 ,81200 134 2,7463 3,0000 2,00 ,91509 
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udeležujejo čajank.  

Očetje se 

udeležujejo in 

pomagajo pri 

organizaciji 

prireditev vrtca. 

123 2,1951 

 

2,0000 2,00 ,80631 143 2,9441 3,0000 3,00 ,89424 

Očetje sporočajo 

odsotnost otroka. 

125 2,0720 

 

2,0000 2,00 ,85361 148 3,0000 3,0000 3,00 ,91101 

Očetje oddajo 

otroka v vrtec. 

127 3,0000 

 

3,0000 3,00 ,89974 146 4,0822 4,0000 4,00 

 

,71926 

Očetje prevzamejo 

otroka v vrtcu. 

126 3,0556 

 

3,0000 3,00 ,89716 147 4,1156 4,0000 4,00 ,63588 

Očetje so člani 

sveta staršev. 

125 2,2960 

 

2,0000 2,00 ,79336 

 

145 3,3103 3,0000 3,00 ,99664 

Očetje so člani 

sveta zavoda 

(vrtca). 

121 2,3636 

 

2,0000 2,00 ,80623 142 3,2183 3,0000 3,00 ,92342 

Očetje se 

udeležujejo 

zaključkov 

vrtčevskih let. 

127 3,0551 

 

3,0000 3,00 

 

,97025 146 4,2329 4,0000 4,00 ,75239 

Očetje se 

udeležujejo 

piknikov. 

123 3,1057 

 

3,0000 3,00 1,03870 142 4,1056 4,0000 4,00 ,75988 

Očetje se 

udeležujejo 

nastopov otrok. 

126 3,1667 

 

3,0000 3,00 ,93595 136 4,2123 4,0000 4,00 ,73540 

Očetje se 

udeležujejo 

pohodov. 

123 2,9675 

 

3,0000 3,00 ,91378 144 4,0625 4,0000 4,00 ,71173 

Očetje prebirajo 

pisna obvestila. 

126 2,3889 2,0000 2,00 ,76913 147 3,2925 3,0000 3,00 ,87750 

 

Glede na rezultate raziskave lahko ugotovim, da so strokovni/e delavci/ke, ki so 

zaposleni/e v vrtcu, mnenja, da so se očetje v preteklosti manj udeleževali različnih 

oblik sodelovanja z vrtcem. To dokazujejo rezultati, ki pokažejo, da so vzgojitelji/ice 

in njihovi/ice pomočniki/ice dajali/e najpogosteje oceno 2 in 3 (kar pomeni, da so 

očetje sodelovali redko ali včasih), za sedanjost pa je bila najpogosteje uporabljena 

ocena 3 in 4 (kar pomeni, da je bilo njihovo sodelovanje pogosto ali zelo pogosto). Iz 

tega je razvidno, da so se ocene pogostosti sodelovanja očetov z vrtcem dvignile kar 

za eno oceno. Glede na povprečne vrednosti, so se po mnenju strokovnih delavcev/k 

očetje v preteklosti najmanj udeleževali: izobraževanj za starše, saj je kar 27,3% 

strokovnih delavcev/k mnenja, da nikoli in 55,5% redko (Priloga 1) ter čajank (kar 

41,7% strokovnih delavcev/k je menja, da nikoli in 36,5% redko; Priloga 1). Po 

mnenju anketiranih so se najpogosteje udeleževali naslednjih oblik sodelovanja z 

vrtcem: prevzemanje otroka v vrtcu (kar 23,8% vzgojiteljev/ic in njihovih 
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pomočnikov/ic je mnenja, da pogosto in 5,6% zelo pogosto; Priloga 1); udeležba na 

zaključku vrtčevskega leta (27,6% anketiranih je mnenja, da so se očetje pogosto 

udeleževali zaključkov vrtčevskih let in 6,3% anketiranih je mnenja, da zelo pogosto; 

Priloga 1); piknikov (26,8% anketiranih je mnenja, da so se očetje pogosto 

udeleževali piknikov in 9,8% jih je mnenja, da zelo pogosto; Priloga 1) in nastopov 

otrok (27% anketiranih je mnenja, da so se očetje pogosto udeleževali nastopov otrok 

in 6,3% anketiranih je mnenja, da zelo pogosto; Priloga 1). A še vedno manj kot v 

sedanjem času. Očetje se v današnjem času po mnenju anketiranih še vedno najmanj 

udeležujejo izobraževanj za starše, saj je kar 4,8% strokovnih delavcev/k mnenja, da 

nikoli in 30,6% redko (Priloga 2) ter čajank (6% anketiranih je mnenja, da nikoli ter 

37,3% jih je mnenja, da redko; Priloga 2). Na podlagi raziskave pa lahko ugotovimo 

tudi, da zelo malo pomagajo in sodelujejo pri organizaciji prireditev. 4,2% 

anketiranih meni, da tega nikoli ne počnejo in 27,3% anketiranih meni, da redko 

(Priloga 2). Po mnenju vzgojiteljev/ic in njihovih pomočnikov/ic lahko ugotovim, da 

se očetje v današnjem času zelo pogosto udeležujejo naslednjih oblik sodelovanj s 

starši: oddaja otroka v vrtec (54,1% anketiranih je mnenja, da pogosto in 28,1% zelo 

pogosto; Priloga 2); prevzem otroka (58,5% anketiranih je mnenja, da pogosto in 

26,5% zelo pogosto; Priloga 2); zaključkov vrtčevskih let (44,5% anketiranih je 

mnenja, da pogosto ter 40,4% zelo pogosto; Priloga 2); piknikov (kar 50% 

anketiranih je mnenja, da pogosto ter 31,7% zelo pogosto; Priloga 2); nastopov otrok 

(47,9% je mnenja, da pogosto in 37,7% zelo pogosto; Priloga 2) in pohodov (55,6% 

anketiranih je mnenja, da pogosto in 26,4% zelo pogosto; Priloga 2). Vse te oblike 

sodelovanja so bile ocenjene z oceno višjo od 4, kar pomeni, da se jih očetje pogosto 

udeležujejo. Kot sem že prej zapisala, imajo očetje po mnenju vzgojiteljev/ic in 

pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic najraje neformalna srečanja, kjer je odnos med 

udeleženci bolj sproščen. Formalnih oblik srečanj pa se verjetno udeležujejo njihove 

partnerke.  

 

Anketiranci/anketiranke so bili najbolj neenotni v ocenah pogostosti udeležbe očetov 

na piknikih v preteklosti. Standardni odklon pri tej trditvi je kar 1,03870.  

 

V nadaljevanju bom skušala s pomočjo t-testa potrditi oz. zavrniti raziskovalno 

hipotezo H1. S t-testom za odvisne vzorce preverjamo, ali se dve spremenljivki v 
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povprečju statistično pomembno razlikujeta. Preverila sem statistično pomembne 

razlike med aritmetičnimi sredinami pri izbranih spremenljivkah. Statistično 

pomembnost razlik sem preverila z parametričnim t-testom za odvisne vzorce. 

 

Tabela 3: Rezultati opisne statistike in t-testa neodvisnih vzorcev za ocene 

pogostosti različnih oblik sodelovanja očetov z vrtcem v preteklosti in sedanjosti 

  N M SD t 
p (2-

smeren) 

Par 

1 

Ocene pogostosti različnih oblik sodelovanja 
očetov z vrtcem - preteklost 

96 42,48 9,84 

-

14,822 
,000 Ocene pogostosti različnih oblik sodelovanja 

očetov z vrtcem 

- sedanjost 

96 61,16 8,94 

 

Pri pregledu rezultatov opisne statistike za prvi sklop vprašanj (oblike sodelovanja 

očetov z vrtcem) sem ugotovila, da se pri enakem številu anketirancev pojavljajo 

razlike v ocenah sodelovanja očetov v preteklosti in sedanjosti. Oblike sodelovanja 

očetov z vrtci v sedanjem času (M=61,16) so višje ocenjene, kot so bili v preteklosti 

(M=42,48).  

 

T-test za neodvisne vzorce je v ocenah strokovnih delavk in delavcev o 

pogostosti različnih oblik sodelovanja očetov v preteklosti in v zadnjih nekaj 

letih pokazal statistično pomembne razlike. Na nivoju 1% tveganja lahko trdim, da 

se statistično pomembne razlike pojavljajo. Statistično smo potrdili razlike v ocenah 

strokovnih delavcev/k o pogostosti udeleževanja očetov na različnih oblikah 

sodelovanja z vrtcem v sedanjosti v primerjavi s preteklostjo. 

 

V nadaljevanju bom skušala potrditi oz. zavrniti še raziskovalno hipotezo H6.  Pri tej 

hipotezi sem računala analizo variance (ANOVO). Prvi pogoj za to statistično 

obdelavo podatkov je normalna distribucija podatkov, ki sem jo preverila s Saphiro-

Wilkovim testom. Če je stopnja tveganja manjša od 0,05, potem ne gre za normalno 

distribucijo. Če pa je večja od 0,05 pa gre za normalno distribucijo oz. dejstvo, da 

med obstoječo in normalno distribucijo ne obstajajo statistično pomembne razlike.  

 



Tanja Rozina 

Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri 

vzgoji otroka 

 

77 

 

Tabela 4: Izračun Shapiro-Wiloovega testa za ocene pogostosti različnih oblik 

sodelovanja očetov z vrtcem v sedanjem času 

Test normalnosti 

Naziv 
Shapiro-Wilk    

Statistika df p    

Ocene pogostosti različnih oblik sodelovanja 

očetov z vrtcem – sedanjost 

brez naziva ,971 54 ,219    

vzgojitelj 

mentor 
,955 18 ,510 

   

vzgojitelj 

svetovalec 
,948 29 ,167 

   

vzgojitelj 

svetnik 
      

   

 

Rezultati kažejo, da gre za normalno distribucijo podatkov, zato gremo lahko k 

naslednjemu pogoju. Drugi pogoj za analizo variance je homogenost varianc, kar 

sem preverila z Levenovim testom homogenosti varianc. Stopnja tveganja mora biti 

več kot 0,05, kar pomeni da so variance homogene – med variancami skupin ni 

statistično pomembnih razlik. 

 

Tabela 5: Izračun testa homogenosti varianc (Levene test) za ocene pogostosti 

različnih oblik sodelovanja očetov z vrtcem v sedanjem času 

Test homogenosti varianc 

  
Levenova 

statistika 
df1 df2 p 

Ocene pogostosti različnih oblik sodelovanja očetov z 
vrtcem – sedanjost 

,829 3 102 ,481 

 

Tudi v tem primeru rezultati izpolnjujejo pogoj. Ko sta oba pogoja izpolnjena, lahko 

izračunam analizo variance. Z analizo variance skupin preverimo, ali se skupine v 

povprečju med seboj statistično pomembno razlikujejo. 
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Tabela 6: Izračun analize variance (ANOVA) za ocene pogostosti različnih oblik 

sodelovanja očetov z vrtcem v sedanjem času 

ANOVA 

  F p  

Ocene pogostosti različnih oblik sodelovanja očetov z 
vrtcem – sedanjost 

Med 

skupinami 
1,864 ,140 

 

Skupaj 105    

 

Na podlagi rezultatov je razvidno, da je stopnja tveganja nad 0,05. Zato hipotezo H6 

zavrnem in s 1% tveganjem trdim, da se med strokovni/e delavci/ke v vrtcu z 

različnimi nazivi ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti 

različnih oblik sodelovanja z vrtcem v sedanjem času. Tako tisti/e, ki so brez 

nazivov, kot tisti/e z nazivi podobno ocenjujejo pogostost različnih oblik sodelovanja 

očetov z vrtcem.  

 

Po podatkih raziskave (Priloga 1 in 2) so očetje po mnenju vzgojiteljev/ic in 

pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic kar za 1 oceno povečali pogostost sodelovanje z 

vrtcem. Poleg tega, da vedno bolj pogosto sodelujejo z vrtcem, tudi, kot piše T. 

Rener (2008), je vedno več očetov zadnje čase navzočih pri porodih svojih otrok, pa 

tudi vedno več očetov hodi s partnerkami na zdravniške preglede (prav tam: 30). Kot 

meni Arenes (2003), je za bodoča starša pomembno, da se znata skupno odločati še 

predno se otrok rodi. V današnjem času veliko mladih parov skupaj opremlja otroško 

sobo, skupaj izbere otrokovo ime in podobno (prav tam: 122-124). 

 

3.2.2 Ocene strokovnih delavcev/k o vlogah očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

in preteklosti 

 

Vloga očeta se je skozi historično paradigmo precej spremenila. Glavno vlogo v 

gospodarstvu je najprej dobila ženska (matriarhat), saj je bilo poljedelstvo in skrb za 

domače živali bolj zanesljivo za preživetje (Smiljanič in Mijuškovič, 1968: 38). 

Nova oblika zakona – zakon parov – je okrepila tudi vlogo očeta. Možu ni več 

ustrezalo, da se je rod in dedovanje izvajalo po materinem pravu. Zato je začel to 
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spreminjati in tako je prišlo do druge faze – patriarhata. To je pomenilo velik prelom 

v zgodovini človeštva (prav tam: 43-44). 

 

M. Žmuc-Tomori (1989) navaja, da je bila funkcija tradicionalnega moškega/očeta v 

20. stoletju predvsem skrbniška, njegov čustveni in osebni prispevek pa je v ozadju 

(prav tam: 22). Tradicionalna moška vloga ni poznala čustev in socialnih spretnosti 

(rahločutnosti in nežnosti). Za moško je veljalo agresivno in neobvladano vedenje. 

Medtem ko za modernega moškega velja družabna spretnost in sposobnost za 

nekonfliktne stike. Spodbujana je tudi nežnost in čustvenost (prav tam: 44). 

 

Sodobna literatura navaja, da se je vloga moškega v sedanjem času v primerjavi s 

preteklostjo precej spremenila. Jaz pa bom poskušala preko analize svoje raziskave 

odkriti, katere očetove vloge so bile po mnenju vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in 

pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic najbolj pomembne pri vzgoji otroka v preteklosti in 

katere prevladujejo v sedanjosti. Predvidevam, da se po mnenju strokovnih 

delavcev/k med očeti v sedanjosti in preteklosti pojavljajo statistično pomembne 

razlike v vlogah, ki jih ti prevzamejo pri vzgoji predšolskih otrok (H2). Hkrati pa 

tudi predvidevam, da strokovni/e delavci/ke v vrtcu z različnimi nazivi različno 

statistično pomembno ocenjujejo pogostost prevzemanja različnih vlog očetov pri 

vzgoji otrok v današnjem času (H7). 

 

Tabela 7: Opisna statistika za ocene pogostosti prevzemanja različnih vlog očetov 

pri vzgoji otroka v sedanjosti in preteklosti 

 PRETEKLOST SEDANJOST 

N M Me Mo SD N M Me Mo SD 

Očetje se aktivno 

vključujejo v 

dejavnosti vrtca. 

125 2,3920 2,0000 2,00 ,73940 146 3,5000 4,0000 4,00 ,81579 

Očetje prinesejo 

majhnega otroka v 

vrtec v naročju. 

127 3,0236 3,0000 3,00 ,93829 148 3,9257 4,0000 4,00 ,80889 

Očetje v vrtcu 

previjejo otroka, če 

je potrebno. 

125 2,2400 2,0000 2,00 ,93671 146 3,0685 3,0000 4,00 1,19573 

Očetje jokajočega 

otroka potolažijo. 

126 3.1825 3,0000 3,00 ,91565 147 3,8776 4,0000 4,00 ,78425 

Očetje s svojim 

otrokom veliko 

126 3,1111 3,0000 3,00 ,80222 146 3,9521 4,0000 4,00 ,76413 
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komunicirajo. 

Očetje so zaščitniški 

do svojih otrok. 

126 3,3651 3,0000 3,00 ,99280 146 3,9589 4,0000 4,00 ,83770 

Očetje z otrokom 

strpno 

komunicirajo. 

128 2,9609 3,0000 3,00 ,81716 148 3,6824 4,0000 4,00 ,74721 

Očetje si pogledajo 

oglasno desko in 

spremljajo novice. 

128 2,3125 2,0000 2,00 ,75033 147 3,2653 3,0000 3,00 ,93139 

Očetje sodelujejo 

pri uvajanju otroka 

v vrtec. 

126 2,1190 2,0000 2,00 ,71114 147 3,2993 3,0000 3,00 ,93936 

Očetje pridejo v 

vrtec po bolnega 

otroka in ga 

odpeljejo k 

zdravniku. 

126 2,4921 2,0000 2,00 ,77713 148 3,3108 3,0000 3,00 ,82356 

Očetje se 

pozanimajo, kako se 

je otrok v vrtcu 

vedel. 

127 2,5669 3,0000 3,00 ,78265 148 3,4054 3,0000 3,00 ,75447 

Očetje se 

pozanimajo, kako se 

otrok vključuje v 

dejavnosti vrtca. 

124 2,3145 2,0000 2,00 ,73658 145 3,2345 3,0000 3,00 ,85808 

Očetje spremljajo 

otrokov osebnostni 

razvoj. 

125 2,5040 3,0000 3,00 ,80946 146 3,5342 4,0000 4,00 ,91850 

 

Po mnenju strokovnih delavcev/k je bilo v preteklosti pri očetih pogosto opaziti, da 

so: jokajočega otroka potolažili (27,8% anketiranih je mnenja, da so pogosto očetje 

potolažili otroka in 7,1% je mnenja, da zelo pogosto; Priloga 3); z otrokom veliko 

komunicirali (22,2% anketiranih je mnenja, da so očetje pogosto komunicirali z 

otrokom in 4,8% zelo pogosto; Priloga 3) in bili zaščitniški (32,5% anketiranih je 

mnenja, da so očetje bili pogosto zaščitniški do svojih otrok in 12,7% anketiranih je 

mnenja, da zelo pogosto; Priloga 3). Zaščitništvo (42,5% anketiranih je mnenja, da 

so očetje pogosto zaščitniški in 28,8% zelo pogosto; Priloga 4) in komuniciranje z 

otrokom (52,7% anketiranih je mnenja, da očetje pogosto komunicirajo z otrokom in 

10,8% anketiranih je mnenja, da zelo pogosto; Priloga 4) je tudi v sedanjosti zelo 

pomembna vloga očeta, hkrati pa tudi to, da otroka prinesejo v vrtec v naročju 

(46,6% anketiranih je mnenja, da očetje pogosto prinesejo otroka v naročju v vrtec, 

25% pa da zelo pogosto; Priloga 4). Očetje v primerjavi s preteklostjo, po mnenju 

strokovnih delavcev/k, vedno pogosteje komunicirajo in tudi vedno bolj strpno 

(52,7% anketiranih je mnenja, da očetje pogosto strpno komunicirajo in 10,8% 
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anketiranih je mnenja, da zelo pogosto; Priloga 4). Na čustvenem področju so, po 

mnenju strokovnih delavcev/k, očetje postali vedno bolj čuteči do svojih otrok. 

Jokajočega otroka potolažijo (47,6% anketiranih je mnenja, da očetje pogosto 

potolažijo jokajočega otroka in 21,8% anketiranih meni, da zelo pogosto; Priloga 4), 

otroka previjejo (34,9% anketiranih je mnenja, da očetje pogosto previjejo otroka v 

vrtcu ter 8,9% anketiranih je mnenja, da ga pogosto previjejo; Priloga 4), sodelujejo 

pri uvajanju otroka (34% anketiranih je mnenja, da očetje pogosto uvajajo otroka in 

8,8% anketiranih je mnenja, da zelo pogosto; Priloga 4), pridejo po bolnega otroka in 

ga odpeljejo k zdravniku (37,2% anketiranih je mnenja, da pogosto pridejo po 

bolnega otroka; Priloga 4).  

 

Anketiranci so bili najbolj neskladni pri odgovarjanju na vprašanje, ali očetje v 

sedanjosti v vrtcu previjejo otroka. Standardni odklon je kar 1,19573.  

 

Tabela 8: Rezultati opisne statistike in t-testa neodvisnih vzorcev za ocene 

pogostosti prevzemanja različnih vlog očetov pri vzgoji otroka v preteklosti in 

sedanjosti 

  N M SD t 
p (2-

smeren) 

Par 

2 

Ocene pogostosti prevzemanja različnih 
vlog očetov - preteklost 

112 31,06 6,62 

14,249 ,000 
Ocene pogostosti prevzemanja različnih 
vlog očetov - sedanjost 

112 42,33 7,03 

 

T-test za neodvisne vzorce je med povprečnimi ocenami o vlogah očetov v 

preteklosti in zadnjih nekaj let pokazal statistično pomembne razlike. Na nivoju 

1% tveganja lahko trdim, da se statistično pomembne razlike pojavljajo. Statistično 

smo potrdili razlike v ocenah strokovnih delavcev/k o pogostosti prevzemanja 

različnih vlog očetov v sedanjosti v primerjavi s preteklostjo. 
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Tabela 9: Izračun Shapiro-Wiloovega testa za ocene pogostosti prevzemanja 

različnih vlog očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

Test normalnosti 

Naziv 
Shapiro-Wilk    

Statistika df p    

Ocene pogostosti prevzemanja različnih 

vlog očetov – sedanjost 

brez naziva ,986 67 ,637    

vzgojitelj 

mentor 
,940 26 ,137 

   

vzgojitelj 

svetovalec 
,958 32 ,235 

   

vzgojitelj 

svetnik 
      

   

 

 

Tabela 10: Izračun testa homogenosti varianc (Levene test) za ocene pogostosti 

prevzemanja različnih vloge očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

Test homogenosti varianc 

  
Levenova 

statistika 
df1 df2 p 

Ocene pogostosti prevzemanja različnih vlog očetov 
- sedanjost 

1,902 3 125 ,133 

 

 

Tabela 11: Izračun analize variance (ANOVA) za ocene pogostosti prevzemanja 

različnih vloge očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

 

ANOVA 

  F p  

Ocene pogostosti prevzemanja različnih vlog očetov - 
sedanjost 

Med 

skupinami 
,820 ,485 

 

Skupaj     

 

Izračunana stopnja tveganja je nad 0,05. Zato hipotezo zavrnem in s 1% tveganjem 

trdim, da se v ocenah pogostosti prevzemanja različnih vlog očetov pri vzgoji 

otroka med strokovnimi delavci/kami v vrtcu z različnimi nazivi ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike. Nazivi torej ne vplivajo na odgovore strokovnih 

delavcev/k. 
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Kot poudarja T. Devjak (2011), je vloga očeta pri negi in vzgoji otroka v današnjem 

času zelo pomembna. Očetov vzgled je prav tako pomemben kot materin. Pomembno 

je, da se mladi oče in otrok čim prej zbližata, vendar še važnejše in odgovornejše je 

vzdrževanje prijetnega in srečnega odnosa med materjo in očetom otroka. Oče skrbi 

za dobro počutje matere po rojstvu otroka tako, da ji pomaga pri vsakodnevnih 

opravilih. Do prvega leta otrokove starosti  je očetova vloga predvsem posredna,  

kasneje se na otroka  čustveno navežejo in očetova vloga prehaja iz posredne v 

neposredno – očetje aktivno sodelujejo pri vzgoji, v igri, na sprehodih, v sproščenih 

odnosih itd.).  

 

3.2.3 Ocene strokovnih delavcev o avtoriteti očetov pri vzgoji otroka v preteklosti 

in sedanjosti 

 

Tako kot se je vloga očeta skozi obdobja spremenila, se je spremenila tudi njegova 

avtoriteta. Moderni moški je manj avtoritativen od tradicionalnega. Prednost daje  

razumnim in demokratičnim vzgojnim posegom, dovoli si tudi izražanje čustev do 

otrok (Žmuc-Tomori, 1989: 44).  

 

Če je temu res tako, bom preverila s pomočjo svoje raziskave. Zanimalo me je, ali 

imajo očetje v sedanjosti manjšo avtoriteto, kot so jo imeli v preteklosti. 

Predvidevam, da se po mnenju vzgojiteljic in njihovih pomočnic med očeti v 

preteklosti in sedanjosti pojavljajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 

njihove avtoritete pri vzgoji predšolskih otrok (H3). Hkrati pa tudi predvidevam, da 

strokovni/e delavci/ke v vrtcu z različnimi nazivi različno statistično pomembno 

ocenjujejo pogostost različnih oblik vzpostavljanja avtoritete očeta pri vzgoji otrok v 

sedanjosti (H8). 
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Tabela 12: Opisna statistika za ocene o pogostosti vzpostavljanja avtoritete očetov 

pri vzgoji otroka v sedanjosti in preteklosti 

 PRETEKLOST SEDANJOST 

N M Me Mo SD N M Me Mo SD 

Očetje v garderobi 

otroku postavijo 

jasne meje. 

126 3,0952 3,0000 3,00 ,89825 148 3,1284 3,0000 3,00 ,92052 

Očetje otroku 

zahteve racionalno 

utemeljijo. 

128 2,7422 3,0000 3,00 ,84412 147 3,3537 3,0000 3,00 ,80922 

Očetje se z otrokom 

pogovorijo v primeru 

otrokovega 

nesprejemljivega 

vedenja. 

128 2,9063 3,0000 3,00 ,84590 148 3,4392 4,0000 4,00 ,86682 

Očetje pohvalijo 

otrokova 

sprejemljiva dejanja. 

128 2,8438 3,0000 3,00 ,80781 147 3,7143 4,0000 4,00 ,75851 

 

Po pregledu rezultatov raziskave lahko ugotovim, da so strokovni/e delavci/ke vrtca 

mnenja, da se je dvignila ocena avtoritete očetov. Do sprememb je prišlo predvsem 

na treh področjih: pri racionalnem utemeljevanju zahtev, pri pohvali otrok za 

sprejemljiva dejanja in pri pogovoru v primeru otrokovega nesprejemljivega vedenja. 

16,4% anketiranih je mnenja, da so očetje v preteklosti pogosto zahteve racionalno 

utemeljili in 0,8% anketiranih meni, da so jih zelo pogosto utemeljili (Priloga 5). 

Vzgojitelji/ice in pomočniki/ice pa so mnenja, da očetje v današnjem času racionalno 

utemeljujejo zahteve, saj je kar 36,7% anketiranih mnenja, da očetje pogosto 

utemeljujejo racionalne zahteve in 6,1% jih meni, da zelo pogosto (Priloga 6). Na 

področju izrekanja pohval 53,7% anketiranih meni, da le te očetje pogosto 

uporabljajo za otrokova sprejemljiva dejanja in 11,6% jih meni, da zelo pogosto 

(Priloga 6). 14,1% anketiranih pa je mnenja, da so jih očetje v preteklosti pogosto 

uporabljali in 3,1% jih je mnenja, da zelo pogosto (Priloga 5). Do velikih razlik pa 

prihaja tudi pri pogostosti zaznavanja pogovora v primeru otrokovega 

nesprejemljivega vedenja. 19,5% anketiranih je mnenja, da so se očetje v preteklosti 

pogosto pogovarjali z otrokom o njegovem nesprejemljivem vedenju in 3,1% jih je 

mnenja, da zelo pogosto (Priloga 5). 44,6% anketiranih je mnenja, da se očetje v 

današnjem času pogosto pogovarjajo z otrokom o njegovem nesprejemljivem 

vedenju in 7,4% jih meni, da zelo pogosto (Priloga 6).  
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Tabela 13: Rezultati opisne statistike in t-testa neodvisnih vzorcev za ocene 

pogostosti vzpostavljanja avtoritete očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti in 

preteklosti 

  N M SD t 
p (2-

smeren) 

Par 
2 

Ocene pogostosti 
vzpostavljanja avtoritete 

očetov - preteklost 
124 14,92 3,01 

9,060 ,000 
Ocene pogostosti 

vzpostavljanja avtoritete 
očetov - sedanjost 

124 17,67 3,09 

 

Pri pregledu rezultatov opisne statistike (avtoriteta očetov pri vzgoji otroka) sem 

ugotovila, da se pri enakem številu anketirancev pojavljajo minimalne razlike pri 

očetih v preteklosti in sedanjosti. Avtoriteta očetov pri vzgoji otroka je v današnjem 

času po ocenah strokovnih delavcev/k malenkost višja kot v preteklosti. 

 

T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da v ocenah o pogostosti vzpostavljanja 

avtoritete očetov v preteklosti in v zadnjih letih ne obstajajo statistično 

pomembne razlike. 

 

Tabela 14: Izračun Shapiro-Wiloovega testa za ocene pogostosti vzpostavljanja 

avtoritete očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

Test normalnosti 

Naziv 
Shapiro-Wilk    

Statistika df p    

Ocene pogostosti 
vzpostavljanja avtoritete 

očetov - sedanjost 

brez naziva ,980 67 ,337    

vzgojitelj 
mentor 

,935 26 ,103 
   

vzgojitelj 
svetovalec 

,963 32 ,336 
   

vzgojitelj 
svetnik 
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Tabela 15: Izračun testa homogenosti varianc (Levene test) za ocene pogostosti 

vzpostavljanja avtoritete očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

Test homogenosti varianc 

  
Levenova 

statistika 
df1 df2 p 

Ocene pogostosti vzpostavljanja avtoritete očetov - 
sedanjost 

1,292 3 131 ,280 

 

 

Tabela 16: Izračun analize variance (ANOVA) za ocene pogostosti vzpostavljanja 

avtoritete očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

ANOVA 

  F p  

Ocene pogostosti vzpostavljanja avtoritete 
očetov - sedanjost 

Med 
skupinami 

,595 ,619 
 

Skupaj     

 

Izračunana je stopnja tveganja nad 0,05, zato hipotezo zavrnem in s 1% tveganjem 

trdim, da se med strokovnimi delavci/kami v vrtcu z različnimi nazivi ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih ocenah avtoritete očetov pri 

vzgoji otroka. Tudi v tem primeru nazivi strokovnih delavcev/k ne vplivajo na 

odgovore strokovnih delavcev/k. 

 

Rezultati raziskave (Priloga 5 in 6) kažejo, da se je ocena o pogostosti vzpostavljanja 

avtoritete v sedanjosti malenkost dvignila v primerjavi s preteklostjo. Tukaj prihaja 

do razhajanj mnenj, ki jih navaja literatura. V knjigah je zaslediti, da prihaja do 

erozije očetovske avtoritete, jaz pa sem s svojimi rezultati dokazala, da strokovni/e 

delavci/ke v vrtcu zaznavajo porast očetovske avtoritete.  

 

T. Rener (2008) je mnenja, da je prišlo do upada očetovske avtoritete. Po njenem 

mnenju zaradi povečevanje participacije žensk na delovnem mestu, širše družbene 

percepcije in zaradi upada avtoritete na vseh družbenih področjih. A. Švab (2001) pa 

še dodaja dva vzroka in sicer: širšo družbeno percepcijo družine in družinskih vlog. 
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To pa seveda vpliva tudi na proces spreminjanja družinskega življenja (prav tam: 

124-125). 

 

Kot sem že zapisala, so moji rezultati (Priloga 5 in 6) pokazali ravno obratno. Tudi 

raziskava A. Dolenc
28

 je razkrila, da starši še vedno zelo poudarjajo starševsko 

vodstvo in avtoriteto, mnogo bolj kot pretirano popuščanje in zavijanje v vato (prav 

tam: 64-65). 

 

3.2.4 Ocene strokovnih delavcev/k o motivih za sodelovanje očetov z vrtcem v 

preteklosti in sedanjosti 

 

Vsak oče ima določen motiv, zakaj si želi sodelovanja z vrtcem oz. zakaj sodeluje z 

vrtcem. Ker se kot vzgojiteljica nikoli ne sprašujem, zakaj je prišel oče npr. na 

govorilne ure, se mi je zdelo to zanimivo vprašanje. Zato bom v nadaljevanju skušala 

odgovoriti, kateri motivi za sodelovanje z vrtcem po mnenju vzgojiteljev/ic 

predšolskih otrok in pomočnikov/ic prevladujejo pri očetih. Predvidevam, da se po 

mnenju vzgojiteljic in njihovih pomočnic med očeti v preteklosti in sedanjosti 

pojavljajo statistično pomembne razlike v zaznavanju motivov za sodelovanje očetov 

z vrtcem (H4). 

 

Tabela 17: Opisna statistika za ocene pogostosti motivov za sodelovanje očrtov z 

vrtcem v preteklosti in sedanjosti 

 PRETEKLOST SEDANJOST 

N M Me Mo SD N M Me Mo SD 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker je 

partnerka službeno 

odsotna. 

126 3,0476 3,0000 3,00 ,98677 144 3,7014 4,0000 4,00 ,95405 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker si za 

to vzamejo čas. 

124 2,4355 2,0000 2,00 ,77818 143 3,4685 3,0000 4,00 ,82909 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker jih v 

to prisili partnerka. 

122 2,5164 2,0000 2,00 ,95549 134 2,6940 3,0000 3,00 ,99039 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker 

želijo sami biti »na 

124 2,4597 2,0000 2,00 ,67954 141 3,4539 4,0000 4,00 ,84916 

                                                 
28

 Raziskava je opisana na strani 4. 
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tekočem«, kaj se 

dogaja v vrtcu. 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker je to 

otrokova želja. 

123 2,5772 3,0000 3,00 ,77890 142 3,3803 3,0000 3,00 ,87302 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker jih 

zanima otrokova 

socialna vključenost 

v vrtcu. 

121 2,3636 2,0000 2,00 ,78528 140 3,2857 3,0000 3,00 ,87561 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker jih 

zanima otrokov 

kognitivni razvoj. 

121 2,2149 2,0000 2,00 ,74394 140 3,1571 3,0000 3,00 ,94657 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker jih 

zanima otrokov 

gibalni razvoj. 

122 2,3197 2,0000 2,00 ,70730 141 3,2624 3,0000 3,00 ,89957 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker jih 

zanima otrokov 

čustveni razvoj. 

121 2,3058 2,0000 2,00 ,73985 139 3,1655 3,0000 3,00 ,89764 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker jih 

zanima, na kateri 

razvojni stopnji je 

njihov otrok. 

122 2,3361 2,0000 2,00 ,72283 141 3,2695 3,0000 4,00 ,89346 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker 

želijo vedeti, ali 

njihov otrok 

potrebuje pomoč 

strokovnih služb 

(logoped, 

pediater…). 

121 2,2562 2,0000 2,00 ,80134 139 3,0576 3,0000 3,00 ,92290 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker 

želijo strokovni 

nasvet vzgojiteljice 

pri vzgoji svojega 

otroka. 

123 2,3333 2,0000 2,00 ,83633 143 3,2448 3,0000 3,00 ,94360 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker 

želijo svojega otroka 

vzgojiti v skladu s 

pričakovanji družbe. 

119 2,4454 2,0000 2,00 ,82027 140 3,2071 3,0000 3,00 ,94828 

Očetje sodelujejo z 

vrtcem zato, ker to 

od njih pričakuje 

družba. 

119 2,4118 2,0000 2,00 ,87732 139 2,9568 3,0000 3,00 ,90786 

 

Po mnenju anketirancev in anketirank so očetje v preteklosti sodelovali z vrtcem 

najpogosteje zato, ker je bila partnerka službeno odsotna (20,6% anketiranih meni, 

da je bil ta vzrok pogost in 8,7% anketiranih meni, da je bil zelo pogost; Priloga 7),  

ali ker jih je v to prisilila (12,3% anketiranih je mnenja, da je bil ta vzrok pogost in 
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2,5% jih meni, da je bil zelo pogost; Priloga 7). V današnjem času po mnenju 

strokovnih delavcev/k očetje sodelujejo z vrtcem najpogosteje zato, ker si za to 

vzamejo čas (40,6% anketiranih meni, da je ta vzrok pogost in 9,1% jih meni, da je 

zelo pogost; Priloga 8), ali ker je partnerka službeno odsotna (42,4% anketiranih jih 

meni, da je ta vzrok pogost in 20,1% jih meni, da je zelo pogost; Priloga 8) ali pa po 

mnenju strokovnih delavcev/k, da sami očetje želijo biti »na tekočem«, kaj se dogaja 

v vrtcu (42,6% jih meni, da je ta vzrok pogost in 8,5% jih meni, da je zelo pogost; 

Priloga 8). V današnjem času, po mnenju strokovnih delavcev/k, je vzrok za 

sodelovanja z vrtcem še najmanj v tem, da bi očetje sodelovali z vrtcem zaradi 

pričakovanj družbe (2,9% anketiranih meni, da ni tega vzroka in 30,9% jih meni, da 

se ta vzrok redko pojavlja; Priloga 8) ali prisile partnerke (12,7% jih meni, da ni tega 

vzroka in 27,6% jih meni, da se redko pojavlja; Priloga 8) .  

 

Anketiranci so bili pri tem sklopu vprašanj (glede na predhodna) še najbolj skladni, 

saj je njihov standardni odklon pri vseh odgovorih manjši od 1,00.  

 

Tabela 18: Rezultati opisne statistike in t-testa neodvisnih vzorcev za ocene 

pogostosti motivov za sodelovanje očetov z vrtcem v preteklosti in sedanjosti 

  N M SD t 
p (2-

smeren) 

Par 

3 

Ocene pogostosti motivov za sodelovanje 
očetov z vrtcem - preteklost 

111 33,70 7,83 
-

15,219 
,000 

Ocene pogostosti motivov za sodelovanje 
očetov z vrtcem - sedanjost 

111 45,04 8,33 

 

Na podlagi aritmetičnih sredin sem tudi tukaj ugotovila, da se v ocenah pogostosti 

sodelovanja očetov z vrtcem pojavljajo razlike med preteklostjo in sedanjostjo. Svoje 

domneve sem preverila še s t-testom. 

 

T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da se v ocenah pogostosti različnih 

motivov za sodelovanje z vrtcem med očeti v preteklosti in sedanjosti pojavljajo 

statistično pomembne razlike. S 1% tveganjem lahko trdim, da se pojavljajo 

statistično pomembne razlike. Vzgojitelji/ice in pomočniki/ice vzgojiteljev/ic menijo, 
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da so motivi za sodelovanje očetov z vrtci v sedanjem času (M=45,04) drugačni, kot 

so bili v preteklih (M=33,70) letih. 

 

Glede na rezultate raziskave lahko ugotovim, da anketirani/e strokovni delavci/ke 

menijo, da očetje vedno bolj sodelujejo z vrtcem zaradi osebne želje ne pa zaradi 

prisile in pričakovanj drugih (Priloga 7 in 8). Domnevam, da očetje želijo za svoje 

otroke le najboljše, saj so se motivi sodelovanja na področju otrokovega čustvenega, 

kognitivnega, socialnega in gibalnega razvoja povečali kar za eno oceno glede na 

preteklost. Očetje vedno bolj skrbi otrokova vključenost v skupino, željni so 

strokovnega nasveta vzgojiteljice in morebitne pomoči otroku. Tudi A. Švab (2000) 

meni, da se v postmodernosti pojavlja večja vpletenost očetov v (nova) razmerja z 

otroki. Sodobni očetje želijo bolj sodelovati pri skrbi za otroke, kot pa so bili 

pripravljeni njihovi očetje. Še bolj se želijo posvetiti svojim otrokom, še posebej, če 

so njihove partnerke zaposlene.  

 

Vendar pa ne moremo vseh očetov poenotiti. Različni očetje se različno vključujejo v 

nego in vzgojo otroka, v gospodinjstvo itd. Raziskave (Rener et. al.., 2008) o večji 

vpletenosti očetov v skrb za otroke so razkrile: 

- da so očetje sposobni (tako kot matere) čustvene in negovalne interakcije z 

otrokom; 

- da narašča obseg različnih dejavnosti, ki jih očetje opravljajo; 

- da več kot bodo očetje sodelovali pri skrbi za otroka, večja je verjetnost, da 

bodo to v prihodnje tudi počeli; 

- da je aktivnost očetov največja ob vikendih (prav tam: 46). 

 

3.2.5 Ocene strokovnih delavcev/k o vplivu očetov na kakovost dela v vrtcu 

 

Neposredno sodelovanje očetov z vrtcem vpliva tudi na kakovost dela v vrtcu. 

Zanima pa me, kako po mnenju strokovnih delavcev/k očetje spremljajo in/ali 

vplivajo na kakovost dela v vrtcu z njihovim otrokom glede na to, ali imajo v vrtec 

vpisanega prvega otroka ali pa jih imajo več. Predvidevam, da se po mnenju 

vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic pojavljajo med očeti statistično 
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pomembne razlike v ocenah pogostosti spremljanja in/ali vplivanja na kakovost dela 

v vrtcu glede na to, ali imajo v vrtec vpisanega prvega otroka ali pa jih imajo več 

(H5). 

 

Tabela 19: Opisna statistika za ocene pogostosti spremljanja in/ali vplivanja očetov 

na kakovost dela v vrtcu 

 PRVI OTROK VPISAN V VRTEC DVA ALI VEČ OTROK VPISANIH V 

VRTEC 

N M Me Mo SD N M Me Mo SD 

Očetje se 

udeležujejo 

aktivnosti vrtca. 

148 3,7973 4,0000 4,00 ,73734 148 3,6081 4,0000 4,00 ,78796 

Očetje hodijo na 

sestanke in 

govorilne ure. 

148 3,4459 3,0000 3,00 ,74032 148 3,3986 3,0000 3,00 ,72600 

Očetje so člani 

sveta staršev ali 

sveta zavoda. 

147 3,1701 3,0000 3,00 ,84703 147 3,0952 3,0000 3,00 ,84670 

Očetje predstavijo 

svoj poklic. 

148 3,0608 3,0000 3,00 ,91269 147 3,1293 3,0000 3,00 ,93099 

Očetje oddajajo 

otroka v vrtec. 

147 3,9728 4,0000 4,00 ,69189 147 3,9524 4,0000 4,00 ,66552 

Očetje pridejo po 

otroka v vrtec. 

147 4,0068 4,0000 4,00 ,63566 147 3,9864 4,0000 4,00 ,65151 

Očetje uvajajo 

otroka v vrtec. 

148 3,1216 3,0000 3,00 ,87990 148 3,0135 3,0000 3,00 ,83288 

Očetje sporočajo 

odsotnost otrok. 

148 2,8986 3,0000 3,00 ,93852 148 2,9122 3,0000 3,00 ,93989 

Očetje se 

izobražujejo na 

predavanjih za 

starše. 

147 2,7687 3,0000 3,00 ,81986 148 2,7162 3,0000 3,00 ,81683 

 

Vzgojitelji/ice in pomočniki/ice vzgojiteljev/ic so mnenja, da tako tisti očetje, ki 

imajo v vrtec vpisanega prvega otroka, kot tisti, ki imajo več kot enega otroka, 

najpogosteje pripeljejo in odpeljejo otroka iz vrtca ter se udeležujejo aktivnosti vrtca. 

81,3% anketiranih meni, da pridejo pogosto ali zelo pogosto po otroka tisti očetje, ki 

imajo vpisanega enega otroka (Priloga 9). 78,2% anketiranih meni, da pridejo 

pogosto ali zelo pogosto po otroka tisti očetje, ki imajo vpisanega več kot enega 

otroka (Priloga 10). 70,3% anketiranim meni, da se pogosto ali zelo pogosto 

udeležujejo aktivnosti vrtca tisti očetje, ki imajo vpisanega enega otroka (Priloga 9). 

55,4% anketiranih meni, da se pogosto oz. zelo pogosto udeležujejo aktivnosti vrtca 

tisti očetje, ki imajo vpisanega več kot enega otroka (Priloga 10). Po njihovem 
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mnenju očetje najmanj pogosto sporočajo odsotnost otroka in hkrati so tudi 

najmanjkrat prisotni na predavanjih za starše. 35,1% anketiranih meni, da redko ali 

nikoli ne sporočijo odsotnost otroka tisti očetje, ki imajo vpisanega enega otroka 

(Priloga 9). Zanimivo je, da po mnenju anketiranih tudi enak delež očetov z več 

vpisanih otrok v vrtec redko ali nikoli ne sporoči odsotnost otroka (Priloga 10). 

41,5% anketiranim meni, da se redko ali nikoli ne udeležijo predavanj za starše tisti 

očetje, ki imajo vpisanega enega otroka (Priloga 9). 42,6% anketiranih meni, da se 

redko ali nikoli ne udeležijo predavanj za starše tisti očetje, ki imajo vpisanega več 

kot enega otroka (Priloga 10). 

 

Glede na odgovore lahko rečem, da so si bili anketiranci pri tem sklopu vprašanj 

dokaj skladni, saj je standardni odklon pri vsakem odgovoru manjši od 1,00.  

 

Tabela 20: Rezultati opisne statistike in t-testa za neodvisne vzorce za ocene 

pogostosti spremljanja in/ali vplivanje očetov na kakovost dela v vrtcu 

  N M SD t 
p (2-

smeren) 

Par 

4 

Ocene pogostosti spremljanja in/ali vplivanje 
očetov na kakovost dela v vrtcu - vpis prvega 

otroka 

145 30,30 4,91 

2,196 ,030 
Ocene pogostosti spremljanja in/ali vplivanje 
očetov na kakovost dela v vrtcu - vpis 

drugega ali več otrok 

145 29,86 5,01 

 

Na podlagi aritmetičnih sredin sem ugotovila, da se v ocenah pogostosti spremljanja 

in/ali vplivanja očetov na kakovost dela v vrtcu pojavljajo zelo majhne razlike med 

očeti, ki imajo vpisanega enega otroka v vrtec in tistimi očeti, ki imajo vpisanega več 

kot enega otroka. Statistično pomembnost sem preverila s t-testom za neodvisne 

vzorce. 

 

T-test neodvisnih vzorcev je pokazal, da se v mnenjih strokovnih delavcev/k o 

pogostosti očetov pojavljajo statistično pomembne razlike glede na to, ali imajo 

vpisanega enega ali več kot enega otroka v vrtec. S 5% tveganjem se pojavljajo 

statistično pomembne razlike. Kljub majhnim absolutnim razlikam v aritmetičnih 
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sredinah se pojavljajo statistično pomembne razlike. Očetje, ki imajo vpisanega 

enega otroka (M=30,30), po mnenju strokovnih delavcev/k bolj spremljajo in 

vplivajo na kakovost dela v vrtcu kot tisti, ki imajo vpisani več kot enega otroka 

(M=29,86).  

 

Rezultati raziskave so razkrili, da strokovni delavci/ke zaznavajo, da očetje, ki imajo 

vpisanega enega otroka bolje sodelujejo z vrtcem kot tisti, ki imajo vpisanega več kot 

enega otroka. Zakaj je prišlo do tega lahko samo predvidevamo. Iz rezultatov 

raziskave (Priloga 9 in 10) pa lahko razberemo, da so strokovni/e delavci/ke vrtca 

visoko ocenili/e pogostost spremljanja in vplivanja očetov na kakovost dela v vrtcu. 

Ko govorimo o veliki vključenosti očetov v vrtec, lahko omenimo s tem povezano 

novo predstavo o očetu (novo očetovstvo). Kot piše T. Rener (2008), razumejo 

sociologi novo očetovstvo kot večjo vpletenost očetov v družinsko življenje, še 

posebej v skrb za otroke, temu pa rečemo tudi aktivno očetovanje. Vendar pa novo 

očetovstvo ni omejeno na zgolj aktivno očetovanje (prav tam: 35). Postmodernost 

aktivno vključuje moškega na vse ravni družinskega življenja. Zaradi zaposlovanja 

žensk in vključevanja moškega v nego in skrb za otroke, se počasi briše meja med 

spolno delitvijo dela (Švab, 2000: 258). 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Družina je sistem, znotraj katerega so določeni podsistemi ali komponente (zakonski 

podsistem, otroški podsistem itd.). To je sistem, ki je živ in vedno bolj ali manj odprt 

in je v interakciji z okoljem. V odprtem sistemu so pravila in vloge prilagodljive, 

fleksibilne. Spremembe so dovoljene zaradi pozitivnih povratnih informacij, zato 

lahko sistem raste, se preoblikuje v jedru in omogoča spremembe pri posameznikih. 

Če pa je družina zaprt sistem, pomeni, da ne komunicira z okoljem, kar teži k neredu 

in mirovanju. Tu vlada rigidnost, nefleksibilnost ter okostenelost. Za ta sistem je 

značilen mehanizem negativne povratne informacije. Tu pride do prenašanja 

konfliktov staršev na otroke, ki postanejo nosilci nerazrešenih družinskih konfliktov 

oz. ti. »grešni kozli« (Perko 2008: 146-147).  

 

Znotraj družine so vloge razdeljene. Vloga matere se razlikuje od vloge očeta. Njena 

vloga in naloga je, kot meni Perko (2008: 178-179), da že v času nosečnosti otroku 

omogoča varno zatočišče za razvoj. Po rojstvu v času simbioze mu ustvarja »varen 

pristan« in mu s tem nudi pogoje za razvoj. Vloga očeta pa je drugačna. Njegova 

naloga je, da skrbi za družino, postane posrednik med diado mati-otrok in okoljem. 

Oče tudi prepoveduje, omejuje in direktno sooča ali sili v soočanje s svetom (prav 

tam: 179). Očetova naloga pa je tudi, da uspešno razreši Ojdipov konflikt. Vmeša se 

med mater in otroka ter s tem zmoti simbiozo. Posledica tega spopada je nova oblika 

avtoritarne navezanosti. Oče je torej tekmec za materino naklonjenost, hkrati pa tudi 

glasnik racionalnega sveta pravil, zahtev, pozivov in zakonov, ki se jih mora držati 

tudi sam oče, če želi, da jih otrok ponotranji. Z Ojdipovim konfliktom se oče opredeli 

kot pomembna oseba in s tem se krog objektov identifikacije širi. Ko otrok vstopa v 

nove odnose, se rahlja čustvena povezanost z materjo, ki pripomore k otrokovemu 

osamosvajanju (Kroflič, 1997: 42-43). 

 

Skozi zgodovino se je vloga očeta precej spremenila. Od tega, da je bila najprej 

glavna v gospodarstvu mati, potem je prišlo do preobrata (oče patriarh družine) do 

danes, ko starša skupaj negujeta, vzgajata in finančno preskrbujeta družino. 
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Oče in njegova vloga pa nista doživljala sprememb samo skozi čas, ampak sta 

različna tudi od kulture do kulture. V Afriki ima oče drugačno vlogo kot v naši 

kulturi. Čeprav na videz podobna kultura Irske se razlikuje od naše. Tudi azijsko-

indijska ima posebnosti, ki jo določajo in razlikujejo od drugih. Kar pomeni, da na 

vlogo očeta vpliva tako zgodovina kot tudi družba/kultura. 

 

Tudi v današnjem času v naši kulturi ni enotne očetove vloge. Znotraj teh dveh 

dejavnikov prihaja do različnih tipov očetov. Russell (1995) govori o štirih tipih: 

nezaiteresirani očetje, tradicionalni očetje, dobri očetje in netradicionalni očetje 

(Wetherell, 1995: 222, v Rener et al., 2008: 41). Kot meni T. Rener (2008), v 

Sloveniji prevladujeta dva modela: tradicionalni oz. komplementarni model in 

podporni model (prav tam: 41-42). Vendar pa so rezultati moje raziskave pokazali, 

da strokovni/e delavci/ke v vrtcih zaznavajo, da so se očetje od nekoč do danes zelo 

spremenili in začeli mnogo bolj sodelovati v družinskem življenju, vedno bolj se 

vključujejo tudi v življenje in delo vrtca itd. Kar dobre tri četrtine (85%) anketiranih 

strokovnih delavcev/k je mnenja, da očetje pogosto oz. zelo pogosto prevzamejo 

otroka v vrtcu, 82,2% anketiranih meni, da očetje pogosto oziroma zelo pogosto 

pripeljejo otroka v vrtec, 82,% anketiranih je mnenja, da se očetje pogosto oz. zelo 

pogosto udeležujejo pohodov in 81,1% anketiranih je mnenja, da se očetje pogosto 

oziroma zelo pogosto udeležujejo piknikov (Priloga 2). Vzrok za večje sodelovanje 

očetov z vrtcem v sedanjem času v primerjavi s preteklostjo je najpogosteje službena 

odsotnost partnerke, saj je daleč največ anketiranih (62,5%) mnenja, da je to pogost 

oz. zelo pogost motiv za sodelovanje očetov z vrtcem (Priloga 8). Zato lahko 

govorimo, da je prišlo do novega očetovstva. To pomeni, da so očetje vedno bolj 

vpleteni v družinsko življenje, še posebej v skrb za otroke, temu pa rečemo tudi 

aktivno očetovanje (Rener idr., 2008: 35).  

 

Do sprememb v vlogi očeta je prišlo zaradi sprememb na nivoju družbe in 

ekonomije. Zaradi vstopa žensk na trg delovne sile, so moški izgubili nekaj 

tradicionalne vrednosti. Ženske so postale bolj neodvisne in samostojne, zato niso 

čutile velike potrebe po zaščiti in skrbi s strani svojih mož (Gray, 1997: 9). Zaradi 

tega so ženske postale preobremenjene. Služba, otroci in gospodinjstvo je bilo preveč 
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za njih. Očetje so morali poprijeti za marsikatera družinska dela (od gospodinjstva do 

nege in vzgoje otrok).  

 

Tudi rezultati moje raziskave odkrivajo, da je v zaznavanju vloge očeta prišlo do 

sprememb. V preteklosti so očetje bistveno manj sodelovali z vrtcem in se 

vključevali v aktivnosti, ki jih je vrtec prirejal za otroke in njihove starše. Naj 

omenim, da je 71,5% anketiranih mnenja, da očetje niso nikoli oziroma redko uvajali 

otroka v vrtec, 68,8% anketiranih meni, da očetje niso nikoli oziroma so redko 

previli otroka v vrtcu ter 62,5% anketiranih meni, da očetje niso nikoli oziroma redko 

spremljali oglasno desko in brali novice (Priloga 3). Očetje niso prepoznali svoje 

funkcije. V današnjem času pa opažamo, da očetje vedno več komunicirajo z 

otrokom (75,4% anketiranih meni, da pogosto oziroma zelo pogosto; Priloga 4) in 

vedno bolj so zaščitniški do svojih otrok (81,3% anketiranih meni, da pogosto 

oziroma zelo pogosto; Priloga 4). Zavedajo se tudi pomena čustev, saj pogosto 

prinesejo otroka v naročju v vrtec (81,6% anketiranih meni, da pogosto oziroma zelo 

pogosto; Priloga 4). Očetom je mar za svoje otroke in njihovo življenje. Trudijo se v 

vlogi vzgojitelja. Očetovska avtoriteta se spreminja. Ne izhaja več iz fizične ali 

psihične kazni, ampak iz demokratičnega pogovora z otrokom (62% anketiranih 

meni, da se očetje danes pogosto oz. zelo pogosto pogovorijo z otrokom v primeru 

otrokovega nesprejemljivega vedenja; Priloga 6). Hkrati pa očetje danes dajo tudi 

velik pomen pohvalam, saj je kar 65,3% anketiranih mnenja, da očetje pogosto oz. 

zelo pogosto pohvalijo svoje otroke (Priloga 6). 

 

V svojem magistrskem delu sem predstavila, primerjala, analizirala ter kritično 

ovrednotila zaznavanje različnih vlog očeta pri vzgoji otroka v preteklosti in 

sedanjosti. Rezultati raziskave so pokazali, da se je očetovska funkcija po mnenju 

strokovnih delavcev/k od preteklosti do sedanjosti izboljšala. A kljub vsemu bi na 

tem mestu izpostavila še nekatere smernice, ki so potrebne za boljše sodelovanje 

vrtca z očeti: 

- za očete je potrebno pripraviti posebne delavnice, 

- vedno, če je le možno, osebno povabiti še očete, 

- na sestankih izpostaviti pomembnost izobraževanj za starše tako za matere kot 

tudi za očete, 
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- pohvaliti očete, ki so se udeležili določenega sodelovanja s starši, 

- na prvem roditeljskem sestanku omeniti pomembnost očetovske vloge in 

pričakovanja strokovnih delavcev vrtca od očetov, 

- povabiti očete, da predstavijo svoj poklic, 

- izpostaviti pomembnost njihove avtoritete in sodelovanja z vrtcem pri vzgoji 

otroka itd. 

 

Na koncu pa bi rada še zapisala, da pri raziskavi ne gre za stvarne podatke o 

dejanskem stanju, temveč za zaznavanje strokovnih delavcev/k vrtca. Gre zgolj za 

mnenje vzgojiteljev/ic in pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic, ki ga imajo o današnjih 

očetih in tistih v preteklosti.  
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Opisna statistika za pogostost različnih oblik sodelovanja očetov z 

vrtcem v preteklosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje se udeležujejo 

roditeljskih sestankov. 

9 6,9 81 62,3 33 25,4 3 2,3 4 3,1 

Očetje se udeležujejo 

govorilnih ur. 

19 14,6 83 63,8 22 16,9 5 3,8 1 0,8 

Očetje se pogovarjajo »na 

vratih«. 

15 11,6 61 47,3 43 33,3 9 7,0 1 0,8 

Očetje se udeležujejo delavnic. 11 8,7 65 51,6 35 17,8 13 10,3 2 1,6 

Očetje se udeležujejo 

izobraževanj za starše. 

35 27,3 71 55,5 19 14,8 2 1,6 1 0,8 

Očetje se udeležujejo čajank. 48 41,7 42 36,5 23 20,2 2 1,7 0 0,0 

Očetje se udeležujejo in 

pomagajo pri organizaciji 

prireditev vrtca. 

23 18,7 60 48,8 33 26,8 7 5,7 0 0,0 

Očetje sporočajo odsotnost 

otroka. 

32 25,6 60 48,0 26 20,8 6 4,8 1 0,8 

Očetje oddajo otroka v vrtec. 6 4,7 27 21,3 61 48,0 27 21,3 6 4,7 

Očetje prevzamejo otroka v 

vrtcu. 

3 2,4 31 24,6 55 43,7 30 23,8 7 5,6 

Očetje so člani sveta staršev. 17 13,6 62 49,6 39 31,2 6 4,8 1 0,8 

Očetje so člani sveta zavoda 

(vrtca). 

14 11,6 59 48,8 39 32,3 8 6,6 1 0,8 

Očetje se udeležujejo 

zaključkov vrtčevskih let. 

4 3,1 36 28,3 44 34,6 35 27,6 8 6,3 

Očetje se udeležujejo 

piknikov. 

4 3,3 36 29,3 38 30,9 33 26,8 12 9,8 

Očetje se udeležujejo nastopov 

otrok. 

3 2,4 27 21,4 52 41,3 34 27,0 10 7,9 

Očetje se udeležujejo 

pohodov. 

4 3,3 35 28,5 51 41,5 27 22,0 6 4,9 

Očetje prebirajo pisna 

obvestila. 

12 9,5 62 49,2 44 34,9 7 5,6 1 0,8 
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Priloga 2: Opisna statistika za pogostost različnih oblik sodelovanja očetov z 

vrtcem v sedanjosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje se udeležujejo 

roditeljskih sestankov. 

1 0,7 7 4,7 49 33,1 73 49,3 18 12,2 

Očetje se udeležujejo govorilnih 

ur. 

3 2,0 24 16,2 52 35,1 63 42,6 6 4,1 

Očetje se pogovarjajo »na 

vratih«. 

1 0,7 23 15,5 57 38,5 52 35,1 15 10,1 

Očetje se udeležujejo delavnic. 0 0,0 9 6,1 46 31,1 72 48,6 21 14,2 

Očetje se udeležujejo 

izobraževanj za starše. 

7 4,8 45 30,6 52 35,4 38 25,9 5 3,4 

Očetje se udeležujejo čajank. 8 6,0 50 37,3 47 35,1 26 19,4 3 2,2 

Očetje se udeležujejo in 

pomagajo pri organizaciji 

prireditev vrtca. 

6 4,2 39 27,3 59 41,3 35 24,5 4 2,8 

Očetje sporočajo odsotnost 

otroka. 

7 4,7 34 23,0 65 43,9 36 24,3 6 4,1 

Očetje oddajo otroka v vrtec. 0 0,0 3 2,1 23 15,8 79 54,1 41 28,1 

Očetje prevzamejo otroka v 

vrtcu. 

0 0,0 0 0,0 22 15,0 86 58,5 39 26,5 

Očetje so člani sveta staršev. 6 4,1 22 15,2 54 37,2 47 32,4 16 11,0 

Očetje so člani sveta zavoda 

(vrtca). 

4 2,8 25 17,6 60 42,3 42 29,6 11 7,7 

Očetje se udeležujejo 

zaključkov vrtčevskih let. 

0 0,0 3 2,1 19 13,0 65 44,5 59 40,4 

Očetje se udeležujejo piknikov. 0 0,0 4 2,8 22 15,5 71 50,0 45 31,7 

Očetje se udeležujejo nastopov 

otrok. 

0 0,0 3 2,1 18 12,3 70 47,9 55 37,7 

Očetje se udeležujejo pohodov. 0 0,0 3 2,1 23 16,0 80 55,6 38 26,4 

Očetje prebirajo pisna obvestila. 3 2,0 22 15,0 61 41,5 51 34,7 10 6,8 
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Priloga 3: Opisnastatistika za ocene pogostosti prevzemanja različnih vlog 

očetov pri vzgoji otroka v preteklosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje se aktivno vključujejo 

v dejavnosti vrtca. 

10 8,0 64 51,2 44 35,2 6 4,8 1 0,8 

Očetje prinesejo majhnega 

otroka v vrtec v naročju. 

3 2,4 36 28,3 52 40,9 27 21,3 9 7,1 

Očetje v vrtcu previjejo 

otroka, če je potrebno. 

25 20,0 61 48,8 25 20,0 12 9,6 2 1,6 

Očetje jokajočega otroka 

potolažijo. 

4 3,2 22 17,5 56 44,4 35 27,8 9 7,1 

Očetje s svojim otrokom 

veliko komunicirajo. 

2 1,6 22 17,5 68 54,0 28 22,2 6 4,8 

Očetje so zaščitniški do svojih 

otrok. 

4 3,2 19 15,1 46 36,5 41 32,5 16 12,7 

Očetje z otrokom strpno 

komunicirajo. 

3 2,3 31 24,2 67 52,3 22 17,2 5 3,9 

Očetje si pogledajo oglasno 

desko in spremljajo novice. 

15 11,7 65 50,8 41 32,0 7 5,5 0 0,0 

Očetje sodelujejo pri uvajanju 

otroka v vrtec. 

23 18,3 67 53,2 34 27,2 2 1,6 0 0,0 

Očetje pridejo v vrtec po 

bolnega otroka in ga odpeljejo 

k zdravniku. 

6 4,8 67 53,2 39 31,0 13 10,3 1 0,8 

Očetje se pozanimajo, kako se 

je otrok v vrtcu vedel. 

9 7,1 50 39,4 56 44,1 11 8,7 1 0,8 

Očetje se pozanimajo, kako se 

otrok vključuje v dejavnosti 

vrtca. 

14 11,3 63 50,8 41 33,1 6 4,8 0 0,0 

Očetje spremljajo otrokov 

osebnostni razvoj. 

12 9,6 50 40,0 52 41,6 10 8,0 1 0,8 
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Priloga 4: Opisna statistika za ocene pogostosti prevzemanja različnih vlog 

očetov pri vzgoji otroka v sedanjosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje se aktivno vključujejo 

v dejavnosti vrtca. 

1 0,7 15 10,3 52 35,6 66 45,2 12 8,2 

Očetje prinesejo majhnega 

otroka v vrtec v naročju. 

0 0,0 6 4,1 36 24,3 69 46,6 37 25,0 

Očetje v vrtcu previjejo 

otroka, če je potrebno. 

19 13,0 29 19,9 34 23,3 51 34,9 13 8,9 

Očetje jokajočega otroka 

potolažijo. 

0 0,0 5 3,4 40 27,2 70 47,6 32 21,8 

Očetje s svojim otrokom 

veliko komunicirajo. 

0 0,0 5 3,4 31 21,2 76 52,1 34 23,3 

Očetje so zaščitniški do svojih 

otrok. 

0 0,0 6 4,1 36 24,7 62 42,5 42 28,8 

Očetje z otrokom strpno 

komunicirajo. 

0 0,0 9 6,1 45 30,4 78 52,7 16 10,8 

Očetje si pogledajo oglasno 

desko in spremljajo novice. 

15 11,7 65 50,8 41 32,0 7 5,5 0 0,0 

Očetje sodelujejo pri uvajanju 

otroka v vrtec. 

4 2,7 24 16,3 56 38,1 50 34,0 13 8,8 

Očetje pridejo v vrtec po 

bolnega otroka in ga odpeljejo 

k zdravniku. 

1 0,7 23 15,5 61 41,2 55 37,2 0 0,0 

Očetje se pozanimajo, kako se 

je otrok v vrtcu vedel. 

0 0,0 16 10,8 64 43,2 60 40,5 8 5,4 

Očetje se pozanimajo, kako se 

otrok vključuje v dejavnosti 

vrtca. 

7 4,8 16 11,0 61 42,1 58 40,0 3 2,1 

Očetje spremljajo otrokov 

osebnostni razvoj. 

3 2,1 14 9,6 51 34,9 58 39,7 20 13,7 
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Priloga 5: Opisna statistika za ocene pogostosti vzpostavljanja avtoritete očetov 

pri vzgoji otroka v preteklosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje v garderobi otroku 

postavijo jasne meje. 

4 3,2 26 20,6 57 45,2 32 25,4 7 5,6 

Očetje otroku zahteve racionalno 

utemeljijo. 

9 7,0 38 29,7 59 46,1 21 16,4 1 0,8 

Očetje se z otrokom pogovorijo v 

primeru otrokovega 

nesprejemljivega vedenja. 

3 2,3 39 30,5 57 44,5 25 19,5 4 3,1 

Očetje pohvalijo otrokova 

sprejemljiva dejanja. 

3 2,3 40 31,3 63 49,2 18 14,1 4 3,1 

 

Priloga 6: Opisna statistika za ocene pogostosti vzpostavljanja avtoritete očetov 

pri vzgoji otroka v sedanjosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje v garderobi otroku 

postavijo jasne meje. 

4 2,7 31 20,9 66 44,6 36 24,3 11 7,4 

Očetje otroku zahteve racionalno 

utemeljijo. 

2 1,4 16 10,9 66 44,9 54 36,7 9 6,1 

Očetje se z otrokom pogovorijo 

v primeru otrokovega 

nesprejemljivega vedenja. 

3 2,0 17 11,5 51 34,5 66 44,6 11 7,4 

Očetje pohvalijo otrokova 

sprejemljiva dejanja. 

2 1,4 4 2,7 45 30,6 79 53,7 17 11,6 
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Priloga 7: Opisna statistika za ocene pogostosti motivov sodelovanja očetov z 

vrtcem v preteklosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker je partnerka službeno 

odsotna. 

5 4,0 32 25,4 52 41,3 26 20,6 11 8,7 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker si za to vzamejo čas. 

11 8,9 58 46,8 46 37,1 8 6,5 1 0,8 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih v to prisili 

partnerka. 

16 13,1 48 39,3 40 32,8 15 12,3 3 2,5 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo sami biti »na 

tekočem«, kaj se dogaja v 

vrtcu. 

6 4,8 61 49,2 52 41,9 4 3,2 1 0,8 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker je to otrokova želja. 

9 7,3 46 37,4 57 46,3 10 8,1 1 0,8 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokova 

socialna vključenost v vrtcu. 

15 12,4 55 45,5 43 35,5 8 6,6 0 0,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokov 

kognitivni razvoj. 

20 16,5 58 47,9 40 33,1 3 2,5 0 0,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokov 

gibalni razvoj. 

13 10,7 61 50,0 44 36,1 4 3,3 0 0,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokov 

čustveni razvoj. 

15 12,4 59 48,8 42 34,7 5 4,1 0 0,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima na kateri 

razvojni stopnji je njihov otrok. 

13 10,7 60 49,2 44 36,1 5 4,1 0 0,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo vedeti, ali 

njihov otrok potrebuje pomoč 

strokovnih služb (logoped, 

pediater…). 

18 14,9 62 51,2 34 28,1 6 5,0 1 0,8 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo strokovni nasvet 

vzgojiteljice pri vzgoji svojega 

otroka. 

16 13,0 63 51,2 31 25,2 13 10,6 0 0,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo svojega otroka 

vzgojiti v skladu s pričakovanji 

14 11,8 49 41,2 45 37,8 11 9,2 0 0,0 
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družbe. 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker to od njih pričakuje 

družba. 

14 11,8 57 47,9 35 29,4 11 9,2 2 1,7 

 

Priloga 8: Opisna statistika za ocene pogostosti motivov sodelovanja očetov z 

vrtcem v sedanjosti 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker je partnerka službeno 

odsotna. 

3 2,1 12 8,3 39 27,1 61 42,4 29 20,1 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker si za to vzamejo čas. 

1 0,7 15 10,5 56 39,2 58 40,6 13 9,1 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih v to prisili 

partnerka. 

17 12,7 37 27,6 54 40,3 22 16,4 4 3,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo sami biti »na 

tekočem«, kaj se dogaja v 

vrtcu. 

1 0,7 18 12,8 50 35,5 60 42,6 12 8,5 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker je to otrokova želja. 

2 1,4 19 13,4 56 39,4 53 37,3 12 8,5 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokova 

socialna vključenost v vrtcu. 

5 3,6 16 11,4 61 43,6 50 35,7 8 5,7 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokov 

kognitivni razvoj. 

8 5,7 20 14,3 63 45,0 40 28,6 9 6,4 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokov 

gibalni razvoj. 

4 2,8 22 15,6 57 40,4 49 34,8 9 6,4 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima otrokov 

čustveni razvoj. 

6 4,3 21 15,1 63 45,3 42 30,2 7 5,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker jih zanima na kateri 

razvojni stopnji je njihov 

otrok. 

4 2,8 23 16,3 52 36,9 55 39,0 7 5,0 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo vedeti, ali 

njihov otrok potrebuje pomoč 

strokovnih služb (logoped, 

pediater…). 

5 3,6 33 23,7 57 41,0 37 26,6 7 5,0 
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Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo strokovni 

nasvet vzgojiteljice pri vzgoji 

svojega otroka. 

6 4,2 21 14,7 59 41,3 46 32,2 11 7,7 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker želijo svojega otroka 

vzgojiti v skladu s 

pričakovanji družbe. 

5 3,6 27 19,3 51 36,4 48 34,3 9 6,4 

Očetje sodelujejo z vrtcem 

zato, ker to od njih pričakuje 

družba. 

4 2,9 43 30,9 52 37,4 35 25,2 5 3,6 

 

Priloga 9: Opisna statistika za ocene pogostosti spremljanja in/ali vplivanja 

očetov na kakovost dela v vrtcu (prvi otrok vpisan v vrtec) 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje se udeležujejo aktivnosti 

vrtca. 

0 0,0 7 4,7 37 25,0 83 56,1 21 14,2 

Očetje hodijo na sestanke in 

govorilne ure. 

0 0,0 13 8,8 65 43,9 61 41,2 9 6,1 

Očetje so člani sveta staršev ali 

sveta zavoda. 

5 3,4 23 15,6 65 44,2 50 34,0 4 2,7 

Očetje predstavijo svoj poklic. 6 4,1 30 20,3 70 47,3 33 22,3 9 6,1 

Očetje oddajajo otroka v vrtec. 0 0,0 4 2,7 25 17,0 89 60,5 29 19,7 

Očetje pridejo po otroka v 

vrtec. 

0 0,0 0 0,0 29 19,7 88 59,9 30 20,4 

Očetje uvajajo otroka v vrtec. 2 1,4 35 23,6 62 41,9 41 27,7 8 5,4 

Očetje sporočajo odsotnost 

otrok. 

7 4,7 45 30,4 59 39,9 30 20,3 7 4,7 

Očetje se izobražujejo na 

predavanjih za starše. 

3 2,0 58 39,5 59 40,1 24 16,3 3 2,0 
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Priloga 10: Opisna statistika za ocene pogostosti spremljanja in/ali vplivanja 

očetov na kakovost dela v vrtcu (dva ali več otrok vpisanih v vrtec) 

 

 

nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Očetje se udeležujejo aktivnosti 

vrtca. 

0 0,0 10 6,8 56 37,8 64 43,2 18 12,2 

Očetje hodijo na sestanke in 

govorilne ure. 

0 0,0 14 9,5 68 45,9 59 39,9 7 4,7 

Očetje so člani sveta staršev ali 

sveta zavoda. 

4 2,7 29 19,7 68 46,3 41 27,9 5 3,4 

Očetje predstavijo svoj poklic. 6 4,1 27 18,4 66 44,9 38 25,9 10 6,8 

Očetje oddajajo otroka v vrtec. 0 0,0 1 0,7 33 22,4 85 57,8 28 19,0 

Očetje pridejo po otroka v 

vrtec. 

0 0,0 0 0,0 32 21,8 85 57,8 30 20,4 

Očetje uvajajo otroka v vrtec. 2 1,4 39 26,4 67 45,3 35 23,6 5 3,4 

Očetje sporočajo odsotnost 

otrok. 

7 4,7 45 30,4 56 37,8 34 23,0 6 4,1 

Očetje se izobražujejo na 

predavanjih za starše. 

5 3,4 58 39,2 62 41,9 20 13,5 3 2,0 

 

 


