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POVZETEK 

 

Vloga očeta v otrokovem razvoju predstavlja zelo pomemben dejavnik, ki ga ne moremo prezreti. 

Njegova vloga je za vzgojo otroka prav tako ključna, kot je ključna vloga mame, je pa tudi 

dopolnilna, kar pomeni, da oba starša občutno pripomoreta k otrokovemu življenju raznolikosti. 

Oče ima v družini podporno vlogo, saj aktivno pomaga pri hišnih opravilih in vzgoji otrok. 

Njegova vloga je tudi zagotavljanje stabilnosti, ki družini daje moč, da skupaj gradijo povezanost 

in ljubezen. 

V teoretičnem delu so predstavljeni pojem družine, njena vloga in pomen za vzgojo otrok. V 

nadaljevanju so predstavljeni vloga očeta skozi zgodovino in njeno spreminjanje skozi čas, 

očetova avtoriteta in pojav novega očetovstva. 

Namen diplomskega dela je predstaviti vlogo očeta skozi zgodovino ter s pomočjo pogledov in 

mnenj vzgojiteljic pa tudi pomočnic vzgojiteljic ugotoviti, ali so se sodelovanje očeta z vrtcem 

ter vloga in avtoriteta očeta spremenili. 

Rezultati raziskave, ki je bila izvedena med strokovnimi delavkami vrtca, so pokazali, da se je 

sodelovanje očeta z vrtcem v primerjavi s preteklostjo izboljšalo in da so očetje pripravljeni 

aktivno participirati v otrokovem življenju v vrtcu. Tudi vloga očeta pri vzgoji otroka je danes 

aktivnejša kot nekoč. Po mnenju strokovnih delavk se je spremenila avtoriteta, saj menijo, da so 

danes očetje popustljivejši do svojih otrok, kot so bili nekoč. 

 

KLJUČNE BESEDE: družina, vrtec, avtoriteta, novo očetovstvo, sodelovanje 

 

 



SUMMARY 

 

Role of a father is presenting very important factor in child´s development, that aren’t able to 

overlook it. His role is as well key for education of a child as it is role of a mother and it is 

supplementary, which means, that both parents contribute to child´s life of diversity perceptibly. A 

father has support role in family, as he help with house chores and parentcraft actively. His role is 

also ensuring of stability, that is giving family strength, that they are building connection and love 

together. 

A described high priest is families, her role and meaning for parentcraft in theoretical part. 

Introduced role of the father trough history and her changing is time, father’s authority and 

occurrence of new fatherhood hereinafter trough. 

Goal of a dissertation was to present role of a father via history and to find out with the help of 

looks of both opinions of educators and assistants of educators, if cooperation of a father is been 

with kindergarten, role and authority changed a father.  

Results of research, that was found out among professional workers of kindergarten, indicated, 

that cooperation of a father had picked up with kindergarten in comparison to past results of 

research pointed. Also role of a father is active more in education of a child today as once. He is 

been, authority modified according to professional workers, as they think, that fathers are more 

indulgent to their children today as once. 

 

KEYWORDS: family, kindergarten, authority, new fatherhood, cooperation 
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1 UVOD 

 

V preteklosti je bila vloga očeta v druţini skrbstvena, kar pomeni, da je finančno preţivljal 

druţino. Moška in ţenska opravila so se strogo razlikovala in oba sta vedela, kakšna je njuna 

vloga. Naloga mame je bila skrb za otroke in dom, oče pa je odhajal na delo. V sedanjosti je slika 

nekoliko drugačna, saj je poleg očeta zaposlena tudi mama in skupaj preţivljata druţino. Tako 

mater, ko pride iz sluţbe, čaka še veliko dela, pri katerem ji pomaga tudi oče otroka, če ţivijo 

skupaj. Zaradi drugačnega načina ţivljenja posameznikov v druţini in današnji druţbi, so se 

tradicionalne vloge očeta in matere v marsičem spremenile. Danes marsikatero nalogo, ki je 

nekoč tradicionalno »pripadala« materi, opravlja oče. Vzgoja otrok ni več dolţnost samo mame, 

ampak obeh staršev. Oče se danes tudi ni pripravljen več odreči vzgoji, ţeli biti prisoten pri 

rojstvu otroka, skrbeti za otrokove fiziološke in čustvene potrebe, ţeli biti preprosto del 

otrokovega aktivnega ţivljenja. Otrok je navezan na oba starša, ju ima rad in si ţeli, da bi z 

obema preţivel kar največ časa. 

Kot bodoča vzgojiteljica se zavedam, da bom imela s starši veliko stikov – z mamo in očetom. 

Skupaj s starši otroka bom pripravljala okolje za čim boljši razvoj otrokovih potencialov. Da 

bom pri svojem delu čim bolj uspešna, bom najprej s pomočjo literature in dozdajšnjih raziskav 

preučila in opisala vlogo, naloge in avtoriteto očeta v druţini nekoč in danes. Osredinila se bom 

na poglede strokovnih delavk vrtca na spremenjeno vlogo očeta pri vzgoji otroka danes. 
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2 DRUŽINA  

2.1.  OPREDELITEV POJMA DRUŢINA 

 

»Druţina je skupina ljudi, ki je na zakonit način povezana v sistem ţenitnih in sorodstvenih vezi 

ter na urejen način opravlja določeno (skupno) delo. Temu delu na najsplošnejši ravni rečemo 

biološka in druţbena reprodukcija: rojevanje in vzgoja otrok« (Rener idr., 1995, str. 11). Glede 

svoje strukture (prepričljivost in prepoznavnost) je, kot piše Gradišar (2005), njen pomen tudi v 

sistemskem in dinamičnem procesiranju. Da druţina lahko opravlja svoje druţinske naloge in 

svojo vlogo, mora spoštovati pravila in meje, biti avtonomna ter se prilagajati notranjim in 

zunanjim pogojem in zahtevam, kot tudi relacijam in hierarhiji moči (prav tam, str. 19). V. Satir 

(1995) meni, da je druţina edini kraj na svetu, na katerem si vsakdo izmed nas ţeli, da bi lahko 

bili uspešni, si zvišali samovrednotenje in si pomirili razbolelo dušo. Druţina nam nudi osebno 

rast, ki nas obogati. »Da bi nam uspelo te cilje doseči in postati resnično polni ţivljenja, je treba 

druţino nujno nenehno opazovati, spreminjati in preoblikovati. Samo v odprtem druţinskem 

sistemu lahko to tudi uresničimo« (prav tam, str. 115). 

Po definiciji OZN (v Rener idr., 2006) je druţina sestavljena iz vsaj enega (odraslega) človeka 

ali skupine ljudi. Ta skupina se imenuje druţina in njena naloga je skrb za otroke. Zdi se, da je 

taka definicija zares inkluzivna. OZN je predlagal tipologijo druţin na podlagi razdelitve na: 1. 

jedrne druţine (biološke in socialne jedrne druţine staršev in otrok, enostarševske druţine in 

adoptivne druţine); 2. razširjene druţine (tri- in večgeneracijske druţine, poligamne razširjene 

druţine in plemenske razširjene druţine); 3. reorganizirane druţine (dopolnjene ali vzpostavljene 

druţine, ţivljenje v skupnostih (komunski način ţivljenja) in reorganizirane skupine istospolnih 

partnerjev). Po definiciji druţine sta zakonca (ali kohabitirajoča partnerja) druţina, tudi če 

nimata otrok. To lahko pomeni, da jih nikoli nista imela ali pa sta jih imela in so zapustili 

druţinsko gospodinjstvo (prav tam, str. 16–19). 
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C. Gradišar (2005) meni, da je »druţina gravitacijsko in vrednostno središče temeljnega 

človeškega odnosa. Je mesto sobivanja in smisla skupnega ţivljenja« (str. 38–39). Druţinski 

procesi v avtonomnih in skupnostnih vprašanjih potekajo predvsem v središču posamične zavesti, 

hkrati pa prek stabilnejše samoregulacije vključujejo tudi svoje aktivne odgovornosti za obstoj in  

razvoj druţine v celoti. Na ta način lahko druţina še vedno ostane osnovna celica na vseh 

področjih. Predvsem na intimnem in socialnem. V tem je njeno bogastvo in poslanstvo (prav 

tam). Perko (2008) opiše druţino kot sistem, ki je sestavljen iz podsistemov ali komponent. 

Slednji so lahko odprti, zaprti, ţivi ali neţivi. Avtor uvršča druţino v  vedno ţiv, odprt sistem, ki 

komunicira z okoljem. Zanj je značilno, da je vedno v gibanju, torej aktiven in da so pravila ter 

vloge v njem prilagodljive. Pozitivna povratna informacija sistemu omogoča spremembe. Če bi 

bila druţina zaprt sistem, z okoljem ne bi komunicirala in bi teţila k neredu in mirovanju, pri 

čemer ne bi imela moţnosti za preobrazbo. Značilen je mehanizem negativne povratne 

informacije. »Ta ohranja sistem zaprt, okostenel in stabilen. Konflikti staršev se prenašajo na 

otroke« (prav tam, str. 146–147). 

G. Čačinovič Vogrinčič (1998) piše, da je »druţina majhna skupina« (str. 128–130). Njene 

posebnosti pa jo razlikujejo od vseh drugih majhnih skupin. V druţinski majhni skupini je 

bistven odnos med otrokom in odraslim. Ta odnos določa dogajanje v druţini med generacijo 

staršev in generacijo otrok. Druţina ga je primorana vedno znova organizirati in predstavlja 

bistvo. Člani v druţini se zavedajo, da so vzajemno odvisni eden od drugega. Poskušajo se 

zaščititi, si pomagajo in so solidarni. Teţijo k neodvisnosti in lojalnosti (prav tam). Trstenjak 

(1974) meni, da moramo druţino braniti, opravičevati in na novo utemeljevati. Zavedati se 

moramo, da je njen pomen zelo pomemben za nas in da ne bo propadla, ampak nasprotno, da bo 

prešla v novo obliko, ki bo še bolj smiselna in bogatejša za izkušnje. Prav tak poseg v njene 

človeške, psihološke in druţboslovne osnove nam bo obenem odprl novo podobo moderne 

druţine in zakonskega ţivljenja (prav tam, str. 10). 
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2.2.  VLOGA DRUŢINE 

 

Brajša (1987) opredeljuje starša kot dve odrasli osebi, ki skrbita za svoje otroke, jih negujeta in 

poskrbita za njihovo vzgojo. Za otroka pa starša predstavljata skupnost, ki oblikuje njihova 

stališča. Otrok se s pomočjo staršev postopoma vključuje v skupnost. Avtor navaja pet stopenj 

medosebnih sistemskih značilnosti skupnosti staršev: 1. stopnja povezanosti staršev pri vzgoji 

lastnega otroka; 2. stopnja odprtosti; 3. stopnja recipročne organiziranosti; 4. stopnja 

pripravljenosti za spreminjanje; 5. stopnja skupne uspešnosti. Da bi se otrok razvil v zrelo 

osebnost, mora odraščati v kakovostnih medsebojnih odnosih, kar je še zlasti pomembno za 

zgodnje otroštvo. Odprto materinstvo in emancipirano očetovstvo kot oblika partnerstva staršev 

sta mogoča samo v medsebojno odprti, skupno organizirani, proţni in uspešni roditeljski 

skupnosti (prav tam, str. 113–115). 

Z. Zalokar Divjak (2000) meni, da druţina predstavlja središče, kjer se najprej počutimo varne in 

se učimo, kako ţiveti drug z drugim in drug za drugega. To pa je velika odgovornost in velja 

vanjo vlagati svojo energijo in svoj čas v popolnosti. Le tako se bomo lahko vedno znova 

odločali za druţino (prav tam, str. 18). Druţina ni le vmesni člen med posameznikom in druţbo. 

Njena naloga je, da otroka pripravi na vključevanje v širši socialni in kulturni prostor, obenem pa 

posreduje norme in vrednote, ki veljajo v neki širši kulturi. Druţina se mora okolju prilagajati in 

mu ne sme biti tuja, saj mu bo tuj tudi otrok. Posredovati mu mora sporočila okolja, da se bo 

lahko otrok z njimi seznanil, jih prepoznal in se ustrezno odzval. Vlogo vsakega člana v druţini 

ne določajo samo širše sociokulturne norme, temveč tudi razmere v druţini. Prav tako je vloga 

odvisna od razvojnega obdobja in dejavnikov lastne osebnosti posameznikov (Ţmuc Tomori, str. 

9–11).  

Starši se po mednarodnih raziskavah v zahodni Evropski uniji (Gradišar, 2005, str. 43) 

opredeljujejo za najpomembnejše vzgojne vrednote v druţinah, ki so sicer razvrščene po 

naslednjem vrstnem redu: odgovornost, tolerantnost, obzirnost, lepo vedenje, samostojnost, 

radoţivost, odločnost, prilagajanje, ustvarjalnost, etičnost. »Vključenost obeh staršev v vzgojo, 

nego in v skrb za otroke je pomembna zaradi enakih moţnosti in enake obravnave obeh staršev 

pri zaposlovanju (in drugje) pa tudi zaradi koristi za osebnostni razvoj otroka« (Zavrl, 1999, str. 

14). 



Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka                                                              Jasmina Peterle 

5 

 

Vloga matere se razlikuje od vloge očeta. Rugelj (2000, str. 859–863, v Perko, 2008) navaja, da 

mater otroku ustvarja in omogoča varno zatočišče za razvoj ţe med nosečnostjo in od 'zunaj' 

nevtralizira njegova negativna doţivljanja. Očetova vloga pa je od vsega začetka drugačna. Ta 

mora vzdrţevati stike s svetom, z zunanjim okoljem. Oče mora materi ves čas nuditi pomoč, da 

se lahko vrne v vlogo ţene oz. spolne partnerke in da pri tem ne opusti vlogo matere. Z njegovo 

pomočjo se mater izvije iz simbiotične regresije. Starša se dopolnjujeta v svojih vlogah pri vzgoji 

otrok in pri tem se zahteva usklajenost (prav tam, str. 178–180). 

E. Kompan (v Perko, 2008) piše, da se morata oče in mati zavedati, da je njuna vloga pri razvoju 

in potrebah sinov ali hčera povsem drugačna in da je ta razlika pomembna. Za sina je zelo 

pomembno, da ima ob sebi očeta in da gradi svojo osebnost ob njem, saj mu mati ne more nuditi 

bistva, kaj pomeni biti moški. Še najbolj pomemben pristen stik z očetom je v obdobju 

adolescence. Takrat namreč sinovi sprejmejo pravila in razvijejo samega sebe. Oblikuje se tudi 

vedenje. Tako je sin sposoben navezati zrele odnose z materjo pa tudi z drugimi ţenskami. 

Povezave deklic z materjo in očetom se razvijajo na drugačen način. Deklice hitreje in laţje 

naveţejo stik z zunanjim svetom kot dečki. Hči potrebuje očeta za vzpostavljanje pristnega stika 

s svetom. »Ob očetu se nauči, kaj pomeni biti ţenska, ob moškemu pa, kaj v resnici pomeni 

zunanji svet« (prav tam, str. 182–183). 
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2.3. POMEN DRUŢINE ZA VZGOJO OTROK 

 

V prvem ţivljenjskem obdobju prevladuje otrokova teţnja po podrejanju. Praper (1997, v Kroflič, 

1997) opisuje to otrokovo teţnjo z razlogom, da je dojenček z materjo psihično zlit v eno. Z njo 

je bil biološko povezan in mu to, potem ko pride na svet, nadomešča to povezanost. Dojenček k 

temu teţi zaradi fiziološkega primanjkljaja. Pri dojenčku je večji kot pri katerem koli ţivalskem 

mladiču. Podobno teţnjo pa ima tudi mati otroka. Ţeli si, da otrok ostane del nje in obenem, da 

odraste. Potreba, da smo ljubljeni, sprejeti in se počutimo varne nas, spremlja celo ţivljenje. 

Kasneje se pridruţi še potreba po samostojnosti. Nekateri to obdobje poimenujejo simbioza, 

drugi pa zrcalni stadij (prav tam, str. 39). V tem obdobju mati predstavlja ščit, ki varuje otroka 

pred zunanjim svetom. Ker pri otroku prevladuje teţnja, da se podredi avtoriteti pomembnega 

Drugega, materi dodeli brezpogojno avtoriteto (Devjak, 2010, str. 83). 

Danes se srečujemo z ogromno primeri fiksacije simbiotske faze, ki pa lahko proizvedejo 

patološki narcizem. Očetje so zelo zaposleni ter odsotni in zaradi tega se matere počutijo 

preobremenjene, z občutki krivde in napadi tesnobe. Utrujenost in veliko opravil povzročijo, da 

se počutijo, da za otroka nimajo dovolj časa. Njihov najpogostejši odziv je pretirana 

popustljivost. Otroka velikokrat tudi podkupujejo, to pa še bolj poglobi simbiotsko zvezo. 

Ohranitev simbioze na silo proizvede vampirsko ljubezen. Vsekakor to ni normalen otrokov 

razvoj, saj ta teţi k iskanju lastne identitete postopno. Na ta način se otrok osamosvaja počasi. V 

ta proces pa moramo šteti tudi obdobje Ojdipovega kompleksa, v katerem pride do ponovne 

podreditve neki novi obliki avtoritete, vendar ta ni nujno zavezujoča. Otrok identiteto išče preko 

identifikacije, na kateri temelji človekov pogled na svet. Pomembni objektni odnosi se 

ponotranjijo in zapolnijo z vsebinami. Začne se ţe v fazi simbioze. Jacobson jo imenuje 

primitivna emocionalna identifikacija. Rečemo ji tudi imaginarna identifikacija. Problematična je, 

ker idealna podoba ne obstaja, saj ne moremo ugajati vedno in vsakomur. Otrok jo išče v 

nedogled in je nikoli ne najde. Obenem ne ve, da se je ujel v skrito avtoriteto pomembnega 

Drugega, ki vztraja pri tem. Ojdipov kompleks se uspešno razreši, ko se preseţe simbiotska 

navezava. Nastane nova oblika simbolne identifikacije (Kroflič, 1997, str. 39–42). Ko se 

kompleks razreši, je prisotna napetost zaradi rivalske »tretje osebe«, kar zmoti idilično simbiozo. 

Očetovska vloga nam na podlagi te teorije ponudi spoznanje, da je nepogrešljiva za druţinsko 
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vzgojo. Oče ni le tekmec za materino naklonjenost, ampak oznanja tudi zakone, pravila, zahteve 

in pozive. Otrok vstopa v nove odnose in na naraven način se rahlja tesna povezanost z materjo 

na čustvenem področju, kar bi lahko ogrozilo njegov proces osamosvajanja (Kroflič, 1997, str. 

42–45). Tudi Arenes (2003) piše, da se otrok pri Ojdipovem kompleksu zelo naveţe na starša 

nasprotnega spola in tekmuje s staršem istega spola. Tega se otrok ne zaveda. Oče je prisoten pri 

vzgoji otroka in ne oznanja samo avtoritete in zahtev. Ni več oddaljeni lik, ampak je 

enakopraven v druţinski skupnosti in pri vzgoji otroka. Otrok tako ne ostane sam v svetu ţensk 

in je zato bolj odprt za druge resničnosti. Oče, ki je vključen v vzgojo otroka ţe v zgodnjem 

otroštvu, postane podoba prvotne navezanosti, prav tako kakor mati (prav tam, str. 41–42). 

Hirschfeld (2001) meni, da je starševstvo skupna naloga. Oče je lahko fizično prisoten, čustveno 

pa ne. Pri vzgoji otroka malo sodeluje in zavedati se mora, da to zelo negativno vpliva na 

otrokovo inteligenco, samopodobo, smisel za humor, motivacijo za učenje in na druge 

pomembne lastnosti. Da bi bil dober oče ne pomeni, da se mora naučiti biti mama. Mame so 

modre, čudovite, bistvene, vendar pa niso edini roditelj, ki ga otroci potrebujejo (prav tam, str. 

50). Tudi Perko (2008, str. 168) meni, da »naravni proces druţinske dinamike in razvoja otroka 

terja tudi različni vlogi očeta in matere v odnosu do njunega otroka«. Prvih štiri do pet let je v 

razvoju materinih, potem pa otrok obrne »psihološke sile« k očetu. To zlasti velja za sinove. Ta 

proces prehoda je neboleč, če sta starša osebnostno dovolj močna. Ko se otrok obrača k očetu, ne 

pomeni, da matere ne potrebuje več. Očetovska vloga mu daje moč, da postavlja pravila, zahteve, 

omejitve. Otrok se tako spoznava z realnostjo zunanjega sveta. Če sta starša zreli in močni 

osebnosti se zavedata in si dopuščata, da sta za vzgojo pomembna oba. Njuni različni vlogi 

prispevata k otrokovemu boljšemu počutju. Starša sodelujeta in si pomagata (prav tam, str. 168–

169). 
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3 VLOGA OČETA  

3.1.  VLOGA OČETA  SKOZI ZGODOVINO   

                                       

V človeški zgodovini so očetu odrejali različne vloge. Tisočletja nazaj so obstajale zdruţbe 

lovcev in nabiralcev in večina današnjih zdruţb se je razvila iz njih. Moški so opravljali različne 

naloge. Z lovom in ribolovom so poskrbeli za hrano. Bojevali so se in branili svoje ozemlje in 

ţivljenje plemen ter opravljali verske obrede. Ţenska je skrbela za ţivljenje znotraj druţine, 

moški za dogajanje zunaj nje. Ko se je razvila razredna druţba, so se oblikovali novi načini 

preţivetja in vloge so se razdelile. Diferenciacija dela je spremenila vprašanje lastnine, 

obdelovanje zemlje in ţivinoreje. Mati je otroke negovala, jih vzgajala in skrbela za vse njihove 

potrebe, oče pa je zahteval disciplino in upoštevanje pravil. S tem je otroke prilagajal na 

stvarnost izven druţine. Obremenitve zunaj druţine so bile veliko teţje kot znotraj nje (Ţmuc 

Tomori, 1989, str. 39).  

V hebrejski druţini je vso oblast v druţini imel oče, ta je bila patriarhalna in razširjena ter mu je 

prepuščala vse ključne odločitve. Od njega pa je pričakovala, da bo skrbel za njeno brezskrbnost. 

Oče je od vseh članov zahteval popolno poslušnost in pokornost, tako od matere kot tudi od 

otrok. Oče v starem Rimu je prav tako imel vso moč v druţini. Zakonsko je bilo določeno, da 

odrasli, predvsem očetje, lahko telesno in čustveno zlorabljajo odraščajoče člane druţine. V 

fevdalnem obdobju in kasneje med velikimi gospodarskimi spremembami je oče v druţini 

obdrţal vlogo najpomembnejšega člana v druţini. Bil je glasnik in skrbnik svoje druţine. 

Zagovarjal je pravila, ki so bila pomembna v širšem okolju in jih je posredoval otrokom. Odločal 

je o druţinskih vprašanjih in kaznoval vedenje, ki zanj ni bilo sprejemljivo. Industrializacija je 

prinesla velike spremembe tudi v druţino. Oče je bil zunaj doma zaposlen in je bil v druţini malo 

prisoten. Te velike spremembe so zapletle in preprečile oblikovanje lika očeta in moškega. V 

opisu moškega in očeta, ki je ţivel v mestu na začetku 20. stoletja, je še vedno njegov čustveni in 

osebni prispevek k druţini v ozadju, je pa poudarjena njegova funkcija skrbnika. Če ga 

primerjamo z očetom v kmečki druţini, je njegov vpliv na druţino bistveno manjši, saj je v 



Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka                                                              Jasmina Peterle 

9 

 

vzgoji otrok zelo malo sodeloval. Ob tem liku očeta se je začela počasi razvijati vloga moškega 

in očeta, ki ni več »tradicionalna«, temveč »moderna« (Ţmuc Tomori, 1989, str. 40–44). 

Jull (2011) piše, da je bilo v naši zgodovini veliko odsotnih očetov. To so bili osamljeni patriarhi 

na čelu druţinske strukture. Očetje so bili zelo redko prisotni, tako čustveno kot fizično. Trudili 

so se prevzeti vodilno in odločilno vlogo, ampak jim to ni najbolje uspevalo. Bili so nevidni in 

svoji druţini zelo malo v oporo. Nova generacija očetov šestdesetih let potem ni imela nobenih 

vzorov, po katerih bi se lahko ravnala. Če se ozremo na plemenske poglavarje ali patriarhe iz 

zgodnjih biblijskih časov, ugotovimo, da niso imeli le ponosa, ampak tudi osebno dostojanstvo. 

Industrializacija druţbe je to dostojanstvo v zelo kratkem času uničila in to se je preneslo tudi v 

druţinsko hišo, v kateri so morali biti druţinskemu poglavarju poslušni ţene in otroci (prav tam, 

str. 9–10). Tudi Arénes (2003, str. 13) piše, da »je oče imel vlogo glavne avtoritete in 

kaznovalca« (str. 13–14). Iz očetovskega rodu se je pojavila patriarhalna ureditev, ki se je 

pojavila poleg materinskega rodu. Ta ureditev je zajela vse civilizacije. Očetje so odigrali vlogo 

socializacije in vzgoje z dominacijo, s katero so ţeleli utrditi obstoj svojega potomstva (prav 

tam). Tradicionalna moška vloga ni poudarjala pomena čustev in socialnih spretnosti, 

rahločutnost in neţnost sta bili prepovedani in nista bili cenjeni lastnosti. »V nasprotju s tem pa 

so bile odlike modernega moškega druţabna spretnost in sposobnost za nekonfliktne stike ter 

sodelovanje z drugimi. Tudi v vzgoji in odnosu do otrok je bil moderni moški manj 

avtoritativen« (Ţmuc Tomori, 1989, str. 44). 

Z. Skušek (1993, v Zavrl, 1999) piše, da je bila vloga očeta jasna in neproblematična, vse dokler 

to ni vplivalo na druţbena razmerja. Ko so se spremenila razmerja med spoloma in generacijami, 

se je uveljavila preobrazba gospostva nasploh. Patriarhalni obrazec ni bil več jasen in trden. 

Ţenske niso bile več v podrejenem odnosu v svoji druţini in se niso več pustile izkoriščati ter so 

se zavzele za svoje pravice (prav tam, str. 15). 
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3.2.  TIPI OČETOV 

 

Empirične raziskave kaţejo na različne tipe očetov. Russell (1995, v Rener, Humer, Ţakelj, 

Vezovnik in Švab, 2008) piše o štirih tipih očetov. Prvi so nezainteresirani očetje, ki jih ni veliko 

časa doma; drugi so tradicionalni očetje, ki preţivijo več časa doma, a se omejijo na igro z 

otroki; tretji so dobri očetje, ki pomagajo partnerkam pri negi in vzgoji otrok in četrti so 

netradicionalni očetje, ki so enakopravni v vzgoji otrok in opravilih znotraj druţine (prav tam, str. 

4). Badlock in Hadlow (2005, v Rener idr., 2008) sta se osredotočila na tipologijo sodobnih 

očetov, ki vključuje: 1. očete, ki skrbijo za red – otrokom predstavljajo avtoriteto in postavljajo 

pravila in se ne vpletajo v skrb in nego otrok; 2. očete, ki skrbijo za zabavo – otroke zabavajo in 

ne skrbijo za gospodinjstvo; 3. koristne očete – ob navodilih matere pomagajo tudi pri 

gospodinjskih opravilih in pri negi in vzgoji; 4. polno vključene očete, ki v enaki meri kot matere 

skrbijo za gospodinjstvo in druţino – starša sodelujeta, si pomagata ter izmenjujeta delo. 

»Večina očetov naj bi se umeščala v drugi in tretji tip; novega, polno vključenega očetovstva pa 

je še zelo malo« (prav tam, str. 23). 

V Sloveniji po mnenju T. Rener idr. (2008) prevladujeta dva modela očetovstva: tradicionalni oz. 

komplementarni in podporni model. Prvi ne predpostavlja večje udeleţbe očetov v skrbi za 

otroke. Očetje opravljajo bolj opravila, ki pripadajo moškemu. Kadar je treba so pripravljeni 

poskrbeti za otroka in druţinska opravila, vendar je to redko. V drugem modelu so očetje bolj 

aktivni, vendar skrb za otroke in druţinska opravila niso enakomerno porazdeljeni. Še vedno 

velja prepričanje, da so to bolj ţenska opravila. Pri prvem modelu je jasno, da večina opravil 

opravi ţenska, pri drugem pa očetje bolj participirajo v skrbi za otroke in druţinskem delu. 

Razumejo, da so ţenske preobremenjene in ţelijo pomagati, čeprav ni nujno, da pomagajo oni. 

Velikokrat vključijo tudi sorodnike (babice, dedke itd.) ali pa najamejo pomoč pri gospodinjskih 

opravilih in varstvu otrok ter storitve tudi plačajo (prav tam, str. 41–42). Craig (2006, v Rener 

idr., 2008) piše, da so po dozdajšnjih raziskavah očetje bolj vpleteni v skrb za otroke. Očetje so 

sposobni interakcije z otrokom, tako na čustveni ravni kot pri negi otroka. Obseg opravil, ki jih 

očetje opravijo, narašča. Če bodo očetje večkrat sodelovali pri skrbi za otroka, bodo to počeli 

tudi v prihodnje. Raziskave pa tudi kaţejo, da je aktivnost očetov večja ob koncih tedna (prav 

tam, str. 46). 
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3.3.  VLOGA OČETA  DANES 

 

Ţe Brajša (1987) je v svoji knjigi Očetje, kje ste? Razmišljal o tem, kakšen bo oče v prihodnosti. 

Predvideval je, da bosta starša enakopravna v skrbi za otroka. Oče se bo izmenjeval z materjo pri 

opravljanju starševskih nalog. Skrbel bo za blaginjo druţine, ne samo kot njen hranitelj, ampak 

za vse potrebe, tako ţene kot otrok. Sodeloval bo tudi v otrokovem čustvenem in socialnem 

razvoju, v vseh starostnih obdobjih in pri vseh teţavah; pri tem ne bo pomembno, ali je potomec 

moškega ali ţenskega spola. »Oče prihodnosti bo emancipiran oče, oče v najširšem pomenu 

besede, oče, ki se bo zavedal svojega očetovstva in se ne bo čutil odgovornega samo za spočetje 

in materialno oskrbo otroka, ampak tudi za njegov celotni razvoj« (prav tam, str. 105–107). J. 

Frykman (1996, v Zavrl, 1999) meni, da »očetje vsekakor niso več, kar so bili. Ne zgledujejo se 

več po liku suverenega patriarha, glave druţine, ki ukazuje ţeni in otrokom, hkrati pa tudi še niso 

zgradili nove identitete« (prav tam, str. 21). 

Oče vpliva na razvoj otrokove spolne vloge tako posredno kot neposredno, preko partnerskega 

odnosa. »Najpomembnejše so naslednje značilnosti očetovega vzgojnega dela: njegova lastna 

moškost, aktivno sodelovanje pri vzgoji, njegova čustva do otroka, sposobnost za ustrezno 

postavljanje omejitev ter čim bolj nepretrgana dostopnost in dosegljivost za otroka v vseh 

obdobjih njegovega razvoja« (Ţmuc Tomori, 1989, str. 95). Avtorica navaja, da so starši danes 

zelo ozaveščeni in imajo veliko znanja o tem, kaj je dobro za njihovega otroka. Zavedajo se, da 

sta za zdravo osebnost otroka pomembna oba starša. V vzgojo se pa še vedno, kljub temu dejstvu 

vključujeta različno. S tem ni nič narobe, če se starša spoštujeta, dopolnjujeta v vzgojnih slogih 

in ne nasprotujeta eden drugemu. V nekaterih druţinah se oče zelo veliko ukvarja z otrokom in 

veliko sodeluje pri negi otroka (Ţmuc Tomori, 1989, str. 64–65). »Vključeni oče je odgovoren 

starš, ki v druţini prevzame svojo vlogo – ekonomsko, druţbeno in čustveno« (Ţabkar, 2012, str. 

323). Oče skrbi za svojo druţino v vseh pogledih. Je avtoritativen, kar pomeni, da ni permisiven, 

dopušča in zna vzpostaviti do otroka pristna čustva, ki izraţajo toplino. Zanima ga vse kar se 

dogaja z njegovim otrokom. Je duhovno zrel in zna preudarno razsoditi v korist vseh druţinskih 

članov. Je pozitivno naravnan do sebe, otrok in druţbe (prav tam). 
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Hochschild (1997, v Švab, 2001) piše, da je »novo očetovstvo v postmodernosti definirano 

predvsem z večjo vpletenostjo očetov v (nova) razmerja z otroki. Sodobni očetje si ţelijo bolj 

skrbeti za otroke in s svojimi otroki vstopajo v tesnejša razmerja kot njihovi očetje, pripravljeni 

so povečati svojo participacijo, še posebej, če so njihove partnerke zaposlene, vendar njihov 

način participacije vključuje prijetnejša, manj rutinska, nezavezujoča opravila, medtem ko so 

partnerkam prepuščena vsa druga opravila in skrb« (prav tam, str. 125). 

3.4.  VLOGA OČETA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Brajša (1987) je zapisal, da je oče sestavni del »socialne maternice«. »Moški v tej začetni fazi 

starševstva ni samo spolni partner bodoče mame, ampak je tudi bodoči oče skupnega otroka« (str. 

75–76). Biološki dogodek spolne zdruţitve ima mogoči končni rezultat rojstvo novega 

človeškega bitja. Oče ima pravice in obveznosti pri nastanku človeškega bitja. Otroka oče ne rodi 

in se v njem ne razvija telesno, ampak to ne zmanjša njegovega poslanstva in bistva. Oče je za 

otroka velikega pomena in otroku ne nudi samo materialnih, prostorskih in finančnih pogojev, a 

iz tega razloga se ga velikokrat odriva na obrobje dogajanja (prav tam). »Moški postane biološki 

oče, ko se mu rodi otrok, v generativnem smislu pa postane oče šele s svojo skrbjo, nego in 

vzgojo otroka. Prvi vidik je biološko dejstvo, drugi pa odločitev in se izraţa v čustvenem 

medosebnem odnosu« (Steničnik, 2012, str. 414). Vloga očeta okoli prvega leta starosti otroka je 

predvsem posredna; najpogosteje se ukvarja z dojenčkom, skrbi tudi za dobro počutje mame in 

se čustveno naveţe na otroka, kar pomeni, da sodelujeta v igri, sproščenih odnosih in v sprehodih 

(Devjak, 2013, str. 120). 

»Otrok svojega očeta doţivlja zelo močno. Kakovost njunega odnosa mu govori o lastni 

vrednosti. Zaupanje v očeta je izvor otrokovega zaupanja vase in njegove samozavesti« (Ţmuc 

Tomori, 1989, str. 7–8). Otrok se po svojem očetu zgleduje, je nanj ponosen in srka vse, kar oče 

naredi. Otroku je pomembno, kakšno je očetovo mnenje o njem. Ţeli si potrditve, da ga oče 

opazi in pohvali. Trudi se in si prizadeva, da bi »zrasel« v očetovih očeh (prav tam).  
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T. Devjak (2013) meni, da je ima oče zelo pomembno vlogo pri negi in vzgoji otroka. Očetje so 

vedno bolj dejavni in ni več razlik v vsakodnevnih opravilih. »Očetje danes radi vzgajajo in 

negujejo« (prav tam, str. 120). A. Švab (2006, v Steničnik, 2012) je s sodelavci naredila 

raziskavo o pojavu novega očetovstva pri nas. Raziskava je pokazala, da očetje v veliki večini 

sodelujejo pri večini aktivnostih, ki so povezane z njegovim otrokom, med partneričino 

nosečnostjo. »Njihova udeleţba je bila izrazita v aktivnostih, kot so: priprava prostora za 

novorojenčka, udeleţba na ultrazvočnih preiskavah in na tečajih za starše« (prav tam, str. 411). 

3.5.  AVTORITETA  OČETA 

 

Zavrl (1999) meni, da je uspešen oče tisti, ki svojo vlogo oblikuje s potrebami in normami 

znotraj druţine in znotraj socialnega in kulturnega konteksta. To zelo pozitivno vpliva na 

otrokov razvoj. Očetova vpletenost v različne vsakdanje okoliščine ima lahko pozitivne ali 

negativne posledice. To velja tudi v primeru, ko je vpletenost nizka (prav tam, str. 142). »Ko so 

očetje zaposleni in prepustijo skrb za otroke materam, se poveča nevarnost pretirane materinske 

skrbi in prevelikega zaščitništva. Zmanjšan vpliv očeta znotraj druţine pa se odrazi tudi na 

zmanjšani očetovi avtoriteti. Ta se vse bolj spreminja v starševsko avtoriteto« (Zavrl, 1999, str. 

17). 

Skupna točka analiz očetovstva v postmodernosti je v tem, da je začela upadati očetovska 

avtoriteta, predvsem patriarhalna. Zakaj je tako? Eden od dejavnikov je zagotovo participacija 

ţensk na trgu delovne sile. S tem so postale tudi ekonomsko neodvisne. Vendar to ni edini 

dejavnik, ki je sproţil upad avtoritete. Če bi bil edini dejavnik, bi bil oče samo materialni 

preskrbovalec druţine, vendar to ne drţi. Proces je odvisen od več dejavnikov. Od zamenjave 

druţinskih vlog, do ideologije nuklearne druţine, do spreminjanja druţinskega ţivljenja (Švab, 

2001, str. 124–125). Inglehart (1997, v Švab, 2001) govori o »iroziji institucionalne avtoritete, ki 

se odvija vzporedno z obratom od materialističnih k postmaterialističnim vrednotam. Za prve je 

značilno spoštovanje avtoritete, postmaterialisti pa avtoriteto zavračajo« (prav tam, str. 125). 

Arenes (2003) meni, da imajo nekateri starši danes velike teţave z uveljavljanjem avtoritete. Po 

njegovem mnenju se starši ne znajo razlikovati od svojih otrok, ker se preveč istovetijo z njimi. 
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V okviru osebnih vrednot in izbire je nujno, da tudi sami ţivimo skladno z vrednotami, ki jih 

posredujemo otrokom. Z njimi se ne smemo pogajati v nedogled (prav tam, str. 133–134). Perko 

(2008) meni, da avtoriteto v smislu postavljanja meja v druţini predstavlja oče. Ta ne postane 

avtoriteta zaradi svojega poloţaja do otrok, ampak si mora to avtoriteto »zasluţiti«. Zasluţi si jo 

tako, da svojim otrokom postane vzgled. To pomeni, da se njegove besede, navodila in zahteve 

odraţajo tudi v njegovem vedenju in ţivljenju (prav tam, str. 177–178). 

3.6.  NOVO  OČETOVSTVO 

 

Švab (2001) piše, da je novo očetovstvo zanimiva tema, ampak tudi problematika, o kateri ni 

najti enotne intepretacije. »Današnje analize novega očetovstva vse prevečkrat ostajajo le na 

površini in ga raziskujejo le v njegovi pojavnosti, predvsem v primerjanju s podobo modernega 

očeta. Le redko natančneje problematizirajo druţbene pomene očetovstva, zlasti v razmerju do 

materinstva, ter analitične kategorije razumevanja (modernega) očetovstva v druţboslovju« (str. 

115–116). Če ţelimo to razumeti bi se morali osredotočiti na temelje moderne druţine. Bolje bi 

morali spoznati očeta, ki se je pojavil v moderni druţini in kakšna je pravzaprav obseţnost 

njegove vloge (prav tam). Očetje se danes spreminjajo, sploh če pogledamo očete generacije 

nazaj. Moška identiteta pridobiva nove razseţnosti. Spreminja se tudi ideologija očetovstva 

nasploh na druţbeni ravni. »Današnji očetje so v primerjavi s svojimi očeti dejansko aktivnejši 

očetje. Današnji moški se zavedajo pomembnosti svoje starševske vloge in pričakovanj, da so 

aktivnejši očetje« (Rener idr., 2006, str. 78–79). 

»Današnje pojmovanje odsotnosti/prisotnosti očeta je namreč bolj kot z materialno preskrbo 

definirano skozi diskurz alokacije druţinskega dela ter skrbi in nege za otroke« (Švab, 2001, str. 

120). Pomen druţine je predvsem v tem, da se poudarja otroka in se vanj tudi usmerja dejavnosti. 

To poimenujemo protektivno otroštvo (prav tam). 
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Novo očetovstvo oz. aktivno očetovstvo nam nedvomno prinaša nejasnosti. Na pot se mu 

postavlja veliko ovir in napoved za prihodnost ni ravno bleščeča. Največja ovira so neenakosti 

med spoloma. Te so na ţalost še vedno močno zakoreninjene v zasebnosti, pa tudi na splošno v 

druţbi. Čeprav razmere kaţejo, da smo odpravili neenakosti med spoloma v izobraţevalnih 

sistemih, na trgu delovne sile in v ustanovah, ki so usmerjene k posamezniku, pa vse kaţe na to, 

da neenakosti še nismo popolnoma odpravili v druţinskih ustanovah. Pri razumevanju novega 

očetovstva je pomembno tudi, kako razumemo pomembnost zaposlitve in pomembnost otroka 

(McDonald, 2000; Nentwich, 2008, v Rener idr., 2008, str. 68).  Sunderland (v Nentwich, 2008; 

Rener idr., 2008) ugotavlja, da se novo očetovstvo izkazuje skozi spremembe v uresničitvi 

očetovskih aspiracij. Moška identiteta se je spremenila, saj si moški prizadevajo, da bi bili 

vpleteni v skrb in vzgojo svojih otrok. Temu pripomore tudi ideologija novega očetovstva, ki se 

je vsrkala v vse mediatorje. Je pa v vsakdanjem ţivljenju ta premik še zelo počasen. »Očetova 

dejanska vpletenost se izkaţe za počasen proces, za revolucijo, ki se še ni zgodila. Medtem ko je 

ţenska kot mati še vedno parcipirana kot glavna starševska vloga, je moški kot oče predvsem 

»oče za skrajšan delovni čas«, »zabavljač otrok« in »materin pomočnik« (prav tam, str. 69). 

Sociologi govorijo o pomenu novega očetovstva in to poimenujejo tudi aktivno očetovanje. S 

tem mislijo tudi, da so očetje bolj vpleteni v druţinsko ţivljenje. Večinoma se ukvarjajo z 

njegovo vlogo v nuklearni druţini, vendar pa je novo očetovstvo vse prej kot omejeno samo na 

aktivno očetovanje v nuklearni druţini. V današnjem času je vse več razvez in treba se je 

ukvarjati tudi s starševanjem po razvezi. Ker se sociologi tega zavedajo, se novo in aktivno 

očetovstvo povezuje tudi z enostarševskimi in reorganiziranimi druţinami, kar se sprva ni 

povezovalo z aktivnim očetovstvom. Ustvarjajo se nove dimenzije očetovstva v kontekstu 

starševstva. Vpletenost očetov v druţinsko ţivljenje dobiva nove razseţnosti. V starševanje se 

vključujejo tudi socialni očetje, to so novi partnerji, ki skrbijo in sodelujejo pri vzgoji in skrbi za 

otroka. Danes se torej vzpostavljajo novi pomeni starševstva (Rener idr., 2008, str. 35–36). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1.  NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

Namen in cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšno vlogo pri vzgoji predšolskega otroka je imel 

oče nekoč in kakšno ima danes. Ţelim ugotoviti ali se avtoriteta očeta v sedanjosti razlikuje od 

avtoritete očeta v preteklosti. Zanima me tudi pogled strokovnih delavcev vrtca na vlogo očeta 

pri vzgoji otrok in kako bi opredelili sodelovanje očeta z vrtcem. 

4.2.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Raziskovalna vprašanja 

Skladno s cilji diplomskega dela sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R 1: Ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice opazijo teţnjo očetov po večjem sodelovanju z 

vrtcem kot v preteklosti? 

R 2: Katerih oblik sodelovanja z vrtcem se po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic očetje 

najpogosteje udeleţijo? 

R 3: Katere vloge očeta pri vzgoji otroka so bile po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

pomembne v preteklosti?  

R 4: Katere vloge očeta pri vzgoji otroka so po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

pomembne v sedanjosti? 

R 5: Kakšna je po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic avtoriteta očeta danes? 

R 6: Kako se po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic avtoriteta očeta razlikuje od 

avtoritete očeta v preteklosti? 
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Hipoteze 

H 1: Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se zaznava teţnja po večjem sodelovanju 

očetov z vrtcem v sedanjosti kot preteklosti. 

H 2: Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se kaţejo razlike v pogostosti sodelovanja 

očetov z vrtcem v sedanjosti kot v preteklosti. 

H 3: Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se pojavljajo razlike pri prevzemanju vlog 

očetov v preteklosti. 

H 4: Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se pojavljajo razlike pri prevzemanju vlog 

očetov v sedanjosti. 

H 5: Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je avtoriteta očeta v sedanjosti manjša kot v 

preteklosti. 

H 6: Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se pojavljajo razlike pri avtoriteti očeta v 

preteklosti in sedanjosti. 

4.3. RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, 

ki temelji na empirični metodologiji. Za raziskovanje sem uporabila kvantitativni raziskovalni 

pristop, v okviru katerega sem skušala s prilagojenim anketnim vprašalnikom, ki ga je sestavila 

Tanja Rozina za potrebe svoje magistrske naloge z naslovom Pogled vzgojiteljev/-ic predšolskih 

otrok in njihovih pomočnikov/-ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka, ugotoviti mnenje vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic o vlogi očeta pri vzgoji predšolskega otroka.  
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4.4.  RAZISKOVALNI VZOREC 

 

V vzorec raziskave o mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o vlogi očeta pri vzgoji 

predšolskega otroka je bilo vključenih 99 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki so zaposlene v 

Vrtcu Ciciban Ljubljana, v katerem sem zaposlena tudi sama, v Vrtcu Kekec Grosuplje in v 

Vrtcu Ivančna Gorica. Vzorec raziskave je bil izbran namensko in priloţnostno. Raziskava je 

potekala v juniju 2016. Vsi anketiranci so ţenskega spola. 

Razdeljenih je bilo 120 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa 99 – 54 (54,5 %) pomočnic 

vzgojiteljic in 45 (45,5 %) vzgojiteljic. Od 45 vzgojiteljic v vzorcu jih je 13 (28,9 % vzgojiteljic, 

13,1 % celotnega vzorca) brez naziva, 18 (40,0 % vzgojiteljic, 18,2 % celotnega vzorca) jih ima 

naziv mentor, naziv svetovalec pa ima 14 vzgojiteljic v vzorcu (31,1 % vzgojiteljic, 14,1 % 

celotnega vzorca). 

V vzgoji in izobraţevanju je 18 (18,2 %) anketirank zaposlenih manj kot 5 let, 24 (24,2 %) od 5 

do 9 let, 20 (20,2 %) od 10 do 14 let, 11 (11,1 %) od 15 do 19 let, prav tako 11 (11,1 %) 

anketirank je v vzgoji in izobraţevanju zaposlenih od 20 do 29 let, 30 let ali več pa je v vzgoji in 

izobraţevanju zaposlenih 15 (15,2 %) anketirank. 

32 (32,3 %) anketirank je zaposlenih v Vrtcu Ivančna Gorica in Vrtcu Ciciban Ljubljana, 35 

(35,4 %) anketirank pa je zaposlenih v Vrtcu Kekec Grosuplje. 

75 (75,8 %) anketirank je lokacijo vrtca uvrstila v mesto, 19 (19,2 %) v vas, 5 (5,1 %) anketirank 

pa na vprašanje ni odgovorilo. 
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4.5.  MERSKI INSTRUMENT 

 

V raziskavi sem uporabila prilagojen anketni vprašalnik, ki ga je sestavila Tanja Rozina. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi je sestavljen iz vprašanj, ki anketiranke sprašuje po 

osebnih podatkih (spol, št. let delovne dobe v vzgoji in izobraţevanju, strokovni naziv, delovno 

mesto) in nekaterih drugih podatkih (lokacija vrtca). V drugem delu so ocenjevalne lestvice, s 

pomočjo katerih sem ugotovila mnenje strokovnih delavcev vrtca o vlogi in avtoriteti očeta pri 

vzgoji otroka v preteklosti in sedanjosti, njihovo mnenje o sodelovanju očeta z vrtcem. Anketne 

vprašalnike sem vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic razdelila osebno.  

Anketiranke so odgovarjale na dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu je navedenih 17 načinov 

sodelovanja z vrtcem, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pa so ocenjevale, kako pogosto so 

se očetje včasih vključevali v naštete načine sodelovanja z vrtcem in kako pogosto se očetje 

danes vključujejo v naštete načine sodelovanja z vrtcem. V drugem sklopu je navedenih 13 

trditev: 11 jih meri vlogo očetov, 2 pa stopnjo njihove avtoritete. Vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic so ocenjevale, kako pogosto so se navedene vloge in avtoritete pri očetih pojavljale 

nekoč in kako pogosto se pojavljajo danes. Pri obeh sklopih so anketiranke ocenjevale pogostost 

po lestvici: 1 – pomeni nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – zelo pogosto. Višja ocena 

pomeni večjo stopnjo sodelovanja očetov z vrtcem, večjo vlogo očetov oz. večjo avtoriteto 

očetov. Pri drugem sklopu sem pred nadaljevanjem analize rekodirala 6 spremenljivk (1 = 5, 2 = 

4, 3 = 3, 4 = 2 in 5 = 1), tako da je višja ocena pomenila večjo vlogo oz. avtoriteto očeta nekoč 

oz. danes, tj. tako kot pri preostalih spremenljivkah v tem sklopu. 

 

 



Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka                                                              Jasmina Peterle 

20 

 

5 INTEPRETACIJA REZULTATOV 

5.1.  Sodelovanje očetov z vrtcem nekoč in danes 

 

V prvem sklopu vprašanj sem ţelela raziskati, ali se pojavljajo razlike pri sodelovanju očetov z 

vrtcem v preteklosti in sedanjosti. Predvidevam, da se zaznava pomembna teţnja po večjem 

sodelovanju očetov z vrtcem v sedanjosti kot v preteklosti (H 1) in da se po mnenju vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic kaţejo razlike v pogostosti sodelovanja očetov z vrtcem v sedanjosti kot 

v preteklosti (H 2).  
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Tabela 1: Primerjava sodelovanja z vrtcem nekoč in danes 

  Nekoč Danes   

Dejavniki N AS SO R AS SO R t p 

Skupaj (sodelovanje z vrtcem) 85 2,43 0,72 / 3,64 0,50 / 
–

15,800 
0,000 

Udeleţba na piknikih 95 2,88 1,06 2 4,22 0,79 1 –11,979 0,000 

Udeleţba na nastopih otrok 96 2,82 1,22 4 4,18 0,73 2 –10,778 0,000 

Udeleţba na zaključku vrtčevskega leta 96 2,89 1,13 1 4,10 0,85 3 –9,306 0,000 

Oddaja otroka v vrtec 96 2,84 1,08 3 4,03 0,80 4 –9,430 0,000 

Prevzem otroka v vrtcu 96 2,71 1,08 5 3,93 0,78 5 –10,192 0,000 

Udeleţba na pohodih 96 2,64 1,09 6 3,86 0,89 6 –10,854 0,000 

Udeleţba na delavnicah 96 2,38 1,02 8 3,67 0,74 7 –12,601 0,000 

Udeleţba na roditeljskih sestankih                   96 2,31 1,00 12 3,61 0,62 8 –12,546 0,000 

Prisotnost pri uvajanju otroka v vrtec 94 2,33 1,02 11 3,61 0,87 9 –9,851 0,000 

Pogovor na vratih 95 2,18 0,93 15 3,58 0,85 10 –13,048 0,000 

Članstvo v svetu zavoda (vrtca) 94 2,48 1,06 7 3,50 1,08 11 –7,368 0,000 

Udeleţba na govorilnih urah 95 2,20 0,94 14 3,48 0,68 12 –15,015 0,000 

Članstvo v svetu staršev 95 2,34 0,96 10 3,41 0,97 13 –7,637 0,000 

Sporočanje odsotnosti otrok 95 2,36 1,05 9 3,39 1,01 14 –8,155 0,000 

Udeleţba in pomoč pri organizaciji prireditev 

vrtca 
95 2,23 0,93 13 3,14 0,93 15 –8,817 0,000 

Udeleţba na čajankah 95 1,83 0,92 17 3,00 0,96 16 –10,466 0,000 

Udeleţba na izobraţevanjih za starše, ki jih 

organizira vrtec 
93 1,86 0,80 16 2,91 0,84 17 –9,810 0,000 

Legenda: N – absolutne frekvence, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon,                 

R – rangiranje po pogostosti 

t – t-vrednost parnega t-testa, p – statistična značilnost (2. sm.) 
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Aritmetična sredina skupne ocene sodelovanja očetov z vrtcem nekoč je 2,43 (SO = 0,72), 

medtem ko je aritmetična sredina skupne ocene sodelovanja očetov z vrtcem danes 3,64 

(SO = 0,05), razlika pa se je izkazala tudi za statistično pomembno (t = –15,800, p < 0,001).  

Razlika v stopnji sodelovanja očetov z vrtcem nekoč v prid sodelovanja očetov z vrtcem danes je 

statistično pomembna tudi pri vseh posameznih ocenah pogostosti sodelovanja očetov z vrtcem 

(p < 0,001), tako da lahko z veliko gotovostjo trdimo, da po mnenju strokovnih delavk očetje 

danes pogosteje sodelujejo z vrtcem, kot so to počeli nekoč (tabela 1). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katerih oblik sodelovanja z vrtcem se po mnenju strokovnih 

delavk vrtca očetje najpogosteje udeleţijo. 

Raziskava je pokazala, da se nekoč in danes očetje posluţujejo istih načinov sodelovanja z 

vrtcem. Iz spodnjega grafa je razvidno, da so na prvih šestih mestih isti načini sodelovanja (glede 

na pogostost), le vrstni je nekoliko drugačen. Ti načini sodelovanja očetov z vrtcem so: udeleţba 

na piknikih, udeleţba na nastopih otrok, udeleţba na zaključku vrtčevskega leta, oddaja otroka v 

vrtec, prevzem otroka v vrtcu in udeleţba na pohodih. Nekoč in danes se očetje najredkeje 

udeleţujejo čajank in izobraţevanj za starše, ki jih organizira vrtec.  

Razlike v stopnji sodelovanja očetov z vrtcem nekoč in danes so dobro razvidne tudi iz grafa 2. 
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Graf 2: Pogledi strokovnih delavk o načinih sodelovanja očetov z vrtcem nekoč in danes 
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Raziskava je pokazala, da očetje danes z vrtcem bolj sodelujejo, kot so to počeli nekoč. Tudi 

Hochshild (1997, v Švab, 2001) piše, da si sodobni očetje ţelijo veliko bolj skrbeti za svoje 

otroke in se aktivno ukvarjati z njimi ter povečati svojo participacijo na vseh področjih 

otrokovega ţivljenja. Očetje se trudijo vzpostaviti z otroki nova razmerja, pri katerih so bolj 

vpleteni in se jim bolj posvečajo (prav tam, str. 125). Prav tako so današnji očetje občutno 

aktivnejši na vseh področjih, kot so bili njihovi očetje. Svoje starševske vloge se zavedajo in 

vejo, kako pomembna je za otrokovo vzgojo (Rener idr., 2006, str. 79). »Sodelovanje med 

vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko 

prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druţinske in institucionalne vzgoje« (Kurikulum za vrtce, 

str. 24). 

5.2. Očetove vloge ter avtoriteta nekoč in danes 

 

Ţelela sem raziskati tudi, ali se pojavljajo razlike pri prevzemanju različnih vlog očeta otroka v 

preteklosti in sedanjosti. Prav tako me je zanimalo ali se je očetova avtoriteta spremenila. 

Predvidevam, da se po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pojavljajo pomembne razlike 

pri prevzemanju vlog očetov v preteklosti (H 3) ter da se po mnenju vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic pojavljajo pomembne razlike pri prevzemanju vlog očetov v sedanjosti (H 4). 

Predvidevam tudi, da je po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic avtoriteta očeta v 

sedanjosti manjša kot v preteklosti (H 5) ter da se po mnenju vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic pojavljajo pomembne razlike pri avtoriteti očeta v preteklosti in sedanjosti (H 6). 
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Tabela 2: Pogledi strokovnih delavk vrtca na vlogo in avtoriteto očeta nekoč in danes  

  Nekoč Danes   

Dejavniki N AS SO R AS SO R t p 

Skupaj (vloga) 95 3,04 0,45 / 3,61 0,40 / –12,051 0,000 

Očetje aktivno skrbijo za vzgojo otrok. 96 2,92 0,93 6 4,08 0,74 1 –11,788 0,000 

Očetje so zaščitniški do svojih otrok. 96 3,22 0,96 4 3,99 0,75 2 –7,185 0,000 

Očetje s svojim otrokom veliko komunicirajo. 96 2,90 1,03 7 3,93 0,82 3 –7,862 0,000 

Otroci se lahko zanesejo na svojega očeta. 96 3,34 0,97 3 3,92 0,87 4 –4,846 0,000 

Očetje znajo prisluhniti svojim otrokom in 

njihovim potrebam. 
96 2,78 1,02 9 3,84 0,67 5 –8,778 0,000 

Očetje se aktivno vključujejo v aktivnosti 

vrtca. 
96 2,34 0,90 11 3,81 0,72 6 –14,631 0,000 

Očetje pomagajo partnericam pri različnih 

opravilih. 
96 2,81 1,15 8 3,81 0,80 6 –7,282 0,000 

Očetje finančno preskrbijo druţino. 95 3,96 0,85 1 3,61 0,89 8 3,290 0,001 

Očetje so hranitelji svoje druţine. 96 3,43 1,00 2 3,33 0,91 9 0,736 0,464 

Otroci ne vidijo veliko svojega očeta, ker je 

odsoten (prezaposlenost) (rekodirano). 
96 2,71 0,97 10 2,70 0,90 10 0,078 0,938 

Oče nima časa za svojega otroka 

(preobremenjenost) (rekodirano). 
96 2,94 0,94 5 2,68 0,86 11 2,083 0,040 

Skupaj (avtoriteta) 96 3,63 0,82 / 2,86 0,64 / 7,308 0,000 

Očetje postavijo jasne meje svojim otrokom. 96 3,88 1,01 1 3,22 0,81 1 5,303 0,000 

Očetje hitro popustijo (rekodirano).                        96 3,39 1,10 2 2,50 0,79 2 6,490 0,000 

Legenda: N – absolutne frekvence, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, R – rangiranje po pogostosti 

t – t-vrednost parnega t-testa, p – statistična značilnost (2. sm.) 
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Tudi pri skupni oceni vloge očetov se je izkazalo, da imajo očetje danes po mnenju vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic pomembno večjo vlogo, kot so jo imeli nekoč (t = –12,051, p < 0,001). 

Po mnenju anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic so očetje nekoč pomembno 

pogosteje finančno preskrbeli druţino (t = 3,290, p = 0,001). Pri primerjavi posameznih 

navedenih vlog očetov se je izkazalo, da očetje danes pomembno aktivneje skrbijo za vzgojo 

otrok (t = –11,788, p < 0,001), da so bolj zaščitniški do svojih otrok (t = –7,185, p < 0,001), da s 

svojim otrokom več komunicirajo (t = –7,865, p < 0,001), da se otroci lahko pogosteje zanesejo 

nanje (t = –4,846, p < 0,001), da znajo očetje pogosteje prisluhniti otrokom in njihovim potrebam 

(t = –8,778, p < 0,001), da se tudi aktivneje vključujejo v aktivnosti vrtca (t = –14,631, 

p < 0,001), pogosteje pomagajo partnericam pri različnih opravilih (t = –7,282, p < 0,001), 

pogosteje pa tudi nimajo časa za svojega otroka zaradi preobremenjenosti (t = 2,083, p = 0,040). 

Med očeti nekoč in danes nisem ugotovila pomembnih razlik v oceni, kako pogosto so hranitelji 

svoje druţine ter kako redko otroci vidijo svojega očeta zaradi odsotnosti oz. prezaposlenosti 

(p > 0,05). Strokovne delavke vrtca menijo, da imajo očetje danes manjšo avtoriteto kot nekoč 

(t = 7,308, p < 0,001), saj očetje danes redkeje postavijo jasne meje svojim otrokom (t = 5,303, 

p < 0,001) in hitreje popustijo (t = 6,490, p < 0,001).  

Razlike v vlogi in avtoriteti očetov nekoč in danes so dobro razvidne tudi iz grafa 3. 
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Graf 3: Pogledi strokovnih delavk na vlogo in avtoriteto očeta nekoč in danes 
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Raziskava je pokazala, da imajo očetje večjo vlogo pri vzgoji otroka danes, kot so jo imeli nekoč, 

in manjšo avtoriteto, kot so jo imeli nekoč. Juul (2001) piše, da so očetje nekoč bili nedosegljivi. 

Ţeleli so si, da bi imeli v svojem domu glavno vlogo, vendar je bilo tako, kot da jih ne bi bilo, saj 

niso bili nikoli prisotni. Bili so nevidni in nedosegljivi tudi na čustvenem področju (prav tam, str. 

9).  Craig (2006, v Rener idr., 2008) piše, da so raziskave pokazale večjo vpletenost očetov v 

skrb za otroke. Očetje so sposobni otrokom nuditi čustveno oporo in otroka negovati. Narašča 

obseg dejavnosti, ki jih očetje opravijo in če bodo večkrat sodelovali pri skrbi za otroka, bo večja 

verjetnost, da bodo to počeli tudi v prihodnje. Je pa aktivnost očetov še vedno večja ob koncih 

tedna (prav tam, str. 46). 

Arenes (2003) piše, da je imel »oče nekoč vlogo glavne avtoritete in kaznovalca« (str. 14). 

Očetovska avtoriteta se spreminja v starševsko, kar pomeni, da ima oče zmanjšan vpliv znotraj 

druţine. To se zgodi, ker so preveč zaposleni in vso skrb prepustijo materam. Mati postane 

preveč zaščitniška, zaradi prevelike skrbi in velikokrat tudi slabe vesti, ker oba z očetom ne 

moreta enakopravno sodelovati pri vzgoji (Zavrl, 1999, str. 17). »Skupna točka analiz očetovstva 

v postmodernosti je teza o upadanju očetovske avtoritete oziroma druţinske patriarhalne 

avtoritete« (Švab, 2001, str. 124). Rezultati moje raziskave potrjujejo tudi izsledke, ki jih o 

očetovi vlogi in avtoriteti navaja literatura.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila poglede avtorjev in avtoric o druţini, njeni 

vlogi in pomenu za vzgojo otrok. Osredinila sem se na vlogo očeta pri vzgoji otroka skozi 

zgodovino in predstavitev tipov očetov. Predstavila sem vlogo očeta danes in njegovo 

pomembno vlogo v predšolskem obdobju, očetovo avtoriteto in pojavljanje novega očetovstva.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je prišlo v današnjem času do sprememb pri sodelovanju 

očetov z vrtcem, njegovi vlogi in pri avtoriteti do otroka. Strokovne delavke vrtca menijo, da se 

je sodelovanje očetov z vrtcem izboljšalo v primerjavi s preteklostjo, da očetje bolj sodelujejo z 

vrtcem, da se zanimajo, kaj se z njihovim otrokom dogaja, kako napreduje, in da hočejo imeti pri 

tem aktivno vlogo. Je pa raziskava pokazala, da so imeli očetje v preteklosti bolj odkrito 

avtoriteto, dandanes pa so popustljivejši pri vzgoji otroka. Nekoč je oče v druţini in posledično 

pri vzgoji otroka prevzemal klasično patriarhalno avtoritarno vlogo, danes pa s pojavom novega 

očetovstva oče v druţini pri vzgoji otroka vstopa v aktivno vlogo. Strokovne delavke vrtca to pri 

svojem delu opazijo in sistem staršem – mami in očetu – omogoča, da skupaj s strokovnimi 

delavkami pripravljajo spodbudno okolje za razvoj otroka. 
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8 PRILOGE 

A) VPRAŠALNIK 

 

Sem Jasmina Peterle, študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. V sklopu diplomske naloge ţelim raziskati funkcijo današnjega očeta 

predšolskega otroka, zato Vas prijazno naprošam, da izpolnite spodnji vprašalnik. Vprašalnik je 

anonimen, vaši podatki pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Napisan je v 

moškem spolu, vendar bo interpretacija rezultatov predstavljena v obeh spolih. Za Vaše 

sodelovanje, ki je za namene moje raziskave zelo dragoceno, se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

1. Pri spodnjih vprašanjih obkroţite izbrani odgovor oz. manjkajočega dopišite. 

Spol: a) moški  b) ţenski 

 

Skupno število let v vzgoji in izobraţevanju: ................. 

 

Naziv:                                        Delovno mesto: 

a) brez naziva          c) vzgojitelj svetovalec       d) pomočnik vzgojitelja 

b) vzgojitelj mentor     č) vzgojitelj svetnik          e) vzgojitelj 

 

Lokacija vrtca: 

a) mesto 

b) vas 
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2. V naslednjem vprašanju so našteti načini sodelovanja očetov z vrtcem. Vsak način 

ocenite od 1 do 5 glede na pogostost vključevanja očetov v vrtec nekoč in danes. 

Obkroţite: 5 = zelo pogosto, 4 = pogosto, 3 = včasih, 2 = redko, 1 = nikoli 

 

DEJAVNIKI A) NEKOČ B) DANES 

1. Udeleţba na roditeljskih sestankih 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5    

2. Udeleţba na govorilnih urah 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

3. Pogovor na »vratih« 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

4. Udeleţba na delavnicah 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

5. Udeleţba na izobraţevanjih za starše, ki jih 

organizira vrtec 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5   

6. Udeleţba na čajankah 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5   

7. Udeleţba in pomoč pri organizaciji prireditev 

vrtca 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5   

8. Sporočanje odsotnosti otroka 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

9. Oddaja otroka v vrtec 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

10. Prevzem otroka v vrtcu 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

11. Prisotnost pri uvajanju otroka v vrtec 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

12. Članstvo v svetu staršev 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

13. Članstvo v svetu zavoda (vrtca) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

14. Udeleţba na zaključku vrtčevskega leta 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

15. Udeleţba na piknikih 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

16. Udeleţba na nastopih otrok 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

17. Udeleţba na pohodih 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 
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3. V tem vprašanju so naštete vloge očetov in njihova avtoriteta. Vsako vlogo in 

očetovo avtoriteto ocenite od 1 do 5 glede na pogostost pojavljanja pri očetih nekoč 

in danes. 

Obkroţite: 5 = zelo pogosto, 4 = pogosto, 3 = včasih, 2 = redko, 1 = nikoli 

DEJAVNIKI A) NEKOČ B) DANES 

1. Očetje se aktivno vključujejo v aktivnosti 

vrtca. 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

2. Očetje aktivno skrbijo za vzgojo otrok. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

3. Očetje finančno preskrbijo druţino. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

4. Očetje postavijo jasne meje svojim 

otrokom. 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

5. Očetje hitro popustijo. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

6. Očetje s svojim otrokom veliko 

komunicirajo. 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

7. Očetje so zaščitniški do svojih otrok. 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

8. Otroci se lahko zanesejo na svojega očeta. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

9. Otroci ne vidijo veliko svojega očeta, ker 

je odsoten (prezaposlenost). 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

10. Očetje so hranitelji svoje druţine. 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

11. Očetje pomagajo partnericam pri 

različnih opravilih. 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

12. Očetje znajo prisluhniti svojim otrokom 

in njihovim potrebam. 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

13. Oče nima časa za svojega otroka 

(preobremenjenost). 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 
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