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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Magistrsko delo z naslovom »Reševanje konfliktov med otroki in starši« obravnava odnose in 

komunikacijo med otroki in starši, reševanje konfliktov med njimi ter načine ravnanja v takšnih 

situacijah. Ambicija magistrskega dela je ugotoviti, kako se starši odzovejo na konflikte, ki 

nastanejo v odnosih z otroki, in analizirati, ali so njihovi odzivi ustrezni ter če niso, kakšni bi 

morali biti. Ugotovitve lahko psihosocialnim svetovalcem pomagajo pri delu s starši, ki imajo 

težave pri komunikaciji z otroki pri razreševanju konfliktov. Vsebina magistrskega dela je 

razdeljena na tri glavne vsebinske sklope: teoretičnega, empiričnega in tistega, v katerem 

avtorica izvede analizo empiričnega dela ter poda svoje predloge. Uvod in zaključek povezujeta 

magistrsko delo v zaključeno celoto. V teoretičnem delu se avtorica osredotoča na obravnavo 

družine ter odnosov znotraj nje. Posebno pozornost namenja opredelitvi družine, 

komunikacijskim procesom ter soočanju s problemi. Avtorica opisuje tudi potrebe otrok, vplive 

družinskega okolja na razvoj otrok ter vrste vzgojnih slogov. Empirični del vsebuje bistvene 

povzetke intervjujev, ki jih je avtorica izvedla s starši, ki imajo svoje otroke vpisane v vrtec na 

Vrhniki. Vprašanja intervjuvancem se osredotočajo na izzive v komunikaciji med starši in 

otroki ter na načine reševanja konfliktov, ki nastanejo v odnosih med njimi. Analiza odgovorov 

staršev, ki so odgovarjali na vprašanja, kaže, da se starši s svojimi otroki premalo pogovarjajo 

in preživijo premalo časa skupaj, nadalje tudi, da je materam bolj kot očetom neprijetno z 

otrokom spregovoriti o težkih temah, da je neupoštevanje ritualov najpogostejši vzrok za 

prepire v družini ter da starši v konfliktnih situacijah najpogosteje dvignejo glas in da takrat 

tudi pogosto spregovorijo o svojih občutkih. 

 

 

Ključne besede: družina, vzgoja, odnosi, konflikti, komunikacija, reševanje težav. 

  



ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The master's thesis "Solving Conflicts between Children and Parents" deals with the 

relationships and communication between children and parents, conflict resolution between 

them and their (re)actions in such situations. The ambition of this thesis is to determine how 

parents respond to conflicts that arise between them and their children, to analyze whether their 

reactions in such situations are appropriate and if they are not how they should react. The 

author’s findings can help psychosocial counselors that work with parents who have 

communication and conflict resolving problems with their children. The content of this thesis 

is divided into three main sections: theoretical, empirical, and the one in which the author 

performs an analysis of the empirical part and presents her own proposals. The introduction and 

the conclusion make this master's thesis a complete research work. In the theoretical part, the 

author focuses on the treatment of the family and the relationships within it. A special attention 

is devoted to different family definitions, communication processes, and confrontations with 

problems. The author also describes the needs of children, the impact of the family environment 

on the development of children, and the types of educational styles. The empirical part contains 

the essential summaries of the interviews conducted by the author with parents who enrolled 

their children in the kindergarten in Vrhnika. Questions to interviewees focus on the challenges 

of communicating between parents and children and on how to resolve conflicts that arise in 

relationships between them. The analysis of the interviewed parents responses shows that 

parents and their children do not have enough time to communicate and hang out together, and 

furthermore, that it is more difficult for mothers to speak with their children about difficult 

topics, that failure to observe the rituals is the most common cause of family disputes, that in 

conflict situations parents most often raise their voices, and that they often talk about their 

feelings in those situations. 
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1 UVOD 

 

 

Komunikacija je pomembna sposobnost, ki jo otroci razvijajo že v zgodnjem obdobju svojega 

odraščanja. Že ob rojstvu dobi otrok prve priložnosti za učenje sporazumevanja. V dobri 

komunikaciji je potrebno znati jasno ubesediti svoje misli, občutja in doživljanja, kot je tudi 

pomembno vedeti, kaj mislimo, čutimo in želimo povedati. To velja za komunikacijo na splošno 

in tudi za komunikacijo med družinskimi člani. Otroci se praviloma najprej začnejo 

sporazumevati z družinskimi člani, šele pozneje tudi z drugimi. Ker je komunikacija edina pot 

sporočanja svojih misli in občutkov, njen način pogosto odraža kvaliteto odnosa med otroki in 

starši. Pri komuniciranju je na strani tistega, ki sporoča, ključno pravilno oddajanje sporočila 

ter smiselno oblikovanje besed in stavkov (verbalna komunikacija), povedano pa je treba 

spremljati s primernim izrazom in mimiko obraza (neverbalna komunikacija). Na strani tistega, 

ki informacije sprejema, pa je bistveno primerno sprejemanje teh sporočil s čutili (predvsem s 

sluhom in tudi vidom, otipom in drugimi). Seveda so pri vsakdanji komunikaciji udeleženci 

izmenjaje se enkrat v eni, drugič v drugi vlogi. Nemogoče pa je biti v istem hipu v obeh vlogah, 

torej v vlogi sprejemnika in oddajnika. Učinkovita vrsta komunikacije je tista, v kateri starš 

posreduje sporočila otroku tako, da izrazi naklonjenost in otroku dopušča izražati njegove 

občutke. 

 

Pravijo, da človek lahko pride do pomembnih sprememb, kadar ima priložnost odprtega in 

odkritega pogovora o svojih občutkih, obenem pa se čuti sprejetega. Prav to potrebujejo tudi 

otroci. Zato je potrebno to spoznanje prenesti v vsakdan, ne samo v odnosu do otrok, temveč 

tudi na vsa druga pomembna življenjska področja. Ker se v različnih obdobjih otrokovega 

odraščanja otroci zelo različno sporazumevajo, lahko nastopijo obdobja molčečnosti, obdobja 

kljubovanja ali odkritega zaupanja. V takšnih občutljivih obdobjih je vloga staršev zelo 

pomembna. Koristno je otroka pozorno poslušati in mu dopustiti, da izrazi svoje mnenje ter mu 

tako nuditi občutek varnosti, kajti le tako je mogoče z otrokom zgraditi zaupanja vreden odnos. 

Številne družine se razlikujejo v vzorcih komuniciranja. V nekaterih pogosteje izražajo svoja 

čustva, medtem ko pri drugih to ni zaželeno. Komunikacija vključuje številne različne načine 

izražanja in oddajanja vsebin. Mnogi načini komuniciranja so naučeni in tako se je mogoče 

priučiti novih vzorcev sporazumevanja ter opustiti tiste, ki niso (več) primerni. To je mogoče 

nazorno videti pri otrocih, ki se znajdejo v novem okolju (npr. vstop v vrtec, preselitev v nov 
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kraj), kjer »poberejo« načine obnašanja v njem, ki jih prej niso poznali. Otroka je mogoče ob 

primernem načinu komuniciranja učiti, kako naj sporoča svoje želje, potrebe in cilje. Tako se 

ima otrok priložnost razviti in oblikovati govorno samopodobo. Na takšen način se med otroki 

in starši s komunikacijo razvija pomemben življenjski odnos. Starši so otrokom pomembni 

vzorniki. Z vzorom jim posredujejo vrednote, ki jih tudi sami živijo. Ker otroci temeljito 

proučujejo vedenje staršev, je zagotovo pomembno, da so jim tudi oni primeren zgled. 

 

Starši se različno odzivajo na težave v družini, ki se tičejo njihovega odnosa z otroki. Kadar 

starši težavam niso kos, se počutijo pri vzgoji otrok predvsem nemočni. Njihovi odzivi so 

različni. Nekateri rešujejo konflikte na strog, nekonstruktiven način, drugi otroku popustijo, ker 

se bojijo, da bodo konflikt stopnjevali in otroka frustrirali. Zato je koristneje vpeljati drugačne, 

alternativne oblike odnosov, v katerih so otroci obravnavani enakopravno. S tem se upoštevajo 

njihove želje in potrebe in hkrati tudi določena mera odgovornosti, ki je primerna njihovi 

starosti. Obstajajo metode, kjer ni potrebno uporabiti stroge starševske avtoritete ali 

popuščanja, pa vendar lahko obe strani dosežeta zadovoljivo rešitev konflikta. Spoštljivo 

vključevanje otrok v iskanje rešitev lahko omogoči, da se počutijo zmožne uporabiti svoje 

sposobnosti in tako sodelovati in prispevati k rešitvi. S spodbujanjem, razumevanjem in 

spoštovanjem otrok bodo tudi odnosi bolj pristni in tako bodo vsi udeleženci lažje dosegli 

zastavljene cilje.  

 

Občasnimi neuspehi so pokazatelj, da so tudi padci le del življenja. Preko padcev se vadi in 

preizkuša sposobnosti in vztrajnost. Kadar otrok ne zmore rešiti problema, je pomembno, da ga 

starši pri tem spodbujajo, ga podprejo in mu tako pomagajo. Koristneje se je v zgodnjem 

otroštvu učiti na majhnih napakah, kajti kasneje v življenju so padci lahko večji in usodnejši. 

Obenem razumeti, da do padcev pride in da ti ne pomenijo konca, ampak predstavljajo izziv, ki 

ga je treba premagati, pomembna šola za odraslo življenje. Če ljudje teh izkušenj ne doživijo v 

otroštvu ali mladosti, se jim je v obdobju odraslosti težje soočati s težavami in konflikti, ki se 

pri vsakemu kdaj pojavijo. Menim, da smisel vzgoje ni v tem, da starši poskušajo otrokom 

omogočiti njihova življenja čim lažja, ampak da jih naučijo in pripravijo, da težavne situacije 

rešijo sami. Pomembno je tudi, da otroci čutijo in vedo, da so jim starši vedno na voljo, ko jih 

bodo zares potrebovali. Nove pridobljene izkušnje otrokom krepijo samozavest in jim dajejo 

voljo in pogum. Otroci si želijo, da starši z njimi sodelujejo, jih enakopravno obravnavajo in se 

zanje zanimajo. Ker je tempo staršev pogosto hitrejši in bolj oddaljen od otroškega, je toliko 
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bolj potrebno prepoznavanje otrokovih potreb, kdaj tudi upočasniti tempo življenja in si vzeti 

čas, kar je staršem lahko v veliko pomoč pri uspešni vzgoji in veselju otrok. 

  

Namen magistrske naloge je raziskati potrebe otrok in strategije za reševanje konfliktov med 

starši in otroki ter opisati načine reševanja problemov. Osredotočila sem se tudi na 

komunikacijo med starši in otroki, ki je močno povezana z odnosi in ki vpliva na otrokov razvoj. 

Zanimalo me je tudi, kako in s katerimi izzivi se soočajo starši v komunikaciji z otroci. 

Ugotavljala sem še, kakšne učinke imajo situacije, v katerih se starši z otrokom ne strinjajo in 

kako dosežejo, da jasneje vidijo težavo. Raziskovala sem načine, kako izboljšati odnose in 

komunikacijo v družini. 

 

Magistrska naloga je strukturirana tako, da uvodu sledi teoretični del, v katerem so najprej 

predstavljeni družina, komunikacijski procesi ter soočanje s problemi. V naslednjem, 

empiričnem delu so podani rezultati raziskave, v kateri so sodelovali starši otrok, vključeni v 

vrtec na Vrhniki. Njen namen je bil ugotoviti, kako poteka komunikacija med družinskimi člani 

in na katere načine rešujejo konfliktne situacije. Sledi četrto poglavje z razpravo in analizo 

podatkov, pridobljenih na raziskavi, ter predlogi, ki so plod analize teoretičnega in empiričnega 

dela ter sinteze, ki sledi analizi. Vsebino magistrske naloge sklene zaključek, ki vsebuje 

najpomembnejše ugotovitve. 

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 Družina in njene značilnosti 

 

Družina je prostor, kjer se vsi člani med seboj nenehno učijo in rastejo. Je veliko več kot skupina 

posameznikov, ki živijo pod isto streho. Med njimi nastajajo najmočnejše vezi, ki trajajo vse 

življenje. »Družina je bila od nekdaj življenje v malem – vse, kar je bilo v posameznikovem 

življenju najbolj dragoceno, je našel najprej v družini: prostor, družbo, partnerstvo, delo, 

materialno zadovoljstvo in duhovno srečo.« (Musek 1995, 181). Družina je skupnost (socialna 

skupina), ki jo je treba ločiti od drugih skupnosti, npr. skupnosti sodelavcev ali prijateljev 

(White, Klein in Martin 2015). Gre za skupnost, v kateri otrok razvija svojo empatijo in čustva. 
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Pri tem je zelo pomembno, da pridobi izkušnjo sprejemanja svojih čustev. Otroku je pomembno 

tudi, da se mu dopušča avtonomnost (Čačinovič Vogrinčič 1992). Družina povezuje izvirni 

družini zakoncev z njunim odnosom in odnosi, ki jih kot starša vzpostavljata do otrok. 

Pomemben del družine so tudi odnosi med otroki. Vse skupaj je postavljeno v kontekst razvoja 

družine skozi različne razvojne stopnje, ki postavljajo tako pred družino kot pred posameznika 

in vsak posamezni odnos med njimi nove zahteve in izzive (Kompan Erzar 2003). Naloga 

družine je, da na svoj poseben, edinstven način omogoča in obvlada neskončno raznolikost 

razlik med posamezniki in ustvarja sistem oziroma skupino, ki omogoča srečanje, soočenje in 

odgovornost za soočenje. Tako postavljena naloga govori o socializacijskem procesu: družina 

je prostor, kjer se mora človek naučiti preživeti (Čačinovič Vogrinčič 1998). 

 

Definicije družine so različne, npr.: 

- Družina je primarna skupnost najmanj dveh generacij, katere člani so med seboj tesno 

socialno povezani. 

- Družina je oseba ali skupina oseb, ki skrbi za otroke. 

- Družina je skupnost staršev in otrok, ki živijo v istem gospodinjstvu (Retuznik 

Bozovičar, Kranjc 2010). 

Vsem je skupno to, da omenjajo medgeneracijsko povezanost ali otroke, iz česar sledi, da si 

družine ni mogoče predstavljati brez otrok. Zdi se, da enako meni tudi Musek (1995), ki zapiše, 

da človek brez družine ne bi mogel biološko obstati, in nadalje, da brez družine ne bi mogla 

eksistirati nobena družba in se brez nje ne bi mogla oblikovati osebnost posameznika v vseh 

treh svojih razsežnostih: naravni, družbeni in duhovni. Isti avtor opisuje družino kot edinstveno 

celico, kjer se spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske, kjer se oblikuje 

posameznikova osebnost. 

 

Satir (1995) našteva značilnosti, ki jih imajo t. i. uspešne družine, ki pomagajo svojim članom 

razviti človeški potencial. Te so: 

- visoko samovrednotenje, 

- posredna, jasna in poštena komunikacija, 

- prilagodljiva pravila, ki ustrezajo trenutnim potrebam in dani situaciji, 

- odprta, polna upanja povezava z družbo, ki temelji na izbiri. 

Antipod uspešne družine so po Satir (1995) t. i. motene družine. V takšnih družinah imajo 

posamezniki napeta, toga ali ohlapna telesa. Veliko je tudi telesnih bolečin in bolezni. Člani se 

drug drugega izogibajo z delom ali drugimi dejavnostmi zunaj doma, tako da med njimi le redko 
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pride do resničnega stika. Izkazujejo le malo znakov veselja in prijateljstva; njihov humor je 

jedek, sarkastičen ali celo grozljiv. 

 

Čeprav družino po definiciji sestavljajo starši in otroci, menim, da bi moral biti ideal ne 

kakršnakoli družina, ampak taka, v kateri bi vsak član našel tisto, kar potrebuje, kjer bi se 

počutil sproščeno, varno in sprejeto, kjer bi se vsakemu članu nudili ljubezen, pomoč, podpora, 

zaupanje in spoštovanje. To bi mu omogočalo, da se lažje in bolj uspešno znajde v zunanjem 

svetu. Pogoj za to je po Juulu (2010) enakovredno obravnavanje družinskih članov. To pomeni, 

da se pomembne odločitve ne sprejemamo brez nekaterih članov, da nekateri od članov družine 

ne govorijo v imenu drugih, da se nobenega od družinskih članov ne zatira in se ne mu ne 

posmehuje ipd. Velja pa opozoriti, da to vseeno ne pomeni, da bi morali družinski člani skrivati 

svoja čustva (npr. jezo, razočaranje) in se pretvarjati pred ostalimi. Tudi v občutljivih trenutkih, 

ko je težko biti ljubezniv, je mogoče druge obravnavati enakovredno. Vzdržati se je treba dveh 

vrst čustev, ki preprečujeta izkazovanje enakovrednosti. To sta zaničevanje in prezir. V 

nadaljevanju Juul (2010) opisuje družinska razmerja, v katera člani vstopajo z notranjimi in 

zunanjimi vedenji. Notranje vedenje so njihove misli in občutki, zunanje vedenje pa njihovo 

delovanje v odnosu do drugih ljudi. Ključna beseda so odnosi oziroma razmerja. Kakovost 

odnosov odloča o tem, kako bodo družinski člani napredovali in se razvijali kot ljudje. Ena 

izmed najpomembnejših kvalitet v družini je enakovrednost. V enakovrednem razmerju člani 

družine spoštujejo želje, poglede in potrebe ne glede na spol, starost ali morebitne hibe. 

Enakovrednost tako izpolnjuje temeljno potrebo vsakega človeka: da je viden in slišan in da se 

ga kot posameznika jemlje resno. Enakovrednost med starši in otroki se odraža predvsem v 

pogovoru, v katerem so vsi sogovorniki enakovredni. Pomembno je, da se v procesu vzgoje 

starši ne kritizirajo in ne borijo za premoč, ampak da vsak lahko spregovori o svojem 

razmišljanju, občutkih in ciljih. Otroke je potrebno aktivno poslušati, ter jim dopuščati odkrito 

in iskreno izražanje svojih želja. Takšen pristop je pomemben tudi v odnosu z drugimi bližnjimi 

in tudi pri vključevanju v družbo. 

 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2011) sta opisali družino kot kompleksno tvorbo. Izpostavili sta 

tisto, kar družino ločuje od drugih primarnih socialnih skupin:  

- Biološke in biosocialne značilnosti družine: družina sloni na biosocialnih vezeh – to 

pomeni, da se v družinah ustvarijo sorodstvene vezi. Med najpomembnejšo obliko 

sorodstva sodi krvno ali biološko sorodstvo. 
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- Značilnosti, ki se nanašajo na ekonomsko nalogo družine: z delom družina zagotavlja 

materialne razmere svojim članom in tako ohranja njihov obstoj, zlasti življenje otrok: 

skrbi za hrano, obleko, toploto, varnost in stanovanje. 

- Socialno-psihološke in duhovne značilnosti družine: poleg biološke reprodukcije 

družina ponuja tudi socialno in duhovno rast. Pri tem sta predvsem podarili socializacijo 

in individualizacijo otrok. 

Avtorici opisujeta nevarnost, da ekonomska in potrošniška logika družine postaneta logika 

družine. Sodobna družina doživlja krizo, ki jo povzročajo brezposelnost, stanovanjski problemi, 

varstvo otrok, prehrana, hitri tempo življenja, doživljanje praznine in bivanjskega nesmisla, 

kriza medsebojnih odnosov. 

 

Čačinovič Vogrinčič (1998) po Lidzu opisuje tri temeljne značilnosti družine oz. pogoje, ki 

morajo biti izpolnjeni, da se lahko otrok razvija znotraj nje: 

- Koalicija staršev oz. enotnost in povezanost med starši: pomeni, da starša drug drugega 

podpirata v svojih vlogah, da vzajemno povečujeta občutke varnosti in gotovosti, starša 

v odnosu do otroka upoštevata drug drugega in ustvarjata interakcijski vzorec, ki 

omogoča nastajanje solidarnosti v skupini.  

- Ohranitev generacijskih razlik: pomeni najprej, da starši ob zadovoljevanju svojih 

potreb ne smejo postati odvisni od otrok. Starši otrokom nudijo del sebe, da lahko 

razvijejo model odraslosti, po katerem se lahko ravnajo. Otrokov razvoj je lahko 

ogrožen, če mora staršem, ki jih sam potrebuje za svojo varnost, dajati čustveno oporo. 

Ohranitev generacijskih razlik je pogoj za oblikovanje vloge otroka, ki ni v konfliktu z 

vlogo enega ali drugega roditelja. 

- Sprejemanje vloge lastnega spola: pomembno je, da si otrok pridobi dovolj gotovosti v 

spolni identiteti. Za odraščanje in identifikacijo potrebuje roditelja, ki sta v svoji 

koaliciji vzpostavila in ohranila v družbi zaželene spone vloge. Tak konsenz zmanjšuje 

nevarnost konflikta in omogoča »deseksualiziranje« odnosa med starši in otrokom.  

Lidzovo pojmovanje družine je zelo tradicionalno in patriarhalno. Meni, da je v današnjih 

družinah delitev dela bolj potrebna in sprejemljiva; ohranitev spolnih vlog je izredno 

pomembna. 

 

Skynner v Čačinovič Vogrinčič (1998) poudarja, da družina potrebuje jasno izdelano hierarhijo 

moči (dominacijo očeta ali matere) ali zadovoljiv sistem, ki uravnava sodelovanje med staršema 

tako, da določa delitev moči, ali tako, da jasno definira obe vlogi. Musek (1995) pa meni, da 
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ljubezen in družinsko življenje osmišljata naše življenje. Skozi zbliževanje, partnerstvo, 

družinske odnose in ljubezen človek uresničuje svojo bit – uresničuje sebe kot osebnost, kot 

socialno in kot duhovno bitje. Osebna eksistenca daje pečat človekovi naravi; duhovna 

eksistenca daje pečat človekovi osebnosti. Vrednote in ideali zrcalijo človekovo duhovno 

razsežnost. V njih se skriva tisto, kar nas vodi v življenju preko bioloških in socialnih potreb in 

od tu črpajo svoj smisel.  

 

Ključna beseda, kadar govorimo o družini, so torej odnosi. Kakovost odnosov med družinskimi 

člani vpliva na razvoj vsakega posameznega člana. V zdravi družini se vsakega posameznika 

sprejema enakovredno, z vsemi dobrimi ali slabimi lastnostmi in se ga spoštuje ne glede na 

starost ali spol. 

 

2.1.1 Vzgoja in vzgojni slogi 

 

Predšolsko obdobje je obdobje hitrega odraščanja, učenja in pogostega spreminjanja navad. 

Starši v tem obdobju pogosto želijo oz. od otroka zahtevajo, da spremeni svoje vedenje in 

ravnanje, kar pa lahko sproža obojestransko nezadovoljstvo. Otrok potrebuje varnost, svobodo 

in red. Od vzgojnih slogov je odvisno, kako starši postavljajo pravila, vzdržujejo red in 

nadzorujejo vedenje otrok. Starši uporabljajo tri različne vzgojne pristope (sloge), ki se med 

seboj močno razlikujejo (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010): 

- Represivni vzgojni slog: Poimenujeta ga tudi avtoritarni vzgojni slog, ki uporablja 

negativne vzgojne prijeme, da bi z njimi odpravili otrokove pomanjkljivosti. To so 

najpogosteje prepovedi, omejitve, nadzorovanje, kazni in graja. Onemogoča pristen stik 

in verjame v moč kazni in preprečevanja. Motivacija prihaja od zunaj; komunikacija je 

običajno enosmerna. V ospredju so zahteve staršev; pravila so postavljena strogo in 

nepopustljivo. 

- Popustljivi vzgojni slog: Nastal je kot model, ki izhaja iz otroka, vendar ni usmerjen v 

razvoj otrokovih osebnostnih potencialov, temveč v iskanje zaželenih vedenjskih 

vzorcev. Zanj je značilna odsotnost razpoznavne strukture, pravil ali smernic. Vzgoja 

izhaja iz otroka, iz njegovih potreb in se ne usmerja v razvoj otrokovih osebnostnih 

potencialov. V družinskem okolju ta družinski slog pogosto zaznamuje odsotnost očeta 

in pretirana popustljivost matere, ki nastane kot rezultat občutka krivde.  

- Demokratični vzgojni slog: Imenujeta ga tudi permisivni vzgojni slog, kjer se vrednote 

navezujejo na enakost, svobodo in odgovornost. V tem vzgojnem slogu nastaja osebni 
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odnos, ki temelji na sodelovanju vseh. Tak odnos je dinamičen in določa vedenje in 

ravnanje vseh udeležencev. Otrok se počuti varno in sprejeto. Za ohranjanje teh vrednot 

je potrebno pravo ravnotežje med popustljivostjo in strogostjo.  

Najbrž pa lahko rečemo, da je vzgojnih slogov prav toliko, kot je staršev. Razlikujejo od družine 

do družine. Starši lahko izberejo različne poti vzgoje, a je najpomembneje, da izbrani slog 

ustreza vsem članom družine.  

 

Juul (2011) opisuje obdobja po otrokovem dopolnjenem prvem letu starosti, ko je mogoče 

vzpostaviti boljše in bolj zdravo ravnotežje med njihovimi in starševskimi potrebami. Takrat je 

tudi čas, da starši otrokom pokažejo svoje potrebe s tem, kar delajo, in tudi v jezikovni obliki z 

dialogom in pogajanji. Mogoče je izbrati različne poti, a je izbrati mogoče glavne tri: 

- Patriarhalna družina: Pot, po kateri je šla prejšnja generacija, pri kateri so potrebe in 

prioritete staršev usklajene. 

- Demokratična družina: Takšno pot izberejo mnoge sodobne družine, kjer želje in 

potrebe otrok postanejo središče družinskega življenja.  

- Enakopravna družina: Potrebe vseh članov se obravnavajo enakovredno in se tudi kar 

najbolj zadovoljujejo.  

Znano je, da vzgoja oblikuje človeka in njegovo osebnost. Vpliv imajo tudi drugi pomembni 

dejavniki (sorojenci, vrstniki, mediji…). Večina definicij vzgoje si je podobna v tem, da naj bi 

s svojim stilom oblikovala otrokovo osebnost, kar bi se odražalo tudi v kasnejši dobi odraščanja 

in odraslosti. 

 

Musek (1995) je tri sloge vzgoje razporedil v prostor, ki ga določajo naslednje dimenzije. Prva 

razlikuje vzgojni slog, ki ga označuje čustvena toplina (ljubezen, naklonjenost…), od sloga, ki 

ga označuje hladen, odklonilen in morda celo sovražen odnos. Druga dimenzija loči vzgojne 

sloge, za katere je značilen močan nadzor vzgoje, kjer je nadzor minimalen, svoboda pa 

maksimalna. Tretja dimenzija pa označuje na eni strani miren in malo odmaknjen (vendar ne 

odklonilen) odnos do otroka, neobremenjen s skrbmi, na drugi strani pa vzgojo, v katero se 

starši vpletajo s pretirano, nevrotično zaskrbljenostjo in bojaznijo. 

 

V nadaljevanju avtor opisuje rezultate navedenih vzgojnih slogov, povezane s težavami in 

motnjami pri osebnem razvoju. Glede prve dimenzije je dokazano, da je pri emocionalno topli 

vzgoji bistveno manj vsakovrstnih težav in problemov. Glede druge dimenzije pa je videti, da 

noben od ekstremih vidikov ne vpliva ugodno. Skrajno avtoritativna ali skrajno permisivna 
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vzgoja privedeta do podobnih težav, do oblikovanja nesamostojne in odvisne osebnosti z nizko 

storilnostno naravnanostjo in šibko voljo (pomanjkanje vztrajnosti) (Musek, 1995). Cilj 

discipline torej ni v omejevanju svobode, ampak v dajanju svobode znotraj meja družinskega 

sistema. Pomembno je, da ima otrok jasno predstavo o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne. Pri tem 

se mora počutiti varnega in sprejetega, kajti le tako bo lahko predvidel posledice svojih dejanj.  

 

Juhant in Bučinel (2017) menita, da je kot pogoj za uspeh pomembna izbira prilagojenega 

pristopa. Starši sebi in otroku naredijo uslugo, da ga sprejmejo takšnega, kot je, z vsemi dobrimi 

in slabimi lastnostmi. Predlagata, da starši situacij ne primerjajo in ne razmišljajo o krivcu, 

ampak o rešitvah. Prav pa je, da se razlogov zavedajo. Otrok vsaki stvari, pojavu, dogodku in 

osebi pripisuje tolikšen pomen, kolikor čustev mu zbuja. Tu so ključni starši, kajti le oni imajo 

najtesnejšo vez z otrokom in so zanj najpomembnejše osebe. Otrok začuti vsako neskladje med 

izrečenim in dejanji, med iskrenostjo in manipulacijo. Zato je pomembno, da si starši z zgledom 

pridobijo otrokovo zaupanje, sicer tvegajo, da bo otrok počasi spoznal, da jim ni smiselno 

slediti, saj mu ne nudijo potrebne opore. Ključ dobre vzgoje je potemtakem spremljanje 

otrokovih teženj, dokler se ne razvijejo v uravnovešene, obvladane sposobnosti. Otrokova 

zahtevnost, egocentrizem in nenasitno jemanje (sila njegovih teženj) so za starše naporna 

preizkušnja. Vse to zmorejo le, če znajo presoditi ogromno razliko med tem, kar zmorejo sami, 

in tem, kar zmore otrok, ter če se zavedajo, da z vzgojo vplivajo ne le na lastne otroke, temveč 

tudi nase. Gradijo sebe, svojo notranjo moč, povečujejo svojo sposobnost uživanja življenja in 

osebne sreče. Ključ do uspeha je prav srečanje in vzpostavitev pristnega stika, najgloblje 

človeško srečanje med zelo različnimi in neenako močnimi bitji, ki iščejo skupini jezik (Rebula 

2011). Pomembno je zaupanje med otroki in starši. To pa starši lahko dosežejo le s svojo držo, 

zanesljivostjo in da se držijo svojih zaobljub. Otroka je potrebno tudi gledati kot enkratno 

osebnost v danih življenjskih okoliščinah z vsemi pomembnimi osebnimi lastnostmi. To lepo 

opiše arabski pregovor: »Človek brez vzgoje je kot telo brez duše.« 

 

2.1.2 Čustvena navezanost in čustvene oblike družin 

 

Kompan Erzar (2003) opisuje empatično starševstvo kot proces stalnega čustvenega 

povezovanja med otrokom in starši. Ločimo avtoritativno (bolj odzivno na otroka) in 

avtoritarno (manj odzivno na otroka). Manj zahtevno starševstvo ločimo na permisivno (bolj 

odzivno na otroka) in nezainteresirano (manj odzivno). Otroci avtoritarnih staršev pogosto 

svoje otroke vzgajajo permisivno, pri čemer vzpostavljajo stik z otroci na enako globok način, 
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kot so njihovi starši. Bližino med nezainteresiranostjo in avtoritarnostjo opisuje kot čustveno 

povezanost, ki je enaka, le način vzpostavljanja povezanosti je drugačen. Torej so različni 

obrambni mehanizmi, ki varujejo krhko in negotovo odzivnost staršev. Kompan Erzar (2003) 

opisuje vrste družin z vidika tipov čustvenih povezanosti med starši in otroki: 

- Pretirano zaščitniška družina: najšibkejše člane poriva v še bolj odvisno vlogo, omogoča 

malo možnosti za učenje na lastni koži, s čimer zmanjša samozaupanje članov družine.  

- Popolna družina: opremi posameznika z vztrajnostjo, doslednostjo ter letom primernimi 

navodili za življenje. Vzpostavi temelje za pozitivno samospoštovanje ter 

vzpostavljanje in vzdrževanje globokih prijateljskih odnosov. Vendar so posamezniki 

prikrajšani za izražanje negativnih čutenj, nezadovoljstva in s tem za izkušnjo, kako 

aktivno razrešiti konflikt. 

- Kaotična družina: posameznika na videz ne opremi z nobeno prednostjo, vendar 

posamezniki preživijo brez večjih motenj, izrazito fleksibilni in vzdržljivi ter 

organizacijsko in socialno spretni. Njihove družine so izrazito sovražne, surove, 

nekonsistentne in nepredvidljivo nihajo med toplino in zavračanjem. Posledice 

odraščanja v otrocih spodbujajo samoohranitveni nagon in ne zgradijo nobene 

konsistentne sposobnosti regulacije emocij, ne omogoča varne navezanosti. Zato so 

posamezniki, ki izhajajo iz takšnih družin in se uspejo osamosvojiti, izrazito kreativni, 

ustvarjalni in uspešni ter vzpostavijo varne navezave. 

 

Zdrava navezanost med otrokom in starši je že v zgodnji dobi otroštva pomembna oblika 

navezanosti, ki vpliva na odnose v kasnejših obdobjih razvoja. Vzorci različnih odnosov se 

posledično kažejo v delovanju posameznika, v njegovem načinu razmišljanja, tudi v 

čustvovanju. Prav zato je prvi odnos pomemben, ker vpliva na razvoj in na mnoge čustvene 

dejavnike v otroštvu in nadaljnjem odraščanju. »Dojenček, ki ga nahranimo, ko je lačen, se 

počuti sitega, ljubljenega in spoštovanega in zaupa, da je na varnem. Če pa se starši odzivajo 

tudi na njegova čustva, ve, da se nanje lahko zmeraj zanese.« (Folden Palmer 2007, 29). 

 

2.1.3 Vzorci interakcij med staršem in otrokom 

 

Mnogi starši so vsak dan znova pred različnimi izzivi, kako premostiti najrazličnejše ovire. In 

pogosto je potrebno pri sebi spremeniti kakšno prepričanje ali zamenjati vzorec vedenja. 

Bouwkamp in Bouwkamp (2013) opisujeta stile navezanosti in navajata povezavo z vzgojnim 

vedenjem staršev. Kombinacije izhajajo iz Tabele 1.1. 
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Tabela 1.1: Stili navezanosti 

STILI NAVEZANOSTI VZGOJNO VEDENJE 

STARŠEV 

KARAKTER OTROKA 

Popustljiv starš – 

impulziven, jezen otrok: 

razvajen otrok dobi to, 

kar hoče, ne pa tega, kar 

potrebuje. 

Popustljivi starši otrokom 

dajejo proste roke, jih 

razvajajo, veliko nudijo in malo 

zahtevajo. 

Impulziven, jezen otrok dela po 

svoje, ne zna potrpeti in ni 

pripravljen prevzeti 

odgovornosti. 

Razumevajoč starš – 

odprt, igriv otrok: 

razumeti otroka ni isto 

kot odobravati njegovo 

vedenje. 

Razumevajoči starši razumejo, 

jemljejo resno in se zanimajo 

za svojega otroka, mu pustijo 

do besede in ga poslušajo 

Odprt, igriv otrok svobodno in 

odkrito govori o svojih notranjih 

vzgibih, izraža se prijazno in 

toplo, je odkrit in drugim lahko 

zaupa. 

Ljubeč starš – srečen, 

kompetenten otrok 

Ljubeči starši pristopajo 

ljubeče in jasno. 

Srečen, kompetenten otrok se 

čuti sproščenega in prekipeva od 

energije. Je radoživ, igriv in 

srečen. Se ceni, se ima rad in ima 

o sebi dober občutek. Zna se sam 

zabavati in je odprt do 

povezovanja z okoljem. 

Zaščitniški starš – lojalen 

otrok 

Zaščitniški starši otroku 

namenjajo posebno pozornost 

in ga ščitijo pred negativnimi 

izkušnjami. Starš je prepričan, 

da se mora naučiti reševati 

svoje probleme, vendar pa 

meni, da pri tem lahko dobi 

pomoč drugih. 

Lojalen otrok se pri starših 

počuti varnega, ker ve, da se 

lahko zmeraj zanese nanje. 

Zaupa, da bodo vedno na 

razpolago ljudje, ki bodo 

dobronamerni in mu bodo hoteli 

pomagati rešiti njegove 

probleme. Slepo zaupa svojim 

staršem. 

Pretirano zaskrbljen starš 

– negotov otrok 

Zaskrbljeni starši so 

pokroviteljski in nadzorujejo. 

Povsod odločajo namesto 

Negotov otrok vedno išče stik s 

starši, je negotov glede lastnih 

(ne)zmožnosti, ne upa si sam 
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otroka, ves čas budno 

spremljajo, kaj bi otrok lahko 

potreboval in da ne bi zašel v 

težave. 

izbrati in sam odločati ter 

nenehno išče odobravanje 

drugih. 

Avtoritaren starš – 

prilagojen otrok 

Avtoritarni starši dajejo otroku 

natančne podatke, kaj mora 

narediti, kako razmišljati in se 

vesti, ne upoštevajo otrokovih 

lastnih potreb in občutkov. 

Starši izkazujejo pogojno 

ljubezen samo takrat, ko bo 

izpolnil njihova pričakovanja. 

Prilagojen otrok popusti željam 

staršev, se podredi in vda 

nadzoru. Uboga starševska 

pravila, norme in ideje ter za to 

žrtvuje lastne želje, potrebe in 

občutke. 

Kaznujoč starš – užaljen 

otrok 

Kaznujoči starši so prepričani, 

da se otrok ne bo ničesar naučil, 

če ne bo kaznovan, zato 

zavzamejo strogo držo zaradi 

lastne frustracije. 

Užaljen otrok se izogne 

neodobravanju staršev in kazni, 

zato zadrži očitke zase in na 

videz dela to, kar starši hočejo. 

Lahko tudi začne boj s starši in 

jim kljubuje tako, da se 

pretvarja, da mu kazen ne pride 

do živega. 

Nasilen starš – zastrašen 

otok 

Nasilni starši prizadenejo 

otroka s sproščanjem lastne 

jeze, frustracij (telesno nasilje, 

psihično/čustveno nasilje, 

spolne zlorabe). 

Zastrašen otrok je napet, labilen 

in boječ. Jezo, strah in 

maščevalne občutke drži v sebi 

in skuša izpolniti pričakovanja 

staršev. 

Zanemarjajoč starš – 

izgubljen otrok 

Zanemarjajoči starši ne 

posvečajo pozornosti otroku, 

ne razmišljajo o njegovih 

potrebah in interesih. So 

odsotni oz. prezaposleni s 

svojimi težavami. 

Izgubljen otrok se zapira pred 

svojim okoljem, se izolira od 

staršev in je prepričan, da ne bo 

dobil čustvene podpore. 

Nedosleden starš – 

težaven otrok 

Nedosledni starši nenehno 

menjavajo pozicijo. Na začetku 

Težaven otrok se ne more zanesti 

na starše, ker ne ve kakšna je 
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so strogi, ko pa otrok povzroča 

probleme pa popustijo. 

njegova pozicija. Dobil je 

izkušnjo, da mu lahko starš 

popolnoma stoji ob strani ali pa 

mu sploh ne. 

Nezanesljiv starš – 

nestabilen otrok 

Nestabilni starši so nestabilni, 

imajo nihanja v čustveni 

povezanosti. 

Nestabilen otrok ima veliko 

potrebo varnem, zanesljivem 

staršu. To skuša doseči na 

otroške načine (protestiranje, 

upiranje, kljubovalno 

vedenje…). 

Neodrasel starš – 

postrašen otrok 

Neodrasel starš se vede 

nemočno in odvisno od otroka 

ter prosi, naj mu pomaga in ga 

podpira, pričakuje, da bo otrok 

skrbel zanj. 

 

Postrašen otrok že zgodaj razvije 

tankočutnost in se zna vživeti v 

težke situacije drugih ter skuša 

olajšati njihovo breme. 

Prepričan je, da starš potrebuje 

njegovo skrb in zaščito. 

Vir: Bouwkamp in Bouwkamp (2013, 43-148) 

 

Kompan Erzar in Poljanec (2012) navajata temeljne pogoje za zdrav razvoj: 

- pripadnost in povezanost, 

- zaupanje, 

- dostojanstvo in spoštovanje, 

- prepoznavnost in 

- sočutje. 

 

Temelj zdravega starševstva je, da starši vidijo svojega otroka, ga sprejemajo in mu pomagajo 

pri prepoznavanju njegovih potreb. Le tako lahko skupaj oblikujejo otrokov razvoj.  

 

2.1.4 Družinski član v vlogi razbremenjevalca konfliktov 

 

Richter (v Čačinovič Vogrinčič, 1998) je klasificiral pet predpisanih vlog, katerih namen je 

zmanjšati pritisk neznosnih notranjih konfliktov v odnosih med starši in otroki oz. med 

partnerjema v družini:  
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- Substitucija partnerja: roditelj v odnos podzavestno prenese nerazrešene konflikte iz 

lastnega otroštva, otrok pa naj jih zdaj v vlogi starih staršev ali sorojenca kompenzira in 

razreši. 

- Otrok v vlogi kopije podobe, ki jo ima o sebi roditelj; naloga otroka je, da uresniči 

samopodobo roditelja. 

- Otrok v vlogi idealnega sebe; poskus roditelja, da prisili otroka k uresničitvi tistih 

idealov, ki jih zase ni mogel uresničiti. 

- Otrok v vlogi negativne podobe, ki jo ima roditelj o sebi; roditelj podzavestno išče v 

otroku grešnega kozla, otroka potrebuje, da bi lahko izrinil nesprejemljivo podobo o 

sebi. 

- Otrok v vlogi zaveznika: potrebuje ga roditelj (ali oba), ki je nenehno v boju in mu mora 

otrok služiti predvsem kot podpora, soborec. 

 

2.1.5 Razlikovanje med zdravimi in nezdravimi družinskimi vzorci 

 

Neprimerna ali sovražna naravnanost staršev sproža nezaželeno in problematično vedenje 

otrok. Zato je zdrava drža eden izmed najpomembnejših dejavnikov interakcije med starši in 

otroki. Bouwkamp in Bouwkamp (2013) opisujeta značilnosti zdravih in nezdravih 

interakcijskih vzorcev. Menita, da je nenehno menjavanje polov ali vedenje, ki obsega oba pola 

(ljubezen in napad; potrditev in obtoževanje) nezdravo vedenje. Nejasna, posredna, dvoumna 

ali protislovna sporočila begajo otroka in izzovejo razvoj psihopatologije. Za zdrave 

interakcijske vzorce velja uravnovešeno vedenje, pri katerem starši prožno krmarijo med 

emancipacijo in nadzorom, ter zdrava komunikacija, povezana z oddajanjem jasnih, 

nedvoumnih in skladnih sporočil, spoštovanje in dovzetnost. V zdravem odnosu starš-otrok se 

ohranjajo medgeneracijske meje (starš vodi-otrok sledi), starši so odgovorni za kvaliteto odnosa 

v nasprotju s partnerskim odnosom, ker imata partnerja enaki poziciji in enake odgovornosti. 

Musek (1995) navaja, da se pogosto srečujejo s prepričanji, da sta družina in družinsko življenje 

v moralni, vrednostni in duhovni krizi. Raziskave naj bi pokazale, da je prav motenost 

družinskih odnosov skupni imenovalec najbolj problematičnih negativnih pojavov, ki pestijo 

sodobne družbe. Je skupni imenovalec psihičnih problemov in težav, nevrotičnosti, šolske 

neuspešnosti, nasilja, agresivnosti, kriminala, vseh oblik odvisnosti itd. V nadaljevanju iz 

raziskav opisuje, da so družinske vrednote, kot so družinska sreča, ljubezen, razumevanje s 

partnerjem in otroci, v samem vrhu vrednostne hierarhije. Ljubezen daje našemu življenju 

najgloblji pomen in se nikjer ne izrazi tako celovito kot v partnerstvu in družini. Otroštvo je 



Podlipnik, Ana. 2018. »Reševanje konfliktov med otroki in starši.« Magistrska naloga, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

15 

 

pomemben dejavnik življenja in nepozabno obdobje posameznika. Sigmund Freud je zapisal, 

da je »otrok oče človeka«. Saj se v otroštvu oblikujejo mnoge smernice, ki vplivajo na odraslo 

življenje.  

 

Milivojević (2008) meni, da se pri nekaterih ljudeh pojma »ljubezen« in »skrb« skoraj 

popolnoma prekrivata, ker so prepričani, da ljubezen sestoji iz skrbi, tako da z zaskrbljenostjo 

za drugega kažejo svojo ljubezen. Nekateri starši izražajo skrb v obliki pretirane zaskrbljenosti 

v funkciji otrokove zaščite, a pri tem pozabljajo, da ni njihova naloga nenehno skrbeti za otroka, 

ampak ga je treba naučiti, kako naj sam skrbi zase. Kadar starš otroku nenehno sporoča svoje 

skrbi, ki so povezane z njim, mu sporoča, da je svet zelo nevaren kraj ter da ni sposoben skrbeti 

sam zase. Juhant in Levc (2011) opozarjata, da starši, ki delajo namesto otroka, otroku ne 

omogočajo odraščanja, ampak mu vztrajno jemljejo priložnost, da bi se naučil skrbeti sam zase. 

Starši, ki na takšen način otroku izkazujejo svojo zaskrbljenost in so pretirano zaščitniški, želijo 

otrokom dokazati svojo ljubezen. Pretirana zaskrbljenost lahko starše hitro pripelje h 

katastrofiziranju, kar zbuja močne občutke strahu in žalosti. 

 

2.2 Konflikti 

 

2.2.1 Kaj je konflikt? 

 

Za konceptualizacijo konflikta različni avtorji navajajo različne definicije. Irišič (2004) 

predlaga naslednjo definicijo: »Konflikt je stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema 

oz. teritorija ne funkcionirata optimalno zaradi (delne) neusklajenosti sistemov.« V vsakem 

medosebnem odnosu se pojavljajo konflikti, nasprotujoči interesi in različna menja. Pogosto 

izvira iz razlik med potrebami in pričakovanji dveh ali več posameznikov v odnosu. Konflikti 

v medosebnih odnosih so neizogibni, čeprav mnogi ljudje menijo, da je odnos brez konfliktov 

znak dobrega odnosa. Juul (1995) meni, da že iz najzgodnejših pisnih virov vemo, da je od 

nekdaj temeljna eksistencialna dilema konflikt med posameznikom in skupino oziroma družbo. 

Sam temu pravi konflikt med integriteto in sodelovanjem, ker vse teorije o tem, kako vzgajati 

otroke, temeljijo na značilnem tolmačenju konflikta, da so otroci potencialno nekooperativni, 

asocialni ali egocentrični. Zato je naloga staršev, da otroke naučijo sodelovati, se prilagajati in 

upoštevati druge. Konflikt je nekakšne vrste test odnosov med dvema človekoma. Pokaže, 

koliko so ti odnosi zdravi. Konflikt lahko odnose poglobi. Dva človeka se lahko že bolj zbližata, 

lahko pa ju tudi razdvoji (Gordon 1987). Konflikti so neizogibni in so sestavni del življenja. V 
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vsakem odnosu zaradi različnih potreb lahko pride do različnih napetosti preprosto zato, ker 

smo si ljudje različni in se tako pojavljajo napačne zaznave, ki povzročijo, da sogovornikovo 

vedenje vidimo v popačeni obliki. 

 

2.2.2 Zakaj pride do konflikta?  

 

Že sama beseda spor marsikomu zbudi neprijetne občutke, saj spori pogosto predstavljajo nekaj 

bolečega, škodljivega in nezaželenega. Spor nastane, kadar hočeta dva človeka različne stvari. 

V družinah, kjer so spori pogosti, se o njih le redko govori. K sreči pa starši in otroci večinoma 

usklajujejo svoje želje in potrebe z željami in potrebami drugih. Majhni otroci ne razumejo, da 

imajo svoje želje in potrebe tudi njihovi starši. Zato se pogosto zgodi, da starši zanemarjajo 

svoje potrebe na račun skrbi, ki jo namenjajo otrokovim potrebam in njegovemu obdobju. 

Občutek, da lahko dajejo tako, da se delno odrečejo sebi, je res močan, jih bogati in hkrati tudi 

frustrira. Za nikogar ni sprejemljivo živeti tako, da nenehno žrtvuje svoje potrebe v korist 

drugih. Ni sprejemljivo, vse dokler se ne uspe prepričati, da je prav to smisel življenja: obstajati 

za druge. Ko otroci dopolnijo približno leto dni, nastopi tudi čas, da starši otrokom pokažejo 

tudi svoje potrebe s tem, kar delajo, z dialogi in pogajanji (Juul 2011). 

 

Otroci ne razlikujejo med tem, kaj res potrebujejo in česa ne, zelo dobro pa vedo, kaj si želijo. 

Delujejo po principu ugodja, želijo oz. zahtevajo, kar mislijo, da potrebujejo in vsaka neuslišana 

želja lahko otroka naredi nejevoljnega.  

 

Konflikt nastane zato, ker so ljudje različni in imajo različne želje in potrebe; tudi isti dogodek 

lahko različno doživijo. Konflikt je torej tista situacija, v kateri se srečajo različni pogledi 

reševanja problema in različna stopnja motivacije za samo reševanje. V konfliktni situaciji se 

pokaže odnos med vpletenimi v konflikt, ki v drugačnih situacijah ni tako očiten (Gostečnik et 

al. 2000). 

 

Prgić (2011) meni, da udeleženca v sporu oz. konfliktu sebe praviloma zaznavata kot žrtev in 

drugega kot hudobno stran. Ob tem ne opazita svojih napak, medtem ko sta na napake druge 

strani zelo pozorna. Čeprav se zavedata, da so njuna dejanja podobna ali celo enaka, iščeta 

razlage, zaradi katerih dejanje enega ni upravičeno. Ob tem skušata s čustvenim nabojem vsiliti 

drug drugemu spremembo odnosa.  
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Služenje ne pomeni ljubezni, ampak preprosto – služenje. Tako kot igrače niso ljubezen, ampak 

igrače, niti denar ni ljubezen, ampak denar. Otroku bo zato hitro začelo primanjkovati ljubezni; 

zahteval bo že več ljubezni z služenjem. Posledice so pogosto takšne, da otroci postanejo 

nadloga za okolico, ker vsako skupnost obravnavajo tako, da obstaja izključno zaradi njih, saj 

tako deluje njihova družina. Iz tega nesrečnega kroga se ne pride tako, da starši postavljajo meje 

otrokom in namesto »da« govorijo »ne«. Rešitev je v tem, da starši odkrijejo svoje želje in 

potrebe, jih izrazijo in dosežejo, da se jih jemlje resno. Staršem se ni potrebno naučiti otro  kom 

reči »ne«, naučiti se morajo reči »ja« samim sebi. Ko se to začne dogajati, se tiranija zmanjšala 

na otroško mero in druženje z njimi bo postalo spet znosno (Juul 2011). 

 

Starši pogosto ne razmišljajo ali ne zaznajo pomembnih razlik, med tem, kaj otroci želijo in kaj 

resnično potrebujejo. Razlika med njima je velika, otroci pa teh razlik ne poznajo. V primeru 

zavrnitve ali neizpolnjene želje je treba otroku pokazati svojo ljubezen in razumevanje za 

njegovo počutje. Tako se bo otrok lahko kljub neuslišani želji ali zahtevi počutil nejevoljno, a 

vseeno ljubljeno in sprejeto. Juhant (2017) meni, da starši prepogosto popuščajo zahtevam 

otrok in jim ustrežejo, da bi imeli mir, in nimajo volje ali energije za odzivanje na otrokovo 

neprimerno vedenje. Tako otrok začuti, da lahko manipulira s starševskimi razpoloženji in tako 

doseže svoj cilj. Tako se začne proces, ki otroka vodi tako, da se ne zna spopadati s 

frustracijami. Zato so odrasli otroku dolžni predstaviti frustracijo kot priložnost za njegovo rast. 

Otrok naj bi takrat uporabil ves svoj napor za razrešitev težave na sprejemljiv način za družbo 

in zanj. Ko se to zgodi, zaradi uspeha občuti srečo. Tudi raziskave so potrdile, da konfliktni 

odnosi med starši in otroki niso imeli le negativnih posledic v obliki neprimernega obnašanja 

otrok, težav v vrtcu in šoli ter zavračanje s strani vrstnikov, temveč tudi pozivne, kot so višja 

samozavest, večja samostojnost in razvoj osebnosti. Katere od posledic bodo nastale, je odvisno 

od kakovosti odnosa med otrokom in staršem. Če je njun odnos slab, je bolj verjetno, da bodo 

nastale negativne posledice. Če je odnos med staršem in otrokom dober, pa določena stopnja 

konflikta omogoča otroku vaditi pogajanja in obvladovati čustva. Odsotnost kakršnekoli 

konflikta onemogoča otroku razvoj, a seveda pretiran konflikt negativno vliva na razvoj ne 

glede na kvaliteto odnosa (Nelson Taylor 2011). 

 

Otroci se pogosto ne upirajo starševskim zahtevam in prošnjam, temveč njihovim neprimernim 

vzgojnim metodam. Želijo se namreč počutiti sprejete in upoštevane; starši lahko to dosežejo 

brez večjega vznemirjenja, če jih naučijo primernega vedenja iz spoštovanja do staršev, ne pa 

iz strahu pred kaznijo ali zaradi nagrad, ki jih pričakujejo. 
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2.2.3 Stili odzivanja na ukrepe in konflikte  

 

Mnogi starši so prepričani, da sta strogost in kaznovanje učinkovita. Kaznovanje običajno 

učinkuje tako, da takoj zaustavi neprimerno vedenje. Pogosto pa nas takojšnji rezultati 

preslepijo. Dolgoročno kaznovanje pri otrocih izzove enega izmed naslednjih štirih odzivov 

(Nelsen 2014): 

- zamera, 

- maščevanje, 

- uporništvo in 

- umik (izmikanje, slabša samopodoba). 

 

Irišič (2004) opisuje pet vrst odzivov na konflikt:  

- prevlada (osebni interesi so pomembnejši), 

- razreševanje (kadar so lastni interesi in interesi drugega posamezniku zelo pomembni), 

- kompromis (osebni interesi in odnosi so zelo pomembni, vendar do določene mere), 

- umik (osebni interes oz. problematika, niti odnos, ki je vpleten, nimata visoke vrednosti 

za posameznika) in 

- izglajevanje (osebni interesi niso pomembni ali se jim posameznik z lahkoto odpove; 

dobri odnosi so zelo pomembni za zadevnega posameznika –ta poskuša pomiriti vzdušje 

in zgladiti konflikt, da bi se ohranili dobri odnosi). 

 

Vzroki za tovrstne odzive pogosto izhajajo iz otrokove notranje motivacije in zato so otroci bolj 

pripravljeni sodelovati, kadar starši niso pretirano strogi in kadar sami sodelujejo pri opredelitvi 

dogovorov in pravil. Če zavzamemo tekmovalen odnos do reševanja konfliktov, obstaja velika 

verjetnost, da se bo druga stran odzvala na podoben – tekmovalen način in tako se konflikti 

lahko zaostrujejo. Če ena stran zmaga, je to pravzaprav jalova zmaga, saj je še zmeraj odvisna 

od vedenja oziroma reakcij druge strani, ki verjetno ne bo navdušena nad tem, da bi kakorkoli 

olajšala življenje zmagovalni strani. Odprto ostaja tudi vprašanje medosebnega odnosa, saj gre 

v večini primerov za odnose med bližnjimi. Sodelovalno oziroma konstruktivno reševanje 

konfliktov ima torej veliko prednost pred tekmovalnim, ki pušča za seboj jalove zmagovalce in 

užaljene poražence (Prgić 2011). 
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Nelsen (2014) navaja štiri učinke za pozitivno disciplino, ob katerih kazen ne izpolnjuje 

nobenega od teh meril: 

- Spoštovanje in spodbuda: Ali je hkrati prijazna in odločna? 

- Povezanost: Ali pomaga otrokom, da občutijo prijaznost in pomembnost? 

- Kazen kratkoročno deluje, vendar ima negativne dolgoročne učinke: Ali je dolgoročno 

učinkovita? 

- Spoštovanje, skrb za druge, reševanje problemov, odgovornost, prispevanje, 

sodelovanje: Ali uči dragocenih socialnih življenjskih veščin za dober značaj? 

 

Odgovornost odraslih je, da svojim otrokom pomagajo in jih razumejo v konfliktnih situacijah. 

Tako jim pomagajo priskrbeti temelje, ki jih potrebujejo, in hkrati s primernim odzivanjem 

ostajajo ljubeči in sočutni. Pri tem sta pomembna dva vidika: pomembnost osebnega interesa 

in pomembnost odnosa do drugega. Sodelovalno reševanje konflikta ima eno pomanjkljivost – 

zahteva niz komunikacijskih veščin: vse od aktivnega poslušanja do razkrivanja čustev. 

Pogosto pa je potrebno te veščine uporabiti pod pritiskom, zato je toliko težje sodelovalno 

oziroma konstruktivno pristopiti k reševanju konfliktov, kadar gre za napeto situacijo (Prgić 

2011). 

 

2.2.4 Ali otroci sploh potrebujejo ne? 

 

Odgovor je da in ne. Brez dvoma jim moramo v nekaterih primerih reči da: za njihov prihod v 

družino, za njihov obstoj, za vsa njihova doživetja ter razvoj. Potrebujejo tudi ne, da vidijo, kje 

so meje. Otroci potrebujejo tak ne, ki izhaja iz notranjega prepričanja. Otroci ne postanejo 

nesrečni, če slišijo ne. Lahko postanejo jezni ali frustrirani, vendar je to povsem nekaj drugega. 

Otroštvo je proces učenja, pri katerem sta frustracija in učni učinek med seboj nerazdružljivo 

povezana. Otroci namreč ne potrebujejo sentimentalnih staršev, temveč čuteče in razumne (Juul 

2012). Pomembno je, da se starši odločno in brez slabe vesti odločijo, kdaj je otroku potrebno 

in smiselno reči ne, in poleg tega ohranjajo spoštovanje in enakopravnost v odnosu z otrokom. 

Tudi zavrnitev otrokove želje ima lahko ljubeč in odgovoren prizvok, če se starš odloča na 

podlagi tega, kar otrok resnično čuti in potrebuje. Če starši ali drugi ljudje včasih otroku rečejo 

ne, je otrok ob tem lahko frustriran, vendar tudi solze vodijo k hranilu, ki ga otroci potrebujejo, 

če želijo vzpostavljati avtentične odnose z drugimi ljudmi. Staršev k temu, da bi otroku 

prihranili vsako frustracijo, ne vodi ljubezen. Tu gre za željo, da bi veljali za dobrega starša. 

Ljubezen pomeni dati otroku tisto, kar dejansko potrebuje za zadovoljivo življenje. Zato je ne, 
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ki od staršev zahteva veliko samopremagovanja, pogosto najbolj ljubeč odgovor, ki ga otrok 

lahko prejme (Juul 2006). 

 

2.2.5 Izogibanje ali soočanje? 

 

Že od samega začetka ima mati otroka za pomembnega. Vedno ga bo potolažila, nahranila in 

pomirila. Iz otrokovega vidika pa gre za nenavadno spremembo, kadar mati postane stroga. 

Spor običajno nastane glede tega, kaj je »dobro« in kaj ni »dobro.« Otrok ima svoj lasten pogled 

na svet in lastno potrebo po tem, da bi obvladoval situacije, ki so pogoste drugačne od 

starševskega reda (Winnicott 1992). Problemska situacija je vsaka situacija, v kateri se 

odločamo med več kot eno možno rešitvijo. Določene problemske situacije lažje in bolje 

obvladujemo kot druge. Ko je iz določenih vzrokov odločitev težka, lahko to postane problem. 

Nekoristno je, kadar izgubljamo energijo s prikrivanjem problema ali njegovim neustreznim 

ravnanjem (Gostečnik et al. 2000). Pomembno je zavedanje, da so težave neizogibne, in če 

izhajamo iz takšnega dejstva, lahko lažje poiščemo nove in bolj smiselne načine soočanja z 

njimi. Še posebej velja za tiste neželene prijeme in ukrepe, ki jih poznamo do sedaj in niso 

prinesle želenih rezultatov. 

 

Pogosto se dogaja, da starši otrokov jok in jezo doživljajo kot nekaj negativnega. Vsi se rodimo 

s sposobnostjo, da med odraščanjem in razvojem preživimo spore. Mnogi odrasli so pozabili 

na to sposobnost in zaradi tega se izogibajo sporom in poskušajo, da njihov otrok »raste brez 

tega«. Gre za edino sposobnost, zaradi katere lahko vse življenje ostanemo psihično zdravi. 

Kadar otrokova želja ni uslišana, lahko na različne načine vztraja, ker želi dobiti želeno stvar. 

Kadar mu to ne uspe, lahko joče, ker tega ne more dobiti in – se pomiri. Ni potrebno, da bi 

takrat starše skrbelo ali da bi imeli občutek krivde. Otrok bo ves čas odraščanja razvijal 

določeno zavest o razmerjih in ne več vsakič planil v jok. Zadovoljil se bo s tem, da malce 

žaluje in se zapre vase. Starši pogosto narobe razumejo sporočilo in to imenujejo »jeza«. 

Pomembno je, da lahko žalujemo, kadar človek nekaj izgubi. Otroci in tudi odrasli lahko sami 

jočejo in žalujejo, vendar je to najbolje storiti z nekom bližnjim, ki razume, da je sladoled 

najpomembnejša stvar na svetu, če si star leto in pol. Če nam uspe to sposobnost zadržati za 

vse življenje, bo odnos z drugimi dobil drugačno kakovost. Naučili se bomo prevzeti 

odgovornost za svoje življenje, namesto da bi za svoj neuspeh obtoževali druge (Juul 2011). 
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Konflikti so torej povsod. Pomembno pa je, kaj z njimi naredimo. Lahko jih rešujemo in zanje 

prevzamemo odgovornost, ali pa se jim izognemo in posledično tako tudi škodljivo vplivamo 

na naše odnose in nas same. Ker se odzivov na konflikte naučimo predvsem v družini, je 

pomembno da jih tam tudi razrešujemo, kajti od tega je tudi odvisno, kako jih bodo reševali 

naši otroci. 

 

Šinigoj Batistič (2007) navaja dva stila soočanja s problemi: neučinkovit in učinkovit stil. Za 

neučinkovit stil soočanja s problemi je značilno, da gre za prevzemanje krivde, zaznavanje 

problema kot grožnje in težko rešljivega, videti sebe kot nesposobnega rešiti problem, ter 

verovanje, da drugi, bolj sposobni ljudje rešujejo probleme brez posebnih težav. Pri 

učinkovitem stilu pa gre za sprejemanje problemov kot normalnih življenjskih dogajanj, ki se 

dogajajo vsem, zaznavanje problema kot izziva ter prepričanje, da rešitev obstaja, ter zavedanje, 

da je potrebno vložiti čas in trud. Kadar oseba v težki situaciji ocenjuje, da je težavo težko ali 

nemogoče spremeniti in kontrolirati, je obvladovanje usmerjeno v problem. Kadar pa oseba 

ocenjuje drugače, je proces usmerjen v čustva, ki se ob njem pojavljajo. Obvladovanje čustev 

ob reševanju problemov je torej proces, kjer oseba izbira in išče primernejše rešitve v določenih 

težavnih situacijah. Zato je smiselno stresno situacijo zaznati kot problem, ki ga je mogoče 

rešiti in se ob tem osredotočati na občutke in čustva.  

 

»Ker ljudje konflikte po navadi dojemamo kot nekaj nezaželenega, negativnega ali celo 

nevarnega, se jim skušamo izogniti, a se ob tem premalo zavedamo, da imajo potlačeni 

konflikti pogosto škodljive posledice. Veliko bolj zdravo je konflikte razreševati, saj 

imajo le-ti številne prednosti. Pomenijo začetek spremembe in preprečijo stagniranje, s 

pomočjo njih problem sploh opazimo, kar nam omogoči iskanje rešitve za problem, 

konstruktivno rešen konflikt ojača identiteto posameznika in skupine ter pripomore k 

osebni rasti, olajša samospoznavanje, uči o reševanju konfliktov in gradi odnose (Prgić 

2011).« 

 

 

2.2.6 Posvečanje rešitvam 

 

V zdravih družinah nenehno nastajajo večji in manjši konflikti. Bolj ko se jim poskušamo 

izmikati, večji postajajo in dolgoročno škodijo našim odnosom. Kadar pa nas navdajajo občutki 

krivde, naprej preverimo, ali so ti upravičeni. Če so, lahko poskušamo spremeniti svoj 
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življenjski slog ali pa se sprijaznimo s situacijo in prevzamemo zanjo polno odgovornost. 

Občutki krivde rušijo naše samospoštovanje, ovirajo enakovrednost in dajejo otroku občutek, 

da nam je v breme (Juul 2010). Premik k osredotočanju na rešitve zahteva majhne spremembe 

odnosa in veščin, a majhne spremembe privedejo do ogromne razlike. Ko napravimo tak premik 

oz. spremembo, je situacija kmalu videti nadvse preprosta. Pri tradicionalni disciplini se otroci 

učijo, česa ne smejo in kaj morajo storiti, ker je nekdo drug tako rekel. Pozitivna disciplina pa 

uči otroke, kaj storiti na podlagi svojega razmisleka o situaciji, h kateri je otrok spodbujen. 

Pomembna dejavnika sta tudi spoštovanje in pomoč za iskanje rešitev. Otroci so aktivni 

udeleženci v procesu in pri sprejemanju boljših odločitev njihovega vedenja jim morajo te 

odločitve postati smiselne in se dobro počutiti, ko z njimi drugi spoštljivo ravnajo. Ko se 

posvetijo rešitvam, se otroci naučijo, kako shajati z drugimi. Pridobijo orodja, ki jih 

uporabljamo ob naslednjem izzivu. Nikakor ni res, da bodo naslednjič vedno ravnali prav, saj 

se tudi odrasli vedno ne naučijo v prvem poizkusu. Zamisel, da lahko otroke le z bolečino 

naučimo ločiti med tem, kaj je prav in kaj je, je napačna in globoko vsajena v našo kulturo. 

Osredotočanje na rešitve ustvari precej drugačno vzdušje kot osredotočanje na kazen ali na 

posledice. Otroci odlično rešujejo probleme in imajo mnoge kreativne zamisli za koristne 

rešitve, če si odrasli vzamejo čas za vajo in učenje ter otrokom omogočijo dovolj priložnosti za 

uporabo teh veščin (Nelsen 2014). Bolj koristno se je tudi osredotočati na otrokovo zaželeno 

ravnanje kot na njegove napake in vedenje, ki si ga ne želimo, kajti lepo vedenje in otrokove 

dobre lastnosti so lahko vedno vzrok za dobro počutje in prijetno razpoloženje v družini. Ko se 

posvečamo rešitvam otrokom sporočamo naslednje: 

- kaj storiti, da se iz napake nekaj naučimo, 

- kako razviti svoje prednosti in vrline, 

- napake so čudovite priložnosti za učenje, 

- kako razviti veščine za reševanje težav, 

- kako se – namesto takojšnje nepremišljene reakcije – zaustaviti, pomiriti in rešiti težavo, 

- biti kreativni, ko naletijo na nepričakovano težavo (namesto da bi se vdali), 

- kako razviti ustrezne (družbeno koristne) odzive. 

 

Nikakor se ne smemo zapletati v merjenje moči. Namesto tega moramo ustvariti vzdušje, v 

katerem se bodo dolgoročno pri otrocih in pri odraslih rojevali vzajemno spoštovanje, občutek 

zmožnosti, iznajdljivost ter veščine za reševanje težav. Pomembno je videti napake kot 

priložnosti za učenje (Nelsen 2014). Velik del učinkovitega reševanja problemov predstavlja 

starševski pristop, njihovo ravnanje in odnos do reševanja težav. Pomembno je, da se s 
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problemom soočijo na primeren način in v proces vključijo tudi otroka, kajti le tako jih lahko 

hitrejše, lažje in bolj učinkovito rešujejo. Reševanje problemov je preoblikovanje niza okoliščin 

v drugačen, bolj zaželen niz okoliščin. Reševanje socialnih problemov (za razliko od 

matematičnih…) pomeni reševanje problemov v naravnem socialnem okolju. Hkrati pa pomeni 

proces učenja, kjer se ob reševanju problema poveča učinkovitost ter splošna strategija 

soočanja. Izvedba rešitve je odvisna ne le od rešitve same, ampak tudi od izvedbenih veščin in 

morebitnih zavor ter pomanjkanja motivacije (Šinigoj Batistič 2007). 

 

Otroci se v odraščanju lahko učinkovito naučijo reševati težave in prav to je predvsem odvisno 

od starševskih sposobnosti spoprijemanja z življenjskimi izzivi. Kadar se starši lotijo reševanja 

težav pozitivno, so pripravljeni na soočenje s situacijami in so za to motivirani, se bodo tega 

naučili tudi njihovi otroci. V današnjem času so otroci namreč bolj pogosto izpostavljeni 

najrazličnejšim stresnim situacijam in različnim izzivom v obdobju odraščanja.  

 

2.2.7 Potrebe otrok in emocije 

 

Praviloma bi morali starši otroku dati vse, kar potrebuje, vendar ne prav vsega, kar si želi. Zato 

je vzgoja v današnjem času precej težavna. Že majhni otroci zelo zgodaj dobro vedo, kaj hočejo 

in česa ne. Odgovornost in odločanje prevzemajo starši. 

 

2.2.7.1 Kaj potrebujejo otroci?  

 

Otroci potrebujejo ljubezen in priznavanje, varnost, zaščito, spoznavanje sebe, oskrbo, 

predvidljivost, zanesljivost, čas, posvečanje, nežnost. Torej vse, kar otrok potrebuje, dobi pri 

starših. Najpomembnejši pogoj pri vzgoji je sposobnost ljubiti. Dati otroku vse, kar potrebuje, 

ni tako težak del vzgoje, vendar pa je otrokom potrebno postaviti tudi meje. Pri tem pa lahko 

starši padejo v različne pasti in tako nastanejo težave (Kast – Zahn 2011). 

 

Dosledno ravnanje – doslednosti ne more biti, če ni izpolnjen osnovni pogoj. Otrok mora 

vedeti, kaj sme in česa ne sme. Poznati mora najpomembnejša družinska pravila, ki jih določijo 

starši. To je odgovornost staršev in iz njih izhajajo pravila za ravnanje z drugimi, upoštevanje 

vsakodnevne rutine ter izpolnjevanje obveznosti in nalog. Izbira logičnih posledic – logična 

posledica je povsem preprosta ločitev od osebe ali predmeta, do katerega se je otrok vedel 

neprimerno (Kast – Zahn 2011). Starši želijo svoje otroke prepogosto obvarovati pred 
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negativnimi izkušnjami, s katerimi se otroci tako ali drugače nekoč srečajo. Le redko so 

pripravljeni na možne negativne izide, zato se bi morali starši bolj zavedati dolgoročnih 

posledic teh zamujenih izkušenj in otroka pripraviti na življenje. Nelsen (2014) poudarja, da 

morajo otroci vedeti, da so pomembnejši od česar koli, kar počnejo. Vedeti morajo, da so 

pomembnejši od materialnih dobrin v naših življenjih. Otroci pogosto ne vedo, kako pomembni 

in ljubljeni so. Starši se osredotočijo na neprimerno ravnanje, da otroka ne vidijo več, in tako 

tudi otrok samega sebe več ne vidi. Zato je pomembno in dragoceno, da starši otroku pogosto 

in neposredno izkazujejo svojo ljubezen. Tudi takrat, kadar otrok naredi kaj narobe ali ne 

izpolnjuje njihovih pričakovanj. Otrokom mnogokrat izražamo naše želje, naj ravnajo bolje ali 

dosegajo boljše rezultate. Želimo, da se izboljšajo, ker jih imamo radi in ker mislimo, da bodo 

srečnejši, če bodo storili to, kar menimo, da je dobro zanje. Običajno ne slišijo, da želimo, da  

napredujejo zaradi njih samih. Otroci ravnajo bolje, ko se počutijo bolje. Brezpogojna ljubezen 

jim daje prav ta občutek (Nelsen 2014). 

 

Pomembna naloga staršev je, da otrokom pomagajo pri razvijanju mnogih sposobnosti, ki jih 

potrebujejo za doseganje ciljev. To pa lahko storijo z odnosom, ki mora temeljiti na brezpogojni 

ljubezni, podpori, spoštovanju in zaupanju. Otroci še nimajo dovolj znanja in izkušenj, da bi 

sami to razvili in dosegli. »Dolžnost staršev je, da ste stalnica v otrokovem življenju (Juhant in 

Levc 2011, 50).« 

 

2.2.7.2 Pomen emocij 

 

Emocije, ki ogrožajo inteligentno reševanje problemov: 

- če nismo v stiku z svojimi občutki in vrednotami, težje jasno razmišljamo in 

sprejemamo pravilne odločitve, 

- dvom o sebi, tesnobnost, depresivnost, potlačena jeza, pesimizem, 

- grandiozne ideje o sebi lahko vodijo k slabim odločitvam, 

- pretirana odvisnost (od ljubezni, odobravanja drugih…), 

- pretirane želje (perfekcionizem, želja po enostavnih rešitvah, upanje…), 

- zaničevanje po slabih odločitvah, 

- strah pred izidi in 

- odlašanje ali prehitevanje z odločitvami. 
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Emocije vplivajo na prepoznavanje problema, na motivacijo in reševanje problema, na 

zastavljanje ciljev ter na izbiro rešitve (Šinigoj Batistič 2007). Najnovejše raziskave 

ugotavljajo, da je ključni mehanizem človekovega razvoja mehanizem regulacije emocij, torej 

mehanizem prevajanja čustvenih impulzov v telesne in obratno. Čustveni impulzi služijo kot 

kažipot otrokovim reakcijam, kdaj naj nadaljuje z aktivnostjo in kdaj naj preneha, naj se približa 

ali oddalji, kako naj se zavaruje in kako naj poišče stik, h komu naj gre, kje je varno in kje 

nevarno. Če je to prevajanje neustrezno, bo otrokova aktivnost ali neaktivnost začela škodovati 

(Kompan Erzar 2003). Starševstvo ob rojstvu otroka poleg vseh sprememb postane velik izziv, 

saj je staršem in otroku dana priložnost za razvoj neverbalnega stika in pristnih emocij ter 

priložnost, da se tako lahko med njimi vzpostavi zdrava in varna navezanost. Goleman (2006) 

opisuje, da ima vsaka družina v sredini osnovno čustveno jedro, iz katerega so se razvejala 

številna sorodna čustva v mnogih preoblekah. Najbolj oddaljena od središča so razpoloženja, 

ki so tehnično bolj preoblikovana in dolgotrajnejša kot čustva (redko se tako počutimo kot ob 

izbruhu najhujše jeze, nikakor pa ni nemogoče, da smo cel dan čemerni in prepirljivi, in v 

takšnem vzdušju se hitro sprožijo napadi kratkotrajne jeze). Razpoloženjem sledijo 

temperamenti, pripravljenost, ki izzove primerno čustvo ali razpoloženje, zaradi katerih so 

ljudje melanholični, veseljaški ali plašni. Sprejemanje drugega takšnega, kot je, je bistveni 

dejavnik pri vzdrževanju vsakega razmerja, v katerem drugi človek raste, se razvija, se uči 

reševati svoje probleme, povečuje svoje duševno zdravje, postaja produktivnejši in 

ustvarjalnejši. Polega navedenega Gordon (1987) meni še, da je najpomembnejši učinek 

sprejemanja otrokovo občutje, da je ljubljen. Občutenje sprejetosti vrednoti z ljubljenostjo, ki 

pa pospešuje telesno in duševno rast in je najučinkovitejše terapevtsko sredstvo pri zdravljenju 

duševnih in telesnih težav. Otroku je potrebno izraziti svojo naklonjenost, razumevanje in 

sprejemanje na pristen način. Potrebno je tudi posredovati sporočila na način, da jih bo otrok 

tudi razumel in ponotranjil. Le takšno ravnanje lahko pozitivno vpliva na otroka.  

 

  



Podlipnik, Ana. 2018. »Reševanje konfliktov med otroki in starši.« Magistrska naloga, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

26 

 

2.3 Komunikacijski proces 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je navedeno, da pomeni komunicirati »izmenjevati, 

posredovati misli, informacije, sporazumevati se«. Komunikacija pa je »sredstvo, ki omogoča 

izmenjavo, posredovanje informacij – komunikacijsko sredstvo«. Luckmann (2007) opisuje, da 

je med vsemi oblikami uporabe jezika za dialog značilna najvišja raven takojšnjega in 

obojestranskega. Osebe, ki se udeležujejo dialoga, so v navzočnosti druga druge in so zato v 

enkratnem položaju, v katerem si delijo čas in prostor druga z drugo. Delitev tovrstnega sektorja 

sveta je prvi pogoj za vzajemno pozornost in sinhronizacijo dveh tokov zavesti. Sistem 

zapisovanja (pisanja) je vzajemen. Z znaki povezana komunikacija je omogočena brez 

sinhronizacije dveh tokov zavesti. Obojestransko je v tem primeru zakasnjeno. Komunikacija 

je krožni proces sprejemanja in oddajanja sporočil. Če želijo ljudje dobro komunicirati, morajo 

znati najprej jasno in nedvoumni povedati, ubesediti misli, občutja, doživljanja, ki jih želijo 

sporočiti. Zato morajo poznati in obvladati besedni zaklad jezika, v katerem se želijo 

sporazumevati in tudi pravila uporabe tega besednega zaklada. Še pomembneje pa je, da vedo, 

kaj mislijo, čutijo in želijo povedati (Gostečnik et al. 2000), pri čemer ima vsako sporočilo svoj 

vsebinski in odnosni del.  

 

Pomembna sta oba vidika sporočanja: kako povedati ter kaj povedati. V mnogih situacijah je 

pomembna izbira primernega načina izražanja in tudi njena vsebina. Besedna in nebesedna 

govorica morata biti skladni in prav to je najpomembnejša značilnosti dobre komunikacije. Če 

želimo, da nas drugi razumejo, kot si sami želimo, je pomembno, da pravilno zaznavamo 

posredovano sporočilo. Torej se zamenjujeta dve vlogi. Vloga oddajanja in vloga sprejemanja 

sporočil. Drugi del procesa komunikacije je sprejemanje sporočila ali poslušanje. Poslušanje 

ljudem omogoča, da se lahko ustrezno odzovejo na to, kar jim nekdo želi sporočiti. Zato naj bi 

bilo to, kar govorimo, skladno z mimiko obraza in s celotno pojavo človeka (Gostečnik et al. 

2000). 

 

Med aktivnim poslušanjem lahko postanejo odnosi med sogovornikoma prijetnejši. Kadar 

prejemnik sporočila pozorno posluša, ga lahko tudi bolje razume in tako spoznava drugačne 

poglede in se tako lahko postavi na drugo stališče. Tako se lahko med sogovornikoma razvijejo 

občutki povezanosti in naklonjenosti. Watzlawick (1967) definira interakcijski sistem kot dva 

ali več komunikatorjev v procesu ali na ravni definiranja narave njihovega odnosa. Člani 

skupine tako začnejo delovati po določenih pravilih, čeprav navidezno ni nobenega razloga, da 
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bi se morali tako odzvati. Vec (2002) meni, da je učinkovita komunikacija med dvema osebama 

tista, pri kateri si prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot je ta želel, da bi si. Torej 

je odvisna od učinkovitega pošiljanja in od učinkovitega prejemanja sporočil. 

 

Po družinskem sistemu nenehno krožijo informacije v obliki verbalne in neverbalne 

komunikacije. Preko njih družinski člani vplivajo drug na drugega in se medsebojno pogojujejo 

in vzajemno drug v drugemu ustvarjajo določene miselne, čutne in vedenjske oblike 

medosebnih odnosov (Gostečnik 2004). Šugman Bohinc v Šugman Bohinc et al. (2005) opisuje 

komuniciranje kot eno ključnih razumevanj kibernetskih sistemskih pristopov dvajsetega 

stoletja, ki je, da ljudje ne moremo ne komunicirati. Pogosto si lahko predstavljamo, da ne 

komuniciramo, če molčimo ali če telesno otrpnemo in ne dajemo nobenih znakov. Takšno 

vedenje je komuniciranje, saj z njim nekaj izražamo in sporočamo, čeprav si drugi to razlagajo 

na svoj način. Komuniciranje lahko opredelimo kot krožen proces izmenjavanja jezikovnih, 

zaznavnih, mišljenjskih vedenjskih, odnosnih, kulturnih navad, proces, ki vodi do izgrajevanje 

skupnega in skupnosti. Dobra in učinkovita komunikacija ni nekaj, kar bi nam bilo prirojeno. 

Spoznavanje, upoštevanje in uporaba zakonov komunikacije, ovir v komunikaciji ter 

učinkovitih načinov pošiljanja in prejemanja sporočil je nekaj, česar bi se morali sistematično 

učiti in vaditi od najzgodnejših let. Ti elementi bi morali postati osnovni predmet 

vseživljenjskega učenja (Vec 2002). Strniša (1997) meni, da se morajo starši večkrat zavedati, 

kako ni pomembno, da imajo otroke v družini, da otroci odraščajo v družini, ampak tudi to, da 

se zavedajo, da so otroci lahko tudi njihovi sogovorniki. Da niso le nekateri, ki sprejemajo 

njihove odločitve, jih poslušajo in ubogajo. Otroci so osebe, ki so radi tudi slišani, upoštevani 

in imajo svoj položaj ter veljavo v družini ne glede na to, koliko so stari. Predvsem pa radi 

soodločajo in tudi odločajo o stvareh, ki se nanašajo nanje.  

 

Arh (2015) je zbrala deset komunikacijskih zapovedi: 

- Zaupajte vase, v sobesednika in v sporočilo.  

- Spoštujte sobesednika. 

- Spreminjajte samo sebe, ne sobesednikov. 

- Bodite odkriti in pošteni. 

- Pomirite se, preden kaj rečete. 

- Obveščajte. 

- Pozorno poslušajte do konca. 

- Ne nasedajte govoricam. 
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- Bodite pozorni na nebesedno komunikacijo. 

- Postavite se zase, ko imate prav. 

 

Komunikacija je pomemben življenjski dejavnik našega vsakdanjika, v katerem delujemo kot 

kulturna in socialna bitja, v njem živimo in se mu ne moremo izogniti. Vsak posameznik v tem 

procesu predstavlja samega sebe ter svoja videnja. 

 

2.3.1 Prve izkušnje komuniciranja 

 

Luckmann (2007) opisuje zgodnja izkustva dojenčka, ki naj bi bila vse prej kakor pasivna. 

Odnosi do ljudi v njegovi neposredni okolici prav kmalu dosežejo prag vzajemnega in 

komunikativnega, predjezikovnega delovanja. Jok, odgovor matere in odziv otroka na njen 

odgovor, pestovanje, izmenjava pogledov, otroku pomagajo, da si ozavesti recipročnost. Z 

izkustvom, da določeni gibi očitno sprožajo določene odzive, otrok že začne akumulirati 

vedenje o objektivnih pomenih in korak za korakom prestopati prag h komunikativnemu 

delovanju v ožjem smislu. Pri dojenčkih se čebljanje začne kot zvočni odziv na glasove, ki sicer 

pri otroku sprožijo nasmeh, in pomeni otrokov zvočni vstop v komunikacijo. Prek čebljanja in 

predvsem prepletanja čebljanja z govorom odraslega se v otroku ustvari notranji model 

učinkovitosti in »koristnosti« govorjenja. Otrok, ki lahko ob odraslem najde pristen stik in ga 

preplete v vzajemno močan in sprejemajoč odnos, bo komaj čakal, da začne govoriti, ter bo več 

vložil v to, da bi bile njegove besede vedno bolj jasne in polne pomena (Kompan Erzar, Poljanec 

2012). Sears in Sears (2002) poudarjata, da se starši otrok, ki znajo dobro komunicirati, z otroki 

pogovarjajo, še preden jih ti razumejo. Menita, da otroci razumejo več, kot si mi predstavljamo. 

Način komunikacije je pomemben tudi kasneje. Otroci so očarljivi tovariši, saj se s poslušanjem 

in govorom pri večjih otrocih na ta način razširijo obzorja in uživajo v družbi drug z drugim. 

 

Zelo pomemben element medosebnega komuniciranja je verodostojnost, ki jo prejemnik 

pripisuje pošiljatelju. Nanjo vplivajo naslednji dejavniki: 

- Verodostojnost pošiljatelja kot vira informacij: njegova zanesljivost, predvidljivost in 

konsistentnost povečujejo zaupanje. 

- Namen oz. motivi pošiljatelja: jasno izražanje sporočil. 

- Pošiljatelj, ki izraža prijateljstvo in toplino, zbuja več zaupanja. 

- Pošiljatelju, ki ga tudi drugi ljudje cenijo, navadno več verjamejo. Kot tudi znanje in 

poučenost o temi pogovora. 
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- Dinamičnost podajanja: oseba, ki je prodorna, empatična in polna energije, se zdi bolj 

verodostojna kot pasivna oseba, ki kaže malo zanimanja (Lamovec 1993). 

 

2.3.2 Pasivno, aktivno poslušanje in besedno izraženo sprejemanje 

 

Pasivno poslušanje (molčanje) je mogoče uporabiti za to, da drugemu izrazimo svojo 

naklonjenost. Z molkom lahko izražamo sprejemanje, rast in spremembe. Vendar v 

medčloveških odnosih ne moremo dolgo molčati. Potrebna je tudi izmenjava mnenj. Otroci 

potrebujejo pogovor, kar ohranja živ in globok odnos s starši. Pomembno je tudi, da starši vedo, 

kako naj se z otroki pogovarjajo. Pri aktivnem poslušanju pa prejemnik sporočila razume, kaj 

se dogaja v notranjosti tistega, ki sporočilo oddaja. Prejemnik ne posreduje svojega sporočila, 

na primer sodbe, mnenja, sklepa, dokaza, razlage ali vprašanja. Pove samo tisto, kar je razumel 

iz sporočila (Gordon 1987). Aktivno poslušanje zahteva, da poslušalec ne izraža svojih lastnih 

mnenj in občutenj, kajti le tako lahko sliši otroka. Za takšno sprejemanje se mora poslušalec 

postaviti na stališče otroka, kajti šele takrat ga bo lahko razumel. 

 

2.3.3 Otrokova težnja po uveljavljanju svoje volje in kritika staršev 

 

Otrok ugotavlja, da lahko pristaja na zahteve staršev ter jim ustreže. Lahko se tudi upira in 

povzroča njihovo negodovanje. Dojema, da s svojim obnašanjem vpliva na razpoloženje staršev 

(Rebula 2011). Juhant in Levc (2011) predlagata, da je potrebno od otrok zahtevati in terjati, 

kadar si starši želijo, da so njihovi otroci skrbni, namesto da jim nič ni mar, ker z dejanji prispejo 

posledice in morajo to doživeti na lastni koži. Kritika, zmerjanje in prestopanje mej se pogosto 

zgodijo, še preden lahko pomislimo. Takrat je pomembno, da damo otrokom vedeti, da niso 

krivi, temveč da stopajo na področje naše odgovornosti (Juul 2011). Ker otroci povsem zaupajo 

staršem, je pomembno, da ravnajo tako, kot je prav za vse. Čeprav se zgodi, da starši kdaj 

izražajo svoje občutke na manj primeren način, je to vendar le znak, da so zmotljivi. Pomembno 

se je zavedati storjenih napak in graditi odnose, izpolnjene s sprejemanjem svojih občutkov. 

 

Juul (2010) navaja, da so z empiričnimi raziskavami potrdili, da se sposobnost za učenje novega 

zmanjša, če so informacije povezane s kritiko. Raziskave so pokazale, da to enako velja tudi za 

učenje socialnih spretnosti. Grajanje torej ni vprašljivo le z etičnega vidika, temveč je tudi 

kontraproduktivno, saj z njim večinoma dosežemo ravno nasprotno od tistega, kar želimo. 

Samo ljubeče in trdne reakcije najbližjih lahko udomačijo divje in boleče težnje, ki se dogajajo 



Podlipnik, Ana. 2018. »Reševanje konfliktov med otroki in starši.« Magistrska naloga, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

30 

 

v tem obdobju, ter preprečijo, da bi se otrok zagozdil v vse kljubovalnosti (Rebula 2011). 

Kritika je nespoštljiv odnos do otrok, ki so posebej občutljivi. Staršem ne omogoča srečanja in 

učinkovitega pogovora z otrokom, saj se v tistem trenutku ne zmenijo, kaj se z otrokom dogaja. 

Pomembno je le, da izrazijo svoja stališča ne glede na mnenja in občutja otroka. 

 

Ena od smernic za ustrezen pogovor, ki je usmerjen v otroka, je, da si sogovornika prizadevamo 

razumeti, ne pa presojati, ocenjevati. Takrat je odločilnega pomena naša sposobnost refleksije 

– znova se vprašajmo o svojem odnosu do sogovornika in vpeljemo ravnanja, s katerimi bomo 

ponovno stabilizirali zamajano ravnovesje (Šugman Bohinc v: Kodole in Mešl 2013). Kadar za 

neko stvar krivimo drugega, zlahka upravičeno čutimo jezo, ki nam daje dovoljenje, da se 

postavimo v nadrejeni položaj. Kadar pa krivimo sebe, smo pogosto tiho, saj nam podrejeni 

položaj ne daje pravice do besede. Zato se je smiselno razbremeniti krivde in obtoževanja, ki 

sta nekoristna za vse vpletene, in le tako se nam lahko odprejo nove možnosti za ustvarjanje 

pristnejših odnosov. Kadar analiziramo in interpretiramo probleme drugega, je naš namen 

poučevati in razlagati, kaj njegov problem pomeni, kaj čuti v zvezi z njim, ali pa mu posredovati 

določeno psihološko znanje. Interpretiranje pogosto poveča obrambno naravnanost 

sogovornika, zato je bolje, da ga spodbujamo, da sam razmisli o sebi in se poglobi v svoja 

čustva (Lamovec 1993). 

 

2.3.4 Moč besed in poti v pogovoru z otrokom 

 

Dobro komuniciranje se začne z občutkom o lastni vrednosti. Otroci se lahko dobro izražajo, 

če imajo občutek, da so dragoceni in da je tisto, kar rečejo, pomembno. Eden izmed najboljših 

načinov, kako lahko pomagamo našim otrokom naučiti se izražati misli in čustva, je, da jim 

dajemo vedeti, da jih imamo radi in da jih spoštujemo (Sears in Sears 2002). Pomembno je, da 

otroci občutijo, da so vsemu navkljub pomembni. Lahko so v pogovoru bolj zadržani ali 

zgovorni; s spoštovanjem otrokovega stališča, namenjanjem pozornosti in pozornim 

poslušanjem lahko na takšen način vplivamo na otrokovo samopodobo. Kodole in Mešl (2013) 

povzemata po Akerman, da je za uspešen pogovor med otrokom in odraslim potrebna uporaba 

jasnih besed, ki niso obtožujoče. Koristneje je uporabljati besede, ki jih otrok lahko izbira in 

odrasli ne izsili. Zelo smiselno je tudi otroku pomagati izražati neprijetna čustva in želje. Za 

uspešno komunikacijo so pomembni odprtost in sprotno povzemanje ter preverjanje otrokovih 

misli in besed. V pogovoru je tudi koristno izražati podporo in razumevanje otrokovih sporočil. 

Pomembna je uporaba besed, ki jih bo otrok razumel, saj naše besede lahko vsebujejo prikrita 
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sporočila. Tudi dobronamerne besede lahko sporočajo neželeno vsebino. Pri pogovoru z 

otrokom je torej pomembno, kaj bomo otroku sporočili in način sporočanja ter kakšne besede 

bomo uporabili. 

 

S pravilno uporabo in izbiro besed lahko vplivamo tudi na medsebojne odnose. Običajno nas 

ob prijaznem pogovoru spremljajo prijetni občutki. Velja tudi obratno, da se ob graji in kritiki 

počutimo neprijetno ali nemočno. Torej pohvale in prijazne izrečene besede vplivajo na nas 

pozitivno in nas razveseljujejo, obtoževanje in kritike pa nas lahko žalostijo in pustijo uničujoče 

posledice. Še posebej pa to velja za otroke, ki se učijo sporazumevati in še ne znajo pravilno 

izraziti svojih čustev. Če želimo, da bi nam bile besede v pomoč pri soustvarjanju rešitev, je 

pomembno, kaj bomo povedati in tudi kako bomo to storili, torej s kakšnimi besedami in na 

kakšen način. Pohvala deluje kot potrditev našega dela in prizadevanj ter nam daje vedeti, da 

smo na dobri poti. Hkrati nas opogumlja in sporoča, da je smiselno nadaljevati pot do cilja. Če 

želimo, da pohvala doseže svoj namen, je pomembno, da je podana s premislekom in 

natančnostjo in mora vsebovati jasno sporočilo (Kodole in Mešl v Akerman 2013). 

 

Pomembno je tudi, da se naše besede ujemajo z našim telesnim izrazom. Če otroku s širokim 

nasmehom na obrazu povemo, da »ni za nobeno rabo«, ali pa z nezadovoljnim pogledom 

povemo, da nas je njegova »risbica razveselila«, se bo otrok zmedel, saj ne bo vedel, čemu 

verjeti – našim besedam ali izrazu na obrazu, ki odseva naše občutke. Neskladje med besednim 

in nebesednim sporočanjem torej povzroča dvojnost sporočila. Medtem ko besede sporočajo 

eno, izraz na obrazu, drža telesa, ritem dihanja in višina glasu sporočajo nekaj povsem drugega 

(Satir 1995). Dobra komunikacija poteka takrat, kadar vemo, kdaj je potrebno govoriti in kdaj 

molčati. Sposobnost razumevanja, kaj naše besede pomenijo za sogovornika in biti dober 

poslušalec. Sposobnost komuniciranja je povezana z drugimi odlikami uspešnih otrok: s 

samospoštovanjem, sočutjem, občutljivostjo, prijaznostjo. Tisti, ki znajo dobro komunicirati 

- pozorno poslušajo, 

- sočutno poslušajo, 

- premislijo, preden kaj rečejo, 

- se sporazumevajo s telesno govorico, 

- govorijo primerno okoliščinam in obzirno in 

- znajo držati jezik za zobmi, ko je potrebno, da ne zabredejo v težave (Sears in Sears 

2002). 
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Če želimo, da bo družina delovala kot enakovredna tvorba, se moramo intenzivno pogovarjati, 

kar pa zahteva veliko časa, energije, odprtosti in prilagajanja. In šele takrat, ko so otroci lahko 

prepričani, da so odrasli sposobni in pripravljeni ustvariti v družini enakovredne odnose, se 

lahko vse strani počasi sprostijo (Juul 2010). 

 

Otroci na različnih stopnjah razvoja različno komunicirajo. Lahko pridejo v obdobje, ko veliko 

govorijo, in nato lahko nastopi obdobje molčečnosti. Vendar je v vseh obdobjih otrokovega 

razvoja način komunikacije zelo pomemben, kar vpliva tudi na otrokovo povezanost s starši in 

tudi na otrokovo sposobnost sporazumevanja in povezovanja z drugimi. Občutki v ozadju tega, 

kar storimo in rečemo, so pomembnejši od dejansko storjenega ali izrečenega. Vsebina naših 

dejanj ni nikoli tako pomembna kot način, kako to storimo. Ta način je določen z odnosom in 

občutji, ki stojijo za tem, kar počnemo. Občutki v ozadju besed so najbolj izraženi v tonu našega 

glasu. Če dodamo ponižanje, kršimo osnovno načelo vzajemnega spoštovanja (Nelsen 2014, 

61). Brez pravilnega izbiranja besed in pomena občutkov ki sledijo, se lahko bistvo uspešne 

komunikacije izgubi. Zato je koristno, da sogovornika pri izražanju misli in čustev tudi 

podpremo, še posebej takrat, kadar mu primanjkuje zaupanja vase. »Naše delo z otroki bo 

učinkovitejše, če se bomo vedno vprašali: Ali to, kar počnem, otroku daje občutek moči ali 

jemlje pogum?« (Nelsen 2014). 

 

2.4 Pregled raziskav 

 

Strniša (1997) je zapisal:  

»Raziskave pa kažejo, da med posamezniki in skupinami ne pride do boljšega 

razumevanja brez zadostne stopnje zaupanja. Več komuniciranja prinaša boljše 

razumevanje le v primeru, če se udeleženci strinjajo v bistvenih elementih, če 

sporazumevanje temelji na pozitivnih stališčih, medsebojnem sprejemanju in 

upoštevanju medsebojne veljave. Pozitivna naravnanost je torej pogoj, da večja količina 

komuniciranja prispeva k večji stopnji informiranosti in k boljšemu razumevanju.«  

V nadaljevanju (Strniša 1997) povzema Gordona, ki govori o govorici sprejemanja oz. 

nesprejemanja. Kadar starši čutijo do otroka naklonjenost in ljubezen, je to potrebno pokazati 

in izraziti. Kadar pa otrok te naklonjenosti ne doživi, ne more zanesljivo vedeti, da ga starš 

sprejema. Zato je potrebno, da se starši to naučijo in otroku tudi pokažejo svojo naklonjenost.  
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Z raziskavo o komunikaciji v družini je Berdajsova (1996) z anketo o komunikaciji med starši 

in otroki ugotovila, da so v družinah, v katerih se pogovarjajo toliko, kot želijo, v katerih člani 

odprto izražajo svoja čustva, v katerih se konflikti rešujejo konstruktivno in v katerih prevladuje 

potrjevalna komunikacija, člani bolj zadovoljni kot v drugih. Večina anketirancev je menila, da 

se v družini pogovarjajo manj, kot bi želeli. Ostali anketiranci so izjavili, da se v družini dovolj 

pogovarjajo in da si vedno vzamejo čas za pogovor. Torej se v družinah, v katerih se 

pogovarjajo toliko, kot želijo, člani družine počutijo bolje kot v tistih, v katerih jim primanjkuje 

časa. Kot najpogostejši vzrok za pomanjkanje časa so najpogosteje navajali preobremenjenost. 

Nekateri so omenili problem kontrole nad gledanjem televizije. Tisti, ki so imeli za pogovor 

dovolj časa, so poudarili, da si zavestno sami organizirajo izrabo časa in ne dovolijo, da bi jih 

televizija ali druge obveznosti preveč okupirale. Tudi gospodinjsko delo si pogosto porazdelijo, 

da je hitreje opravljeno in se potem lahko posvetijo drug drugemu. Zadovoljstvo v družini je 

bolj povezano s kvaliteto komunikacije v družini kot pa s časom, posvečenim komunikaciji 

(Berdajs, 1996). 

 

Majcnova (2010) je v svoji diplomski nalogi raziskovala, kako se reševanja konfliktov lotevajo 

v družinah ter kako vplivajo na njihov tok življenja. Dobljeni empirični podatki vprašalnika so 

pokazali, da se konflikti pogosto pojavljajo pri večini družin, da jih rešujejo sproti, in menijo, 

da so pri reševanju pogosto uspešni. Konflikte rešujejo na različne načine: izkustveno, 

praktično, z zgledom, s kompromisi, s popuščanjem, z aktivnim poslušanjem, z mediacijo, z 

vživljanjem v vlogo drugega, s postavljanjem meja, z dodelitvijo kazni, s konstruktivnim 

dialogom, s konkretnimi rešitvami. Najpogosteje jih družinski člani rešujejo s pogovori. Pri 

ocenjevanju negativnih posledic konfliktov jih večina ocenjuje, da konflikti nimajo negativnih 

posledic za življenje njihovih družin. Večina staršev meni, da popuščajo svojim otrokom, da se 

na takšen način izognejo konfliktom. Načini reševanja konfliktov so po mnenju večine primerni 

in smiselni. Strinjajo se tudi, da neprimerno reševanje konfliktov lahko pusti negativne 

posledice na otroku (Majcen, 2010). 

 

V diplomskem delu je Fekonja (2009) ugotavljala pomen komunikacije v družini. Zanimalo jo 

je, ali se ji posveča dovolj časa, kdo je po mnenju staršev primarni vir informacij otroku ter 

kako starši spregovorijo o neprijetnih temah. Odgovore je pridobila z anketnim vprašalnikom 

in spoznala, da bi morali starši v družini vzpostaviti dovolj zaupanja in povezanosti med člani. 

Tako se lahko otroci brez zadržkov obrnejo na njih. Meni, da je pomembno pogovarjati se z 
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otrokom bolj odprto, iskreno in brez zadržkov o vseh pomembnih rečeh ne glede na težavnost 

pogovora (Fekonja, 2009). 

  

Starši so najpomembnejše osebe v življenju otrok in eden izmed najpomembnejših temeljev v 

družini je dobra komunikacija. Ta je pomembna priprava otrok za nadaljnje življenje in v njej 

se otroci učijo izražati in sprejemati različna čustva. Proces dobre komunikacije je temelj 

pristnega odnosa in je ključnega pomena za oblikovanje nadaljnje otrokove osebnosti. V 

mnogih družinah pa pogosto nastajajo nesoglasja in nesporazumi. Zato v odnosih med 

majhnimi otroci in starši pogosto nastajajo napetosti in nesoglasja. Zgoraj navedene raziskave 

kažejo, da danes večina družinskih članov konflikte obvladuje na ustrezen način. Napetosti in 

nesoglasja v družini so izjeme in ne pravila, kadar se starši ustrezno obvladujejo težavne 

situacije.  

 

 

3 VSEBINSKI DEL 

 

 

3.1 Raziskovalni problem 

 

Živimo v času, ko postajajo odnosi v družini zaradi vse hitrejšega tempa življenja zapleteni in 

raznoliki. Mnogi starši se pri vzgoji otrok čutijo nemočne in ne zmorejo premostiti mnogih 

partnerskih nesoglasij in nestrinjanj z otroki. Nekatere starše, ki se z določenimi problemi še 

niso soočili, skrbi, kako jih bodo obvladovali, ko bo do njih prišlo. Ti želijo biti pripravljeni na 

reševanje težav, ki so značilne za čas, v katerem živimo. 

 

Potreba po uspešnem komuniciranju med otroki in starši se v sodobnem času vse bolj povečuje. 

Zelo pomembno je, da znajo starši na pravilen način otroku izraziti sporočila, ki so bodisi 

besedna (verbalna) in nebesedna (neverbalna). Slednja oddajajo s kretnjami, mimiko obraza, z 

držo telesa in podobno. Nedvoumno posredovanje svojih razmišljanj in čustev ter hkrati 

izražanje, sprejemanje in izkazovanje naklonjenosti otroku so pomembni dejavniki za otrokov 

zdrav razvoj. Starševska odprtost in izkazovanje ljubezni otroka spodbujata, da se bo v težkih 

situacijah primerneje odzval in ravnal. 
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Problem magistrske naloge je vsestranska vloga staršev pri komunikaciji in reševanju 

konfliktov z otroki. Raziskala sem, kako na teh področjih opravljajo svojo vlogo starši. Želela 

sem izpostaviti pomembne vidike komunikacije za kakovostno reševanje težavnih situacij. 

Namen je bil ugotoviti, ali starši razmišljajo o odnosih z otroki ter ali se zavedajo otrokovih 

potreb ter kako jih prepoznavajo. Izsledki teoretičnega raziskovanja in izvedbe ter analize 

intervjujev s starši so namenjeni prispevati k razvoju stroke psihosocialnega svetovanja, in sicer 

na način, da bi terapevti starše opozarjali na morebitne napake, ki jih počnejo pri razreševanju 

konfliktnih situacij z otroki, ter kako te napake odpraviti na način, da v podobnih položajih 

ravnajo drugače. Dobra komunikacija je namreč bistvena za sožitje znotraj družine, česar se 

njeni člani pogosto ne zavedajo. Težave v komunikaciji je mogoče odpravljati le, če se 

udeleženci prej sploh zavedajo, da obstajajo. Psihosocialni svetovalci, ki pomagajo otrokom in 

staršem, morajo biti potrpežljivi sogovorniki, ki znajo poslušati in hkrati učiti, kako obvladovati 

konflikte. Imeti morajo občutek vrednosti, zadostne izkušnje in razviti samostojnost, da bodo 

lahko uspešno opravljali svoje svetovalno delo. Preko izsledkov magistrskega dela bodo lahko 

psihosocialni svetovalci ugotovili, kje se lahko pojavljajo težave v komunikaciji med starši in 

otroki. Tako bodo lahko v praksi skušali spremeniti splošno naravnanost staršev glede reševanja 

težav ter jim omogočiti, da spoznajo težave in jih razumejo, saj bolj ko se bodo težav zavedali 

in bodo doumeli, od kod izvirajo, manj se jih bodo bali in bolj konstruktivno se bodo lahko z 

njimi soočili ter jih skušali odpraviti. 

 

Popolnoma jasno je, da so konflikti v medsebojnih odnosih neizbežni, zato ni rešitev v tem, da 

jih ne bi bilo, ampak je potreben le pravi pristop k njihovemu razreševanju. Celo več, konflikti 

nudijo možnosti za učenje, rast in nadaljnji razvoj, zato so do določene mere zaželen pojav. 

Pomembno pa je zavedanje, katere so neprimerne ali neučinkovite strategije pri reševanju 

konfliktov. Seznanjanje z novimi metodami omogoča in daje nove priložnosti za učenje in 

izbiro konstruktivnih rešitev. 

 

Za raziskavo sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kateri so najpogostejši razlogi za pomanjkanje časa za pogovore v družini? 

- Kateri so najpogostejši odzivi staršev ob otrokovem nestrinjanju? 

- O katerih temah starši težko spregovorijo z otrokom? 

- Kako starši pohvalijo otroka in kako izražajo nezadovoljstvo? 

- Kateri so najpogostejši vzroki za prepir in načini reševanja situacij? 

- Katere napake staršev so najpogostejše pri obvladovanju težavnih situacij? 
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- Ali starši z otrokom spregovorijo o svojim občutkih? 

 

3.2 Vrsta raziskave, model raziskave in spremenljivke 

 

Celotna raziskava je kvalitativna. Osnovno izkustveno gradivo sestavljajo besedni opisi oz. 

pripovedi, ki sem jih nato kvalitativno analizirala. Vključuje osebe (starše predšolskih otrok), 

katerih izkušnje me zanimajo. Glede na stopnjo v procesu spoznavanja je raziskava 

eksplorativna ali poizvedovalna, saj predstavlja uvod v spoznavanje področja komunikacije 

med otroki in starši ter načine reševanja konfliktov med njimi. Osnovno empirično gradivo te 

raziskave sestavljajo opisi, izkušnje in mnenja intervjuvancev, saj sem s spraševanjem oziroma 

z intervjuji zbirala novo, neposredno izkustveno gradivo. Opredeliti želim osnovne značilnosti 

pojava, definirati in poiskati njihove sestavine, pri čemer sem se omejila na manjše število 

primerov. Ob medsebojnih primerjavah sem bolj jasno videla razlike in podobnosti in s tem 

možnost za odkrivanje novih predlogov in inovacij. Raziskava je deloma tudi uporabna, saj daje 

neposredno uporabna spoznanja o načinih ravnanja, metodah ter njihovi uspešnosti in 

učinkovitosti, in empirična oziroma izkustvena, saj z njeno pomočjo zbiram novo, neposredno 

izkustveno gradivo, odgovore (izkušnje). Raziskava se zavzema za praktično vrednost spoznanj 

v skupnosti. Izvajala bi se lahko za neposredno praktično potrebo (Mesec, 1997a). 

 

3.2.1 Raziskovalni instrumenti in viri podatkov 

 

Primarne podatke v raziskavi sem zbrala s spraševanjem, torej z obliko verbalnega 

komuniciranja. Intervju kot neposredni ustni pogovor sem uporabila kot raziskovalni 

instrument. Moj namen je bil izbrati izjave, ki bi pomagale priti do rešitve teoretičnih in 

praktičnih problemov. 

 

Pri neposrednem spraševanju iz oči v oči je dana kar največja možnost, da se morebitni 

nesporazumi odkrijejo in da se zagotovi, da vprašanec razume pomen vprašanja, spraševalec pa 

pomen odgovora. Pri tej vrsti spraševanja ima spraševalec pregled nad celotno situacijo. 

Respondenta ima pred sabo in lahko opazuje tudi njegovo vedenje. Isto velja tudi za 

respondenta. Drug drugemu ponujata dovolj ključev za sporazum (Mesec 1997a). 

 

Kot vodilo za intervju sem izdelala vprašalnik. Vključeval je deset vprašanj zaprtega in 

odprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa so sledila določenemu predhodnem okviru. Z vprašanji 
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odprtega tipa sem lahko dobro preiskala novo področje raziskovanja in odkrivala, kje so 

problemi, kako intervjuvanci gledajo nanje, kako se o tem pogovarjajo (kakšno terminologijo 

uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni ravni razumejo pojav). Intervju je bil fleksibilen; z njim 

sem se približala afektivni in vrednostni ravni. Odgovori so bili spontani, konkretni, 

samoodkrivajoči in osebni (Koredeš, Smrdu 2015). 

 

Za vse intervjuje sem uporabila enak vprašalnik, ki je bil zame osnovno vodilo, s katerim sem 

pridobila odgovore na raziskovalna vprašanja. Dopuščala sem tudi odprtost odgovorov. Med 

pogovorom sem intervjuvance tudi usmerjala in tako ohranjala bistvo raziskave. Vprašanja sem 

glede na okoliščine prilagajala; zastavljala sem tudi podvprašanja.  

 

3.2.2 Populacija in vzorčenje 

 

Populacijo sestavljajo starši najmanj dveh predšolskih otrok, katerih otroci so v letu 2018/19 

obiskovali vrtec Želvica na Vrhniki. Vzorec je neslučajnostni. Enote v populaciji niso imele 

enake možnosti, da so bile izbrane v vzorec. Vzorec je tudi priročni. Torej sem opravila 

intervjuje s skupino ljudi, ki so mi bili dostopni. V nasprotju z naturalističnimi pristopi se kot 

raziskovalka nisem mogla pretvarjati, da nisem vključena v raziskavo ter da raziskava vpliva 

name. Zato se tudi nisem izogibala kontaktom z udeleženci raziskave (Koredeš, Smrdu 2015). 

Raziskovana tematika ni bila direktno povezana z mano in moj pristop ni bistveno vplival na 

njihove odgovore. Zaradi moje posredne povezanosti, njihove vpletenosti v okolje in 

vpletenosti njihovih otrok vseeno obstaja manjši dvom o iskrenosti podanih odgovorov. Zaradi 

poznanstev so vsi intervjuvanci takoj privolili v sodelovanje in se tudi potrudili pri 

odgovarjanju. 

 

Spolna struktura intervjuvanih staršev: 

- pet moških in 

- pet žensk. 

 

3.2.3 Zbiranje podatkov 

 

Pridobljene podatke sem zbrala z ustnim intervjuvanjem v mesecu septembru 2018 v vrtcu 

Želvica na Vrhniki. Pogovore sem vodila sama in jih tudi posnela. Intervjuji so potekali 
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posamezno, v sejni sobi vrtca. S tem namenom sem pred tem stopila v stik z ravnateljico vrtca, 

da sem pridobila dovoljenje za uporabo prostora. Vsak intervju je trajal približno pol ure. 

 

Zbiranje podatkov z intervjujem je za intervjuvance bolj prijazen in oseben način pridobivanja 

informacij. Poskrbela sem, da je vsak vprašanec razumel vprašanje. Sama sem imela priložnost 

bolj podrobnega raziskovanja določenih odgovorov. Nekaterim posameznikom sem pomagala 

pri razumevanju vprašanj in jih tako prilagajala in umeščala v kontekst pogovora. Držala sem 

se vrstnega reda vprašanj, vendar sem z nekaterimi vprašanji izzvala odgovore, ki se niso 

nanašali na osnovno temo pogovora. Vsak intervjuvanec je odgovarjal na način, kot je želel. 

Tako so lahko odgovarjali v svojem jeziku (terminologiji) s pojmi in izrazi ki so mu bili 

razumljivi. Ker sem imela priložnost obširneje razjasniti vprašanja, sem tako starše lahko 

spraševala tudi o njihovih osebnih mnenjih, vplivih in stališčih. Poleg tega sem s podvprašanji 

lahko prišla do odgovorov, ki se nanašajo na njihove cilje in ovire pri njihovem doseganju. 

  

Z intervjuji sem torej pridobila neposredno pojasnjen pomen vedenja in ga spravila v zvezo z 

notranjim stanjem subjekta, z njegovim mišljenjem in doživljanjem. Starše sem spraševala tudi 

po dogodkih iz preteklosti in po pričakovanjih ter načrtih za prihodnost. Dobila sem 

standardiziran, vsebinsko popoln, širok pregled stanja in veliko količino podatkov. Menim, da 

je slabost intervjuja v tem, da ne morem preveriti iskrenosti in tako tudi resničnosti nekaterih 

izjav. Nekateri intervjuvanci so morda nehote in nenamerno izkrivljali izjave v smeri, za katere 

so menili, da so družbeno bolj sprejemljive (Mesec 1997a). 

 

3.2.4 Obdelava in analiza podatkov 

 

Posnetke intervjujev sem najprej poslušala, nato sem jih prepisala in jih kasneje uredila. 

Njihova vsebina je v prilogah 2 – 11. Prepisane podatke sem nato obdelala in jih kvalitativno 

analizirala (Mesec 1997b). Vzorce sem kodirala na podlagi ponavljajočih se regularnosti v 

tekstu, jih obrazložila in naredila zaključke. S kodiranjem pojavov sem povzela dele besedila, 

jih združila v povzetke v manjše množice, teme oz. konstrukte. Iskala sem vzorce, ki so se 

pojavili pri eni osebi, in tudi tiste, ki so se ponavljali pri različnih udeležencih raziskave 

(Kordeš, Smrdu 2015). Odgovore, ki so se nanašali ali povezovali na isti vsebinski vidik, sem 

združila v skupen tematski sklop. Nato sem določene sklope naknadno razčlenila in tako 

oblikovala podkategorije. Znotraj izbora izbranih enot kodiranja sem ob vsaki določeni enoti 

zapisala pojem, ki je najbolj izražal bistvo določenega dela odgovora. Za boljšo preglednost 
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sem oblikovala preglednico, ki vsebuje razčlenjene podatke. Pridobljene kategorije sem 

nazadnje primerjala in izdelala sklepe.  

 

3.3 Rezultati 

 

3.3.1 Komunikacija med otroki in starši 

 

3.3.1.1 Razlogi za pomanjkanje časa za pogovor z otroki 

 

V prvem vprašanju intervjuja me je zanimalo, ali starši menijo, da imajo premalo časa za 

pogovor z svojimi otroki. Tiste starše, ki so odgovorili pritrdilno, sem vprašala tudi o razlogih.  

 

Ker je bil prvi del vprašanja zaprtega tipa, sem dobila sedem v osnovi podobnih odgovorov. 

Sedem intervjuvancev je menilo, da jim zmanjkuje časa za pogovor. Nekateri so poudarili, da 

si želijo več časa preživeti skupaj in se tako tudi več pogovarjati. Ena sogovornica je odgovorila, 

da se kljub pomanjkanju časa poskuša čim več pogovarjati z otrokoma ter da se zato največkrat 

pogovarjajo med vožnjo v avtu (npr. iz vrtca na poti domov). Trije intervjuvani starši pa menijo, 

da imajo dovolj časa za pogovore z otroki. Dve mami nista zaposleni in sta s tem namenom tudi 

doma, da lahko skrbita za otroke. Menita, da je preživljanje časa z otroki zelo dragoceno in to 

tudi zelo cenita. Oče, ki meni, da ima dovolj časa za pogovore z otroki, pa je povedal, da se 

vrne dovolj zgodaj iz službe in tako lahko skupaj preživijo čas. 

 

V drugem delu vprašanja, so me zanimali razlogi za pomanjkanje časa za pogovore z otroki. 

Odgovori so si zelo podobni in so razvidni iz spodnje tabele: 

 

Tabela 3.1: Razlogi za pomanjkanje časa za pogovore z otroki 

Razlogi Število odgovorov 

Dolg delovnik 6 

Gospodinjska opravila 2 

Stres, utrujenost 1 

Skrb za okolico hiše 1 

Šola 1 

Dolga pot do službe 1 
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Druge stvari 1 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Lahko sklenem, da so za večino (6) staršev, ki menijo, da se z otroki premalo pogovarjajo, 

osnovni razlog službene obveznosti. Našteti so tudi drugi razlogi, ki pa so v manjšini. Trije 

sogovorniki pa menijo, da se z otroki dovolj pogovarjajo; od tega dve mami zaradi tega ne 

hodita v službo. 

 

3.3.1.2 Odzivi staršev, kadar se otroci z njimi ne strinjajo 

 

Sogovornike sem nato spraševala, kakšen je njihov odziv, kadar se z otrokom ne moreta 

sporazumeti. Vsi starši se sprva z otrokom poskušajo pogovoriti in jim obrazložiti njihove 

zahteve ali želje. Trije starši so poudarili, da morajo prošnjo večkrat ponoviti. Odzivi staršev so 

pogosto odvisni od situacije. Kadar gre za upoštevanje cestnoprometnih predpisov, sta dve 

sogovornici povedali, da v primerih ogroženosti otroka bolj resno in strogo odreagirata ter ne 

popuščata pri tovrstnih dogovorih. Štirje sogovorniki (dva očeta in dve mami) so povedali, da 

pri neuspešnem pogovoru z otrokom pogosto povzdignejo glas. Ena od mater je zatrdila: 

»Iskreno, imam dva majhna otroka in je zelo težko. Vedno ne morem počepnit in jima razložit, 

kaj je prav in kako bi moralo biti, ampak povzdignem glas. Opazila sem, da me punčki 

posnemata in tudi oni kričita. Vsako stvar desetkrat ponovim in enajstič imam dovolj. Včasih 

pa najprej povzdignem glas in se takoj poskušam pomiriti in potem mirno odreagiram.« 

(Intervju 4). Sogovornica se v tem primeru zaveda, kako bi bilo primerneje odreagirati, vendar 

ji zaradi različnih okoliščin to vedno ne uspe. 

 

Šest staršev je povedalo, da ob nesoglasju z otrokom pogosto sledi kazen. Eden od očetov je 

samozavestno odgovoril: »…otrok se načeloma ne sme ne strinjati s staršem, tako da kar hitro 

strogo odreagiram. Povzdignem glas, če je to potrebno, in tudi brez kazni ne gre.« (Intervju 

10). 

Oče, ki je v pogovoru zvenel bolj potrpežljivo in otroku obrazložil svoje počutje in 

pričakovanje, je odgovoril: »Otroku razložim, da se ne počutim v redu, kadar to počne, povem 

mu da sem žalosten, razočaran in da pričakujem drugačno obnašanje.« (Intervju 9). 
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Vse intervjuvane mame predšolskih otrok so poudarile, da vedno najprej poskušajo obrazložiti 

svoje videnje in skušajo s pogovorom doseči kompromis, kadar se z otroci v nečem ne strinjajo. 

Trije očetje pa niso izkazali tolikšnega potrpljenja in večkrat prezgodaj burno odreagirajo. 

 

Torej lahko sklenem, da se mame večinoma bolj potrpežljivo pogajajo in obrazložijo situacijo, 

kadar se otroci in starši ne strinjajo. Večina ukrepa tudi s kaznijo, medtem ko štirje pogosto 

povzdignejo glas. 

 

3.3.1.3 Težavni pogovori 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, o katerih temah starši z otrokom najtežje spregovorijo. V 

pomoč pri odgovarjanju sem jim naštela naslednje teme: smrt, nasilje, predsodki, bolezen, vojna 

in spolnost. Odgovori so bili različni in jih prikazuje spodnja tabela. 

 

Tabela 3.2: Teme težavnih pogovorov 

Tema težavnega pogovora Število odgovorov 

Smrt 4 

Bolezen 3 

Nič od navedenega 2 

Invalidnost 2 

O vsem 1 

Vojna 1 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Polovica intervjuvanih staršev je z svojimi otroki že spregovorila o smrti, kar je tudi 

najpogostejši odgovor. Ena od mam je svojo izkušnjo opisala takole: »…moji otroci imajo že 

izkušnje, da nekatere bolezni vodijo v smrt in zato se hitro ustrašijo, če rečem, da je kdo bolan. 

Pred kratkim smo imeli situacijo, pri kateri je zbolel stric za sladkorno boleznijo in starejši sin 

se je zelo prestrašil, da sem ga težko pomirila in mu obrazložila, da ne vodijo vse bolezni v 

smrt. Torej izkušnja, kadar otrok bolezen poveže s smrtjo in tako nastopi strah pred izgubo, kar 

pa me spravlja v stisko.« (Intervju 2).  
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Samo eden od staršev pa je povedal, da je zaradi otrokove radovednosti spregovoril o vsem. In 

eden je, ki zaradi otrokovega nerazumevanja tovrstnih tem, o tem z otrokom še niso 

spregovorili.  

 

Ker imajo vsi intervjuvanci predšolske otroke, mi je eden od očetov svoj pogled opisal takole: 

»Govorili smo o smrti. Mislim, da je otroci še ne razumejo. Tudi ostali odgovori npr. invalidnost 

so zelo preprosti. Obrazložim, da je nekdo bolan. Na kratko poskušam razložiti in potem me 

zopet vpraša, zakaj je bolan… Potem zopet poiščem nekakšen preprost odgovor. O vojni npr. 

je težko debatirat, zakaj je se ljudje bojujejo, ker se pač ne marajo, zelo hitro se ta pogovor 

konča, ker je o pravih vzrokih za vojno in podobno je težko razpravljati. Ni mi neprijetno 

govoriti o tem. Ostale teme pa še niso bile predmet debat.« (Intervju 6). 

 

Eden od očetov je odgovoril, da se v zadregi takrat obrne na ženo in potem skupaj lažje izpeljeta 

pogovor. Ena od sogovornic je povedala, da ji bo kasneje težko spregovoriti o spolnosti in da 

bo to prepustila partnerju. Le ena mama in oče sta povedala, da se o naštetih temah doma še 

niso pogovarjali, ker so otroci premajhni in ne razumejo pomena. Med pogovorom sem vsakega 

sogovornika povprašala, ali se med pogovorom o tovrstnih temah morda počutijo neprijetno. 

Tri mame so odgovorile, da jim je o tem težko spregovoriti in da se takrat počutijo neprijetno. 

Le ena izmed njih je dodala temo o vojni, o kateri prav tako težko spregovori. Vseh pet 

intervjuvanih očetov je odgovorilo, da jim o naštetih temah ni težko ali neprijetno spregovoriti. 

 

Graf 3.1: Teme težavnih pogovorov 

 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

Teme težavnih pogovorov

Smrt Bolezen Nič od navedenega Invalidnost O vsem Vojna
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Opažam, da je v družinah, kjer so o določenih težkih temah že spregovorili, na prvem mestu 

smrt. Zanimivo je tudi, da očetom ni neprijetno z otrokom spregovoriti o temah, ki se navezujejo 

na smrt ali bolezen, medtem ko je večini mam to neprijetno.  

 

3.3.1.4 Pohvala in graja otroka 

 

Nadaljevala sem z vprašanjem, kako starši otroka pohvalijo za določeno dobro opravljeno delo 

ali osebno kvaliteto ter kako otroku povejo, kadar določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se 

vede neprimerno. Prav vsi starši so povedali, da so ob otrokovem dobro opravljenem delu 

pozitivno naravnani. Pohvalijo jih na različne načine in z različnimi izjavami. Tri sogovornice 

in en sogovornik pri dobro opravljenem delu uporabljajo naslednje besede: bravo, super si bil, 

ponosna sem nate, dobro si naredil, sposoben si. 

 

Vsi intervjuvani starši so podali zelo podobne odgovore, da pri dobro opravljenem delu otroka 

pohvalijo. Polovica jih je dodala, da otroka še naprej spodbujajo k takšnemu delovanju. Dva 

starša sta dodala, da otroka ob takšnih priložnostih tudi nagradita. Ena izmed sogovornic je 

podala zanimiv primer: »Starejša punčka je risala in pisala z levo roko, pred kratkim pa je 

sama od sebe uporabljala desno. Zaradi tega jo vedno pohvalim in ji povem, da se ponosna 

nanjo. Zdaj pa se že sama pohvali, kako to stori sama. Obljubila sem ji, če bi tako nadaljevala, 

bo dobila novo igračko. Pred tem pa je rekla, da jo boli desna roka in tudi nisem silila, naj jo 

uporablja. Nisem vztrajala in sem jo pustila.« (Intervju 4). Tako otroka ni silila, da mora nekaj 

storiti, ampak je z opazovanjem, ko je prišlo do spremembe, to pohvalila in nagradila. Ena 

izmed njih je še dodala, da pohvalo izrazijo tudi na način, da zraven še zaploska, si dajo petko 

ter z objemi in poljubčki. Večina staršev (8) se je pri odgovarjanju osredotočala na dobro 

opravljeno delo ali na lepo vedenje in ne na izražanje pohvale pri določenih osebnih kvalitetah 

otroka. 

 

Kadar otrok ne opravi določenega dela zadovoljivo ali pa se neprimerno vede, so sledili različni 

odgovori, ki jih prikazuje spodnja tabela. 
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Tabela 3.3: Izražanje po nezadovoljivo opravljenem delu in neprimernem vedenju 

 ŽENSKE MOŠKI 

Nezadovoljivo 

opravljeno 

delo 

Trud pohvalim, tudi če ni dobro 

opravljeno. 

Trudim se in vseeno pohvalim, 

spodbujam, da naredi delo, kot se 

spodobi. 

Povem mu, da se mora potruditi in 

želeti, če želi biti uspešen. Povem 

tudi, da ni nič hudega, če mu kdaj ne 

uspe. 

Če ne opravita dovolj dobro glede na 

to, koliko sta zmožna, jima tudi 

povem, da znata bolje in naj se le 

potrudita. Če jima kdaj ne gre, pa 

poskušamo počasi izboljšati. 

Vztrajam, da opravi, kot smo se 

dogovorili, če ne zmoreta, jima 

pomagam. 

Neprimerno 

vedenje 

Povem in razložim. 

Povem, in strogo rečem, naj 

prenehata. 

Jasno povem, kaj želim in pričakujem, 

da stori. 

Spremenim ton glasu in telesno 

mimiko. 

Se stopnjuje, najprej na miren 

način, potem se včasih razjezim. 

Dobi kazen. 

Najprej zagrozim, nato ukrepam. 

Nekonstruktivno z dretjem in 

grožnjami. 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Pri odgovarjanju so se očetje bolj osredotočali na otrokovo neprimerno vedenje in na njihove 

reakcije. Tri mame pa so kljub nezadovoljivo opravljenemu delo izkazovale sočutje in 

spodbudo ter trud vseeno pohvalile, četudi delo na koncu ni bilo opravljeno zadovoljivo. 

Sogovornica je odgovorila: »Če ne opravita dovolj dobro glede na to, koliko sta zmožna, jima 

to tudi povem, da vem, da znata še bolje in naj se le potrudita…«. 

 

Samo en oče je odgovoril, da vztraja pri tem, kar so se dogovorili, in otrokoma tudi nudi pomoč. 

V odgovorih, ki se nanašajo na neprimerno vedenje, je večina mater poudarila, da otroku najprej 

jasno razloži. Ena od njih je povedala, da spremeni ton glasu in mimiko telesa. Očetje so pri 
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tem vprašanju odgovarjali bolj direktno. Le eden je povedal, da se ob utrujenosti situacije loti 

nekonstruktivno in sicer z »dretjem«. 

 

3.3.1.5 Je zgled res močnejši od besede? 

 

Pri zadnjem vprašanju prvega sklopa (vprašanja o komunikaciji) me je zanimalo, ali se starši 

strinjajo, da je zgled res močnejši od besede. Odgovori so bili povsem enotni. Sledili so različni 

komentarji, ki kažejo na razumevanje pomembnosti dobrega zgleda otrokom: 

- »Želim si, da bi bila malo boljši zgled…« 

- »Ne moreš nekaj početi in hkrati govoriti, da se to ne sme. To so mešani signali za 

otroke.« 

- »Ves čas me posnemata, da me pogosto prav presenečata.« 

- »Ja, to se opazi na vedenju otrok, ki so prava ogledala staršev, tako da se včasih res 

zamislim.« 

-  »Tudi moje otroštvo je bilo polno pozitivnih in negativnih zgledov. Iz izkušenj tedaj 

vem, kaj sem hitreje pobral, nasvet ali zgled in drugi je sigurno močnejši.« 

 

Ena od sogovornic je komentirala zgled, ki ga podaja svojim otrokom na primeru branja knjig. 

Sama ni ljubiteljica knjig, vendar jih namenoma veliko bere, ker želi prav to otrokoma 

privzgojiti. Njen odgovor se glasi: »Sama nisem ljubitelj knjig in opažam, da fanta tudi nista 

kaj preveč navdušena nad njimi. Prišla sem do spoznanja, da je potrebno nekaj ukreniti. Začeli 

smo hoditi v knjižnico in tako imamo knjige vsaj trikrat na teden v rokah. Vem, da je branje 

knjig dobra popotnica za njuna življenja. Zgodi se, da jima knjiga ni zanimiva, a jo vseeno 

berem in pripovedujem in upam da kmalu spet pridobim njuno zanimanje«.  

 

3.3.2 Reševanje konfliktov med otroki in starši 

 

3.3.2.1 Najpogostejši vzroki za prepire 

 

Sledil je drugi sklop vprašanj in najprej so me zanimali najpogostejši razlogi za prepire v 

družini.  
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Tabela 3.4: Najpogostejši vzroki za prepire 

Vzroki za prepire Število odgovorov 

Neupoštevanje pravil in ritualov (spanje, 

hranjenje, pospravljanje…) 

6 

Različni pogledi 1 

Povzročanje škode 1 

Uporaba televizije in igric 1 

Trma 1 

Priprave na spanje 1 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

V družinah se torej najpogosteje prepirajo zaradi neupoštevanja vsakdanjih opravil in ritualov. 

Otroci se pogosto ne želijo opraviti določenega opravila v času, ki mu ga določijo starši. Primer 

starša, ki pravi, da se prepirajo samo ob večerih, ko je čas za priprave na spanje: »Gledata 

risanko in ju pokličem, se ne odzoveta ali povesta, naj počakam do konca. Ko je konec risanke, 

že gledata novo in želita, da zopet počakam do konca… Največji problem je torej tuširanje in 

priprave na spanje«.  

 

Eden od staršev je odgovor zaključil z zavedanjem, da so tovrstni problemi v predšolskem 

obdobju nekaj običajnega: »Ker sta otroka majhna, se mi zdi normalno, da so tovrstni problemi 

najpogostejši. Verjetno pa bo kasneje drugače…« (Intervju 6).  

 

Lahko zaključim, da v družinah s predšolskimi otroki težave najpogosteje nastopijo pri 

opravljanju vsakdanjih opravil, katerih se otroci najbolj pogosto izogibajo.  

 

3.3.2.2 Najpogostejši načini reševanja konfliktov in vrste kazni 

 

Vsi starši so zatrdili, da v konfliktni situaciji otroka najprej opomnijo ali opozorijo o možnih 

posledicah. Le ena sogovornica je dejala, da kazni ne uporabljajo; konflikte in nesporazume 

rešujejo le s pogovori ali pa z grožnjo, ki vedno deluje. Ostali intervjuvani starši po neuspešnem 

pogovoru ali grožnji uporabijo različne prijeme. Najpogostejši so povzeti v spodnji tabeli. 

 

Tabela 3.5: Vrste kazni ali vzgojnih ukrepov 
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Kazni ali vzgojni ukrepi Število odgovorov 

Prostor za pomirjanje »time out« ali v sobo 4 

Odtujitev igrač 3 

Ne dobi risanke 3 

Ne dobi priboljška (sladoleda ali druge 

sladkarije) 

3 

Ne gre nekam, kamor bi lahko šel 1 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Najpogostejši odgovor pri spopadanju s konflikti je bil »pomirjanje« ali »ohlajanje«, kar 

pomeni, da otroka izoliramo ali ga odstranimo za določen čas, da se strasti pomirijo. 

Sogovornica je dodala, da je prostor za pomirjanje bolj primeren na hodniku kot pa v sobi, v 

kateri otroka spita. Meni, da vpliva tudi na njuno boljše počutje med igro in tudi za bolj miren 

spanec. Druga od sogovornic pa je povedala, da otrok sedi na sedežni v dnevni sobi in mu tako 

ponudi priložnost za razmislek. Torej meni, da otroka prostor, ki ni izoliran, bolj pomiri in 

pripomore k otrokovemu boljšemu razumevanju neželene situacije. 

 

Graf 3.2: Uporaba kazni ali vzgojnih ukrepov 

 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 
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Graf 3.3: Uporaba vrste kazni ali vzgojnih ukrepov v odstotkih 

 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Lahko povzamem, da skoraj vsi (9) vprašani starši uporabljajo različne vzgojne metode z 

namenom reševanja neželenih situacij. Uporabljajo tudi druge metode, za katere menijo, da 

pripomorejo k izboljšanju njihovega odnosa. Ena izmed intervjuvank meni: »Pri nas pa kazni 

delujejo. Kadar nastane konflikt, vzamem karte (za kartanje). Če samo zagrozim ne deluje, 

ampak samo kazen.« (Intervju 1). 

 

3.3.2.3 Napake staršev pri obvladovanju težavnih situacij ter predlogi za izboljšanje odnosov. 

 

Starši so pri tem vprašanju našteli svoje napake. Hkrati sem jih izzvala, naj poiščejo predloge 

oziroma boljše rešitve za učinkovitejše reševanje težavnih situacij. 
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Tabela 3.6: Napake staršev pri obvladovanju težav in predlogi za izboljšanje 

Napake pri 

obvladovanju težav 

Število odgovorov Predlogi za 

izboljšanje 

Število odgovorov 

Povzdignem glas 5 Vzeti si več časa 3 

Vzkipljivost 

(neobvladovanje) 
3 Večja potrpežljivost 3 

Neprimerno 

izražanje 
2 

Umirjenost 

(vzpostavljanje 

pristnega stika) 

3 

Kupovanje 

nepotrebnih igrač 
1 

Vzpostavitev 

enakovrednega 

odnosa 

2 

Popuščanje 1 
Vzpostavljanje 

pogovora 
1 

Partnerski prepir 

pred otroki 
1 Samokontrola čustev 1 

/ / Izolacija otroka 1 

Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Najpogostejša napaka po mnenju staršev je povzdigovanje glasu nad otrokom. Sledijo 

vzkipljivost, popuščanje, neprimerno izražanje, reševanje spora med staršema pred otroki in 

kupovanje igrač. Kupovanje igrač je sogovornica izpostavila v smislu izogibanja stika z 

otrokom. Kot rešitev je navedla, da si vzamejo čas, se skupaj igrajo in pogovarjajo. Eden od 

staršev je navedel kot rešitev: »Namesto da bi otroka prijel in ga odnesel, da razmisli v svoji 

sobi, se z njim raje pregovarjam, kar po navadi ne obrodi sadov.« (Intervju 9). Podal je predlog 

za situacijo, v kateri oba potrebujeta odmor za pomiritev strasti. Pri odgovarjanju so vsi starši 

opredelili svoje pomanjkljivosti in sami raziskovali, na kakšen način bi lahko prišli do bolj 

pristnih odnosov.  

 

V drugem delu vprašanja, kjer so starši navajali predloge za izboljšanje odnosov, je eden izmed 

staršev odgovoril: »Gotovo bi bilo drugače, če bi vedno, ko bi otroku nekaj želel povedat, 

pristopil do njega, ga pogledal v oči in mu rekel, kaj želim. Verjamem, da bi otrok drugače 

dojel in se prej odzval. Vedno je to težko. Vzpostaviti pristni stik, priti do otroka in mu povedati 
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je boljši pristop, ki lahko zmanjša konflikte.« (Intervju 6). Odgovor nam jasno pokaže 

smiselnost pristopa in zavedanje starša za primernejše ravnanje.  

 

Najpogostejši neprimeren način staršev je torej povzdigovanje glasu. Najpogosteje navedene 

rešitve pa so tri: več časa, več potrpežljivosti in umirjenost. 

 

3.3.2.4 Ali starši ob neprimernem vedenju otroku izražajo svoje občutke? 

 

Sogovornike sem vprašala tudi, ali otroku na kakršnekoli način (verbalno ali neverbalno) 

sporočijo, kako se počutijo, kadar se otrok vede neprimerno. Starši so odgovarjali zelo različno. 

Paleto odgovorov vsebuje spodnja tabela. 

 

Tabela 3.7: Število odgovorov o izražanju občutkov otroku 

Izražanje občutkov Da Ne preveč Včasih Ne  

Oče 3 0 1 1 

Mama 3 1 1 0 

Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Graf 3.4: Izražanje občutkov po spolu 

 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Da Ne preveč Včasih Ne

Izražanje občutkov po spolu

Oče Mama



Podlipnik, Ana. 2018. »Reševanje konfliktov med otroki in starši.« Magistrska naloga, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

51 

 

Odgovori očetov, ki so odgovorili pritrdilno, so naslednji: 

- »Omenim, da sem npr. žalosten in na takšen način izražam svoje občutke. Kot tudi 

obratno povem, kadar sem vesel. Torej jeza in žalost sta dva glavna občutka«. (Intervju 

6). 

- »…seveda povem, da mi nekaj ni všeč in da sem žalosten, razočaran«. (Intervju 9).  

- »Ja. Povem, ker je to dobro tako zame kot za otroka, svoje občutke je potrebno ubesediti, 

saj jih tako ne tiščimo v sebi in na daljši rok gojimo zamere in slabo energijo. Otrok pa 

tudi mora slišati, saj je potem to priložnost za odkrit pogovor in iskanje drugih rešitev 

oz. iskanje načinov za lepše vedenje«. (Intervju 10). 

 

Pritrdilni odgovori mam so taki: 

- »Ja. Pogosto povem, kako se počutim. Menim, da je očetom bolj samoumevno, da se ob 

določenih situacijah temu primerno počutijo, ko občutijo določena čustva in tega otroku 

ne povejo. Otroci še ne morejo kar vedeti, kdaj smo veseli ali žalostni«. (Intervju 1). 

- »Seveda. Povem, da sem žalostna, razočarana, povem tudi da sem jezna. Dogovorjeni 

smo, da kadar smo jezni, nismo nasilni, da ne udarimo. Poudarjam, da je potrebno 

čustva ubesedit, da izrazimo svoje počutje. Npr. da nas je nekdo prizadel … Pozitivna, 

kot tudi negativna čustva. Pogosto govorim tudi o občutkih drugih. Npr. v vlogi 

starejšega bratca, kadar lepo odreagira, tako pomagam pri izražanju občutkov 

mlajšemu, ki tega še ne zmore. Menim, da očetje težje izražajo takšna čustva, takrat jaz 

prevzamem njegovo vlogo in otroku povem, kako se on (oče) počuti.« (Intervju 2). 

- »Vedno povem, da mi njuno neprimerno vedenje ni všeč. Če je to v trgovini, pri 

zdravniku, jima to povem«. (Intervju 5).  

 

Obe sogovornici menita, da očetje ne izražajo primerno svojih občutkov oziroma to težje 

storijo. Rezultati te raziskave pa so pokazali, da očetje to storijo v enakem številu kot mame. 

Sam en intervjuvanec trdi, da o svojih občutkih z otroki ne spregovori, ker to prepusti svoji 

ženi. Večina staršev (6) spregovori z svojimi otroki o svojih občutkih, medtem ko ostali temu 

ne pripisujejo posebnega pomena.  

 

3.3.2.5 Mnenja staršev o odgovornosti za slabe odnose med otroki in starši 

 

Na to vprašanje je sedem staršev odgovorilo, da odgovornost za kakršnekoli odnose sloni na 

starših. Eden izmed intervjuvanih očetov je hkrati izpostavil problem vrednot: »Tako mi kot 
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otroci, ki so dandanes preveč razvajeni, nimajo več pravih vrednot. Tudi če jih skušaš tako 

vzgajati, so to čisto nove drugačne generacije, ki sledijo današnjim trendom. Mi pa jih skušamo 

vzgajati po vzoru naše vzgoje. Predvsem pa si vzamemo premalo časa, da jim prisluhnemo. 

Zato odgovornost sloni na starših«. (Intervju 9). Če se intervjuvanec morda ni zagovoril, se mi 

zdi njegova izjava notranje neskladna, kajti po eni strani trdi, da tudi starši, ki skušajo vzgajati 

otroke, nimajo pravih vrednost, po drugi strani pa, da želi otroke vzgajati v vrednotah. Menim, 

da starši ne morejo otrok vzgajati v vrednotah, če določenih vrednost nimajo. 

 

Graf 3.5: Porazdelitev odgovornosti za slabe odnose 

 

Vir: Podlipnik, lastna raziskava (2018) 

 

Drugi intervjuvani starš meni, da je krivda staršev pri mlajših in tudi pri starejših otrocih. Prav 

tako velja tudi za vse vedenjske in druge napake. »Otroci pogosto ponavljajo napake, ki jih mi 

sami delamo, in ravno to nam ni všeč. Starši bolj razumemo, otroci se pač šele učijo. Ne moremo 

jim dati odgovornosti oziroma jim lahko damo enostavno odgovornost, da se lahko priučijo 

bolj kompleksnih odgovornosti. Kar se lahko danes naučijo, se čedalje teže naučijo kasneje«. 

(Intervju 6). 

 

Sedem staršev je torej menilo, da so spori krivda staršev. Trije odgovori pa so se nanašali na 

obojestransko odgovornost oziroma ena intervjuvanka meni: »Na začetku starši, v puberteti pa 

otroci in šele nato starši«. (Intervju 3). Torej naj bi v zgodnji dobi otroštva bila odgovornost na 

starših, kasneje (v puberteti), pa naj bi to vlogo prevzeli otroci. 
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Dva starša menita, da so odgovorni oboji. Eden od njiju trdi, da sta v odnosu potrebna dva. In 

nadaljuje: »…Tudi otroci se morajo naučiti upoštevati pravila in z odraščanjem bi se morali 

čedalje bolj zavedati. Hkrati pa mora otrok po tonu glasu vedeti, kaj je prav in kaj ne«. Mnenje 

drugega sogovornika: »Odgovorni smo mi starši, kot tudi otroci. Prav je, da smo mi dosledni, 

oni pa morajo upoštevati pravila.« (Intervju 7).  

 

 

4 RAZPRAVA IN PREDLOGI  

 

 

4.1 Razprava 

 

Nelsen (2014) meni, da je ena najspodbudnejših stvari, ki jih lahko starši storijo za svoje otroke, 

da z njimi vsak dan preživijo nekaj časa, ki ga posvetijo samo njim. Med drugim in šestim letom 

starosti otroci vsak dan potrebujejo vsaj deset minut časa, za katerega lahko računajo, da se jim 

bodo starši povsem posvetili. Še toliko bolje, če si starši lahko vzamejo še več časa, vendar bo 

pri natrpanemu urniku deset minut povzročilo bistveno spremembo v pozitivni smeri. 

 

Večina intervjuvancev v naši raziskavi meni, da se premalo pogovarjajo z otroki. Kot razlog so 

navedli predvsem druge (službene) obveznosti. Glede na podane odgovore o nestrinjanju med 

otokom in staršem lahko rečem, da se starši v takšni situaciji najpogosteje skušajo pogovoriti, 

nato pa ukrepajo s kaznijo. Otrokovo nestrinjanje v predšolskem obdobju je običajno posledica 

oziroma način izražanja neprijetnih občutkov ali želja po izražanju svoje volje. Lahko se 

strinjamo z Juulom, ki pravi: »Če želimo, da bo družina zares delovala kot enakovredna tvorba, 

se moramo res intenzivno pogovarjati, kar pa zahteva veliko časa in energije.« (Juul 2010). 

Način komunikacije, potrpežljivost in vztrajanje pogosto pripomore k bolj konstruktivnim 

dogovorom. 

 

V raziskavi sem tudi ugotovila, da je očetom lažje spregovoriti o določenih neprijetnih temah. 

Nekatere mame so izjavile, da se počutijo nelagodno, kadar se pogovarjajo o smrti. Tovrstni 

pogovori pa običajno nastopijo, kadar se družina znajde v takšni situaciji. Podobno mnenje ima 

Juhant (2012), ki zapiše:  

»Najtežji pogovor je zagotovo pogovor o smrti. Mnogo družin se v času smrti zavije v 

molk in člani se vsak po svoje spopadajo z nedoumljivo izgubo. Težko razumemo pojem 
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za vedno, težko sprejmemo, da je ta oseba v nas še kako živa, prisotna, zunaj nas pa je 

ni več. Način soočanja z molkom je za otroka lahko poguben. Znotraj družine morajo 

potekati pogovori, ki zajemajo sveže, polpretekle in tudi pretekle dogodke. Otroka ne 

izključujemo iz vsega tega.«  

 

Torej je treba z otrokom na primeren način spregovoriti tudi o tem. V nadaljevanju avtor 

predlaga pogovore na ravni otroka. Primerni so pogovori o drobnih zgodbah, ki se jih otrok 

spomni. Takrat lahko podoba izgubljene osebe oživi in spomin postane obogaten. Nikakor pa 

ni primerno obsedeti. Učinkovita razlaga je tudi, da ob izgubljeni osebi otroku položimo roko 

na prsi in ga vprašamo, ali tam čuti toploto ob pogovoru o tej osebi. Razlaga, ki se dotakne 

otrokovega srca in mu pomaga, da se zave telesa in čustev.  

 

Starši pri svojih otrocih uporabljajo tiste prijeme in metode, za katere menijo, da so (tisti 

trenutek) najbolj smiselne in učinkovite. »Če otroke vzgajate kot večina staršev, najbrž 

verjamete v absolutni pomen pravic, v delovanje pohvale, graje, nagrade, kazni, skratka v 

metode motiviranja.« (Juhant 2012). Do podobnih odgovorov sem prišla tudi sama z izvedbo 

raziskave. Juhant v nadaljevanju navaja, da smo načine grajanja povzeli po naših starših. Zato 

še danes mnogo staršev meni, da h graji sodita povišan glas in razburjenost. Starši večinoma na 

otroke kričijo in jim grozijo. Intervjuvani starši so izjavili, da otoke grajajo, kadar nečesa nočejo 

storiti, ali se vedejo neprimerno in ne takrat, kadar česa ne znajo opraviti. Torej so 

pospravljanje, spanje, hranjenje, umivanje in podobno nekakšni rituali, vsakdanja opravila in 

hkrati najpogostejši izvor napetosti med otroškimi navadami in starševskimi zahtevami. »S 

slabo izrečeno grajo otroku sporočamo, da je slab otrok kot oseba. Tak otrok gradi o sebi slabo 

sliko in svoje ravnanje uskladi z njo. Sčasoma se poenoti z našimi pripovedovanji in sličicami 

o njem. Res postane, kar smo napovedovali, saj smo ga pravzaprav sprogramirali.« (Juhant 

2012). 

 

Ker se otroci najprej učijo od svojih staršev, je treba otroka z zgledom naučiti zdravih navad. S 

tem se strinjajo tudi vsi sogovorniki, ki so pokazali zavedanje, da se otroci vrednot ne učijo, 

ampak jih posnemajo. Tako lahko straši vodijo otrokovo razmišljanje, čutenje in vedenje, ko 

tudi sami ustrezno ravnajo. Če želimo, da se otroci naučijo obvladovati svoje vedenje, se 

moramo tudi sami naučiti obvladovati svoje. S tem zavedanjem lahko prevzamemo 

odgovornost za svoje vedenje in ga spremenimo, da bomo z njim spodbujali sodelovanje otrok, 

ne da bi načenjali njihov občutek lastne vrednosti. Starši smo lahko tisti, ki si vzamemo kratek 
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premor, da se zberemo in ravnamo premišljeno (Nelsen 2014). Predšolski otroci nenehno 

sodelujejo s svojimi starši. Trdo delajo, da bi jim postali podobni in da bi osvojili njihov način 

ravnanja in druženja z drugimi ljudmi. Isti način, kako se obnašamo, kadar smo v sporu, bomo 

prepoznali tudi pri njih (Juul, 2011). Enako velja za obvladovanje težavnih situacij. Kadar starši 

ne znajo obvladovati konfliktov, lahko zaman pričakujejo, da jih bodo znali njihovi otroci. Zato 

je dolžnost staršev, da se naučijo obvladovati konflikte. Šele potem lahko to pričakujejo od 

svojih otrok, kajti otroci se osnovnih načinov reševanja in soočanja naučijo predvsem v 

družinskem okolju. V raziskavi sem tudi ugotovila, da starši pri nizanju rešitev za nesporazume 

najpogosteje navajajo odmor kot vrsto kazni oziroma vzgojnega ukrepa. S tem načinom starši 

poskušajo umiriti otroka in sebe in tako pridobiti priložnost, da znova vzpostavijo stik in se 

posvetijo iskanju rešitev. 

 

Nelsen (2014) meni, da ob graji otroka starši pogosto ne pomislijo na dolgoročne posledice. Ne 

razmišljajo o tem, kako se otrok počuti, o čem razmišlja in kakšne odločitve sprejema glede 

sebe, drugih in svojega ravnanja. Pri tem navaja vodila za ustvarjanje kotička za pozitivni 

premor z namenom, da bi se otroci počutili bolje in hkrati dobili »zasluženo kazen«. Predlaga 

uporabo premora, ki se ji zdi koristen. Družinski člani naj se pogovorijo, kako bo odmor 

potekal, kadar bo prišlo do konfliktne situacije. Pomembno je, da si otrok sam izbere kotiček, 

kamor bo odšel na premor, da razume pomen premora in njegovo koristnost. Kot napotek še 

navaja, da naj bi otroci v času odmora počeli kaj prijetnega. Do nekaterih podobnih ugotovitev 

sem prišla tudi sama v raziskavi. Staršem pogosto pride v pomoč pri umirjanju in osredotočanju 

na rešitve »ohlajanje«, saj se tako zavedajo, da je to potrebno za nadaljnje iskanje rešitev 

nastalih težav. Vendar pa starši niso omenjali, da naj bi si otrok sam izbral kotiček za razmislek 

ali ohlajanje. 

 

Če pogledamo definicijo v slovarju, pomeni kaznovati »povzročati bolečino, nekoga nekaj 

prikrajšati, povzročiti trpljenje za zločin ali prekršek«. Vendar je kazen običajno bolj povezana 

z maščevanjem kot s prizadevanjem za izboljšanje odnosa. Kaznovanje kvari odnos med 

staršem in otrokom. Z njim otroka ne naučimo razlikovati med »prav« in »narobe«; starš torej 

ne opravi svoje vloge; s kaznovanjem tudi ničesar ne rešimo (Pantley 2007). Otroci 

intervjuvanih staršev pogosto ne morejo uveljavljati svoje volje, zato se upirajo in so besni. S 

tem starše preizkušajo. Ti takrat pogosto mislijo, da jim ni preostala nobena druga pot kot 

kaznovanje. Takšni otroci se morajo naučiti, da imajo tudi drugi svoje potrebe in da njihove 

želje ne morejo biti vedno zadovoljene. Nekateri strokovnjaki menijo, da bo pozitiven odziv 
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okrepil otrokovo neprimerno vedenje. A če razumemo, da je otrok, ki se vede neprimerno, 

malodušen otrok, ki mu manjka spodbude, je najboljši način, da odpravimo motivacijo za 

neprijetno vedenje, da na pozitiven način otroku pomagamo začutiti pripadnost in pomembnost 

(Nelsen 2014). Glede na odgovore intervjuvancev lahko rečem, da se starši zavedajo, kako bi 

lahko izboljšali svoje odnose z otroki. Vendar spremembe v družbenem in delovnem življenju 

pogosto vplivajo na povečano konfliktnost celotne družine. Starši so v današnjem času 

postavljeni pred nove izzive in se zavedajo, da z večjo umirjenostjo, pozitivno naravnanostjo 

in potrpežljivostjo lahko vplivajo na otrokov razvoj. Takšne so tudi naše ugotovitve, kajti starši 

so izbrali smiselne predloge za izboljšanje odnosov in zmanjšanje sporov. Kadar določene teme 

v družini postanejo težavne, se starši običajno težje znajdejo. Na osebni ravni pogosto ne vedo, 

kako otroku povedati, da jih njegovo vedenje moti, da bi jih otrok lahko slišal in tudi razumel. 

Razmere se lahko poslabšajo, kadar se izogibajo in ne soočijo s težavami. Večinoma se starši 

ne zavedajo, da so nasilni, ker »samo kričijo« in pogosto takšno vedenje povezujemo z 

nenasilnostjo. Toda takšno vedenje je lahko samo neupoštevanje potreb drugega. Pomembna je 

tudi doslednost, zato mora vsak otrok vedeti, kaj sme in česa ne. Poznati mora nepomembnejša 

družinska pravila. Starši si lahko pomagajo z naslednjimi vprašanji:  

- Kaj potrebuje moj otrok? 

- Kaj mi bo pomagalo, da bo kasneje obvladoval življenje? 

- Kaj se mora naučiti upoštevati?  

Iz tega izhajajo pravila za ravnanje z drugimi, za upoštevanje vsakodnevne rutine ter za 

izpolnjevanje obveznosti (Kast-Zahn 2011). 

 

Pomembna vloga staršev pri pogovoru je, da znajo otroku ubesediti svoje občutke. Iz raziskave 

je razvidno, da večina staršev ob neprimernem vedenju to tudi stori. Za to pa je pomembno 

prepoznavanje in izražanje svojih občutkov in jih otroku primerno posredovati. Strokovnjaki 

menijo, da ljudje obvladajo umetnost komunikacije takrat, ko znajo sogovorniku povedati, da 

jim nekaj na njem ni všeč tako, da jim bo ta za to hvaležen. Pomembna je tudi skladnost med 

besedno in nebesedno govorico. Kadar se starš z otrokom sporazumeva neskladno, ga ta ne bo 

mogel razumeti in tako lahko nastane nesporazum. Kadar želijo starši z otrokom dobro 

komunicirati, morajo najprej znati jasno in nedvoumno povedati, ubesediti misli, občutja in 

doživljanja, ki jih želijo sporočiti. Zato morajo poznati besedni zaklad jezika, s katerim se z 

otrokom sporazumevajo. Še pomembneje pa je, da vedo, kaj mislijo, čutijo in želijo povedati. 

Veliko ljudi se težko pogovarja o občutkih, ker ne najdejo ustreznih besed (Gostečnik, Pahole 

in Ružič 2000). V raziskavo so bili vključeni trije starši, ki menijo, da so za slabe odnose 
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odgovorni starši in tudi otroci, torej oboji. S tem se nikakor ne morem strinjati. Menim, da je 

prevzemanje odgovornosti za napake pomembna vrednota staršev, saj lahko v nasprotnem 

primeru otrok prevzame občutek krivde in nase prevzame dodatno breme. Ostali starši pa 

menijo, da je odgovornost na njihovi strani. »Za kakovost otrokovega življenja, življenja staršev 

in medsebojnega odnosa je odločilna sposobnost staršev in pripravljenost, da prevzamejo 

odgovornost za določen neuspeh na tej poti. Vsi starši se redno spotikajo. Imamo dobre in slabe 

dneve: lahko smo nerazumni ali se pretirano odzovemo; imamo moč ali moremo več; vemo kaj 

moramo storiti, a vseeno naredimo narobe« (Juul 2011, 83). Starši imajo različne izkušnje iz 

otroštva – dobre in slabe. Pomembno je, da se odrasli tega zavedajo, enako kot tudi, da popolni 

starši ne obstajajo, zato je sprejemanje nepopolnosti prvi korak k odgovornosti. Menim, da 

starši v odnosu do svojih otrok opravljajo različne vloge in se soočajo z mnogimi izzivi. Svoje 

otroke vzgajajo po svojih najboljših močeh, so pa tudi ljudje, ki smejo delati napake. Ni 

potrebno, da so popolni, kajti tudi ob starševskih nalogah lahko še zrastejo. 

 

4.2. Predlogi 

 

Rezultati moje raziskave kažejo, da imajo starši pogosto premalo časa za svoje otroke in 

pogovore z njimi. Staršem predlagam, naj si vzamejo čas za pogovor (naj bodo takrat dobri 

sogovorniki), kadar preživljajo čas z otrokom, čeprav se soočajo s pomanjkanjem časa. Naj 

bodo takrat tudi dobri poslušalci in otrokom dajo besedo, kadar želijo kaj povedati. Naj ne 

pogledujejo na mobilni telefon ali na uro, ampak naj bodo predani pogovoru. Koristno bi lahko 

bilo tudi sestavljanje urnika, namenjenega preživljanju aktivnega časa z otrokom ali igranja z 

otrokom. 

 

Da bi ob natrpanem delovniku prihranili nekaj časa, bi starši lahko čas, ki ga v avtu preživijo z 

otroki, uporabili za pogovor z otroki. Gotovo pa je mogoče kakšen nujen opravek, ki ni nujen, 

tudi preložiti ali pa si čas organizirati tako, da bi več opravkov opravili hkrati. Vse to bi staršem 

omogočilo, da več časa posvetijo s svojimi otroki na kvaliteten način. Neznani avtor to lepo 

zapiše z besedami: »Nikoli se ne boš spominjal svojega življenja in pomislil, da si s svojimi 

otroki preživel preveč časa« (angl. You will never look back at life and think, I spent too much 

time with my kids). 

 

V predšolskem obdobju so starši lahko v odnosu do otrok tudi nekoliko iznajdljivi in tako 

popestrijo družinsko dinamiko. Včasih lahko tudi majhne pozornosti otroku prinesejo veliko 
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veselje. Ker starši najbolje poznajo svoje otroke, vedo, kaj imajo radi in kaj jim je pri izbiri 

pozornosti všeč. Lahko je to le pohvala, spodbudna beseda, objem ali manjše darilce, ki ni nujno 

v materialni obliki, ampak lahko otrok morda en dan ne gre v vrtec, ampak ta dan preživi s 

staršem oziroma ga starš pride iskat v vrtec prej kot običajno (npr. po kosilu), zato da bi se 

skupaj preživela kakovosten čas. Otroci ne potrebujejo velikih stvari. Potrebujejo le našo 

prisotnost, s čimer jih razveselimo. 

 

Mnogi dobri starši vedo, katere so njihove prednosti in ne obupujejo nad tem, v čemer niso 

dobri. Zavedajo se, da smo vsi ljudje in da bi se ob prepiru in razburjenosti včasih radi umaknili 

in skrili. Morda bi si bilo v konfliktni situaciji koristneje vzeti čas za razmislek in ohlajanje. K 

otrokom bi se vrnili pomirjeni in bi na ta način bolje opravili svojo vlogo. 

 

Starši se lahko na otrokovo neprimerno in kljubovalno vedenje odzovejo na različne načine. 

Otroka se lahko nauči ločevati med dobrim in slabim tudi na pozitiven način. In tako se lahko 

sčasoma nauči pomembnih naukov, ki pripomorejo k uspehu in večjemu zadovoljstvu. 

Pomembna so tudi jasna, trdna in dobro premišljena pravila, da ob njih otroci vedo, kaj se od 

njih pričakuje. Kadar otroci natančno vedo, kaj starši od njih pričakujejo, se lahko tudi starši 

zanesejo na otroke, da bodo to storili. Koristen je tudi predhodni dogovor ali načrtovanje 

posledic za določeno neprimerno ravnanje otroka. Tako bo v takšni situaciji otroku bolj jasno 

in razumljivo sprejeti odgovornost za nastala dejanja, starša pa lahko obvaruje pred izgovori in 

upiranjem. 

 

Vsi starši delajo napake. Napake so pogosto čudovite priložnosti, da se iz njih lahko kaj naučijo. 

Če menijo, da je njihova napaka to, da prepogosto povzdignejo glas nad otrokom, je pomembno, 

da to ozavestijo in se skušajo spremeniti. Napake, ki jih poredko delajo, težje vplivajo na 

kakovost njihovega življenja. Zato je pomembno in dobrodošlo, da spremenijo najpogostejša, 

nekoristna in neprimerna dejanja pri odnosu z otroki. 

 

Mnogi starši menijo, da jih otroci slišijo samo takrat, ko povzdignejo glas. Še pred tem otroka 

večkrat opomnijo in opozorijo ali govorijo v prazno, nato pa vzkipijo. Svoje takratno 

razpoloženje lahko spremenijo s pravilni prijemi. Najpogosteje pomaga takojšnje neposredno 

soočenje z otrokom. Morajo mu posredovati sporočilo, da mislijo resno, čeprav govorijo z 

mirnim glasom. Kajti otroci so pogosto navajeni, da starši mislijo resno le takrat, kadar so starši 

besni ali kričijo. 
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Otroci na različne načine iščejo pozornost staršev. Nenavadno je, da to počnejo tudi v napetih 

situacijah. Takrat lahko starši z malo iznajdljivosti preusmerijo otrokovo pozornost, npr. tako 

da mu naložijo, naj opravi kakšno koristno opravilo, ali da ga presenetijo tako, da ga močno 

objamejo in mu povedo, da ga imamo radi, s čimer prezrejo otrokovo vedenje, ne pa tudi otroka. 

Menim, da je včasih koristno prenehati govoriti in razlagati ter ukrepati, npr. prijeti in odnesti 

otroka v kopalnico, če se sam ne odzove na besede. Ker so vsakodnevni rituali pogosto povod 

za prepir v družinah (to potrjujejo izjave intervjuvancev), menim, da je koristneje prenehati z 

ukazovanjem in ta zamenjati z dejanji. Ni potrebno, da smo takrat zelo strogi. Lahko ga tudi 

malo humoristično vprašamo, ali si želi, da mu zobe pojejo črvi in se mu nasmehnemo. Kadar 

pa konflikti presežejo mejo, je težko trezno razmišljati, kako bi preusmerili otrokovo pozornost 

oziroma na šaljiv način dosegli želeno. Tedaj si je bolje vzeti čas za razmislek in pomiritev. 

Katero možnost bodo starši uporabili, je torej po mojem mnenju odvisno od intenzivnosti 

nastalega konflikta. 

 

Tudi iskreno izražanje čustev otroku ne more škoditi. Otroci dobro razumejo, da njihovi starši 

niso vedno enako razpoloženi. Poleg izrečenega in storjenega so pomembni tudi občutki, torej 

nekaj globljega. Predvsem pa je treba otrokom čim pogosteje povedati, da jih imamo radi. Kajti 

staršem se zdi to samoumevno, otroci pa tega ne morejo vedeti, če tega tudi ne slišijo iz naših 

ust oziroma ne razberejo iz naših dejanj (npr. poljubi, objemi), saj majhni otroci ne razumejo, 

da se ljubezen izkazuje tudi na način, da ljudje skrbijo, se trudijo ipd. drug za drugega. 

 

Morda bi jezo staršev lahko zmanjšalo osredotočanje na bistvo ter zavedanje, da je potrebno 

otrokom pomagati pri odraščanju in jih poskušati razumeti (npr. ne po nepotrebnem vzkipeti 

zaradi nekaterih nepomembnih stvari, ki niso v skladu v družinskim vsakdanjikom). 

Pričakovanja staršev bi torej morala biti stvarnejša (realnejša). Morali bi se zavedati resnosti 

nastalega konflikta, kajti mnoge vsakdanje težave, ki so povezana denimo z nepomembnimi 

gospodinjskimi opravili, oblačenjem, pospravljanjem, umivanjem, starši praviloma pozabijo v 

zelo kratkem času, zato ni potrebno, da povzročajo tako intenzivne konflikte, kot se to včasih 

primeri. Šele z distance starši spoznajo, kako nepomembni so. Veliko časa je mogoče prihraniti 

pri številih gospodinjskih opravilih, če bi se starši vprašali, katera so tista, ki jih je res treba 

postoriti. Morda bi pri tem lahko še kdo občasno priskočil na pomoč, npr. gospodinjska 

pomočnica ali pa nekdo od bližnjih, prijateljev ali sosedov. Seveda ne na račun tega, da bi se 

otroci tovrstnim nalogam povsem izognili. 
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V razmislek bi se lahko starši vprašali, ali so njihove vzgojne metode res pravilne in dolgoročno 

učinkovite. Koristno bi bilo razmisliti o tistih neučinkovitih metodah, po katerih se ravnajo 

samo iz navade in se tega morda sploh ne zavedajo. Zelo verjetno in pogosto pri vzgoji 

uporabljajo tiste kazni, ki so jih uporabljali njihovi starši. In to so hkrati tudi tiste kazni, katere 

so uporabljali njihovi stari starši. Navsezadnje se ljudje naučimo tisto, kar smo doživeli. Naj bo 

dobro ali slabo, pogosto ljudje vzgajajo, kot so bili sami vzgojeni. Zato je pomembno, da starši 

razmislijo in se vprašajo, kaj je prav in kaj ne. Le na ta način bodo lažje spremenili svoje 

vedenje, ki vpliva na njihove otroke in posledično na naslednje generacije (vnuke, pravnuke). 

 

Dobri odnosi v družini ne nastanejo kar sami od sebe. Zanje je potrebno tudi nekaj znanja, 

spretnosti in izkušenj. Vedno, kadar se kdorkoli zaveže, da bo bolje vzgajal, sodeloval in 

preživel več časa z otrokom, ter to tudi izvede, bo nagrajen s čudoviti spremembami. In tako 

bodo starši počasi spoznali, da njihovi otroci odraščajo v poštene, odgovorne in sposobne ljudi, 

in takrat bodo vedeli, da sta bila njihov trud in potrpežljivost poplačana. Kot se glasi citat 

neznanega avtorja: »Srečen si, ko spoznaš, da so tvoji otroci postali dobri ljudje« (angl. 

Happiness is when you realize your kids have turned out to be good people).  

 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

 

Mnogi starši si pri vzgajanju otrok prizadevajo, da bi dali vse od sebe in hkrati našli veselje, 

zadovoljstvo in smisel. Vendar pa življenje staršev postane bolj smiselno šele takrat, kadar 

najdejo zadovoljstvo v majhnih rečeh, kadar znajo poudariti pozitivne vrednote in tako osmisliti 

osebno življenje. Svoje otroke pa na takšen način obdarijo z nečim, kar bo dobro vplivalo nanje 

vse življenje. Večina intervjuvancev v raziskavi, ki je bila izvedena za potrebe izdelave tega 

magistrskega dela, meni, da se premalo pogovarja z otroki in kot razlog za to navede druge 

obveznosti, najpogostejše gre za službene obveznosti. Empirična raziskava je pokazala, da sta 

bolezen in smrt področji, o katerih je materam težko spregovoriti z otrokom. Po drugi strani 

očetje s komunikacijo o teh temah nimajo posebnih težav. Matere se bojijo, da bi bili pri 

pogovoru o njih otroci prizadeti in razočarani. Razlog vidim v tem, da ženske običajno bolj 

čustveno (emocionalno) doživljajo odnose, medtem ko so moški v tem pogledu praviloma bolj 
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razumski (racionalni). Iz empirične analize izhaja, da starši otoke grajajo, kadar nečesa nočejo 

storiti ali se vedejo neprimerno, in ne takrat, kadar česa ne znajo opraviti. Najpogosteje so to 

vsakdanja opravila, ki so hkrati najpogostejši izvor napetosti med otroškimi željami in 

starševskimi zahtevami. Rešitve za nesporazume so starši najpogosteje iskali v kaznovanju 

oziroma drugih vzgojnih ukrepih, kot je denimo odmor. S tem načinom starši poskušajo umiriti 

otroka in sebe, s čimer želijo pridobiti priložnost, da bi znova vzpostavili (nekonflikten) stik, ki 

bi omogočal najti ustrezno rešitev. V položajih, ko so strasti preveč razvnete, te niso sposobni 

najti. Ugotovila sem, da se starši zavedajo, kako bi lahko izboljšali odnose z otroki, vendar 

vsakdanji tempo življenja pogosto povečuje stres, kar pa ima vpliv na povečano konfliktnost 

staršev. Posledično to vpliva na celotno družino, tudi na otroke. Starši se torej sicer zavedajo, 

da bi z večjo umirjenostjo, pozitivno naravnanostjo in potrpežljivostjo lahko bolje vplivali na 

otrokov razvoj, a zaradi izzivov, s katerimi se srečujejo zunaj družine, teorije pogosto niso 

sposobni prenesti v prakso. Ta nemoč povečuje njihovo frustracijo, kar zoper povečuje možnost 

za nastanek konflikta. Starši se torej pogosto vrtijo v začaranem krogu. Starši v raziskavi so 

izbrali smiselne predloge za izboljšanje odnosov in zmanjšanje sporov, vendar so hkrati 

priznali, da tega ne izvajajo. Pomembno je, da znajo starši v pogovoru z otrokom ubesediti in 

pokazati svoje občutke. Da bi to lahko storili, morajo starši znati svoje občutke prepoznavati in 

jih izraziti verbalno in neverbalno. Predvsem pa se ne smejo sramovati povedati (verbalna 

komunikacija) in pokazati (neverbalna komunikacija) svojih občutkov, čeprav ti morda niso v 

skladu z družbenimi normami okolja, v katerem se gibljejo (npr. razočaranje ali celo jok 

moških). Iz raziskave je razvidno, da večina staršev ob neprimernem vedenju otrok zna povedati 

in pokazati svoje občutke, vsaj tako so izjavili. V raziskavo je bilo vključeno tudi nekaj staršev, 

ki menijo, da so za slabe odnose odgovorni tako starši kot otroci, torej oboji. Večina 

intervjuvanih staršev je nase prevzela odgovornost za te napake in izrazila zavedanje, da 

odgovornost sloni na njih samih, ne na otrocih. Starši v odnosu do svojih otrok opravljajo 

različne vloge in se soočajo z mnogimi izzivi. Verjamem, da svoje otroke vzgajajo po svojih 

najboljših močeh. Verjamem, da si vsak od staršev želi, da bi bil njihov otrok najboljši. Seveda 

pa so tudi starši le ljudje, ki jim mora biti dovoljeno delati napake. Ni potrebno, da so popolni, 

kajti tudi ob starševskih nalogah lahko še zrastejo. Pomembno je torej, da se svojih napak 

zavedo in jih skušajo odpraviti. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spol: ____ 

Starost: ____ let 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost….)? 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Ali uporabljate kazni in 

katere? 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj? 

  



 

 

 

Priloga 2: Intervju 1 

 

Spol: Ž 

Starost: 35 let 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Niti ne, ker sem s tem namenom pač doma. Nimam takšnega občutka in sem zadovoljna da sem 

se tako odločila.  

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Odvisno za kakšno stvar gre. Kadar se tiče varnosti, npr. mora prečkat cesto na prehodu za 

pešce, tukaj ni debate. Bila bi jezna in dobil bi kazen, kar se mi zdi tudi smiselno. Kadar pa gre 

za nepomembno stvar, pa se poskušamo dogovoriti. Npr. pospravljanje postelje. Kadar ne želi 

in se ne strinja, ga vprašam, kdaj bi on želel pospraviti in tako poskušam sklenit kompromis. 

Ko on definira to, mora potem tudi držati. Ker kasneje mu lažje pojasnim, da je to bila njegova 

odločitev. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Bolezen, mislim da o tem najtežje spregovorim in takrat mi ni najbolj prijetno. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Takrat sem pozitivno naravnana, pohvalim ga npr. z besedami: bravo, super si bil, ponosna 

sem nate, dobro si naredil. Govorim tudi o svojih občutkih, poskušam ovrednotit vloženi trud 

in poudariti pomen, da se zmore vse, če se hoče. Mora se le potruditi in želeti, tudi če je kdaj 

neuspešen, lahko tudi večkrat. In tudi če bo na koncu neuspešen, ne bo pomembno. Pomemben 

je vložen trud in kadar vidim da se trudi, a mu vseeno ne uspe, ga poskušam pohvalit. Kadar 

otrok ne uboga, mu jasno povem kaj želim in pričakujem da stori.  

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

Da. Menim da smo zgled svojim otrokom, da tukaj nimamo izbire. Želim si, da bi bila malo 

boljši zgled… 



 

 

 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Najpogosteje se kregata otroka med sabo. Že zjutraj ko vstanemo, si nagajata in prepirata.  

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Ali uporabljate kazni in 

katere? 

Pri nas pa kazni delujejo. Kadar nastane konflikt, vzamem karte (za kartanje). Če samo 

zagrozim ne deluje, ampak samo kazen. Mlajšemu pa določen čas vzamem igračo. Zanimivo pa 

je, da mlajši sin me sam opomni, da ima kazen in npr. kadar gremo na sladoled, me opomni da 

ga ne bo dobil. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Včasih izgovorim kakšno neprimerno besedo. Tudi kričim. Kadar k otroku pristopim mirno, kot 

k odraslemu, se lažje in bolj sproščeno pogovoriva. Takrat postane bolj razumevajoč in dobi 

občutek, da si oba želiva rešit problem. Potrebna je samokontrola, pristop k problemu z glavo 

in čustvi. Racionalno. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

Ja. Pogosto povem kako se počutim. Menim, da je očetom bolj samoumevno, da se ob določenih 

situacijah temu primerno počutijo ko občutijo določena čustva in tega otroku ne povejo. Otroci 

še ne morejo kar vedeti, kdaj smo veseli ali žalostni. 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj? 

Seveda starši. Otrok je nepopisan list. 

 

 

  



 

 

 

Priloga 3: Intervju 2 

 

Spol: Ž 

Starost: 30 let 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Ne, ker sem doma. Zdi se mi dragoceno, da imamo čas za pogovor in evalvacijo dneva. Cenim 

te trenutke, da sem lahko doma.  

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Pri strožjih pravilih, kjer lahko nastanejo večje posledice npr. upoštevanje pravil na cesti, 

takrat izrazim skrb. Obrazložim, kaj takšno obnaša prinese. Kadar otrok ne uvidi, povem, da 

pri teh stvareh ne popuščam, ker je varnost na prvem mestu. Pri drugih stvareh se lažje 

dogovorimo, tudi jaz kdaj popustim, pri varnosti pa ne. Pomembno je, da se potem tudi drži 

dogovora,  

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

O bolezni. Moji otroci imajo že izkušnje, da nekatere bolezni vodijo v smrt in zato se hitro 

ustrašijo, če rečem, da je kdo bolan. Pred kratkim smo imeli situacijo, pri kateri je zbolel stric 

za sladkorno boleznijo in starejši sin se je zelo prestrašil, da sem ga težko pomirila in mu 

obrazložila, da ne vodijo vse bolezni v smrt. Torej izkušnja, kadar otrok bolezen poveže s smrtjo 

in tako nastopi strah pred izgubo, kar pa me spravlja v stisko. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Pohvalim njegove kvalitete, kadar je uspešen mu povem mu da je sposoben, poudarim uspešno 

opravljeno delo ali določene osebne kvalitete. Oplemenitim ga z pozitivnimi besedami. Kadar 

pa se otrok ne obnaša zadovoljivo, pa spremenim svoj ton in telesno mimiko. Kadar mu kaj ne 

gre, pa se trudim, da bi otroka vseeno pohvalila in ga vzpodbudila, da naredi neko delo kot se 

spodobi. Vsekakor se moje obnašanje razlikuje, kot če bi nagajal, ali pa se dela sploh ne bi 

lotil.  

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

Seveda. Opazila sem, ko sva z sinom odnesla pakete migrantom, ko so bili tukaj, kako se ga je 

to dotaknilo in to je vplivalo tudi na njegovo vedenje in ravnanje do drugih ali drugačnih. 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Doma imamo jasno določene dolžnosti in se ne držijo pravil. Potrebno je pospravljati za sabo. 

Ne sprejemajo odgovornosti, pozabljajo stvari in to se pogosto ponavlja. V bistvu so to 

malenkosti. Velikih konfliktov pa nimamo. 

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Ali uporabljate kazni in 

katere? 

Pri nas kazni ne zaležejo, tako da sem to opustila. Samo še zagrozim. Včasih pa smo imeli 

kazen, npr.ni bilo risank ali igric. Ampak te kazni niso pomagale. Trenutno pa se skušamo 

pogovoriti in jim obrazložim situacijo. Zaenkrat se je obneslo. Tako da se trudim konflikte 

reševati s pogovorom. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Kričim. Prehitro povzdignem glas. Takrat sem pod stresom in običajno ne povežem dogodka s 

svojim trenutnim počutjem. Pomembna je potrpežljivost, tudi kadar ni posluha s strani otroka 

in se ne želi pogovorit. Potrebno bi bilo se večkrat potruditi začeti pogovor. Potrpežljivost in 

vztrajnost, kot tudi enakovrednost. V pogovoru sva oba enakovredna, kot dve odrasli osebi. 

Tako se težje postavi v obrambni položaj in nične dosežem. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste kako se počutite? 

Seveda. Povem da sem žalostna, razočarana, povem tudi da sem jezna. Dogovorjeni smo, da 

kadar smo jezni, nismo nasilni, da ne udarimo. Poudarjam, da je potrebno čustva ubesedit, da 

izrazimo svoje počutje. Npr. da nas je nekdo prizadel, prizadel… Pozitivna, kot tudi negativna 

čustva. Pogosto govorim tudi o občutkih drugih. Npr. v vlogi starejšega bratca, kadar lepo 

odreagira, tako pomagam pri izražanju občutkov mlajšemu, ki tega še ne zmore. Menim, da 

očetje težje izražajo takšna čustva, takrat jaz prevzamem njegovo vlogo in otroku povem, kako 

se on (oče) počuti. 

 

  



 

 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? 

Starši ali otroci? Zakaj? 

Otrok je odraz nas samih. Včasih kot starši mislimo ali imamo občutek, da je krivda na otrokovi 

strani in se ne zavedamo, da ni tako… 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 4: Intervju 3 

 

Spol: Ženski  

Starost: 35 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Da, saj non stop hitimo, izpolnjujemo obveznosti (služba, šola, gospodinjstvo, okolica hiše), kot 

cela družina pa še težje ujamemo skupni čas, včasih pa poseže tudi tehnologija kot so televizija 

igrice. 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Če imam jaz prav, najprej poskušam lepo nekajkrat razložiti, potem pa res povzdignem glas. 

Če morata kaj narediti, potem to tudi naredita, sicer je pa pogovora za takrat konec. Ko 

naslednjič to temo obravnavamo, je že manj upora pri otroku. Če pa se ne strinjava glede 

osebnih prepričanj, kot recimo, da jima nekaj za obleči ni všeč, ali za jesti, jima poskušam 

prepričati da vsaj poskusita in se potem odločita. In tako nekajkrat, potem pa vidim ali je to le 

takratna trma ali jima res ni všeč. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Z otrokom je najtežje govoriti o žalostnih stvareh. Smrt, bolezen, vojna. Počutim se neprijetno, 

a tudi o teh stvareh je treba spregovoriti. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Kadar želim pohvaliti, jima povem, da sta super opravila in da sem ponosna. Zaploskam, damo 

si petko, nagradim, pohvalim z besedami, objem, poljubčki. Povem tudi, da kdaj ni lepo, kadar 

se grdo obnašata in strogo rečem naj prenehata. Če ne opravita dovolj dobro glede na to koliko 

sta zmožna, jima to tudi povem, da vem da znata še bolje in naj se le potrudita. Če jima pa kaj 

ne gre, pa poskušamo počasi izboljšati. 

 

 

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate?  

Da, v večini primerov je tako, saj je logično. Ne moreš nekaj početi in hkrati govoriti, da se to 

ne sme. To so mešani signali za otroke. V nekaterih primerih pa se otroku razloži, da oni kot 

majhni še ne smejo, ker je nevarno ali pretežko ali neprimerno oziroma karkoli. 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate?  

Zaenkrat samo to, če kaj uničita ali ne ubogata.  

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere?  

Poskušamo s pogajanji in nato dogovorom, da če to, bo potem to v smislu nagrade. Če pa ne 

pomaga, pa kazen…ni risank. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam?  

Ker je premalo časa, se ne uspemo lepo pogovoriti, ampak včasih prehitro povzdignemo glas. 

Morala bi si vzeti več časa, opustiti določene druge, nepomembne stvari, vendar je ob vseh 

obveznostih to zelo težko.  

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

Včasih, ampak ne vedno.  

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? 

Starši ali otroci? Zakaj?  

Na začetku starši, v puberteti pa otroci in šele nato starši. 

 

  



 

 

 

Priloga 5: Intervju 4 

 

Spol: Ž 

Starost: 36 let 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Vedno zmanjka kakšna ura na dan. Zato bi si želela več pogovorov. Posebej zvečer, ko otroka 

zaspita, si rečem, da se bomo več pogovarjali in družili. Potem se pa zopet izgubim v tem tempu 

in poleg vsega pa je potrebno opravit vsa gospodinjska opravila.  

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Iskreno, imam dva majhna otroka in je zelo težko. Vedno ne morem počepnit in jima razložit, 

kaj je prav in kako bi moralo biti, ampak povzdignem glas. Opazila sem, da me punčki 

posnemata in tudi oni kričita. Vsako stvar desetkrat ponovim in enajstič imam dovolj. Včasih 

pa najprej povzdignem glas in se takoj poskušam pomiriti in potem mirno odreagiram. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Zaenkrat sta obe punčki zelo majhni in še nisem bila v takšni situaciji, da bi morala odgovarjat 

na takšna vprašanja. Smrt smo imeli v družini in tega tudi nisem razložila. Za dedka sem le 

povedala, da je bolan in da spi. Pomena pa nista razumeli. Tudi v vrtcu, kjer imajo razvojni 

oddelek, otroci tega še ne opazijo. Ni mi neprijetno o tem spregovoriti.  

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Punčki sta si zelo različni. Starejša je zelo občutljiva in zelo pazim kaj rečem. Če npr. rečem, 

da sem žalostna, začne jokati. Pri mlajši pa je drugače. Pohvalim tudi. Starejša punčka je risala 

in pisala z levo roko, pred kratkim pa je sama od sebe uporabljala desno. Zaradi tega jo vedno 

pohvalim in ji povem da se ponosna nanjo. Zdaj pa se že sama pohvali, kako to stori sama. 

Obljubila sem ji, če bi tako nadaljevala, bo dobila novo igračko. Pred tem pa je rekla, da jo 

boli desna roka in tudi nisem silila naj jo uporablja. Nisem vztrajala in sem jo pustila. Kadar 

mi pomaga ali je zelo pridna, dobi nagrado, igračko.  

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

Ja. Strinjam se, kot sem že povedala, dostikrat povzdignem glas. In tudi tako komunicirata 

punčki z mano, kadar jima kaj ni všeč. Ves čas me posnemata, da me pogosto prav presenečata. 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Mislim da sem glavna za to. Razjezim se, ker sem sama za vse, nihče mi nič ne pomaga. Preveč 

sem utrujena in čaka me še veliko opravil. Otrokoma pa pogosto ponavljam, naj pospravljata 

za sabo, da se oblečeta… Doma vse razmetano in takrat povzdignem glas.  

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere? 

Najbolj zaleže, da ju pošljem v kot. Ne potrebujeta biti dolgo tam, ker res deluje. Včasih samo 

omenim in se takoj pomirita. Včasih sta sedeli v svoji sobi, zdaj pa sedita na hodniku, menim 

da je bolj primeren prostor. Želim, da se v svoji sobi dobro počutita, lepo igrata in bolje spita. 

Ne želim da mislita, da je to kazenski prostor. Ko sta risali po steni, sem prišla zraven, 

počepnila in razložila, da ne tega ne sme počiti. Sami sta morali tudi počistiti. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Doslednost. Mislim, da je pomembno, da se držimo izrečenih kazni. Moj mož dosti popušča in 

govori v prazno. Verjetno zato, ker je dolgo v službi in ko se zvečer vrne domov, si ne želi, da 

si ga otroci zapomnijo po tem, da je »eno uro je teror«. Jaz se bolj držim pravil in dogovorov, 

ker vem da preizkušata meje. Mnogim težavam pa se lahko izognem, če imam mirne živce, da 

si vzamem čas, da sva oba dosledna. Tudi z obema punčkama moram ravnati drugače. Mlajši 

moram bolj natančno obrazložiti, da razume in rabi več pogovora. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste kako se počutite? 

Povem, kadar mi kaj ni všeč, da sem užaljena. Temu ne posvečam preveč pozornosti. 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj? 

Seveda starši. Pomembna je komunikacija z otrokom, da veliko sodelujemo in se pogovarjamo. 

Tudi odnos med partnerjema. Le tako dosežemo zdrave temelje, ki so pomembni za odraščanje. 

 



 

 

 

Priloga 6: Intervju 5 

 

Spol: Ž 

Starost: 37 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Z otrokoma se skušam čim več pogovarjati. Res je, da danes vsi samo hitimo in nam zaradi 

prenatrpanega urnika pogosto zmanjkuje časa za bolj intenzivne pogovore. Pogosto ob koncu 

službe hitim v vrtec po otroka, da nista predolgo tam. Največkrat se pogovarjam z fantoma kar 

med vožnjo. Na primer, ko ju pridem iskat v vrtec se pogovarjamo kaj so jedli, kaj so počeli 

danes, s kom sta se igrala… 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Z resnim glasom mu poskušam dopovedati, da se ne strinjam z njim in mu tudi razložiti zakaj 

menim drugače. pogosto se zgodi, da je treba večkrat povedati, da temu ne bo tako. Navadno 

počepnem k njemu, da si gledava v oči, da ga ne motijo kakšni drugi dejavniki in da me res 

posluša. Če se ne moreva dogovoriti drugače, mora v kot, da malo razmisli. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Z otrokoma sem že govorila o bolezni in smrti in mi ni bilo zelo težko. Ostalih stvari še nismo 

načeli. Menim, da mi bo najtežje govoriti o spolnosti. To temo bom prepustila partnerju. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Doma smo na kmetiji in smo veliko časa zunaj. Fanta nas veliko posnemata. Želita delati stvari, 

ki jih opravljamo odrasli (pobiranje jajc iz kokošjih gnezd, pometanje, zlaganje drv, pobiranje 

krompirja …). Vedno jih posebej pohvalim in spodbujam, čeprav mogoče ni vse pravilo 

opravljeno. Kadar se vedeta neprimerno, jima to povem in razložim. Včasih zaleže, včasih pa 

tudi ne. 

 

 

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate?  

Kot sem že prej omenila, nas fanta rada posnemata. Menim, da smo starši zgled otrokom. Sama 

nisem ljubitelj knjig in opažam, da fanta tudi nista kaj preveč navdušena nad njimi. Prišla sem 

do spoznanja, da je potrebno nekaj ukreniti. Začeli smo hoditi v knjižnico in tako imamo knjige 

vsaj trikrat na teden v rokah. Vem, da je branje knjig dobra popotnica za njuna življenja. Zgodi 

se, da jima knjiga ni zanimiva, a jo vseeno berem in pripovedujem in upam da kmalu spet 

pridobim njuno zanimanje. 

  

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Največkrat se s partnerjem prepirava ravno zaradi otrok. Pri nekaterih stvareh imava s 

partnerjem različne poglede. Primer: Jaz ju vedno oblečem malo več kot je potrebno. On pa 

obratno.  

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere?  

Dolgo časa nismo sploh uporabljali besedo kazen ali jo sploh uporabljali. Vedno, smo nekako 

s pogovorom rešili problem. Seveda je bil jok otroka prisoten, a kazni ni bilo. Če je kdaj prav 

preveč nagajiv, ga vedno nekajkrat opomnim in nato mora sedeti na sedežni v dnevni sobi. 

Vrata pustim odprta. Povem mu, da ga bom pustila samega in naj malo razmisli o problemu.  

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Najpogostejša napaka pri nas je, da ko se s partnerjem ne strinjava kaj glede najinih otrok, si 

to bolj konfliktno poveva in otroka naju to slišita. To ni sicer nekakšno glasno vpitje, a vendar. 

Menim, da otrok potrebuje oba starša, tako očeta in mater. Vsak mu da svoj pečat pri vzgoji, 

odraščanju. Oba sta potrebna.  

Pri zboljšanju odnosa z otroki pa vidim problem v tem, da včasih starši kupimo kakšno igračo, 

da se otrok sam zamoti. Da imamo starši malo časa zase. No, tukaj je pa potrebna meja. Otroci 

si želijo staršev, da se skupaj igramo, ustvarjamo. Ne da so prepuščeni sami sebi. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

Vedno povem, da mi njuno neprimerno vedenje ni všeč. Če je to v trgovini, pri zdravniku, jima 

to povem.  

 



 

 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj?  

Menim, da smo vedno krivi starši. Otroci so nepopisan list. Starši jih lahko usmerjamo. Opazila 

sem, kadar nisem razpoložena oz. sem slabe volje, to otroka opazita in postaneta še otroka 

razdražljiva. Sama vzgoja otroka je veliko težja, kot sem si predstavljala. Zdaj končno razumem 

svoje starše.  

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 7: Intervju 6 

 

Spol: M 

Starost: 40 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Imam premalo časa za pogovor, ker imam veliko drugih stvari in obveznosti.  

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Otroka sta relativno mlada in konstruktivno pogovarjanje pri treh in petih letih je težko. Pri tej 

starosti je mogoče otroku nekaj ukazati, kadar se ne strinja in  pri tem tudi vztrajati. Kasneje 

bo verjetno lažje in drugače, ker bodo bolj razumeli.  

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Teme, ki se z otrokoma še niti nismo dotaknili. Govorili smo o smrti, mislim da otroci še ne 

razumejo. Tudi ostali odgovori npr. invalidnost, so zelo preprosti. Obrazložim, da je nekdo 

bolan. Na kratko poskušam razložiti in potem me zopet vpraša, zakaj je bolan…Potem zopet 

poiščem nekakšen preprost odgovor. O vojni npr. je težko debatirat zakaj je se ljudje bojujejo, 

ker se pač ne marajo, zelo hitro se ta pogovor konča, ker o pravih vzrokih za vojno in podobno 

je težko debatirat. Ni mi neprijetno govorit o tem. Ostale teme pa še niso bile predmet debat. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Pogosto poskušam oba otroka pohvalit, kadar sta pridna ali kaj uspešno naredita. Tako ju 

poskušam spodbujat, da bi še naprej rada počela stvari in tako sta na enostaven način 

nagrajena. Včasih tudi pozabim, ampak večino časa poskušam podarit uspeh ali njuno 

določeno kvaliteto in ju pohvalit. Kadar pa se vedeta neprimerno, se pri meni to stopnjuje. 

Najprej poskušam na miren način, rečem 5x, 6x in če otrok še vedno ne uboga, potem se včasih 

razjezim. Če lepa beseda ne zaleže, potem pa tista bolj stroga. 

 

 

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

Strinjam se, da smo najprej starši zgled svojim otrokom, zato je pomembno da so najprej naša 

dejanja na mestu, šele nato besede.  

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Običajno so to najbolj vsakdanje stvari. Od jutranjega vstajanja, do priprav na spanje. Pa do 

prehranjevanja, sedenja za mizo, da se poje, obleče, obuje…rutinske stvari. Ker sta otroka 

majhna, se mi zdi normalno, da so tovrstni problemi najpogostejši. Verjetno pa bo kasneje 

drugače… 

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere? 

Kazni so v smislu, da se najprej zagrozi, da nečesa ne bo dobil, kar sicer bi dobil. Že dolgo 

nismo prakticirali, da bi se mogel usesti v kot ali v prostor kjer se sam in se potem vrniti, ko 

razmisli. Lahko tudi ne dobi nekakšnega priboljška, ali nekam ne bi šel, kamor lahko bi. Menim, 

da so te kazni bolj grožnje, ki pa tudi vplivajo. Prav je, če že zagrozim, da to tudi realiziram. 

Kadar pa pride do določene nove situacije, ki je še ne razumeta, pa obrazložim zakaj je 

potrebno nekaj storiti. Kadar pa si je potrebno umiti zobe, pa otroka že vesta zakaj je to 

potrebno in takrat samo na kratko ponovim.  

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Gotovo bi bilo drugače, če bi vedno, ko bi otroku nekaj želel povedat, pristopil do njega, ga 

pogledal v oči in mu rekel kaj želim. Verjamem, da bi otrok drugače dojel in se prej odzval. 

Pogosto  iz nekega drugega prostora pokličem otroka in ga nekaj prosim in tega ne naredi. 

Vedno je to težko. Vzpostaviti pristni stik, priti do otroka in mu povedati je boljši pristop, ki 

lahko zmanjša konflikte. Napaka je torej lahko to, da v določenih primerih odreagiram bolj 

glasno, bolj živčno, kot bi bilo potrebno. Ker pač prva reakcija ni takšna, kot bi si želel. Tako 

bi mogel večkrat pristopiti k otroku. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

Omenim, da sem npr. žalosten in na takšen način izražam svoje občutke. Kot tudi obratno, 

povem kadar sem vesel. Torej jeza in žalost sta dva glavna občutka.  

 



 

 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj? 

Na vsak način pri mlajših in tudi pri starejših otrocih  je to predvsem krivda staršev. Kot tudi 

vse napake, ki jih otroci imajo, vedenjske in podobne so odgovornost staršev, ki morajo 

poskrbeti in jih obvladovati. Otroci ne razumejo in se morajo naučiti pravil obnašanja. Lahko 

smo jim zgled in prva šola. Otroci pogosto ponavljajo napake, ki jih mi sami delamo in ravno 

to nam ni všeč. Starši bolj razumemo, otroci se pač šele učijo. Ne moremo jim dati odgovornosti 

oz. jim lahko damo enostavno odgovornost, da se lahko priučijo bolj kompleksnih odgovornosti. 

Kar se lahko danes naučijo, se čedalje teže naučijo kasneje. 

 

 

  



 

 

 

Priloga 8: Intervju 7 

 

Spol: M 

Starost: 37 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Nimam veliko časa, ker veliko delam. Tro-izmensko delo me izčrpa. Kadar delam popoldan in 

ponoči otrok sploh ne vidim. Če ne bi bil toliko odsoten, bi zagotovo bili več skupaj in se 

pogovarjali. 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Sto krat moram vsako stvar ponoviti. Imam dva fanta in kadar gledata televizijo nič ne slišita 

in se z njima ne morem nič dogovorit. Takrat pridem bližje in jima jasno povem. Če ne zaleže, 

sledi kazen. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Z otrokoma o tem še nismo spregovorili. Sem pa že razložil, kadar smo srečali invalida na 

invalidskem vozičku. Povedal sem kaj vse mu je lahko zgodilo. Povedal sem tudi, da ni lepo, če 

gledamo za drugačnimi. S tem pa nimam posebnih težav. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Kadar starejši naredi kaj dobrega, ga vedno pohvalim. Povem tudi, če bo tako nadaljeval, da 

bo dobil določeno nagrado. Kadar pa me ne upošteva, pa dobi kazen. Ne dobi risanke tisti dan, 

ne dobi priboljška ali ne sme ven (na trampolin). Če pa je priden, pa dobi kar si želi. Tudi 

mlajšega pohvalim in objamem, kadar je priden. Kadar pa se neprimerno vede in trmari, ga z 

višjim tomom okaram. Če nič ne pomaga, gre za nekaj minut na hladno. Prej mu povem, zakaj 

bom to naredil in da ga pridem iskat, ko se bo umiril. Po nekaj minutah je po navadi okej. 

Obljubo vedno držim. 

 

 

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

Strinjam se. Ker sta otroka še majhna, jima pogosto povem, da smo lahko hvaležni, da imamo 

dom, hrano in vse ostalo. 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Najpogosteje se prepiramo ob večerih, ko se pripravljamo za spanje. Gledata risanko in ju 

pokličem, se ne odzoveta ali povesta, naj počakam do konca. Ko je konec risanke, že gledata 

novo in želita, da zopet počakam do konca… Največji problem je torej tuširanje in priprave na 

spanje.  

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere? 

Kadar se spremo najprej večkrat opozorim, nato pa mora vsak v svojo sobo. Ko se pomirita in 

malo razmislita, lahko prideta ven. Lahko tudi ne dobita risanke. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Včasih za njima sam pospravim igrače. Z ženo sva oba zelo dosledna in to se mi zdi zelo 

pomembno. Problem pa je, kadar smo pri starih starših v Egiptu, kjer oba otroka preveč 

razvajata, vse jima želita dati. Pogrešata ju in ju imata rada. Vidimo sem samo enkrat na leto, 

ker živimo tako daleč. Potem pa imamo več kot mesec dni težave. Starejši pogosto tudi hodi k 

ženi in poskuša izsilit kakšno stvar od nje. Preizkuša, a na srečo mu to ne uspe. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

Včasih povem, kako se počutim. 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj? 

Odgovorni smo mi starši, kot tudi otroci. Prav je, da smo mi dosledni, oni pa morajo upoštevati 

pravila.  

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 9: Intervju 8 

 

Spol: Moški 

Starost: 37 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Da. Večinoma zaradi službe. Pogosto se vrnem pozno domov in časa primanjkuje tudi za druge 

prav tako pomembne stvari. Moj delovnik je iz dneva v dan drugačen, tako se kdaj z otroki ne 

vidim po cel teden, saj delam popoldan, oni pa so dopoldne v vrtcu. Večino prostega časa 

namenim otrokoma, a ga vseeno primanjkuje. 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Pogosto odreagiram preveč burno. Odzovem se v afektu po navadi jezno, sledi pogovor. 

Velikokrat me kar sami spomnijo, da se moramo pogovoriti. Včasih tudi sledi kazen.  

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

O nobeni, oziroma najtežje se je pogovarjati o tem, zakaj se česa ne sme. Tudi o temah, o katerih 

smo že spregovorili se nisem počutil neprijetno. Konkretno o naštetih temah nismo pogosto 

spregovorili. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?  

Pohvalim z besedami in pohvalami. Kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se 

ne vede primerno, po navadi sledi kazen. Najprej zagrozim in nato ukrepam. Žal, nič drugega 

ne zaleže. 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate? 

Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Se strinjam. To je velikokrat najbolj učinkovito. Mislim, 

da je otroku potrebno biti zgled z dejanji in obnašanjem.  

 

 

 



 

 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate? 

Ker otroci ne poslušajo in ne upoštevajo pravil, pogosto se tudi otroka med sabo prepirata. 

Kadar jima dam navodila ali ju kaj prosim, moram vsako stvar večkrat povedat. Tudi glede 

obrokov, včasih imata obdobja, ko npr. kosila nočeta pojesti, čeprav vem, da imata pripravljeno 

jed rada. Če menim, da imam takrat prav, vztrajam, včasih pa seveda popustim.  

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere? 

Najprej poskušam reševati na miren način, mirno večkrat opozorim in če res ne gre drugače 

pa uporabim kazni in prepovedi. Vzamem tablico, risanko, sladoled ali sladkarijo. Običajno to 

deluje. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam? 

Najhujša napaka je ta, da se prehitro razjezim in potem odreagiram preveč burno. Če bi 

odreagiral bolj mirno, mogoče nebi bilo toliko konfliktov. Ko smo pod stresom prehitro 

»ponorimo«. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite? 

Ne. To je »delo« moje žene. Povem kar mislim, pomembno je, da sta me otroka razumela. 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? 

Starši ali otroci? Zakaj? 

Oboji. V odnosu sta vedno potrebna dva. Tudi otroci se morajo naučiti upoštevati pravil in z 

odraščanjem bi se morali čedalje bolj zavedati. Hkrati pa mora otrok po tonu glasu vedeti, kaj 

je prav in kaj ne. 

 

 

  



 

 

 

Priloga 10: Intervju 9 

 

Spol: Moški 

Starost: 40 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi? 

Absolutno premalo. Dolgi delovniki, stres, utrujenost, dolga pot do službe in nazaj. Dnevno 

sem odsoten 11ur od doma. 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Otroku razložim, da se ne počutim v redu, kadar to počne, povem da sem žalosten, razočaran 

in da pričakujem drugačno obnašanje. Če otrok ne sodeluje sledi kazen, ni risank. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Pri nas smo se pogovarjali že o vsem, starejša hčera je namreč zelo radovedna in mi ob tem ni 

bilo zelo neprijetno. 

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto?  

In kako se izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede 

neprimerno?   

Kadar ga pohvalim otroka za dobro opravljeno delo, mu povem da je super, da sem zelo 

ponosen nanj. Najpogosteje se jezim zaradi utrujenosti, nekonstruktivno z dretjem in grožnjami. 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate?  

Ja, to se opazi na vedenju otrok, ki so prava ogledala staršev, tako da se včasih res zamislim. 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate?  

Zaradi neprimernega vedenja otrok. Trmarjenje po nepotrebnem… Pogosto ne ubogata in 

vztrajata pri svojem. Takrat je težko sklepati kompromise. 

 

 

 



 

 

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere?  

V navalu jeze skušam zadevo, čimbolj zignorirati, ko se strasti obojestransko pomirijo otroku 

povem, da je bilo tole povsem neprimerno in naj se malo zamisli, ko v naslednjih dneh prosi za 

kako stvar-običajno kako igračo-figurico, ga opomnim kako se je obnašal in mu rečem 

naslednjič, ko boš bolj priden. Običajno se strinja, včasih pa se tudi zaplete. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam?  

Namesto, da bi otroka prijel in ga odnesel, da razmisli v svoji sobi, se z njim raje pregovarjam, 

kar po navadi ne obrodi sadov. Situacije se same uredijo, ko otroci odraščajo, po moje morajo 

obdobje preizkušanja mej vsi dati čez. Temu se po moje ne da ognit in prav je, da tudi otroci 

izražajo svoje mnenje, čeprav zna biti to naporno... 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite?  

Kot sem že rekel, seveda povem, da mi nekaj ni všeč in da sem žalosten, razočaran. 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? 

Starši ali otroci? Zakaj?  

Tako mi kot otroci, ki so dandanes preveč razvajeni, nimajo več pravih vrednot. Tudi, če jih 

skušaš tako vzgajati, so to čisto nove drugačne generacije, ki sledijo današnjim trendom. Mi pa 

jih skušamo vzgajati po vzoru naše vzgoje. Predvsem pa si vzamemo premalo časa, da jim 

prisluhnemo. Zato odgovornost sloni na starših. 

 

  



 

 

 

Priloga 11: Intervju 10 

 

Spol: M 

Starost: 33 

 

1. Ali menite, da imate premalo časa za pogovor z otroki? Kakšni so razlogi?  

Ne, ob 16h se vrnem iz službe in imamo cel popoldan čas za pogovor in druge aktivnosti. 

 

2. Kako se odzovete, kadar se z otrokom ne strinjate in kaj potem sledi?  

Odvisno od situacije. Najprej povem kaj želim in to tudi če je potrebno še nekajkrat ponovim. 

Otrok se načeloma ne sme ne strinjati s staršem, tako da kar hitro strogo odreagiram. 

Povzdignem glas, če je to potrebno, in tudi brez kazni ne gre. 

 

3. O katerih temah z otrokom najtežje spregovorite (smrt, nasilje, predsodki, bolezen, 

vojna, spolnost…)? 

Trenutno smrt, ker sta za ostalo še premajhna. S tem pa nimam posebnih težav. Drugače pa s  

svojima otrokoma ne načenjam takšnih tem. Z veseljem in z dobro mero odgovornosti se 

pogovarjamo o vsem. Je pa res, da se velikokrat, če sem v zadregi obrnem na ženo, potem 

skupaj lažje izpeljeva temo do konca in odgovoriva na vsa radovedna vprašanja. Ne počutim 

se neprijetno, le ženi bolj zaupam.  

 

4. Kako pohvalite npr. dobro opravljeno delo ali določeno osebno kvaliteto? In kako se 

izražate, kadar otrok določenega dela ne opravi zadovoljivo ali se vede neprimerno?  

Objamem ga in besedno pohvalim z spodbudnimi in lepimi besedami, tudi nagradim. Opišem 

kaj je dobrega naredil, kaj mi je všeč in povem da sem ponosen. Ko pa se vede neprimerno, se 

odzovem jezno, včasih mirno povem da veljajo naši dogovori o vedenju vedno in povsod, saj se 

drugače obnašamo doma kot na primer na obisku. Kadar pa dela ne opravi, takrat vztrajam 

strogo pri tem, da ga opravi kot smo se dogovorili, za primer vedno dam sebe. Če česar ne 

zmoreta, jima pač pomagam. Vedno poizkusim usmeriti na pravi način. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Se strinjate, da je zgled močnejši od besede? Lahko komentirate?  

Da, definitivno. Tudi moje otroštvo je bilo polno pozitivnih in negativnih zgledov. Iz izkušenj 

tedaj vem, kaj sem hitreje pobral, nasvet ali zgled in drugi je sigurno močnejši. 

Opažam, da me v mnogih rečeh otroka posnemata, pogosto dobesedno ponavljata besede, ki 

jih izrečem, da sem prav presenečen… 

 

6. Glede česa se v vaši družini najpogosteje prepirate?  

Zaradi vztrajanja pri stvareh o katerih se ne more odločati: kdaj spat, jest, se umit, obleči… 

Tudi glede uporabe televizije in igric. Pravila imamo določena, otroka pa si jih vsak dan želita 

malo prikrojit. A jih seveda zaradi obveznosti med tednom ne dovolim krojiti. Med vikendom 

pa kdaj tudi popustim. 

 

7. Na kakšne načine najpogosteje rešujete konfliktne situacije? Uporabljate kazni in 

katere?  

Z grožnjami da se vzamejo igrače in risanke. Včasih tudi kaj neprimernega rečem. Še prej pa 

nekajkrat opomnim. 

 

8. Katere so najpogostejše napake, ki jih kot starš delate pri obvladovanju težavnih 

situacij? Kako bi lahko izboljšali odnose z otroki in se tako izognili neželenim situacijam?  

Prehitro vzkipim, se razburim, povzdignem glas. Potreboval bi več časa za razmislek in 

potrpljenja. Moja napaka je tudi to, da se včasih ne morem obvladati in se derem. Izboljšal bi 

svoj odnos tako, da bi mirneje pristopil k sinovoma, tako bi lahko tudi vsako težavno situacijo 

mirno s pogovorom rešili. Ampak kot rečeno, velikokrat me prehitijo čustva. 

 

9. Ali ob neprimernem vedenju otroka izražate svoje občutke? Poveste, kako se počutite?  

Ja. Povem, ker je to dobro tako zame kot za otroka, svoje občutke je potrebno ubesediti, saj jih 

tako ne tiščimo v sebi in na daljši rok gojimo zamere in slabo energijo. Otrok pa tudi mora 

slišati, saj je potem to priložnost za odkrit pogovor in iskanje drugih rešitev oz. iskanje načinov 

za lepše vedenje. 

 

10. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, kadar so odnosi med starši in otroki slabi? Starši 

ali otroci? Zakaj?  

Po mojem mnenju smo odgovorni starši, saj smo mi odrasli, polni izkušenj, otroci pa so samo 

odraz nas, staršev. Krivi so torej starši in otroku bi morali biti prvi vzgled. 


