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POVZETEK 
 
 

Starševstvo je ena najtežjih vlog, v kateri se znajde vsak posameznik. Zavedati se moramo, da 

smo mi tisti, od kogar je naš otrok odvisen, zato je pomembno, da se potrudimo po najboljših 

močeh. Čas je največja dragocenost, ki jo lahko namenimo otroku. S tem skrbimo za dobre 

odnose znotraj družine.   

 

Tradicionalno starševstvo, ki smo ga bili navajeni v preteklosti, je v zadnjih par desetletjih 

začelo izginjati. Zamenjalo ga je sodobno starševstvo. Vzgoja otrok ni več naloga zgolj 

matere, temveč je vedno več poudarka na očetovstvu, kjer se tudi očetje aktivno vključujejo v 

vzgojo otrok. Breme vzgoje prevzemata oba starša, pri čemer je pomembno, da se s tem znata 

spopasti na način, ki je ustrezen za oba.  

 

Eden pomembnejših dejavnikov vzgoje je postavljanje meja. S tem starši usmerjajo in 

ohranjajo svojega otroka na pravi poti k odraslemu življenju. Z določanjem meja postavijo 

okvirje, znotraj katerih se otrok počuti varnega. Z odraščanjem se meje neprestano 

spreminjajo in dopolnjujejo. Na ta način se otrok uči in nabira nove izkušnje.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnih izhodišč in empiričnega dela. Teoretična 

izhodišča so razdeljena v štiri glavne sklope: družina, avtoriteta, vzgoja in postavljanje meja. 

Največ pozornosti je namenjeno postavljanju meja s strani matere in očeta, na čemer temelji 

tudi moja raziskava. Želela sem preveriti, v kolikšni meri se razlikujeta vlogi očeta in matere. 

Rezultati so pokazali, da sta starša v določenih elementih vzgoje dokaj enakovredna, a vendar 

je celotno gledano še vedno mati tista, ki prevladuje.  

 

Ključne besede: družina, vzgoja, postavljanje meja, avtoriteta, pravila, medsebojni odnosi, 

čustva 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
Parenthood in one of the most difficult roles in which an individual finds himself. We must be 

aware that we are the ones from which our children depend. And that is the reason why we 

need to do our best. We need to spend time on our child. That is the ideal way to build a 

strong family relationship.  

 

Traditional parenting, we were used to has begun to disappear in the last decades. It was 

replaced by modern ways of parenting. Not just mothers, but also fathers have become more 

engaged in child care. A role of bringing up children has become an important job for both 

parents.  

 

Important part of bringing up children is setting boundaries. By doing this and letting the 

child be aware of it, he will feel safe. With growing up, the boundaries are constantly 

changing and complementing. That way the child will learn and get new experiences.  

 

This thesis consists of two parts, theory and research. Theory is divided into four chapters:  

family, authority, upbringing and setting the boundaries. The last subject is also the most 

important one since it is the main topic of the research in which I tried to expose the 

differences in setting the boundaries by both parents. The results revealed that both parents 

seem to be quite equal in terms of upbringing the children, although in some parts the mother 

still has the dominant role.  

 

Key words: family, upbringing of children, setting the boundaries, authority, rules, 

relationships, feelings.  
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1 UVOD 
 

 

Vzgoja otrok je najpomembnejše in hkrati najzahtevnejše delo za starše. Vsak otrok je namreč 

nekaj posebnega. Zato je bistveno, da način vzgoje prilagajamo posamezniku. Ni nujno, da 

bomo drugega otroka vzgajali na enak način kot prvega. Starši, ki se zavedajo, da imajo 

njihovi otroci različne potrebe, se veliko lažje prilagajajo in izbirajo učinkovite vzgojne 

metode. Če ena metoda ne uspe, se je potrebno prilagoditi in izbrati drug način. Bistvo vzgoje 

je biti vztrajen in preizkušati različne stvari. 

 

Biti oče ali mati je odgovorno delo. Starš je tisti, ki ga otrok posnema in po katerem se najprej 

zgleduje. Zato je pomembno, da se zavedamo, da smo vzor. Besede pri vzgoji vsekakor niso 

dovolj. Pomembna so dejanja. Na podlagi tega se gradijo dobri odnosi med starši in otroki.  

 

Velik izziv pri vzgoji zagotovo predstavlja postavljanje meja. To so sporočila staršev svojim 

otrokom, ki jim povedo, kaj pričakujemo od njih. Izražanje na jasen in razumljiv način bo 

pripomoglo k temu, da prej dosežemo tisto, kar želimo.  

 

Za temo diplomske naloge sem izbrala primerjavo vlog očeta in matere pri postavljanju meja, 

kajti zanimalo me je, kako se starša v resnici spopadata s tem.  Ponavadi imamo v glavi 

številne stereotipe in predsodke o načinu vzgajanja s strani očeta in matere. A vendar je 

vzgoja zelo neodvisna in spremenljiva stvar, zato se naša pričakovanja lahko precej hitro 

obrnejo v drugo smer.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del sem 

razdelila na štiri glavne sklope, to so družina, avtoriteta, vzgoja in postavljanje meja.  

 

V prvem poglavju sem se naprej osredotočila na družino v splošnem pomenu, pri čemer smo 

se dotaknili danes precej popularnega izraza »sodobnega starševstva«. Predstavljene so vrste 

družin in značilnosti, ki so povezane z njimi, čustva v družini in medsebojni odnosi. V 

drugem poglavju sem opisala avtoriteto in vrste v povezavi z vzgojo. V poglavju o vzgoji sem 

se osredotočila na stile in modele vzgoje ter izpostavila 5 najpogostejših napak, ki ji delajo 

starši pri vzgoji otrok. Zadnje poglavje je namenjeno postavljanju meja. V njem sem opisala 
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meje, zakaj in kako jih postavljamo, kakšno vlogo imajo starši pri tem, kakšne so morebitne 

težave  ter posledice upoštevanja in neupoštevanja meja.  

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen staršem otrok v 

Vrtcu Križevci pri Ljutomeru, poskušala ugotoviti, kakšno vlogo imata oče in mati pri 

postavljanju meja svojim otrokom. Zanimalo me je, ali starša imata avtoriteto pred svojimi 

otroki in kateri od njiju jo lažje pridobi, kako pogosto postavljata meje, razlike pri 

upoštevanju meja postavljenih s strani očeta in matere, ali se starša odzoveta na neupoštevanje 

postavljenih pravil in kakšne so posledice ter ali so otroci deležni pohval za upoštevanje 

pravil. Rezultati so opisani ter predstavljeni s pomočjo tabel in grafov.  

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
	
2.1 Družina 
	
2.1.1 Teorija sodobnega starševstva 

 

Starševstvo je kompleksna socialna izkušnja, ki je odvisna od časa in prostora ter od 

posamezne družine. Čeprav se zdi naraven in biološki proces, je v resnici precej družbeno 

pogojen. Odraža različne ideje o otrocih in odnosih znotraj družine, na katere imajo velik 

vpliv kultura in socialne institucije (Cheal 2008). 

 

V zadnjih nekaj stoletjih se je starševstvo zelo spremenilo. V preteklosti je breme vzgoje  

padlo na matere, očetje so bili pa tisti, ki so finančno skrbeli za družino. Rezultat tega je bilo 

poudarjeno materinstvo, kjer je imela mati glavno vlogo pri skrbi za dom ter zagotavljanje 

varnega in ljubečega okolja za otroke. Kasneje se je razvila ideja, da bi morali biti v vzgojo na 

enak način vpleteni očetje. Trend novega očetovstva se je pojavil v 70. letih prejšnjega 

stoletja, ko so se začeli tudi očetje aktivno vključevati v vzgojo otrok. Iz strogega materinstva 

se je tako razvilo novo starševstvo, kjer sta bila tako oče kot mati pomembna člena v 

otrokovem življenju. Eden glavnih dejavnikov, ki je povzročil spremembe, je bil povečano 

zaposlovanje žensk, zaradi česar se je spremenila vloga obeh staršev. Za sodobno starševstvo 

je tako značilno povečano usmerjanje pozornosti v dobrobit otroka. Pri tem se pojavlja vedno 

več različnih psihološkim svetovanj, ki so namenjene tako materam kot tudi očetom, da se 

naučijo »dobre in pravilne« vzgoje otrok (Perić 2010). 
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Danes se v povezavi s sodobnim starševstvom poudarja kvalitetno preživljanje časa z otroki. 

Pri tem gre za to, da starši postanejo pomemben del otrokovega življenja ter jih vzpodbujajo 

in skrbijo za njihov razvoj. Bistvo aktivnega starševstva je, da starši prevzamejo vodilno 

vlogo v družini in določijo cilje, na podlagi katerih usmerjajo svoje otroke (Popkin 1987). 

 

2.1.2 Vrste družin 

 

Murdock (1960 v Cheal 2008) je družino definiral kot socialno skupino, ki jo povezujejo 

skupni dom, ekonomsko sodelovanje in reprodukcija.  

	

Čačinovič Vogrinčič (1992) opredeljuje družino kot skupino, ki je sestavljena iz dveh ali več 

posameznikov, ki so v interakciji. Povezujejo jih skupni motivi, cilji, pravila, norme in 

vrednote. Odnosi znotraj družine so posledica strukture statusov in vlog. Med člani se 

izoblikuje značilen način komuniciranja, struktura moči, način vodenja in čustveni odnosi.  

 

Coloroso (1996) pravi, da se družine delijo v tri skupine. To so trda, mehka in prožna družina. 

Razlika pri njih je v povezanosti njenih članov, kar vpliva na različne kombinacije odnosov v 

družini.  

 

2.1.2.1 Trda družina  

 

V trdi družini je zgradba podobna opeki – toga in neživa stvar, ki se ne spreminja. Znotraj 

družine prevladuje stalen nadzor, red, grožnje, ukazi in stroga pravila. Hierarhija moči prihaja 

od zgoraj, kar pomeni, da so starši tisti, ki nadzirajo, manipulirajo in si podrejajo svoje otroke. 

Hkrati se ne zmenijo za njihova čustva ali jih celo zanikajo. Taka struktura družine spominja 

na diktaturo. Osnovne značilnosti trde družine so sledeče.  

§ Hierarhija oblasti 

Starši so tisti, ki imajo popolno avtoriteto. Do nje pridejo z grožnjami, vsiljevanjem 

svoje volje in reda ter strogih pravil.  

§ Obsežen seznam pravil, ki se jih uveljavlja s pomočjo nasilja in groženj 
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Z željo po dosegu popolnega reda, uporabljajo ukaze, kot so npr. »Ne smeš...« in 

»Nikakor si ne drzni...«. Kadar otrok ne izpolni pričakovanj staršev, sledijo grožnje in 

kazen. 

§ Poniževanje, ustrahovanje in kaznovanje 

Na ta način poskušajo starši spremeniti otrokovo voljo. Ponižujejo ali se norčujejo iz 

svojih otrok, ker menijo, da bodo na ta način lažje dosegli želeno vedenje pri otrocih.  

§ Prekomerne grožnje in podkupovanje 

Starši velikokrat uporabljajo grožnje, ki niso povsem jasne, zato otrok ne ve, kaj naj 

pričakuje.  

§ Učenje v ustrahovalnem vzdušju in pogojna ljubezen 

Napake so negativnega pomena, zato jih ne smemo zagrešiti. Cilj je strmeti k 

popolnosti. Starše je potrebno vedno ubogati, kajti le tako si otroci prislužijo njihovo 

pozornost.  

§ Ločena in strogo uveljavljena pravila 

Za fante in dekleta obstajajo drugačna pravila. Fante se uči potlačevanja svojih čustev 

in skrivanja ranljivosti, dekleta pa zatiranja jeze in izražanja nemoči.  

§ Kaj misliti, ne kako misliti 

Starši otroka učijo, da je potrebno misliti na ljudi okoli sebe in njihovo dobro. Pri tem 

pa otrok pozabi nase (Coloroso 1996). 

 

Otroci, ki odraščajo v trdi družini, so pogosto ustrahovani, omejeni in zlorabljeni. Ni jim 

dovoljeno izražanje svojih čustev in misli. Starši otrokom ne dajo priložnosti, da bi se lahko 

osamosvojili in pokazali, kaj zmorejo. Veliko je čustvenega zatiranja, jeze, besa, poniževanja 

in nezadovoljstva. Taki otroci kasneje odrastejo v vodljive in apatične ljudi, ki se neprestano 

prilagajajo drugim. Nekateri si poiščejo partnerje, podobne svojim staršem, z namenom, da jih 

obvladujejo in zlorabljajo. Pri vzgoji svojih otrok nekateri postanejo podobni svojim staršem, 

drugi pa se temu uprejo in uporabijo drug način vzgoje (Coloroso 1996). 

 

2.1.2.2 Mehka družina  

 

Mehka družina je glede na strukturo čisto nasprotje trde družine. Če smo za trdo družino rekli, 

da je toga in ne dovoli nobenih sprememb, je mehka družina živa in spremenljiva stvar, saj 

nima čvrste strukture. Osnovne značilnosti mehkih družin so anarhija in kaos, odsotnost pravil 
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in meja, nepredvidljive kazni in nagrade, grožnje in podkupnine, pogojna ljubezen ter 

zavračanje pomoči. Pri mehki družini ločimo dve vrsti, to sta tip A in tip B (Coloroso 1996). 

 

Mehka družina tipa A je značilna za starše, ki so bili deležni trde vzgoje, in so zaradi tega 

sklenili, da bodo svoje otroke vzgajali na drugačen način. Ker so bili naučeni kaj govoriti in 

kako se obnašati, imajo težave pri vzpostavljanju strukture v svoji sedanji družini. Taki starši 

so preveč popustljivi, posledično zaradi tega, ker se zavedajo svoje vzgoje v preteklosti. 

Poskušajo ugoditi vsem željam svojih otrok in jih prekomerno razvajajo. Na prvo mesto 

postavljajo potrebe otrok, pri tem pa zanemarjajo lastne potrebe. V mehki družini tipa A 

primanjkuje discipline, največkrat vlada kaos, pravila in meje so postavljene le redko ali pa 

jih sploh ni (Coloroso 1996). 

 

V mehki družini tipa B najdemo starše, ki so obremenjeni s svojimi lastnimi težavami. 

Osredotočajo se predvsem nase, pozabljajo pa na svoje otroke. Primer take družine so starši, 

ki jim služba pomeni več kot vse ostalo, otroke pa posledično zanemarjajo in prepuščajo 

samim sebi. Otroci, ki so deležni takega načina vzgoje, običajno odrastejo v nepoštene in 

zlagane ljudi, ki manipulirajo z drugimi (Coloroso 1996). 

 

2.1.2.3 Prožna družina  

 

Prožna družina je povsem drugačna od prejšnjih dveh oblik. V taki družini je pomemben 

uravnovešen čut zase in za druge. Člani družine so medsebojno povezani, so pošteni in si 

zaupajo. Ni hierarhije moči ali nadzorovanja in zatiranja, temveč spodbujanje in učenje. 

Otroci so deležni ljubezni, naklonjenosti in sprejemanja. Dana jim je možnost, da odraščajo v 

okolju, ki dopušča napake, iz katerih se učijo. Pravila so jasno definirana in oblikovana na ta 

način, da otroku omogočajo odločanje in oblikovanje notranje discipline. Odgovor na 

otrokovo nespametno dejanje ni kazen, temveč smiselna posledica, iz katere se otrok uči. 

Starši učijo poslušnosti in spoštljivosti ter razumevanja in sočustvovanja. Pomembno je, da se 

otrok nauči dvomiti in reči »ne«, kadar je to potrebno. Starši svoje otroke sprejemajo takšne, 

kot so, jih ne skušajo spremeniti, temveč jih spodbujajo, da dosežejo in postanejo več. Najbolj 

pomembno pa je, da otrokom nudijo ljubezen, ki ni z ničemer pogojena (Coloroso 1996). 
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2.1.3 Doživljanje in izražanje čustev 

 

Človek na vsakodnevni bazi doživlja, izraža in prepoznava čustva, čeprav se morda tega ne 

zaveda. Vse to je del človeške nebesedne komunikacije. Na podlagi čustev prilagaja svoje 

vedenje. Čustveni izrazi so odvisni od genskih in kulturnih dejavnikov, kar pomeni, da so 

mešanica prirojenih in pridobljenih elementov (Perić 2010). 

 

Osnovna čustva so prirojena oziroma se pojavijo kmalu po rojstvu. So univerzalna, kajti 

poznamo jih v vseh kulturah. Njihova najpomembnejša funkcija je prilagoditvena funkcija, s  

katero ljudje lažje prebrodimo temeljne probleme preživetja. Plutchik (1979 v Perić 2010) je 

ločil osem osnovni čustev in jih razdelil v pare, kajti za čustva velja, da so bipolarna. Pari so 

veselje in žalost, strah in jeza, sprejemanje in gnus ter pričakovanje in presenečenje.  

 

Čustva so pomemben del človekovega življenja, kajti vplivajo na vsa njegova področja. 

Naloga staršev je, da naučijo otroke pravilnega ravnanja s svojimi čustvi. Za to je potrebna 

vsakodnevna vaja, potrpežljivost, ponavljanje in vztrajanje. Da bi otroke naučili bolje 

obvladati svoja čustva, potrebujemo čas, trud in pozornost. Ko jih naučimo prepoznati in 

obvladovati svoja čustva in čustva drugih, jih moramo naučiti še ustreznega odzivanja 

(Dermastja 2015). 

 

Z nekaterimi čustvi se naučimo ravnati zelo dobro, z nekaterimi malo manj, s kakšnimi pa 

sploh ne. To je odvisno od družine, v kateri živimo. Določena čustva se v nekaterih družinah 

ne izražajo, zato jih otrok ne pozna. Ko se sreča z njimi kasneje v življenju, jih največkrat 

potlači (Perić 2010). 

 

Da lahko starši otroku pomagajo ravnati s čustvi, morajo biti sami sposobni obvladati 

določeno stopnjo čustvene pismenosti. Dokazano je, da otroci čustveno sposobnih staršev 

bolje obvladajo svoja čustva, se hitreje pomirijo, so boljšega telesnega zdravja, so socialno 

spretnejši, imajo manj vedenjskih težav ter daljši razpon pozornosti. Otroci, ki imajo dobre 

odnose z drugimi, so sposobni razumeti svoje vrstnike in se zavedajo, da njihovo vedenje 

vpliva na druge, za kar tudi prevzemajo odgovornost. Otroci, ki ne znajo prepoznati ali 

izraziti čustev, doživljajo frustracije. Ne razumejo dogajanja okoli sebe, pogosto napačno 
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razumejo določene geste in izjave, zato se neprimerno odzovejo. Ker ne prepoznajo svojih 

čustev in čustev drugih, ne morejo razviti empatije (Dermastja 2015). 

 

Doživljanje in izražanje čustev je v določeni meri odvisno od tipa družine, v kateri živimo. 

Tako lahko čustva opredelimo s pomočjo treh že opisanih družin: trde, mehke in prožne 

družine.  

 

2.1.3.1 Čustva v trdi družini 

 

Trdo družino smo opredelili kot hierarhijo, kjer vlada popolni nadzor s strani staršev. V taki 

družini starši zatirajo vsa otrokova čustva. Jeza, žalost, strah in nasprotovanje so primeri 

čustev, ki jih celo kaznujejo. Otroci se bojijo doživljati in izražati svoja čustva, ker vedo, da 

bodo za to kaznovani. Znotraj njih se tako nabira jeza, ki lahko vodi v: 

§ pasivnodestruktivna dejanja, naperjena zoper sebe; 

§ agresivna dejanja, naperjena proti drugim; 

§ pasivnoagresivna dejanja, ki so kombinacija obeh (Coloroso 1996). 

 

Pasivnodestruktivna dejanja, naperjena zoper sebe, so odraz otrokovega nizkega 

samospoštovanja. Iz tega izhaja samoponiževanje, trpinčenje samega sebe, različne 

zasvojenosti z drogami, spolnostjo, depresija in celo samomor. Take osebe držijo čustva 

znotraj sebe, razlog za nastanek teh čustev pa vidijo v bližnjih ljudeh. Agresivna dejanja, 

naperjena proti drugim, se kažejo v obliki pretepov, prepirov ter obtoževanj, izsiljevanj in 

zlorab drugih. Taki ljudje imajo željo po namernem škodovanju drugim ljudem, pri čemer 

uporabijo surovo silo in zmerjanje. Pasivnoagresivna dejanja, ki so kombinacija obojega, 

združujejo dejanja, ki kažejo na to, da človek ni odgovoren niti do sebe niti do drugih. Ljudje 

ravnajo na prikrit način in se pretvarjajo, delujejo neposredno z uporabo sarkazma, 

poniževalnic in izgovorov za svoja dejanja (Coloroso 1996). 

 

2.1.3.2 Čustva v mehki družini 

 

V mehki družini je za starše značilno, da svoja čustva izražajo v ekstremni meri. Na enak 

način pa vidijo tudi čustva svojih otrok. Ker je sama vzgoja zasnovana precej ohlapno, starši 

svoje otroke razvajajo in jih ne spodbujajo, da bi se soočili s svojimi občutki. Tako postane 
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otrok odvisen od čustev, ki mu jih določijo drugi. Za mehki tip družine je značilno, da se 

čustva staršev in otrok prepletajo med seboj. Posledično otrok ne zna razločevati med njimi. 

Misli, da so čustva njegovih staršev pravzaprav njegova čustva. Zaradi tega se otrok trudi 

narediti vse, da bi zadovoljil želje svojih staršev. V primeru, da ga starši zapostavljajo, bo 

otrok potlačil svoje občutke jeze in nezadovoljstva, z namenom, da ostane povezan s čustvi 

svojih staršev in jih zadovolji. Otrok se tako nauči manipulacije in postane nezaupljiv. Ko 

odraste, potrebuje ob sebi nekoga, ki mu nudi konstantno pozornost in ljubezen (Coloroso 

1996). 

 

2.1.3.3 Čustva v prožni družini 

 

V prožni družini se starši zavedajo svojih čustev in jih jasno izražajo, npr. »sem srečen« ali 

»sem žalosten«. Na ta način otroku pokažejo, da obstaja mnogo čustev, ki jih posameznik 

lahko občuti, doživlja in izraža. Starši si pri tem dovolijo biti jezni, prizadeti ali prestrašeni, 

nato pa smiselno reagirajo. S tem otroku pokažejo, da se čustev ne sme zanikati ali se zanje 

opravičevati. Starši samozavestno govorijo o svojih zmožnostih, kajti s tem otrokom dajejo 

moč in jih učijo nadzora nad svojim življenjem. Otroke učijo, kako na odločen način 

obvladovati svoja čustva. V primeru neodgovornega izražanja le-teh, jih podučijo o 

alternativnih načinih izražanja in jim pomagajo, da se na odgovoren način soočijo z 

določenim čustvom (Coloroso 1996). 

 

2.1.4 Odnosi med starši in otroki 

 

Starši in otroci spadajo v dve različni generaciji, ki imata različne poglede in pravice, kar 

pomeni, da je treba vzpostaviti družinsko strukturo, ki zagotavlja in upošteva pravice obojih. 

Naloga staršev je oblikovati medsebojni odnos na ta način, da bosta oba zadovoljila svoje 

potrebe in dosegla enotnost (Čačinovič Vogrinčič 1992). 

 

Pomembni dejavniki, ki oblikujejo družinske odnose, so lastnosti staršev in lastnosti otrok. 

Narava enih in drugih se lahko precej razlikuje. Vse te različne lastnosti prispevajo k 

oblikovanju odnosa med starši in otroki. Za graditev dobrih odnosov je potrebno veliko 

strpnosti in medsebojnega razumevanja. Pri tem sodelujejo vsi člani družine. Tako starši kot 
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otroci imajo ponavadi neke ideale oziroma pričakovanja, a vendar se je potrebno zavedati, da 

odnosi med družinskimi člani niso nikoli idealni (Končnik - Goršič 2004). 

 

Za zdrave odnose med starši in otroki je učinkoviteje graditi pozitivne odnose, ki nam bodo 

pomagali reševati probleme, namesto da se lotevamo posameznih problemov, čeprav bomo za 

gradnjo odnosov nedvomno potrebovali več časa. Bistveno je, da svoj pogled prenesemo s 

problemov na sam odnos. Tako bodo začeli izginjati negativni vzorci in večina 

problematičnega vedenja bo postala nepotrebna (Bluestein 1998). 

 

Da se lahko otrok znotraj družine uspešno razvija, morajo biti zadovoljeni trije pogoji. To so 

enotnost oziroma medsebojna povezanost staršev, ohranitev generacijskih razlik in 

sprejemanje vloge lastnega spola.  

 

Koalicija ali medsebojna povezanost staršev pomeni, da se roditelja podpirata in upoštevata 

drug drugega. S tem povečujeta občutek varnosti in gotovosti ter ustvarjata prijetno okolje za 

otroka. V primeru, da starša ne sodelujeta, temveč medsebojno tekmujeta in se prerekata, bo 

otrok prisiljen izbirati. Izbral bo enega od njiju, zaradi česar se bo počutil krivega. Mučila ga 

bo misel, da je on tisti, ki mora narediti vse, da se bosta starša razumela (Čačinovič Vogrinčič 

1992). 

 

Po drugi strani, pa Strojinova (2006) pravi, da ni potrebno, da so si starši med sabo povsem 

enotni. Vsak starš je namreč svoja osebnost s svojimi vrednotami in izkušnjami. V prid 

vzgojne učinkovitosti je bistveno medsebojno usklajevanje in prilagajanje. Značilnost dobre 

družine je komplementarnost oziroma dopolnjevanje drug drugega. Če sta starša pristna, sta 

tudi prepričljiva in učinkovita.  

 

Drug dejavnik uspešnega razvoja otrok znotraj družine, je ohranjanje generacijskih razlik. Pri 

tem je bistveno, da se starši zavedajo, da so pri zadovoljevanju svojih potreb lahko odvisno 

samo drug od drugega, ne smejo pa postati odvisni od svojih otrok. Ohranitev 

medgeneracijskih razlik je pogoj za oblikovanje vloge otroka, ki ni v konfliktu z vlogama 

enega ali drugega starša. Ko medgeneracijskih razlik ni, je eden od staršev v vlogi otroka, kar 

pomeni, da ne more biti vzor v vzgoji. V taki družini se otrok ukvarja z zadovoljevanjem 

potreb staršev, kar onemogoča njegov osebnostni razvoj (Čačinovič Vogrinčič 1992). 
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Sprejemanje vloge lastnega spola pomeni to, da otrok pridobi dovolj gotovosti v svojo spolno 

identiteto. Pri tem je glavna naloga staršev vzpostavitev in ohranitev v družbi zaželenih 

spolnih vlog. »V družbi zaželeni spolni vlogi sta koncipirani kot Balesova ekspresivno-

emocionalna žena in mati ter instrumentalni mož in oče« (Čačinovič Vogrinčič 1992, 43). V 

primeru, da starša odstopata od tega navedenega ideala, se otrok ne bo mogel ustrezno 

identificirati in ogrožen bo njegov razvoj (Čačinovič Vogrinčič 1992). 

	

2.2 Avtoriteta v vzgoji 
 
2.2.1 Teorija avtoritete 

 

Pojem avtoriteta izvira iz latinskih izrazov »auctor«, ki pomeni ustanovitelj, svetovalec, 

učitelj, zastopnik, vzor, in »auctoritas«, ki pomeni oblast, veljava, ugled, vpliv (Bradač 1990 v 

Kroflič 1997, 13).  

 

Definicija avtoritete je »neenakovreden odnos, v katerem nadrejeni pol določa vsebino odnosa 

in teži k temu, da bi podrejeni pol vsebinska določila interniziral in jih bolj ali manj zavestno 

sprejel za svoja« (Kroflič 1997, 14). Hkrati je avtoriteta moč, ki nekomu omogoča vpliv na 

druge brez prisile. Sodobna teorija avtoritete pravi, da o avtoriteti govorimo takrat, ko le-ta ni 

odvisna od gole prisile. To pomeni, da je pomembna aktivna vloga podrejenega pola, ki mora 

ponotranjiti in sprejeti vsebino odnosa za svojo (Kroflič 1997). 

 

Avtoriteta je razdeljena na naslednja dva tipa.  

1. Biti na poziciji avtoritete, kar pomeni biti v vlogi nadrejenega. Le-ta lahko s svojo 

močjo ukazuje in zahteva, da podrejeni izpolnijo željene zahteve.  

2. Biti avtoriteta, kar se povezuje z znanjem nekoga, na katerega se lahko zanesemo 

(Kroflič 1997). 

 

Vloga starša v vzgoji je sestavljena iz obeh avtoritet. Starš je postavljen na položaj, ker ima 

znanje in sposobnost, da otroka uči, hkrati pa ima pravico zahtevati, da se otrok podreja v 

smislu poslušanja in uboganja (Peček Čuk in Lesar 2009). 
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2.2.2 Vrste avtoritete v vzgoji 

 

Vzgoja in avtoriteta sta med seboj tesno povezani. Vzgoja je proces načrtnega vodenja v 

smeri cilja, ki ga postavlja vzgojitelj. Za lažje doseganje cilja je potrebna moč, ki ji rečemo 

avtoriteta. To je moč, ki jo vzgojitelj nujno potrebuje za lažje vodenje razvoja osebnosti v 

želeno smer. Autor (1989 v Kroflič 1997) pravi, da je vzgoja vedno agogična in 

paradigmatična. Paradigmatičnost pomeni, da je vzgojiteljeva vloga tista, s čimer se otrok 

poistoveti, agogičnost pa opredeljuje vzgojitelja kot osebo, ki vodi otroka k določenemu in 

zavestno opredeljenemu cilju (Kroflič 1997).    

 

2.2.2.1 Apostolska avtoriteta 

 

Apostolska avtoriteta izvira iz krščanskega pojmovanja avtoritete. Zasnoval jo je Kierkegaard 

na podlagi svetopisemskega pojmovanja moči. Gre za obliko vzvišene avtoritete, ki je 

božanskega izvora, kar pomeni, da je vanjo treba verjeti in ne dvomiti. Pri tem gre za sprejetje 

vere in prostovoljne pokorščine. Podredljivost je bistvo apostolske avtoritete in eno od 

osnovnih vzgojnih sredstev pri avtoritarnem načinu vzgoje (Kroflič 1997). 

 

Pri apostolski avtoriteti je pomembna karizma, s katero si vzgojitelj uspešno podreja učenca.  

Karizmo je možno razumeti le kot božji dar, in ne kot posledico osebnostnih kvalitet. Zaradi 

tega so kakršnikoli dvomi s strani učenca nesprejemljivi in neupravičeni. Pri apostolski 

avtoriteti vzgojitelj močno verjame v svoje poslanstvo, ki naj bi mu bilo dano od Boga. Cilj je 

vzgojiti poslušnega in ponižnega otroka, ki bo brez besed ubogal in izvršil dane ukaze. Pri 

tem so dovoljena vsa sredstva, kot so npr. kaznovanje in ustrahovanje, s katerimi je lažje 

doseči želeni cilj (Kroflič 1997). 

 

Apostolska vzgoja je tesno povezana z represivnim ali avtoritarnim vzgojnim stilom, ki je 

značilen za krščanske patriarhalne tipe družin. Slednje bomo podrobneje opredelili v poglavju 

»vzgoje«.   

 

2.2.2.2 Kantova simbolna avtoriteta uma 
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Bistvo Kantove teorije vzgoje je podvreči otroka zakonom človeštva, še preden je otrok tega 

sposoben sam razumeti. Pri tem dovoljuje uporabo prisile in discipline, kajti po njegovem 

mnenju se vsak človek rodi brez moralnosti oziroma kot divjak. Da preprečimo nadaljni 

razvoje te divjosti, je nujno, da s pomočjo discipline človeka pokorimo, kajti le pokornost mu 

omogoča svobodo. Disciplina in prisilna vzgoja sta pogoj za poučevanje, saj z njima 

dosežemo, da otrok sledi nadrejenemu polu, hkrati pa ga usmerja k njegovemu poslanstvu 

oziroma človeštvu (Kroflič 1997). 

 

2.2.2.3 Rousseaujeva skrita avtoriteta vzgojnega okolja  

 

Model prikrite vzgoje je uvedel J.J Rousseau in sovpada s permisivnim načinom vzgoje. 

Rousseau je zavračal krščansko teorijo prirojenega greha, namesto tega pa je postavil teorijo o 

človekovi izvirni dobroti. To ne pomeni, da je otrok že od rojstva moralen, kajti po njegovem 

mnenju se morala razvije šele kasneje, ko se ljudje združujejo v družine (Kroflič 1997). 

 

Zavzemal se je za način vzgoje, kjer je bistveno podrejanje smernicam, ki jih predpisuje 

narava. Po njegovem mnenju na razvoj otroka vplivajo trije dejavniki. To so vrojena narava, 

otrokovo življenjsko okolje in vzgoja oziroma ljudje, ki ga vzgajajo. Da bi bila vzgoja 

uspešna, je potrebno poenotiti vplive vseh treh dejavnikov. Življenjsko okolje in ljudi je 

potrebno prilagoditi otrokovi naravi, kar pa seveda predstavlja velik izziv, kajti nemogoče je 

imeti vse stvari pod nadzorom. Idealen način vzgoje bi bil izolirati otroka od zunanjega 

okolja, hkrati pa ga ločiti od staršev in ga vzgajati na samem, kajti le tako je mogoče izločiti 

vse škodljive vplive (Kroflič 1997). 

 

2.3 Vzgoja  
	
2.3.1 Teorija vzgoje  

 

Teorija vzgoje je pedagoška znanstvena disciplina, ki obravnava temeljne zakonitosti, zveze 

in načela vzgojnih pojavov in dejavnosti, ki opisujejo vzgojne koncepte. Poznavanje teorije 

vzgoje je zelo pomembno za razumevanje in proučevanje drugih pedagoških problematik 

(Peček Čuk in Lesar 2009). 
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Vzgoja je proces razvoja posameznikove osebnosti ter vključevanja in prilagajanja 

posameznika v družbo. Pri tem je pomembno, da je vzgojni proces smatran kot nekaj 

objektivnega in ne kot stvar poljubne izbire (Pšunder 1992 v Perić 2010). 

 

Kroflič (1997) pravi, da je vzgoja proces posameznikovega razvoja v smeri oblikovanja 

njegove osebnosti in osvobajanja od fizične in psihične odvisnosti.  

 

Sama vzgoja je zelo kompleksna zadeva, ki se je ne da naučiti, kajti med vzgojnimi ukrepi in 

njihovimi posledicami ni vzročnih razmerij. Pri vzgoji je pomembno dejstvo, da poleg 

zavednega dela, s katerim sporočamo stvari na zavedni ravni, ravno tako uporabljamo 

nezavedni del, od katerega je odvisen način sporočanja in odnos s tistim, ki mu je sporočilo 

namenjeno (Hauck 1988). 

 

Cilj vzgoje je usposobiti otroka za samostojno življenje v človeški družbi. To je mogoče 

doseči preko postavljenih ciljev, ki so v skladu z otrokovimi razvojnimi sposobnostmi. Pri 

tem je treba  otroka ustrezno nagrajevati oziroma omejevati pri doseganju ali nedoseganju 

ciljev. Če je ob tem otroku postavljen dober vzgled, se bo pozitivno identificiral in posledično 

tudi primerno socializiral (Perić 2010). 

 

2.3.2 Vzgojni stili 

 

Načini vzgajanja se razlikujejo od vsakega posameznika. Starši običajno vzgajajo na način, 

kakršen so bili vzgojeni sami. Ker je to nekaj, kar se zdi znano in pravilno, nihče niti ne 

pomisli, da morda dela iste napake kot njegovi starši. Pri tem se poraja vprašanje, ali je vzgoja 

naravnana na otrokove potrebe in razvoj ali na potrebe tistega, ki vzgaja (Perić 2010). 

 

Bergantova (1981) poudarja, da vzgoja temelji na »rabi in prepletanju dveh temeljnih, toda 

celo nasprotujočih si vzgojnih sredstev: ljubezen in skrb za razvoj otrokovih pozitivnih 

sposobnosti ter privzgajanje čuta za meje dopustnega in nedopustnega ravnanja. Primarna 

socializacija otroka uspeva samo v čustveno ugodnem vsakodnevnem in osebno neposrednem 

kontaktu, ki veže otroka in njegove starše« (citirano v Perić 2010, 58). 
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Način vzgoje, ki ga izberemo za svoje otroke, odvisen od različnih dejavnikov. Prvi je naša 

vzgoja, ki smo je bili deležni na lastni koži. Če so bili občutki med odraščanjem pozitivni, 

bomo najverjetneje sledili zgledu svojih staršev. V nasprotnem primeru bomo izbrali drug 

način vzgoje. Drugi dejavnik je naša osebnost. Le-ta se ponavadi močno odraža v načinu 

vzgoje. Če smo kot oseba močni in odločni, je pričakovati, da bo tudi način vzgoje odločen in 

strog. Tretji dejavnik, ki vpliva na vzgojo, je značaj otrok. Vsak otrok je nekaj posebnega, 

zato je potrebno izbrati pravilen pristop glede na otrokovo naravo. Zadnja dejavnika pri vzgoji 

sta okolje in konkretna situacija. Izbira načina vzgoje je odvisna od okolja, kajti nekdo, ki živi 

v mestu in je navajen mestnega življenja, bo vzgajal otroke na drugačen način kot nekdo, ki 

živi na podeželju (Cowley 2007). 

 

2.3.2.1 Represivni ali avtoritarni vzgojni stil 

 

Represivni vzgojni stil temelji na predpostavki, da je osnovna naloga vzgoje na otroka 

prenesti moralna pravila, norme, vrednote in načine vedenja, ki so družbeno sprejemljivi. 

Strmi k temu, da otrok sprejme pravila in postane člen obstoječe družbe. Zagovorniki 

represivne vzgoje so prepričani, da je s postavljanjem pravil vedenja in nepopustljivostjo ter 

kaznovanjem in nagrajevanjem, najlažje doseči želeno vedenje. Komunikacija med tistim, ki 

vzgaja in tistim, ki uboga, je večinoma enosmerna. Starši so tisti, ki posredujejo informacije 

in določajo primerne vzorce vedenja, od otrok se pa pričakuje, da jim sledijo (Peček Čuk in 

Lesar 2009). 

 

Tak represivni vzgojni stil se pojavlja v patriarhalnih tipih družine. Pri nas je v preteklosti 

prevladoval v krščanskem tipu patriarhalne vzgoje, katerega značilnosti so krščansko 

pojmovanje morale in predpostavljenih vrednot npr. ponižnosti in skromnosti, delitev 

očetovske in materinske vloge pri vzgoji ter izbira vzgojnih sredstev, ki ohranjajo očetovsko 

avtoriteto kot najvišjo moralno vrednoto in osnovno vzgojno sredstvo. V patriarhalnem 

načinu vzgoje je odločilni dejavnik oče. On je gospodar, ki ima glavno besedo. Potrebno ga je 

poslušati in ubogati. Mati je tista, ki z otrokom preživi največ časa. Njena vzgoja temelji na 

čustveni bližini in brezpogojni ljubezni. V taki vzgoji je pomembno, da se otrok identificira s 

podobo matere, ki predstavlja poslušno in ubogajočo osebo. Nikakor se ne sme poistovetiti z 

očetovo gospodarno vlogo, temveč le z njegovim ukazom, kaj storiti, kako govoriti in kako se 

obnašati (Kroflič 1997). 
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Številne raziskave dokazujejo negativni učinek tehnik discipliniranja, ki temeljijo na moči, 

kajti povzročajo to, da otrok poveže kaznovanje s kaznovalcem namesto z vedenjem. To 

pomeni, da otrok kaznovalca zasovraži, hkrati pa do njega čuti jezo, ki se kasneje lahko v 

obliki agresije prenese na napačno osebo ali stvar. S kaznovanjem otroku sporočamo, kakšno 

vedenje je napačno, ne pokažemo pa tistega, ki je primerno in ki si ga želimo od njega. S 

kaznovanjem otrok ne bo ponotranjil moralnih pravil in razvil samodiscipline, temveč ravno 

nasprotno. Z neprimernim vedenjem začne vzbujati pozornost (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

2.3.2.2 Permisivni vzgojni stil 

 

Permisivni vzgojni stil temelji na prepričanju, da je otroku potrebno dati dovolj svobode in 

sam se bo naučil tistega, česar se mora naučiti. Bistvo je, da ne omejujemo otrokovega 

razvoja, temveč ga vzpodbujamo pri samostojnem odločanju. V takih družinah običajno ni 

reda in pravil, le nekaj postavljenih meja, kar otroci lahko hitro izkoristijo sebi v prid. 

Posledica prekoračitve meja ni kazen, temveč spodbujanje k pogovoru (Popkin 1987). 

 

Permisivni način vzgoje je utemeljil Jean-Jacques Rousseau. To je poimenoval 

pedocentrizem, kar pomeni, da je otrok v središču vzgojnega procesa. Njegova teorija temelji 

na predpostavki, da je človek po svoji naravi dober. Problem naj bi bila človekova okolica 

oziroma družba, ki negativno vpliva nanj. Za permisivni vzgojni stil je značilna prikrita 

identiteta, kar ne pomeni, da identitete ni, temveč to, da starš daje otroku navidezno čim večjo 

svobodo (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Permisivni vzgojni stil naj bi deloval na naslednjih vzgojnih načelih:  

§ otrok sme uporabljati moči, ki so mu bile dane, pri tem jih pa ne sme zlorabljati;  

§ otroku je potrebno pomagati pri fizičnih potrebah, hkrati pa nadomestiti tisto, kar mu 

manjka na razsodnosti; 

§ otroku je potrebno dati le tisto, kar je za njega koristno (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

2.3.2.3 Interakcijski ali avtoritativni vzgojni stil 
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Tretji stil vzgoje je avtoritativni vzgojni stil, ki ga je opredelil Immanuel Kant. Gre za način 

vzgoje, ki se je najbolj razvil v zadnjih desetletjih in skuša preseči slabosti tako permisivnega 

kot represivnega vzgojnega stila in ustvariti povsem nov način vzgoje. Kantova teorija temelji 

na drugačnem razumevanju otroka in njegove narave. Vzgojitelj je v nenehni interakciji z 

otrokom ter ga usmerja in hkrati omejuje znotraj določenih meja. Pri tem je bistveno, da 

vzgoja temelji na prisili. S tem dosežemo končni cilj, to je razvoj mišljenja in razsojanja. 

Pogoj za tako vzgojo je disciplina, ki preprečuje, da bi se človek oddaljil od svojega 

poslanstva in človeštva. Kant trdi, da je človek ob rojstvu amoralno bitje, ki mi je potrebno 

privzgojiti moralnost. Na začetku otrokovega razvoja je potrebna jasna in prepoznavna 

avtoriteta, ki se sočasno z otrokovim odraščanjem in osamosvajanjem umika iz njegovega 

življenja (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Končni rezultat avtoritativnega načina vzgajanja je moralno avtonomen posameznik, za 

katerega je značilna odločnost in svobodna uporaba svojega razuma. Tak način vzgoje 

omogoča zmanjšanje odvisnosti od vzgojitelja, razvija osebno moč in samozavest, zmožnost 

za odločanje, sklepanje kompromisov, pogajanje, odgovorno vedenje ter spoštovanje potreb 

drugih (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

2.3.3 Modeli vzgoje  

 

Po besedah Haucka (1988) obstajajo štirje modeli vzgoje: 

1. neprijazno in nepopustljivo;  

2. prijazno in popustljivo;  

3. neprijazno in popustljivo; 

4. prijazno in nepopustljivo. 

 

2.3.3.1 Neprijazno in nepopustljivo 

 

Tak vzgojni model velja za staromodnega in temelji na podrejenosti otrok. Starši so v vlogi 

gospodarjev, ki postavljajo trda in stroga pravila, od katerih ne odstopajo. Otroku očitajo 

napake in slabosti, vsaka reakcija na otrokovo dejanje je pretirana in ostra. Otrok je pri tem v 

podrejenem položaju, pogosto je tudi izpostavljen gospodovalnosti in nenehnim očitkom. Ob 
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tem počuti krivega, kar ga pripelje do tega, da zgradi slabo samopodobo. Njegovo obnašanje 

se zaradi tega še dodatno poslabša. Sledijo stroge kazni za neprimerno vedenje (Hauck 1988). 

 

Strog in hladen način vzgoje naj bi imel tudi nekatere prednosti, med drugim to, da se otrok 

počuti varnega v urejenem okolju. Ker bo navajen strogega reda, se bo kasneje lažje prilagodil 

različnim situacijam kot so npr. šolska pravila (Cowley 2007). 

 

Kljub določenim prednostim, pa neprijazen in nepopustljiv vzgojni stil povzroči večino 

primerov nevrotičnosti. Otroci, ki so deležni take vzgoje, največkrat nihajo med 

depresivnostjo, strahom in defenzivnostjo. Posledica take vzgoje so odrasli ljudje, ki so 

konstantno napeti, zaskrbljeni, prestrašeni, depresivni in celo nagnjeni k samomorilnosti 

(Hauck 1988). 

 

2.3.3.2 Prijazno in popustljivo 

 

Tak vzgojni stil vzgaja otroke v razvajene, šibke, odvisne in čustveno nezrele osebnosti. Starši 

otroku posvečajo veliko časa, pri tem pa so pretirano ljubeznivi in potrpežljivi. Otrok ne 

pozna meja, kajti navajen je doseči svoje. Zagovorniki takega stila vzgoje so mnenja, da 

otroci ne smejo biti frustrirani. Namesto da bi pripravili otroka do tega, da se zna potruditi 

sam zase in uresničiti svoje želje, mu dajo vse, kar si on zaželi. S tako mehko in popustljivo 

vzgojo se otrok ne nauči tolerirati raznih frustracij, le-te pa pridejo do izraza v odraslem 

obdobju (Hauck 1988). 

 

Prijazen in popustljiv vzgojni stil je v veliki meri podoben prejšnjemu. Glavna razlika med 

njima je v tem, da pri temu načinu vzgajanja ni ljubezni in naklonjenosti. Starši vidijo slabo 

vedenje otroka kot nekaj, česar se otrok zaveda. Razlog za tako vedenje je velikokrat strogost 

in nepopustljivost staršev, v katerih otrok vidi zavračanje. Posledično želi s svojim vedenjem 

pritegniti pozornost. Napaka pri taki vzgoji je, da starši ne izkazujejo ljubezni, prav tako pa 

otroci niso deležni nobenih pohval (Hauck 1988). 

 

2.3.3.3 Prijazno in nepopustljivo 
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Tak vzgojni model velja za najuspešnejšega, kajti vsebuje zelo malo rutine.  Starši se 

zavedajo, da otrok potrebuje starševsko ljubezen, ki je predpogoj za uspešno vzgojo. Otroku 

ne ukazujejo, temveč ga usmerjajo k pravilnemu vedenju. Učijo ga prevzeti odgovornost za 

svoje vedenje. V primeru neprimernega vedenja, ne sledijo kazni in očitki, temveč pogovor, 

pri katerem se osredotočijo na storjene napake (Cowley 2007). 

 

Pri prijaznem in nepopustljivem načinu vzgoje je pomembno, da se starši odkrito pogovarjajo 

z otrokom o njegovih dejanjih. V otroku ne vzbujajo občutkov krivde, temveč se osredotočijo 

na reševanje težav. Problemi in frustracije so del življenja, ki se mu je nemogoče izogniti. 

Tega se starši zavedajo, zato svoje otroke vzpodbujajo k učenju, kako probleme obvladovati 

(Hauck 1988). 

 

2.3.4 Zmotna prepričanja o vzgoji otrok 

 

Splošno gledano za ljudi velja, da imajo različna mnenja. Vsak verjame, da dela najbolje. 

Tako je tudi pri vzgoji otrok. Kljub številnim napotkom in smernicam, ki jih lahko preberemo 

v različnih knjigah in priročnikih, se vsak starš drži neke svoje miselnosti, za katero meni, da 

je najboljša za otroka.  

 

Hauck (1988) v svoji knjigi opozarja na deset najpogostejših napak, ki jih starši zagrešijo pri 

vzgoji otrok. Spodaj bi želela izpostaviti tistih pet, ki se mi zdijo najpomembnejše.  

 

Prva napaka: Otroci ne smejo dvomiti ali ugovarjati svojim predpostavljenim. 

Nekateri starši menijo, da so nezmotljivi in nikakor ne dopuščajo, da otrok izrazi 

nasprotovanje. To lahko vodi v neiskrenost, kajti otroka je strah povedati svoje mnenje, ker se 

zaveda, da ga starši ne sprejemajo. Prav je, da otrok izrazi svoje nestrinjanje. To nikakor ne 

pomeni, da otrok ugovarja oziroma nasprotuje staršem. Dvom in nestrinjanje pomenita, da 

otrok zna pravilno in samostojno razmišljati (Hauck 1988). 

 

Druga napaka : Otroci so s svojim vedenjem eno. 

Najpogostejša napaka pri ljudeh je ta, da posameznika obravnavamo kot dobrega ali slabega 

glede na njegova dejanja. To pomeni, da med človekom kot osebnostjo in njegovimi dejanji ni 

razločnih meja. Njegova vrednost je tako izmerjena na podlagi njegovega vedenja. V resnici 
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so nesprejemljiva dejanja in vedenje posledica neumnosti, nevednosti ali čustvene 

zmedenosti. Da to preprečimo, je pomembno, da otroka vodimo in učimo pravilnega 

razmišljanja (Hauck 1988). 

 

TRETJA NAPAKA: Kaznovanje, obsojanje in zbujanje občutka krivde so učinkovite vzgojne 

metode. 

Kaznovanje in očitki so način vzgoje, ki se ga starši največkrat poslužujejo v trenutku jeze. S 

tem otroka zmedejo, kajti ne ve, kaj je prav in kaj ne. Številne kazni in obsojanje dodatno 

spodbujajo nastanek čustvenih motenj pri otroku. Za zdravo vzgojo je bistveno, da otrok 

spremeni svoje razmišljanje (Hauck 1988). 

 

ČETRTA NAPAKA: Otroci se bolj zgledujejo po besedah kot po dejanjih.  

Značilnost otrok je, da posnemajo tisto, kar vidijo. Velikokrat starši pridigajo otrokom o 

napakah, ki jih v resnici delajo sami, pa se tega ne zavedajo. Kot starš se je potrebno zavedati, 

da imajo dejanja močnejši vpliv kot pa izrečene besede (Hauck 1988). 

 

PETA NAPAKA: Otrok si mora zaslužiti ljubezen. 

Nekateri starši vidijo izkazovanje ljubezni kot najvišjo nagrado za otrokovo pridno vedenje. 

Na drugi strani odrekanje ljubezni predstavlja strogo kazen. S tem otroka begamo, ker bo 

začel razmišljati o tem, kaj se mu bo zgodilo. Nujno je, da se otok počuti varnega in 

ljubljenega, kajti le takrat bo imel možnost osredotočiti se na svoja dejanja in poiskati rešitev 

(Hauck 1988). 

 

2.4 Postavljanje meja  

 

2.4.1 Kaj so meje? 

 

Meja je neke vrste točka, ki definira vsakega posameznika in določa, kje se nekdo nahaja in 

do kam seže. Če poznamo človekove meje, potem vemo, kaj pričakovati od določene osebe. 

Meje nam pomagajo prevzeti odgovornost v povezavi s čustvi in obnašanjem (Cloud in 

Townsend 1998). 
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Meje se v splošnem delijo na družbene in osebne. Družbene meje so tiste, ki so splošno 

sprejete v neki družbi in kulturi. Med družbene meje spadajo okvirji, ki jih postavljamo 

svojim otrokom. Predstavljajo družinske rutine, običaje, naloge in obveznosti. Okvirji se 

razlikujejo od posameznih družin, nekateri postavljajo manj stroge okvirje, drugi bolj. Večina 

staršev postavlja zelo stroge okvirje, kajti na ta način imajo manj težav z usmerjanjem svojih 

otrok. Druga skupina meja so osebne meje. Gre za meje posameznika, ki so odvisne od 

osebnosti, značaja, rodu, vrednostnega sistema in sprememb razpoloženja (Juul 1998). 

 

Meje, ki jih postavljamo otrokom, se delijo v dve skupini. Meje v prvi skupini so trdne in se 

dokaj malo spreminjajo. Nanašajo se na bogatenje in ščitenje otrokovega življenja.  

Primer: »Hočem, da pred spanjem pospraviš igrače.«  

Meje, ki spadajo v drugo skupino, so osebne in svojske ter so odraz našega duševnega stanja.   

Primer: »Pozneje se bova igrala z avtomobilčki, zdaj hočem govoriti s tvojo 

sestro.« (Juul 2010). 

 

Meje služijo kot nekakšen znak, ki otroku pove, kje se nahaja in kako daleč lahko gre. 

Približevanje in preizkušanje meja pomeni, da je otrok pridobil določene izkušnje, ki so mu 

omogočile čustveno napredovanje. Pripravljen je odkrivati nova, še nepoznana območja. Ko 

otrok preizkuša meje, daje staršem jasno vedeti, da je potrebno razmisliti o obstoječih mejah 

ter določiti nove, ki bodo predstavljale njegov okvir varnosti. Prekoračitev meja lahko kaže na 

to, da se otrok več ne zaveda, kakšen je njegov položaj v očeh njegovih staršev, zato začne 

preizkušati meje. S tem starše opozarja, naj se soočijo z njim (Rogge 2000). 

 

Ko otrok prekrši meje, so na vrsti starši. Pri svojem reagiranju in ravnanju se morajo zavedati 

naslednjih dejstev, in sicer:  

§ otroka je potrebno pridobiti k sodelovanju, kajti le to omogoča učinkovito reševanje 

sporazuma tako za otroka kot za starša; 

§ ko otrok preizkuša meje, je potrebno, da starši ostanejo trdni in vztrajajo pri svojih 

besedah; 

§ potrebno je ukrepati. S tem si starš zagotovi spoštovanje otroka. Tako starš kot otrok 

se zavedata, da oba mislita resno, zato se iz tega razvije medsebojno spoštovanje 

(Rogge 2000). 
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2.4.2 Smisel postavljanja meja 

 

Otroci se ne rodijo z mejami, temveč jih preko zunanjih odnosov in discipline sprejmejo in 

ponotranijo. Da se otrok zaveda, kdo je in za kaj je odgovoren, morajo starši postaviti jasne 

meje. Na ta način bo otrok dojel, da ima možnost izbire ter to povezal z dejstvom, da je dobra 

izbira povezana z dobrimi stvarmi in slaba izbira s slabimi stvarmi (Cloud in Townsend 

1998). 

 

Meje so del temelja, na katerem se gradijo odnosi med starši in otroki. Postavljanje meja 

pomeni, da otroke izpustimo izpod stalnega nadzora, hkrati jim pa damo moč, da se 

osamosvojijo in znajdejo v svoji vlogi. Postavljanje meja temelji na medsebojnem 

spoštovanju. Od otrok se pričakuje, da spoštujejo svoje starše, hkrati pa se od staršev 

pričakuje spoštovanje svojih otrok (Rogge 2000). 

 

Da bo otrok dosegel nivo spoštovanja do sebe in drugih, mora vedeti, kje se kot osebnost 

začne, za kaj mora prevzeti odgovornost in za kaj ne. V primeru, da se otrok zaveda, da mora 

za svoja dejanja prevzeti odgovornost, se bo naučil s tem živeti. Če otrok odrašča zmeden in 

se ne zaveda svojih meja, za katere je odgovoren sam in meja drugih, za katere so odgovorni 

drugi, ne bo razvil samokontrole, temveč bo želel obvladovati druge (Cloud in Townsend 

1998). 

 

Določitev meja je za otroka pozitivna stvar, kajti otroci v obdobju odraščanja rabijo meje in 

pravila. S tem otroku določimo nek znan okvir, hkrati ga pa vzpodbudimo, da spoznava in 

odkriva, kje se meje končajo. Na ta način otrok preizkuša svoje sposobnosti in odkriva nova 

spoznanja (Rogge 2000). 

 

Meje hkrati služijo temu, da otroci počutijo varne in zaščitene. Med odraščanjem se učijo na 

ta način, da preizkušajo meje. Ko želimo otroku dopovedati, kaj je tisto, kar hočemo, je 

potrebno upoštevati dejstvo, da nimamo vsi istih predstav. Zato je pomembno, da so meje 

jasne, natančne in razumljive (Bluestein, 1998). 

 

Ko bo otrok imel jasno predstavo o določenih pravilih, mu bo to predstavljalo varnost in 

izziv. Prav tako mu bo izziv predstavljalo dejstvo, da meja ni. Otroci namreč čutijo, da se 
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starši izogibajo postavljanju meja. Tako nedosledno vzgojno vedenje otroke vznemirja, kajti 

skorajda ne morejo slediti zaporednemu in vzporednemu obstajanju popustljivosti in strogosti, 

zatiranja in prizanesljivosti, večje svobode in nenadzorovane impulzivne vzgojne 

agresivnosti. Pri takem  načinu vzgoje se meje ponavadi kažejo v prepovedih in kaznih. Le-te 

niso primerno sredstvo za postavljanje meja, kajti običajno vodijo do laži in skrivnosti. S tem 

otrok dobiva negativne izkušnje, ki jih povezuje s slabimi občutki (Rogge 2000). 

 

2.4.3 Vloga staršev pri postavljanju meja  

 

Za postavljanje meja in uspešno vzgojo so potrebni vztrajni in odgovorni starši, ki so 

prepričani sami vase. Vsak starš mora imeti naslednjih sedem lastnosti, ki jim pripomorejo k 

uspešnejši vzgoji svojih otrok.  

1. Prepričanje – Starši morajo biti prepričani, kaj želijo od svojih otrok in jim to 

pokazati na razumljiv način. Tako bodo otroci lažje izpolnili njihove zahteve in 

pričakovanja.  

2. Samozavest – Starši, ki so samozavestni pri izražanju svojih zahtev, dajejo občutek 

gotovosti. Posledično bo otrok naredil tisto, kar od njega pričakujejo.  

3. Doslednost – Za uspešno vzgojo je doslednost ena bistvenih značilnosti. Otroka ves 

čas učimo, kaj je prav in kaj ne ter kaj je tisto, kar si od njega želimo, zato je 

pomembno, da smo pri svojih dejanjih in besedah dosledni. V nasprotnem primeru 

povzročimo zmedo v otrokovem razmišljanju.  

4. Mirnost – Pri postavljanju meja ne smemo izgubiti živcev in pobesneti. Vedno je 

potrebno imeti v mislih dejstvo, da smo vzor za otroka. Potrebno je ohranjati mirnost, 

saj ne želimo, da nas otrok posnema pri izbruhih jeze.  

5. Ljubeznivost – V prvi vrsti je pri starševstvu pomembno, da smo ljubeznivi. To ne 

pomeni, da otroku dovolimo vse, kar hoče, temveč delamo tisto, kar je za njega 

najboljše. Odločnost in ljubeznivost se ne izključujeta.  

6. Obzirnost – Z otrokom je treba ravnati kot z odraslimi. Nikakor ga ne smemo jemati 

za manj pomembnega samo zato, ker je otrok.  

7. Ustvarjalnost – pri vzgoji si lahko dovolimo biti ustvarjalni. Vedno lahko 

preizkušamo nove načine spodbujanja lepega vedenja ali nove vrste nagrad. Na ta 

način bomo pritegnili otroka in morda dosegli ravno tisto, kar si želimo (Cowley 

2007). 
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Po besedah Clouda in Townsenda, (1998) so starši pri vzgoji otrok postavljeni v tri 

pomembne vloge: vlogo varuha, menedžerja in vira.  

 

Prva vloga je vloga varuha. Varuh je legalno odgovoren za otroka in njegovo varnost. Je tisti, 

ki zagotavlja varno okolje za učenje. Njegova glavna naloga je najti pravo razmerje med 

svobodo in mejami. Če otroku nudimo premalo svobode, bo pridobil premalo izkušenj za 

nadaljni razvoj. Če ima preveč svobode, je lahko v nevarnosti, da škoduje sam sebi. Naloga 

staršev je, da otroka zaščitijo pred nevarnostjo in ohranjajo njegovo življenje. To delajo s 

pomočjo določanja mej, ki jih otrok ponotranji in s tem počasi postaja sposoben skrbeti sam 

zase (Cloud in Townsend 1998). 

 

Druga vloga, v kateri nastopajo starši, je vloga menedžerja. Le-ta skrbi za to, da so zahteve in 

pričakovanja izpolnjena ter cilji doseženi. Otroci se ne rodijo s samodisciplino, zato so starši 

tisti, ki morajo otroka naučiti reda. Disciplino največkrat učijo z dajanjem navodil, 

popravljanjem, opozarjanjem na posledice in karanjem (Cloud in Townsend 1998). 

 

Tretja pomembna vloga starša je vloga zagotavljanja virov. Otroci pridejo na svet brez vseh 

virov, bodisi materialnih ali nematerialnih. Rabijo hrano, zavetje, ljubezen, modrost, znanje in 

podporo. Vse te stvari so na začetku izven njihovega dosega, kar pomeni, da so starši vir vseh 

dobrih stvari. Pri zagotavljanju in sprejemanju virov imajo meje pomembno vlogo. Otroci se 

morajo naučiti sprejemati in odgovorno uporabiti to, kar dobijo. Naloga staršev je najti pravo 

razmerje med dajanjem in mejami. Če otrok dobi vse, bo to sprejemal kot nekaj 

samoumevnega in postal bo egocentričen, zahteven in nehvaležen. Če starši nudijo premalo 

virov, otrok obupa in ne razvije upa za dosego ciljev, ki nudijo zadovoljstvo. Starši 

postopoma začnejo nuditi otroku neodvisnost, da se sam nauči, kako zadovoljiti svoje potrebe 

(Cloud in Townsend 1998). 

 

2.4.4 Kako postaviti meje?  

 

Pri postavljanju meja je pomembno, na kakšen način se izražamo. Pri tem razlikujemo osebno 

govorico in splošno resnico. Kadar izrazimo pravilo z osebno govorico oziroma v svojem 

imenu, to je z besedami »Hočem ...«, bo to otroku več pomenilo, bolj nas bo upošteval in bolj 
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bo pripravljen sodelovati. Če otroke neprestano opozarjamo in jim določamo nova pravila, se 

bodo počutili nebogljene in neodgovorne (Juul 2010). 

 

Meje lahko postavljamo na dva načina. Prvi je odnos do otroka kot boj za prevlado, kar pa 

seveda ne prinaša pozitivnih učinkov. Drug način je težnja k enakovrednosti. Enakovrednost 

med vsemi družinskimi člani prinaša najboljše pogoje za razvoj ter ustvarjanje bližine in 

skupnosti (Juul 1998). 

 

Postavljanje meja je v resnici precej kompleksna stvar, pri kateri je treba upoštevati več 

različnih dejavnikov. Cloud in Townsend (1998) sta opredelila 6 pomembnih korakov, ki so 

bistveni za uspešno vzgojo otrok.   

 

Korak 1: Videti vse tri realnosti.  

Prva realnost je spoznanje, da dejansko obstaja problem pri otrokovem vedenju. Mnogi starši 

s težavo priznajo napake svojih otrok ali jih celo zanikajo. Razlog za to je ponavadi ta, da se 

izognejo občutkom kot so krivda, nepopolnost in sram. Ko se starši soočijo s problemom, 

sledi druga realnost. To je spoznanje, da problem v resnici sploh ni problem. Navidezno 

neprimerno vedenje otroka nakazuje na nek globlji problem, ki je ponavadi povezan z 

mejami, ki jih starši določajo. Tretja realnost je povezana s časom, in sicer, čas ne zaceli 

vsega. Napačno je, da se starši poslužujejo mnenja, da njihovi otroci potrebujejo zgolj čas, ki 

bo razrešil vse težave. Potrebno je reagirati, kajti čakanje ne prinaša rešitve (Cloud in 

Townsend 1998). 

 

Korak 2: Vključevanje.  

Za starše je pomembno, da se zavedajo, da je postavljanje meja zahtevna naloga. Pri tem tudi 

sami rabijo veliko podpore, tako s strani partnerja kot drugih. Povezovanje z ostalimi 

sorodniki ali prijatelji, s katerimi si bodo lahko izmenjevali mnenja in nasvete, jim bo 

omogočilo podporo in pomoč pri reševanju tako osebnih stisk kot težav z otroki (Cloud in 

Townsend 1998). 

 

Korak 3: Kot starš delaj hkrati tudi na svojih mejah.  

Preden začnejo starši postavljati meje svojim otrokom, se morajo zamisliti, do kam sežejo 

njihove lastne meje. Otroci so že od majhnega sposobni zaznati prevaro in dvoličnost. Če 
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starš ne pozna svojih meja in ne dela na njih, bo otrok to začutil, in posledično bodo tudi 

njegove meje zabrisane (Cloud in Townsend 1998). 

 

Korak 4: Oceni in načrtuj.  

Prvi korak je oceniti otrokovo situacijo in vire, ki so na voljo ter razviti načrt reševanja 

težave. Pri tem je treba upoštevati otrokova leta, stopnjo zrelosti in okolje ter specifično 

težavo in njeno resnost. Drugi korak je oceniti vire, ki so na voljo. Pri tem je potrebno vzeti v 

obzir morebitne težave, ki jih ima posamezen starš, življenjsko situacijo in partnerja. Vsi 

dejavniki so medsebojno povezani in vplivajo eden na drugega, zato jih je pomembno dobro 

preučiti. Tretji korak je načrt. Idealno je, da stvari, ki jih določimo, tudi napišemo. Tako 

kasneje ne pride do prerekanja, kaj je bilo izrečeno in kaj ne. V načrt vključimo opis težave, 

pričakovanja in posledice (Cloud in Townsend 1998). 

 

Korak 5: Predstavi načrt.  

Otroku je treba jasno predstaviti in povedati stvari, ki jih želimo odpraviti in na kakšen način 

se bomo tega lotili. Hkrati je zaželjeno, da otrok pri tem sodeluje in pove svoje mnenje, ki ga 

prav tako vključimo v sam načrt. Tako bo otrok prej sprejel svoje napake in jih začel 

popravljati (Cloud in Townsend 1998). 

 

Korak 6: Drži se načrta tudi v prihodnje.  

Zadnji ter hkrati najtežji in najpomembnejši korak je ta, da se načrta držimo in delamo tisto, 

kar smo zapisali. V nasprotnem primeru bo ves trud zaman. Pričakovati je, da bo otrokova 

reakcija ali obnašanje drugačno od tistega, ki smo si ga zamislili. Če ne uspe v prvo, je 

potrebno vztrajati in stvari ponavljati, dokler ne pridemo do željenega rezultata (Cloud in 

Townsend 1998). 

 

2.4.5 Težave pri postavljanju meja  

 

Ljudje ponavadi težijo k temu, da bi ugajali drugim. Starši so pri vzgoji velikokrat pod 

pritiskom, ker mislijo, da v vzgoji ni prostora za napake. A vendar, potrebno se je zavedati,  

da postavljati meje pomeni tudi tvegati in si priznati, da smo nepopolni.  
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Velik izziv pri postavljanju meja predstavlja sam pojem meja, ki se ga v največji meri 

povezuje z negativnimi dejanji, kot so telesno kaznovanje, prepoved, opominjanje, moralna 

pridiga in stalni »ne«. To ima velik vpliv na ravnanje staršev, ki se čutijo nesamozavestne in 

negotove, zaradi česar ne zaupajo v svoje sposobnosti. To lahko privede do prelaganja 

odgovornosti iz enega starša na drugega ali celo na neko tretjo osebo, npr. zdravnika, 

terapevta ali pedagoga (Rogge 2000). 

 

Pogosto imajo težave pri vzgoji in postavljanju meja tisti starši, ki želijo preseči okvirje lastne 

vzgoje, ker so v mladosti doživeli nekaj bolečega in si tega ne želijo ponoviti. Tako se trudijo 

vzgajati na drugačen način. Da bi jim to uspelo, je bistveno, da se znebijo pojmovanja vzgoje, 

kakršno so nekoč doživljali sami. Potrebno je na novo definirati in opredeliti pojme ter načine 

izražanja, ki so povezani z vzgojo, kajti vzgojna resničnost se oblikuje v glavi posameznika 

(Rogge 2000). 

 

Ena pogostejših težav pri postavljanju meja je popustljivost. Starši sicer postavijo otrokom 

jasne meje, pravila in omejitve, ampak pri tem ne vztrajajo, zato otrok ne naredi tistega, kar 

od njega pričakujejo. Popustljivi starši običajno vedo, kako je treba otroka vzgajati, a vendar 

niso dovolj vztrajni, da bi bili kos nalogi. Razlogi za to so lahko različni. Morda se jim otroci 

smilijo ali pa se jim zdi, da so prestrogi in prezahtevni (Žorž 2009). 

 

Večji problem kot sama popustljivost, je po besedah Gürtlerjeve (2000), nenehno 

izmenjevanje popustljivosti in strogosti. To v otroku vzbuja napetost in zmedenost. Zaradi 

tega je pri postavljanju meja bistvenega pomena doslednost. To pomeni trud, da starši vedno 

upoštevajo vzgojne cilje in znajo presoditi pomen različnih vzgojnih situacij.  

 

Doslednost pa ni le pomembna v odnosu med starši in otroki, temveč tudi med obema 

staršema. Medsobojno se morata podpirati in vzpodbujati z namenom, da drug drugemu ne 

rušita vzgojnih prijemov (Žorž 2009). 

 

2.4.6 Nagrajevanje  

 

Otroka lahko za lepo vedenje nagradimo. Za učinkovito nagrajevanje je pomembno, da se 

zavedamo naslednje: 
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- nagrada je učinkovita le takrat, ko si jo otrok res želi; 

- vrsta nagrada je odvisna od starosti otroka; 

- pri različnih otrocih so učinkovite različne nagrade; 

- ko se nagrada izkaže za učinkovito, jo lahko pogosto uporabljamo; 

- z odraščanjem se spreminjajo tudi nagrade (Cowley 2007). 

 

Nagrada je lahko takojšnja ali odložena. Takojšnjo nagrado uporabimo za nagrajevanje lepega 

vedenja, medtem ko odložena nagrada sledi takrat, ko je dosežen nek cilj, za katerega se je 

moral otrok truditi dlje časa. Najpogostejše nagrade so pohvala, priboljški, pozornost staršev, 

risanje zvezdic ter nalepke in točkovanje (Cowley 2007). 

 

Da bomo pri nagrajevanju uspešni, je pomembno, da otroku jasno povemo, zakaj smo ga 

nagradili. Ko bomo otroku to razložili, bo nagrado povezal z lepim vedenjem. Hkrati mu 

moramo povedati, na kakšen način si bo to nagrado lahko ponovno prislužil. Pomembno je, 

da pri nagrajevanju ohranimo visoka pričakovanja in vsakič postavimo cilj, za dosego 

katerega bo moral otrok uporabiti več truda. Na ta način bo ostal motiviran za doseganje 

ciljev (Cowley 2007). 

 

Ena pogostejših nagrad, ki se jih poslužujejo starši pri vzgoji, je pohvala. Predstavlja neke 

vrste način izražanja ljubezni. S pohvalami spodbujamo otroke in jim damo vedeti, da so 

cenjeni. Dolžnost staršev je, da svoje otroke pohvalijo za njihove poskuse in dosežke. Tako se 

bodo otroci počutili bolj samozavestni, kar jim bo pomagalo graditi boljše odnose in 

preizkušati nove stvari. S pohvalami otroku privzgajamo tudi vrednote. Kadar otroka za 

določeno stvar pohvalimo bolj kakor za drugo, mu s tem povemo, kaj je za nas pomembno. 

Pohvala pa nikakor ne sme biti nadomestilo za ljubezen in pozornost. Otrok, ki neprestano 

išče pohvalo s strani staršev, v resnici čuti pomanjkanje pozornosti in ljubezni. Tudi v 

primeru, da mu dajemo veliko pohval, to ne bo zadostilo njegove potrebe po ljubezni (Nolte 

in Harris 2000). 

 

2.4.7 Kaznovanje  

 

Tisti, ki postavlja meje, mora tudi razmišljati o posledicah kršenja pravil. Z otrokovimi 

prekoračitvami meja se je treba spoprijeti na ta način, da ne kaznujemo otroka, temveč 
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sankcioniramo njegovo vedenje. Kazen mora biti vedno usmerjena na samo vedenje. Tako bo 

otrok spoznal, kakšno vedenje je tisto, ki je primerno in si ga od njega želimo. Za učinkovito 

kaznovanje se držimo naslednjih nasvetov: 

- kazen uporabljamo čim redkeje oziroma le takrat kadar si jo otrok zasluži; 

- kazen lahko ustvarja negativno vzdušje in škodljivo vpliva na odnos med starši in 

otroki; 

- pri različnih starostih so učinkovite različne kazni; 

- uporaba različnih kazni je najbolj učinkovita; 

- ko zagrozimo s kaznijo, je to potrebno izpolniti, kajti v nasprotnem primeru 

izgubimo avtoriteto; 

- izrečeno kazen je treba odslužiti, sicer je nesmiselna (Cowley 2007). 

 

Tako kot nagrajevanje, je tudi kaznovanje lahko takojšnje ali odloženo. A vendar je potrebno 

vedeti, da je takojšnje kaznovanje veliko bolj učinkovito, kajti otrok takoj zazna povezavo 

med neprimernim vedenjem in kaznijo. Najpogostejši načini kaznovanja so neodobravanje, 

vpitje, izločitev otroka ali odvzem nečesa in izguba privilegijev (Cowley 2007). 

 

Pogosta napaka s strani staršev je ta, da menijo, da so kaznovanje, obsojanje in zbujanje 

občutka krivde učinkovite vzgojne metode. Pri tem prevladuje prepričanje v smislu ostrejša 

kot je kazen, bolj zaleže. Pogosto sledijo tudi telesne kazni in očitki. Tak način vzgoje ima 

negativne posledice za otroka kot so npr. izguba samozavesti, dvom samega vase in občutek 

manjvrednosti (Bluestein 1998). 

 

Namesto grobe sile moramo otroku pokazati logične posledice njegovega neprimernega 

vedenja. S tem mu damo možnost, da razmisli o svojem vedenju in se osredotoči na tisto, kar 

mora popraviti v prihodnje. Tak sistem vnaprej premišljenih posledic brez telesnega 

kaznovanja in obsojanja bo prej pripeljal do želenega vedenja, kajti v središče pozornosti 

postavlja problem, ne pa otroka (Bluestein 1998). 

 

Bolj kot nepremišljeno kaznovanje, je učinkovito, da otroka kaznujemo z logičnimi 

posledicami, ki jih pa nikakor ne smemo enačiti s kaznijo. Logična posledica mora biti 

povezana s tem, kar otrok počne in s tistim, kar sledi. Če otroku prepovemo gledanje risank, 

ker je udaril mlajšega brata, to ni posledica, temveč kazen. Zato je pomembno, da se starši 
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vprašajo, ali obstaja razumna povezava med dejanjem in posledico in ali so se o posledicah z 

otroki že vnaprej dogovorili (Gürtler 2000). 

 

Bolj kot samo kaznovanje je pomembno discipliniranje otrok. Pri tem uporabljamo načine, ki 

privedejo do ponotranjenja pravil preko naravnih posledic otrokovih dejanj. Starši za 

posameznega otrok sestavijo disciplinski načrt, ki vsebuje naslednje korake.  

§ Analiza otrokovega obnašanja.  

Pri tem analiziramo otrokove prednosti in šibkosti ter pogoste oblike neprimernega 

vedenja.  

§ Sestava otrokovega okolja. 

Bistveno je, da v vzgoji ustvarjamo pogoje, v katerih bo otrok lažje in bolj 

upošteval določena pravila.  

§ Sporočanje pričakovanega vedenja. 

Otroku je treba dati jasno vedeti, kakšno vedenje pričakujemo.  

§ Sporočanje posledic. 

Otroku povemo, kakšne so posledice, ki ga čakajo za neprimerno vedenje. Prav 

tako mu določimo nagrade za lepo vedenje (Sears and Sears 1995). 

 

Starši se velikokrat čutijo dolžni blažiti posledice otrokovega neprimernega vedenja. S tem 

otroku ne delajo nobene usluge. Potrebno je pustiti, da se zgodi tisto, kar bi se tudi sicer brez 

njihovega vpletanja. Stvar otrok je, ali bodo nosili posledice ali se jim bodo izognili. Starši se 

pri tem ne smejo čutiti krivi (Gürtler 2000). 

 

3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 Namen  

 

Namen raziskave je ugotoviti:   

§ kakšno vlogo imata oče in mati pri postavljanju meja otrokom; 

§ ali starša imata avtoriteto pred svojimi otroki in kateri od njiju jo lažje pridobi; 

§ kako pogosto postavljata meje; 

§ razlike pri upoštevanju meja postavljenih s strani očeta in matere; 

§ ali se starša odzoveta na neupoštevanje postavljenih pravil in kakšne so posledice;  
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§ ali so otroci deležni pohval za upoštevanje pravil.  

 

3.2 Opredelitev in razčlenitev problema  
 
3.2.1 Raziskovalne hipoteze 

 

Pri diplomski nalogi sem postavila 8 hipotez.  

 

H 1: Starša v večini primerov nimata avtoritete pred svojimi otroki.  

H 2: Oče je tisti, ki lažje pridobi avtoriteto.  

H 3: Starša redko postavljata meje svojim otrokom. 

H 4: Več meja je postavljenih s strani matere.   

H 5: Otrok bolj upošteva meje, postavljene s strani očeta.  

H 6: Mati je tista, ki otroka kaznuje za neupoštevanje meja. 

H 7: Mati večkrat pohvali in nagradi otroka kot oče. 

H 8: Starša menita, da sta pri postavljanju meja srednje uspešna, kar pomeni, da otroci 

upoštevajo približno polovico postavljenih meja.  

 

3.3 Metodologija 
 
3.3.1 Raziskovalne metode 

 

V diplomski nalogi sem uporabila kvantitativno metodo raziskovanja. Podatke za analizo sem  

pridobila preko anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen staršem otrok v 

izbranem vrtcu. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 13 vprašanj, od tega je 10 vprašanj 

zaprtega tipa in 3 vprašanja odprtega tipa.  

 

3.3.2 Raziskovalni vzorec 

 

V raziskavo so bili vključeni starši otrok, starih od 4 do 6 let, ki obiskujejo vrtec Križevci pri 

Ljutomeru. Razdeljenih je bilo 70 vprašalnikov, od tega sem dobila vrnjenih 51. Vsi vrnjeni 

vprašalniki so bili izpolnjeni v celoti. 
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3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

 

Po seznanitvi in odobritvi ravnateljice Vrtca Križevci pri Ljutomeru, sem anketne vprašalnike 

poslala v vrtec, kjer so jih vzgojiteljice razdelile staršem otrok. Izpolnjene vprašalnike so 

starši v roku enega meseca vrnili v vrtec. Anketa je bila izvedena v juniju.  

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov  

 

Zbrani podatki so obdelani s kvantitativno obdelavo podatkov. Rezultati so prikazani s 

številkami in odstotki v tabelah ter ponazorjeni z grafi.  

 

3.4 Rezultati in interpretacija  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 1 

 

Vaš spol?  

 

Tabela 3.1: Spol staršev 

SPOL f f% 

a) moški 19 37 

b) ženski 32 63 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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Graf 3.1: Spol staršev 

	
 

Iz tabele 3.1 je razvidno, da je anketni vprašalnik rešilo 19 moških (37%) in 32 žensk (63%). 

Anketni vprašalniki so bili razdeljeni ob prihodu staršev v vrtec po otroka, zato lahko 

sklepamo, da v večini primerov po otroke prihaja mati.   

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 2 

 

Starost vašega otroka? 

 

Tabela 3.2: Starost otroka 

STAROST OTROKA f f% 

c) 4 20 39 

d) 5 15 29 

e) 6 16 31 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

 

 

37%

63%

moški

ženski
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Graf 3.2: Starost otroka 

 

Ankete so reševali starši otrok drugega starostnega obdobja, to je od 4 do 6 let. Od tega je 

39% otrok starih 4 leta, 29% 5 let in 31% otrok starih 6 let.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 3 

 

Ali ste mnenja, da imate avtoriteto pred svojimi otroki? 

 

Tabela 3.3: Avtoriteta pred svojimi otroki 

AVTORITETA PRED SVOJIMI 

OTROKI 

f f% 

a) da  38 74 

b) ne  2 4 

c) včasih 11 22 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

39%

30%

31%

4
5
6
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Graf 3.3: Avtoriteta pred otroki

 

	
Iz tabele 3.3 je razvidno, da 38 staršev (74%) meni, da imajo avtoriteto pred svojimi otroki. 

11 staršev (22%) ima avtoriteto včasih, od tega je 7 mater in 4 očetje. 2 starša (4%) sta 

odgovorila, da nimata avtoritete, oba sta bila očeta.  

Sklepamo lahko, da se starši zavedajo, da je avtoriteta bistvenega pomena pri vzgoji. Večina 

jo zna pridobiti, kar je prvi korak k nadaljnemu postavljanju meja.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 4 

 

Kdo v vaši družini lažje pridobi avtoriteto? 

 

Tabela 3.4: Kdo v družini lažje pridobi avtoriteto? 

KDO LAŽJE PRIDOBI AVTORITETO f f% 

a) oče 19 37 

b) mati 10 20 

c) oba enakovredno 22 43 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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da 
ne 
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Graf 3.4: Kdo lažje pridobi avtoriteto?

 

 

Iz tabele 3.4 lahko razberemo, da starša v 43% menita, da oba enakovredno pridobita 

avtoriteto. Če primerjamo očeta in matero, v 37% avtoriteto lažje pridobi oče, mati pa v 20%. 

Zanimovo je, da starša menita, da je pogosto oče tisti, ki lažje pridobi avtoriteto. 

Predvidevamo lahko, da se take družine poslužujejo respresivnega vzgojnega stila, ki pri 

avtoriteti v glavno vlogo postavlja očeta.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 5 

 

Ali otrokom postavljate meje? 

 

Tabela 3.5: Ali otrokom postavljate meje? 

POSTAVLJANJE MEJA f f% 

a) da, zelo pogosto 32 63 

b) da, včasih 12 23 

c) da, vendar redko 7 14 

d) nikoli 0 0 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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Graf 3.5: Postavljanje meja

 

 

Rezultati kažejo, da 63% staršev postavlja meje zelo pogosto. 23% staršev jih postavlja 

včasih, 14% pa redko. Izmed vseh 51 anketirancev ni nikogar, ki ne bi postavljal meja svojim 

otrokom.  

Glede na rezultate, bi lahko rekli, da se starši zavedajo pomembnosti postavljanja meja in 

pravil v vzgoji. Večina jih zelo pogosto postavlja meje, kar pomeni, da so to neka stalna 

pravila, ki se jih otroci morajo držati. Tisti, ki jih postavljajo včasih in redko, se najverjetneje 

poslužujejo občasnih pravil, ki jih določajo v danem trenutku na podlagi določene situacije.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 6 

 

Navedite 3 primere meja, ki ste jih v zadnjem času postavili svojemu otroku.  

 

Tabela 3.6: Vrste meja 

VRSTA MEJE  f f% 

Meje, povezane z vedenjem 11 7 

Meje, povezane s preživljanjem prostega časa 13 9 

Meje, povezane z osebno higieno 19 13 

Meje, povezane s pospravljanjem in hišnimi pravili 23 16 

Meje, povezane s spanjem 29 20 

Meje, povezane s prehranjevanjem 24 16 

Meje, povezane z gledanjem televizije in uporabo računalnika 22 15 

63%

23%

14%

0%

zelo pogosto

včasih

redko

nikoli
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Druge meje  6 4 

SKUPAJ 147 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

Graf 3.6: Vrste meja 

 
V izpolnjenih anketnih vprašalnikih je bilo navedenih 147 primerov meja, ki jih starši 

nedavno postavili otrokom. Meje so se nanašale na različne situacije, zato sem jih razdelila v 

8 skupin. Največ naštetih meja spada v skupino meja, ki so povezane s spanjem.  

 

Za vsako vrsto meje je narejena tabela, v kateri so našteti primeri meja, ki so bili podani kot 

odgovor na anketno vprašanje.  

 

Tabela 3.7: Meje, povezane z vedenjem 

MEJE, POVEZANE Z VEDENJEM f f% 

Ko nekaj dobiš, se zahvališ.  3 27 

S polnimi usti ne govorimo. 3 27 

Kulturno vedenje pri mizi. 4 36 

Če otrok želi igračo, ki jo ima nekdo drug, mora za njo prositi, in 

ne jemati iz rok. 

1 9 

SKUPAJ 11 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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Učenje primernega vedenja in olike je stvar, ki si jo bo otrok zapomnil za celo življenje, zato 

je bistveno, da ga začnemo o tem učiti v zgodnjih letih. Takrat so otroci najbolj dovzeti za 

posnemanje tistega, kar vidijo in slišijo, zato je pomembno, na kakšen način govorimo z njimi 

in kako se vedemo. Iz odgovorov je razvidno, da starši želijo otroke naučiti primernega 

vedenja v različnih situacijah. Od 11 navedenih primerov se jih 7 nanaša na kulturno vedenje 

med jedjo. Zdi se mi, da je bonton za mizo nekaj, kar v veliki meri odraža posameznikov 

način vzgoje, hkrati pa s tem ohranjamo spoštovanje do drugih.  

 

Tabela 3.8: Meje, povezane s preživljanjem prostega časa 

MEJE, POVEZANE S PREŽIVLJANJEM PROSTEGA 

ČASA 

f f% 

Meje glede obiska prijateljev.  9 69 

Na igrišče gremo samo za eno uro. 4 31 

SKUPAJ  13 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Menim, da je preživljanje prostega časa v zgodnjem otrokovem obdobju zelo pomembno. 

Takrat se otrok najhitreje navadi določenih stvari, ki jih je kasneje težko spremeniti. Pri 

današnjem hitrem načinu življenja je pomembno, da si starši vzamejo čas za otroka in ga 

preživijo na kvaliteten način. Presenetilo me je, da je na to temo podanih zelo malo meja, kajti 

pričakovala sem, da starši pripisujejo temu več pomena.  

 

Tabela 3.9: Meje, povezane z osebno higieno 

MEJE, POVEZANE Z OSEBNO HIGIENO f f% 

Najprej se umiješ, nato lahko pogledaš risanko. 7 37 

Po ščetkanju zob lahko pije samo vodo. 1 5 

Ko prideš zvečer v hišo, se takoj umiješ. 3 16 

Vsak dan umivaš zobe. 8 42 

SKUPAJ 19 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

13% meja se nanaša na higienske navade otrok. Pri tem starši izpostavljajo ščetkanje zob kot 

opravilo, za katerega želijo, da ga otrok opravlja redno. Zanimivo se mi zdi, da so starši 
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navedli 7 primerov, s katerimi želijo, da se otrok najprej umije, šele nato lahko gleda risanko. 

Ta primer meje je najverjetneje postavljen kot posledica obratnega vrstnega reda dogodkov, 

ko otrok noče prenehati z gledanjem risank.  

 

Tabela 3.10: Meje, povezane s pospravljanjem in hišnimi pravili 

MEJE, POVEZANE S POSPRAVLJANJEM IN HIŠNIMI 

PRAVILI 

f f% 

Pospravimo sobo, nato se igramo.  1 4 

Igrače pospravimo. 6 26 

Pomoč pri sesanju. 3 13 

Soba se pospravi pred večerom.  2 9 

Obuj copate, ko hodiš po hiši. 1 4 

Ješ lahko samo za mizo. 3 13 

Ko pride iz vrtca, se mora preobleči v druga oblačila. 1 4 

Ko se sezuje, pospravi čevlje v omaro. 1 4 

Ne nosi hrane v dnevno sobo. 2 9 

Če otrok ne pospravi igrač v določenem času, jih pospravi starš za 

nekaj časa. 

2 9 

Zvečer mora pospraviti umazana oblačila v kopalnico.  1 4 

SKUPAJ 23 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Starši otrokom postavljajo pravila glede pospravljanja, s čimer ga učijo samostojnosti. Prav 

tako določajo hišna pravila, preko katerih se otrok uči določenih navad in reda, ki ga želijo 

starši vzpostaviti znotraj družine.  

 

Tabela 3.11: Meje, povezane s spanjem 

MEJE, POVEZANE S SPANJEM f f% 

Določena ura za spat. 18 62 

Spanje ob 21. uri. 3 10 

Predčasno mora v posteljo.  8 28 

SKUPAJ 29 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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Starši so dosledni pri postavljanju pravil, ki so povezane z odhodom v posteljo. Na ta način 

otroku vzpostavljajo nek ustaljen ritem, ki ga je navajen. 3 starši so navedli, da otroka 

pošiljajo spat ob 21. uri. Pri tem se mi je utrnilo vprašanje, ali je to stalna praksa ali je morda 

odhod v posteljo ob točno določeni uri posledica kazni.  

 

Tabela 3.12: Meje, povezane s prehranjevanjem 

MEJE, POVEZANE S PREHRANJEVANJEM f f% 

Ko jemo, sedimo za mizo. 4 17 

Določitev količine sladkarij, ki jih lahko otrok zaužije na dan. 2 8 

Pred kosilom ne sme jesti sladkarij. 3 13 

Kadar jemo, ne gledamo televizije.  8 33 

Pojesti mora vso kosilo. 1 4 

Za zajtrk ne je sladkarij, temveč primerno hrano.  1 4 

Sladkarije lahko uživa samo občasno. 4 17 

Sladoleda se ne je vsak dan.  1 4 

SKUPAJ 24 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Precej meja se nanaša na prehranjevalne navade otrok. Starši omejujejo otroka pri izbiri hrane 

s tem, da določajo količino sladkarij in podobnih stvari, ki jih otrok lahko zaužije. Na ta način 

otroke učijo zdravega načina življenja. Starši izpostavljajo, da otroci med uživanjem hrane, 

pogosto opravljajo druge aktivnosti, natančneje gledanje televizije. Ta primer lahko 

povežemo s primerom, ki pravi, da se med jedjo sedi za mizo. V obeh primerih otroci 

najverjetneje izberejo dnevno sobo kot prostor za prehranjevanje.  

 

Tabela 3.13: Meje, povezane z gledanjem televizije in uporabo računalnika 

MEJE, POVEZANE Z GLEDANJEM TELEVIZIJE IN 

UPORABO RAČUNALNIKA 

f f% 

Uporaba telefona 1 uro dnevno.  4 18 

1 ura računalnika na dan. 3 14 

Omejitev gledanja televizije. 8 36 
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Pogleda lahko 1 risanko, nato se gre ven igrat.  3 14 

Ne sme uporabljati telefona. 2 9 

Telefon lahko uporablja samo med vikendom. 1 5 

Ne sme uporabljati tabličnega računalnika. 1 5 

SKUPAJ 22 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Kar nekaj meja kaže na omejevanje uporabe sodobne tehnologije npr. računalnika, televizije 

in telefona. V današnjem času začnejo otroci že zelo zgodaj uporabljati vse te pripomočke, 

zato je pomembno, da starši čimbolj omejijo njihovo uporabo. S tem otroka vzpodbujajo k 

drugačnemu načinu preživljanja prostega časa. Zanimivo je, da so bili 3 primeri meja izraženi 

v obliki prepovedi. Sklepamo lahko, da imajo starši morda težave pri razločevanju meja in 

prepovedi.  

 

Tabela 3.14: Druge meje 

DRUGE MEJE  f f% 

Otrok se obuje sam, ker to zmore in zna. 1 17 

Ko hodimo po pločniku, se držimo za roke.  1 17 

Učenje sprejemanja posledic svojih dejanj. 1 17 

Izbira 1 stvari v trgovini. 2 33 

V vrtec lahko nese igrače le ob določenih dnevih.  1 17 

SKUPAJ 6 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

V zadnjo skupino sem združila meje, ki ne spadajo v nobeno od prejšnjih vrst meja. Tukaj 

najdemo primere meja, ki otroka navajajo na njegovo samostojnost, varnost in splošno 

omejevanje. Zelo zanimiv se mi zdi prvi primer, kjer starši želijo, da se otrok obuje sam. S 

tem opravilom ga navajajo samostojnosti že v zelo zgodnjih letih. Zdi se mi pomembno, da 

znajo starši oceniti, kdaj je njihov otrok sam sposoben opraviti določeno stvar, ter ga pri tem 

vzpodbujati, da sam doseže cilj.   

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 7 

 



Šmelc, Sandra. 2018. »Primerjava vlog očeta in matere pri postavljanju meja v vzgoji otrok.«  
Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

42	
	

Kdo v vaši družini postavi več meja?  

 

Tabela 3.15: Kdo postavi več meja? 

KDO POSTAVI VEČ MEJA? f f% 

a) oče  9 12 

b) mati 28 49 

c) oba enakovredno 24 39 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Graf 3.7: Kdo postavi več meja? 

 
 

Na vprašanje kdo je tisti, ki postavi več meja, je 28 staršev (49%) odgovorilo, da je mati tista, 

ki postavlja več meja. 24 (39%) jih je odgovorilo, da sta starša enakovredna pri tej nalogi, 9 

(12%) jih je odgovorilo, da je oče tisti, ki postavi več meja.  

Glede na odgovore je mati tista, ki je v glavni vlogi pri postavljanju meja. Sklepamo lahko, da 

uporablja bolj stroge vzgojne načine ali pa ima preprosto več avtoritete od očeta, ki se morda 

ne vključuje toliko v samo vzgojo.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 8 

 

Čigave meje po vašem mnenju otrok bolj upošteva? 
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Tabela 3.16: Čigave meje otrok bolj upošteva? 

ČIGAVE MEJE OTROK BOLJ UPOŠTEVA? f f% 

a) tiste, ki jih postavi mati 13 25 

b) tiste, ki jih postavi oče 10 20 

c) oboje upošteva enakovredno 28 55 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Graf 3.8: Čigave meje otrok bolj upošteva?

 

 

Iz tabele je razvidno, da je 28 staršev (55%) odgovorilo, da otrok enako upošteva meje 

postavljene s strani posameznega starša. V primerjavi očeta in matere, otrok bolj upošteva 

meje, ki jih postavi mati (25%). Odgovor oče je izbralo 10 anketirancev (20%).  

Pri upoštevanju pravil s strani otrok lahko vidimo, da sta starša precej izenačena. Ker otroci 

enakovredno upoštevajo meje obeh, sta starša najverjetneje zelo dosledna. Kadar postavita 

pravila, se jih trdno držita in ne odstopata od njih, hkrati pa to pomeni, da upoštevata drug 

drugega in se medsebojno usklajujeta pri vzgojnih načinih.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 9 

 

Ali kateri od staršev otroka kaznuje za neupoštevanje meja? 
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Tabela 3.17: Kaznovanje otroka za neupoštevanje meja 

 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Graf 3.9: Kaznovanje otroka za neupoštevanje meja 

 

Rezultati kažejo, da sta v 76% oba starša tista, ki kaznujeta otroka za neupoštevanje meja. 2 

starša (4%) sta odgovorila, da je oče tisti, ki kaznuje, prav tako sta 2 primera (4%), kjer 

kaznuje zgolj mati. 8 staršev (16%) je odgovorilo, da nihče od njiju ne kaznuje otrok.  

Starša sta pri kaznovanju enakovredna, zaradi česar lahko sklepamo, da sta dosledna pri 

posledicah neupoštevanja pravil.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 10 

 

Navedite nekaj primerov kazni.  
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ALI KDO KAZNUJE OTROKA ZA 

NEUPOŠTEVANJE MEJA? 

f f% 

a) da, oče 2 4 

b) da, mati 2 4 

c) oba 39 76 

d) nihče 8 16 

SKUPAJ 51 100 
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Tabela 3.18: Vrste kazni 

VRSTA KAZNI f f% 

Povzdignjen ton glasu 3 3 

Odvzem igrače  25 22 

Odvzem privilegijev 57 49 

Kotiček za umiritev 29 25 

Druge kazni 2 2 

SKUPAJ 116 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Graf 3.10: Vrste kazni

 

Starši so bili pri naštevanju pohval neomejeni glede števila odgovorov. Skupno so navedli 

116 primerov. Kazni sem razdelila v 5 skupin: povzdignjen ton glasu, odvzem igrače, odvzem 

privilegijev, kotiček za umiritev in druge kazni. Iz grafa je vidno, da se starši v največji meri 

poslužujejo kazni v obliki odvzema privilegijev.  

 

3 odgovori so se nanašali na povzdignjen ton glasu oziroma vpitje v primeru, da otrok na 

upošteva pravil, ki jih postavijo starši.  

 

25 staršev je navedlo, da otroku za kazen odvzamejo igračo, od tega je ena anketiranka 

pripisala, da je to kazen, ki je smiselna posledica dejanja, ko otrok ne pospravi igrač.  
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57 primerov je navedenih kot odvzem privilegija. Sem spadajo uporaba računalnika, televizije 

in telefona, predčasni odhod v posteljo ter odvzem pravljice pred spanjem.  

 

Odgovore, ki so se nanašali na pošiljanje otroka v sobo ali sedenje v kotu, sem združila v 

skupino »kotiček za umiritev«. Takih kazni je bilo navedenih 29.  

 

V zadnjo skupino sem uvrstila dva odgovora, ki nekako nista spadala v nobeno od zgoraj 

navedenih skupin. To sta naslednja odgovora.  

1. »Ne dobi zvezdice na nagrajevalni tabli.«  

2. »Opominjanje otroka na storjeno napako.« 

 

Prvi primer se mi zdi zelo zanimiv, ker je kazen vnaprej dogovorjena posledica, o kateri je 

otrok obveščen oziroma je bila stvar dogovora z otrokom.  

Drugi primer je pa zaskrbljujoč, kajti neprestano opominjanje otroka na storjene napake ne 

prinaša pozitivnih učinkov. Kvečjemu s tem ustvarjamo pritisk na otroka, zaradi česar se bo 

počutil nesposobnega in ničvrednega.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 11 

 

Kdo v vaši družini večkrat pohvali in nagradi otroka? 

 

Tabela 3.19: Pohvale in nagrade s strani staršev 

KDO POHVALI IN NAGRADI OTROKA? f f% 

a) oče 7 14 

b) mati 17 33 

c) oba približno enako 27 53 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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Graf 3.11: Nagrajevanje otroka

 

Iz tabele 3.11 je razvidno, da je 27 staršev (53%) odgovorilo, da oba starša nagradita in 

pohvalita otroka. Sledi mati s 33% in oče z 7%. Tako kot pri kaznovanju, sta tudi pri 

nagrajevanju starša v enkovrednem položaju, kar ponovno kaže na doslednost.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 12 

 

Navedite nekaj primerov nagrad.  

 

Tabela 3.20: Vrste nagrad 

VRSTA NAGRADE f f% 

Besedna pohvala  18 17 

Materialna nagrada 54 50 

Druge nagrade  36 33 

SKUPAJ 108 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 
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Graf 3.12: Vrste nagrade

 

Starši so bili pri naštevanju pohval neomejeni glede števila odgovorov. Skupno so navedli 

108 primerov nagrad, ki sem jih razdelila v tri skupine: besedne pohvale, materialne nagrade 

in druge nagrade.  

 

Od tega je bilo 18 primerov besednih oziroma ustnih pohval. Ena anketiranka je dopisala, da 

pri ustni pohvali ne gre le za pohvalo, ko otrok nekaj doseže, temveč dobi pohvalo tudi takrat, 

ko se trudi.  

 

Za materialne nagrade so starši navedli 54 primerov. Od tega je bilo največ nagrad v obliki 

igrač, sladkarij, hrane npr. sladoled in pica ter knjig. Pri enem odgovoru, ki se je glasil, da je 

otrok dobil za nagrado knjigo, je mati dopisala, da je bila to nagrada za priznanje za bralno 

značko, ki ga je otrok dobil v vrtcu. Ta odgovor mi je bil še posebej zanimiv, kajti nagrada se 

mi zdi zelo smiselno povezana z dejanjem, ki ga je otrok dosegel.  

 

Preostalih 36 nagrad sem dala v skupino »druge nagrade«. Odgovori, ki so jih starši navedli, 

so bili obisk kina in igrišča, uporaba računalnika, gledanje risanke, izlet ter crkljanje. Ena od 

mater je odgovorila, da otrok za nagrado dobi zvezdico na nagrajevalni tabli, kar se mi zdi 

odličen način za vzpodbujanje otroka.  

Eden od odgovorov je morda zaskrbljujoč, kajti mati je navedla, da za nagrado popusti pri 

kazni. »Vse prevečkrat takšne posledice blažimo iz sočutja, ker si mislimo, da tega ne 

moremo storiti. Toda s tem otroku ne naredimo nobene usluge« (Gürtler 2000, 115). V 
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primeru neprimernega vedenja je pravilno, da se otrok sooči s posledicami svojih dejanj, zato 

menim, da starši nikakor ne bi smeli odstopati od svojih besed oziroma dejanj.  

 

Analiza odgovorov na anketno vprašanje št. 13 

 

V kolikšni meri se vam zdi, da otroci upoštevajo vaša pravila? 

 

Tabela 3.21: Upoštevanje pravil 

UPOŠTEVANJE PRAVIL f f% 

a) upoštevajo večino postavljenih pravil 19 45 

b) upoštevajo polovico postavljenih pravil 22 55 

c) upoštevajo manj kot polovico 

postavljenih pravil 

0 0 

SKUPAJ 51 100 

Vir: Šmelc, anketa (2018) 

 

Graf 3.13: Upoštevanje pravil

 

 

Iz tabele 3.21 je razvidno, da 22 staršev (55%) meni, da otroci upoštevajo polovico 

postavljenih pravil. 19 (45%) jih je mnenja, da njihovi otroci upoštevajo večino pravil. Nihče 

od staršev ne meni, da otroci upoštevajo manj kot polovico postavljenih pravil. Sklepamo 

lahko, da so starši dokaj uspešni s svojim načinom vzgoje. Vedeti moramo, da otroci nikoli ne 
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bodo upoštevali vseh naših meja, zato se ne smemo preveč obremenjevati, če stvari ne 

potekajo točno tako, kot smo si zamislili.  

 

3.5 Preverjanje zastavljenih hipotez 

 

V začetku empiričnega dela sem zastavila 8 hipotez. Glede na rezultate anketnega 

vprašalnika, je bilo ugotovljeno sledeče.  

 

Hipoteza 1: Starša v večini primerov nimata avtoritete pred svojimi otroki.  

Hipotezo, da starša v večini primerov nimata avtoritete, lahko ovržem, kajti rezultati so 

pokazali, da v 74% starša imata avtoriteto pred svojimi otroki. Le 2 anketiranca (4%) sta 

menila, da avtoritete nimata. Zanimivo je, da sta bila oba odgovora podana s strani očeta. Iz 

tega lahko sklepamo, da se morda ne vključujeta toliko v proces vzgoje.  

 

Hipoteza 2: Oče je tisti, ki lažje pridobi avtoriteto.  

Predpostavljanje, da je oče tisti, ki lažje pridobi avtoriteto, je delno pravilno. 43% staršev je 

odgovorilo, da sta oba starša enakovredna pri pridobivanju avtoritete. Pri primerjavi očeta in 

matere je višji odstotek pri očetih, in sicer 37% očetje in 20% matere. Hipotezo lahko delno 

potrdim.  

 

Hipoteza 3: Starša redko postavljata meje svojim otrokom. 

Rezultati kažejo, da 63% staršev postavlja meje zelo pogosto. 23% staršev jih postavlja 

včasih, 14% pa redko. Izmed vseh 51 anketirancev ni nikogar, ki ne bi postavljal meja svojim 

otrokom. Hipotezo, ki pravi, da starša redko postavljata meje, lahko ovržem.  

 

Hipoteza 4: Več meja je postavljenih s strani matere.   

Predpostavljanje, da je mati tista, ki postavlja več meja, kar je pravilno, kajti tako meni 49% 

anketirancev. Sledi odgovor, da sta v 39% starša enakovredna pri postavljanju pravil. 

Hipotezo, ki pravi, da je mati tista, ki postavi več meja, lahko potrdim.  

 

Hipoteza 5: Otrok bolj upošteva meje, postavljene s strani očeta.  

55% staršev je odgovorilo, da otrok enako upošteva meje postavljene s strani posameznega 

starša. V primerjavi očeta in matere, otrok bolj upošteva meje, ki jih postavi mati (25%). 
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Odgovor oče je izbralo 10 anketirancev (20%). Predpostavljanje, da otroci bolj upoštevajo 

meje, ki so postavljene s strani očeta, je bilo napačno, zato je hipoteza ovržena.  

 

 

Hipoteza 6: Mati je tista, ki otroka kaznuje za neupoštevanje meja. 

Hipotezo, da mati kaznuje otroke za neupoštevanje meja lahko potrdim le delno, kajti najvišji 

odstotek anketirancev (76%) je odgovoril, da sta oba starša tista, ki kaznujeta otroka. Če 

primerjamo očeta in mater, sta le-ta v enakovrednem položaju (4%).  

 

Hipoteza 7: Mati večkrat pohvali in nagradi otroka kot oče. 

53% anketirancev je odgovorilo, da oba starša nagradita in pohvalita otroka. Sledi mati s 33% 

in oče z 7%. Tako kot pri kaznovanju, sta tudi pri nagrajevanju starša v večini družin 

enakovredna. Pri primerjavi zgolj matere in očeta, prevladuje mati. Iz tega razloga lahko 

hipotezo delno potrdim.  

 

Hipoteza 8: Starša menita, da sta pri postavljanju meja srednje uspešna, kar pomeni, da otroci 

upoštevajo približno polovico postavljenih meja.  

Predpostavljala sem, da starša menita, da sta pri postavljanju meja srednje uspešna, kar 

pomeni, da otroci upoštevajo približno polovico postavljenih meja. Predpostavko lahko 

označim za pravilno, kajti tako meni 55% anketirancev. S tem je moja hipoteza potrjena.  

 

4 SKLEPNE MISLI 
 

 

Vzgoja otrok je zelo zahtevna naloga za starše, kajti prinaša ogromno odgovornosti. Naš otrok 

je v zgodnjih letih odvisen samo od nas in mi so tisti, ki ga moramo naučiti najpomembnejših 

stvari, kot so denimo pravila obnašanja, vrednote in podobno. Pri tem je pomembno, na 

kakšen način bomo to prenesli na otroka. Izbiramo lahko med različnimi vzgojnimi 

metodami, ki so mimogrede vse pravilne, a vendar moramo izbrati tisto, ki se nam zdi najbolj 

primerna za našega otroka. Pri tem moramo imeti vedno v mislih, da je vzgoja zelo 

nepredvidljiva stvar, kjer se lahko situacija povsem obrne, zato moramo biti vedno 

pripravljeni hitro reagirati.  
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Enega večjih izzivov pri vzgoji predstavlja postavljanje meja. Starši sicer želijo določiti meje 

svojim otrokom, a jim to velikokrat ne uspe. Ponavadi je problem v tem, da ne izberejo 

pravilnega pristopa. S to težavo se v veliki meri soočajo tudi starši, ki so sodelovali pri 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Najpogostejša pomanjkljivost pri postavljanju meja je 

način izražanja. Meje namreč izražajo v obliki prepovedi, kar je napačno. S tem otroka že v 

začetku odvračajo od sodelovanja. Meje morajo biti formulirane v pozitivnem smislu, kajti s 

tem lažje pridobimo otroka k sodelovanju.  

 

Za osrednjo temo empiričnega dela naloge sem izbrala temo postavljanja meja, le-to pa sem 

želela preveriti v domačem okolju. Pri tem sem hotela stvar dodatno preučiti z vidika obeh 

staršev. Čeprav smo nekako v obdobju, kjer se celoten proces vzgoje vrti okrog sodobnega 

starševstva, sem vendarle predvidevala, da je še vedno mati tista, ki prevladuje v vzgoji. 

Glede na rezultate anketnega vprašalnika pa vendarle lahko rečem, da temu ni tako. Izkazalo 

se je, da sta starša v določenih elementih vzgoje precej izenačena. Zelo pozitivno je, da se v 

vzgojo v tolikšni meri vključujejo tudi očetje, ki pomagajo ustvarjati ravnovesje. 

 

Želela bi zaključiti z mislijo, ki se mi je vtisnila v spomin ob začetku pisanja diplomskega 

dela,  in se mi zdi lepo vodilo za celoten vzgojni proces.  

 

»Otroci so dani staršem in starši so dani otrokom le na posodo, za kratek kratek čas. V tem 

času se morajo otroci naučiti, kako bodo ravnali sami s seboj in s svojimi otroki, ki jih bodo 

imeli« (Končnik - Goršič 2004, 15). 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani!  

 

Sem Sandra Šmelc, študentka 3. letnika socialnega menedžmenta na Fakulteti za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici. Pripravljam diplomsko nalogo na temo PRIMERJAVA 

VLOG OČETA IN MATERE PRI POSTAVLJANJU MEJA V VZGOJI OTROK, s katero 

želim ugotoviti, na kakšen način se razlikujeta vlogi staršev pri postavljanju meja svojim 

otrokom.  

 

Vljudno bi vas prosila za vašo pomoč pri izpolnitvi anonimnega anketnega vprašalnika, 

katerega razultati bodo uporabljeni zgolj za potrebe diplomskega dela.  

 

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam lepo zahvaljujem. 

 

Sandra Šmelc	
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
1. Vaš spol:  

a) moški 

b) ženski 

 

2. Starost vašega otroka: 

a) 4 

b) 5 

c) 6  

 

3. Ali ste mnenja, da imate avtoriteto pred svojimi otroki? 

a) da 

b) ne 

c) včasih  

 

4. Kdo v vaši družini lažje pridobi avoriteto? 
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a) oče 

b) mati 

c) oba enakovredno 

 

5. Ali otrokom postavljate meje? 

a) da, zelo pogosto 

b) da, včasih 

c) da, vendar redko 

d) nikoli 

 

6. Navedite 3 primere postavljanih meja, ki ste jih v zadnjem času postavili svojemu 

otroku. 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

7. Kdo v vaši družini postavi več meja? 

a) oče 

b) mati 

c) oba enakovredno 

 

8. Čigave meje po vašem mnenju otrok bolj upošteva? 

a) tiste, ki so postavljene s strani matere 

b) tiste, ki so postavljene s strani očeta 

c) oboje upošteva enakovredno  

 

9. Ali kateri od staršev otroka kaznuje za neupoštevanje meja? 

a) da, oče 

b) da, mati 

c) oba 

d) nihče 

 

10. Če otroka kazujete, navedite nekaj primerov kazni. 
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11. Kdo v vaši družini večkrat pohvali in nagradi otroka? 

a) oče 

b) mati 

c) oba približno enako 

 

12.  Navedite nekaj primerov nagrade. 

 

 

 

13. V kolikšni meri se vam zdi, da otroci upoštevajo vaša pravila? 

a) upoštevajo večino postavljenih pravil 

b) upoštevajo polovico postavljenih pravil 

c) upoštevajo manj kot polovico postavljenih pravil 

 

 


