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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi se osredotočam predvsem na pasti, ki jih prinaša moderno starševstvo in o 

čemer se trenutno tudi veliko govori in razglablja med strokovnjaki. Govora je predvsem o 

padcu avtoritete, razvajenosti, pravilnem oziroma še pogostejšem ohlapnem postavljanju mej 

otrokom ter o protektivnem otroštvu, ki je danes precej v razmahu. V sklopu tega sem 

teoretični del razdelila na tri večje sklope. V prvem pišem o družini, kjer je govora predvsem 

o psihološki in sociološki definiciji, o vrstah družin, o tem, kakšne naj bi bile družine nekoč, 

pa tudi o tem, ali lahko danes govorimo o postmoderni družini in v sklopu tega o sodobnem 

materinstvu in očetovstvu. Drugi večji sklop predstavljata otroštvo in vzgoja, tukaj sem se 

osredotočila predvsem na definicijo otroštva, na otroštvo skozi čas pa tudi na otroštvo danes. 

V sklopu vzgojnih stilov sem opisala vse tri vzgojne stile, ki jih poznamo in zasledimo v 

literaturi, to so represivni oz. avtoritarni vzgojni stil, permisivni in interakcijski oz. 

avtoritativni vzgojni stil. V zadnjem in hkrati osrednjem teoretičnem sklopu pa se podrobneje 

dotikam pasti modernega starševstva. Kot sem že prej omenila, so to predvsem: padec 

avtoritete staršev, postavljanje meja, razvajenost in protektivno otroštvo. Tukaj se 

osredotočam predvsem na to, ali je res, da je avtoriteta staršev do otrok danes zlomljena, ali 

imajo starši težave pri postavljanju meja svojim otrokom, dotaknem pa se tudi razvajenosti 

otrok in »modernega fenomena« protektivnega otroštva. 

 

V empiričnem delu poskušam teorijo povezati s prakso, in sicer s pomočjo šestih intervjujev, 

ki sem jih izvedla. Zanimalo me je predvsem to, ali lahko dejansko govorimo o tem, da danes 

v vzgoji prevladuje permisivni vzgojni stil, ali so današnji otroci razvajeni, ali imajo starši 

dovolj avtoritete pri vzgoji in ali imajo otroci dovolj trdno postavljene meje. 

 

KLJUČNE BESEDE: družina, otroštvo, vzgoja, avtoriteta, razvajenost, protektivno 

otroštvo. 

 

 

  



	   	  

 

ABSTRACT 

 

The focus of the thesis is on the perils of modern parenting, which is nowadays widely 

discussed among scientists. This encompasses the decline of authority of parents, 

overindulged children, setting of appropriate or increasingly loose boundaries, and an 

expansion of protective childhood. The theoretical part is divided into three larger sections. 

The first section mainly describes the family, its psychological and sociological definitions, 

types of families, how families looked like in history and also whether we can define families 

as post-modern and talk about modern motherhood and fatherhood. The second section deals 

with childhood and upbringing, focusing on the definition of childhood, its development over 

time and the way it is today. The section regarding parenting styles describes three 

educational styles that can be found in relevant literature, i.e. authoritarian, permissive and 

authoritative. In the empirical part, which is also the last and the most essential part, the perils 

of modern parenting are discussed in more detail. As already mentioned, those perils lie in the 

decline of parental authority, setting of boundaries, overindulgence, and protective childhood. 

Our aim is to determine whether parents have any authority over their children and whether 

they encounter difficulties with setting boundaries, and also to discuss overindulgence in 

children and the “modern phenomenon” of protective childhood. 

 

The purpose of the empirical part is to combine theory with practice on the basis of six 

interviews. We were particularly interested in ascertaining whether: permissive parenting is 

currently the most common; the children of today are spoiled; parents have enough authority 

in upbringing; children’s boundaries are sufficiently firm. 

 

KEYWORDS: family, childhood, upbringing, authority, overindulgence, protective 

childhood. 
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1 UVOD 
 

 

Današnje starševstvo je postavljeno pred nešteto pasti, ki jih prinašajo vzgojni priročniki, 

nasveti strokovnjakov in laični posamezniki. S tem se tudi posledično predstavljata današnje 

starševstvo in vzgoja kot nekaj preprostega, vsaj v primerjavi z leti nazaj. Danes je namreč 

nemalo pripomočkov, ki že pred rojstvom omogočajo »poseganje« in vpogled v otroka, starši 

se lahko opremijo z znanjem, da bodo po svojih najboljših močeh vzgajali otroka v kar se da 

uspešnega in sposobnega človeka. Seveda pa temu ni tako. Ko se otrok rodi in se starši 

znajdejo v konkretni situaciji, postavljeni pred zahteve pravilne vzgoje in ravnanja, se jim 

velikokrat zalomi. Posledice, ki nastanejo, so velike in lahko zelo odločilno vplivajo na razvoj 

otrok. Pod posledicami je razumljeno marsikaj, od slabo vzpostavljene avtoritete, prek 

razvajenosti in slabo postavljenih meja pa vse do pretirane skrbi za otroka in njegovo blaginjo 

ter izobraževanje.  

 

Spremembe družbe so vplivale na to, da so se spremenili predvsem vzgojni koncepti in 

pogled na otroka. Ravno zaradi vseh teh sprememb danes najdemo zelo malo podobnosti s 

starševstvom izpred nekaj stoletij. Starševstvo in vzgoja sta se namreč spremenila do te mere, 

da je opaziti velike razlike, ki se kažejo skozi otroke. Ravno to je bistvo diplomske naloge. 

Prikazati želim, da predvsem spremembe v vzgoji odločilno vplivajo na otroke, katerih tempo 

življenja je bistveno hitrejši, kot je bil nekoč, spoštovanja in avtoritete staršev je vedno manj, 

uokvirjanje otrok je spolzelo iz rok, znatno pa se je povečalo zanimanje in skrb za otroke, 

predvsem v smislu njihovega izobraževanja. Glavni namen diplomske naloge je prikazati, 

kakšen je pogled staršev na njihovo vzgojo in »vzgojne posledice« ter kako na drugi strani te 

vzgojne spremembe vidijo strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja. 

 

Navkljub vsem tem spremembam v starševstvu in vzgoji pa imajo moderni starši še vedno 

enako nalogo, kot so jo imeli starši stoletja nazaj – vzgojiti in pripraviti otroka na samostojno 

življenje v družbi. Prav tako družina še vedno predstavlja varno zavetje pred zunanjim 

svetom, kjer starši otroka sprejemajo takšnega, kot je, z vsemi njegovimi pozitivnimi in 

negativnimi lastnostmi. Veliko pomembneje je namreč, da starši otroka sprejmejo in ljubijo 

takšnega, kot je, namesto da od njega pričakujejo preveč, saj le-to lahko vodi v razočaranje. 
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Zaključim naj z mislijo, kako pomembno je otroke ljubiti in pravilno usmerjati na njihovi 

poti, da tudi oni občutijo, kako je biti otrok, in izživijo svoje otroštvo s polnimi pljuči.  

 

 

2 DRUŽINA 
 

2.1 Definicija družine 

 

2.1.1 Psihološke definicije družine 

 

Naloga družine je, da na svoj poseben, edinstven način obvlada neskončno raznolikost razlik 

med posamezniki in ustvari sistem oziroma skupino, ki bo omogočila srečanje, soočenje in 

odgovornost. Takšna definicija psihološke naloge družine vsebuje spoznanja o neizogibni 

konfliktnosti družinske skupine in zastavlja temeljno nalogo družine tudi kot nalogo ravnanja 

s konflikti. Posameznik pa si mora v družini zagotoviti zadovoljevanje dveh temeljnih potreb: 

potrebe po avtonomiji in potrebe po povezanosti. Razberemo ju v psihološki nalogi družine: 

neskončna raznolikost individualnih razlik govori o potrebi posameznika po avtonomiji, 

neodvisnosti, po tem, da bi se ga videlo, slišalo in da bi smel in znal skrbeti zase; potreba po 

povezanosti pa priča o hkratni nuji, da je taisti posameznik umeščen v skupino, povezan z njo, 

da zna skrbeti za druge (Čačinovič Vogrinčič 1998). 

 

Martina Tomori (1994) v svoji Knjigi o družini pravi, da je družina sistem z nekim notranjim 

dogajanjem, ki je ves čas v obojesmernem stiku z vsem, kar se godi v njegovem okolju, in 

razmišljanje o njej ni preprosto. Pravi, da vse, kar je za otroštvo res bistvenega, se zgodi v 

družini, kajti velika večina ljudi preživi v družini obdobje svojega najbolj dejavnega razvoja. 

Mnoge osebnostne poteze se namreč zastavijo ravno v prvih letih življenja. Pravi tudi, da 

družina ni pomembna le za otroka v njegovem razvojnem obdobju, kajti svojo družino nosi v 

sebi vsakdo – ne glede na starost, obdobje zrelosti ali življenjske razmere. 

 

Če torej na družino pogledam s psihološkega vidika, vidim, da je družina skupnost oseb na 

različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke. Člani družine so povezani na različne 

načine in so med seboj odvisni. Te povezave in odvisnosti ne izhajajo le iz osnovnih potreb za 

preživetje, temveč se ves čas sproti razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, 
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spoznanjih, izkušnjah, oblikovanju zunanje podobe in osebne rasti vsakega družinskega člana 

(Žmuc Tomori v Perić 2010). 

 

Družina je torej temeljni posrednik človekovega obstoja – v čisto biološkem, naravnem svetu, 

v družbenem svetu in v svetu duha in kulture. Brez družine človek ne bi mogel biološko 

obstati, brez družine ne bi mogla eksistirati nobena družba, brez družine se ne bi mogla 

oblikovati osebnost posameznika v vseh treh svojih razsežnostih: naravni, družbeni in 

duhovni. Izjemno vlogo družine priznavajo vse družbe in kulture, danes in v preteklih 

obdobjih (Musek 1995). 

 

Po vseh teh teorijah, ki zadevajo psihološko dimenzijo, bi lahko rekla, da je družina 

najpomembnejša celica v človekovem življenju, saj se tam odvijejo mnogi procesi, med 

drugim primarna socializacija, oblikuje se osebnost posameznika kot tudi načini ravnanja s 

težavami in načini čustvovanja. Družina ima v življenju posameznika zelo pomembno in 

doživljenjsko vlogo, ki se nenehno spreminja in oblikuje. 

 

2.1.2 Sociološke definicije družine 

 

Mnogi sociologi (Murdock, Parsons, Rosser in Harris, Giddens in drugi) so obravnavali 

družino kot temelj družbe. Družina tvori osnovno enoto družbene organizacije in težko si je 

predstavljati, kako bi lahko človeška družba delovala brez nje. Čeprav je lahko sestava 

družine različna – v mnogih družbah veljata dve ali več žena za idealno ureditev – lahko 

takšne razlike obravnavamo kot različice istega pojava. Zato obravnavamo družino na splošno 

kot univerzalno družbeno institucijo, neizbežen del človeške družbe. Poleg tega velja za nekaj 

dobrega, tako za posameznika kot za družbo kot celoto (Haralambos in Holborn 2001). 

 

Dallos (Municie et al. 1995) meni, da družina obstaja v okolju, ki se nenehno spreminja. 

Družina pa je organski subjekt in kot sistem vzdržuje neko obliko identitete in strukture, 

medtem ko se hkrati nenehno razvija in spreminja.  

 

Za razliko od Dallosa (Municie et al. 1995), ki govori o družini, ki obstaja v spreminjajočem 

se okolju in se kot taka tudi ona sama nenehno spreminja, pa Rener in drugi nekoliko drugače 

navajajo sociološko definicijo, in sicer: »Družino definiramo kot skupino oseb, ki živi v 

skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med seboj 
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povezana z zakonsko zvezo ali s kohabitacijo in starševskim razmerjem« (Nowotny, Fux, 

Pinnelli, 2004, 28 citirano v Rener et al. 2006, 16). 

 

Socioloških definicij družine je razmeroma veliko in se med seboj razlikujejo, vendar je pri 

veliki večini osnovni poudarek v tem, da družino opredeljujejo kot vsaj dvogeneracijsko 

skupnost in družbeno institucijo, ki skrbi za otroka/e (Rener et al. 2006).  

 

Vendar pa imajo v posameznih kulturah zelo različne nazore o tem, kdo sestavlja družino. V 

večini zahodnih družb je uveljavljeno pravilo monogamnosti, poznamo pa tudi nekaj držav, v 

katerih je povsem sprejemljivo, da ima mož več žena. Zdaj besedo »družina« uporabljamo, 

kot bi imela en sam splošno uveljavljen pomen. Številni si pod to besedo predstavljajo starše 

nasprotnega spola z dvema otrokoma, ki živijo v blaženi družinski sreči, tam nekje v ozadju 

pa je morebiti zaznati še ljubeče stare starše. Takšne družine so po splošnem prepričanju 

»normalne«, čeprav je stvarnost večine ljudi povsem drugačna. Zdaj pač poznamo zelo 

različne družine, na primer neporočene pare, starše samohranilce, znova združene družine prej 

ločenih staršev, pare brez otrok, komune in homoseksualne pare obeh spolov z otroki (Asen 

1998).  

 

Poljšak Škraban (2007, 190) se dotika tudi definicije družine z vidika intimnosti in odnosov 

med več generacijami, pravi tako: »V svojem pojmovanju družine izhajam iz definicije 

družine, ki jo prav zaradi velikih sprememb definira Petzold (1996, 39) precej ohlapno. 

Družino pojmuje kot posebno socialno skupino, za katero so značilni intimnost in 

medgeneracijski odnosi.« 

 

Newman in Grauerholz (2002, 2) pa v svoji knjigi Sociologija družin (»Sociology of 

families«) družino definirata na nekoliko drugačen način:  

»Zdi se, da ni nič bolj očitnega in samoumevnega, kot je pojem družine. Družina je nekaj, 

na kar se lahko vsakdo zanese. Vsi smo rojeni v družino takšne ali drugačne vrste in bomo 

preživeli vsaj del naših življenj znotraj le-te. Predstave o tem, kako družine izgledajo, so 

tako jasne, da če bi vas kdo vprašal, da izberete družine, ki se sprehajajo po velikem 

nakupovalnem središču, bi to brez težav lahko naredili.« 

 

Prav ta ista avtorja sta v svojem delu dodala tudi uradno definicijo družine v ZDA, ki pravi 

tako: »Družina je opredeljena z dvema ali več osebami, ki so medsebojno povezane s krvjo, 



Rataj, Tjaša. 2015. Pasti modernega starševstva. Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega 
programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

5 

poroko ali posvojitvijo in živijo skupaj kot eno gospodinjstvo« (Newman in Grauerholz 2002, 

7). To bi lahko bila ne samo uradna definicija v ZDA, ampak prav tako po vsem svetu, saj 

najmanj definira spol in raso oseb, ki sestavljajo družino, in tako najmanj diskriminira le-te. 

Kot je vsem znano, se dandanes zelo širi in spreminja pojem družine, ki smo ga nekoč tretirali 

kot »normalen«, torej oče, mati in otrok ali dva. Danes je povsem običajno, da imajo tudi 

homoseksualni pari otroke in s tem družino, kot tudi enostarševske družine, ki so v porastu. 

Zatorej bi bila definicija, ki jo je sprejela ZDA, povsem na mestu tudi za preostali svet. 

 

2.2 Vrste družin 

 

Obstajajo različne tipologije (vrste) družin, npr. enostarševske, razširjene, nuklearne, 

reorganizirane itd., ki so jih avtorji zagovarjali in predstavljali na podlagi teorij, definicij in 

raziskav. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj takšnih, za katere menim, da so večkrat 

obravnavane. 

 

Ena izmed najbolj razširjenih definicij je definicija družine OZN, ki pravi tako: družino 

predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot taka (torej 

kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic (Family: Forms and 

Functions, 1992 v Rener in drugi 2006). Zdi se, da je taka definicija zares inkluzivna, saj se v 

njej lahko prepoznajo tudi take družinske oblike, ki jih zahodna kultura ne pozna ali celo 

izrecno prepoveduje (npr. poligamija). Na osnovi te definicije je OZN predlagala tudi 

tipologijo družin, in sicer ločuje med (Cseh-Szombathy, 1992 v Rener et al. 2006): 

1. jedrnimi družinami, med katere uvršča biološke in socialne jedrne družine staršev in 

otrok, enostarševske družine in adoptivne družine; 

2. razširjenimi družinami, med katere uvršča tri- in večgeneracijske družine, poligamne 

razširjene družine in plemenske razširjene družine; 

3. reorganiziranimi družinami, med katere sodijo dopolnjene ali vzpostavljene družine, 

življenje v skupnostih (komunski način življenja) in reorganizirane družine istospolnih 

partnerjev. 

 

V zadnjem desetletju je bila v socioloških raziskavah družine pogosta Brownova tipologija 

družin, ki te razvršča na (Rener et al. 2006): 

1. jedrne družine (družine dveh staršev in otrok); 
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2. klasične razširjene družine (vertikalno in horizontalno razširjene družine ter družine, 

sestavljene iz več jedrnih družin, ki jih povezuje sorodstveno razmerje in strnjena 

lokacija bivanja); 

3. modificirane razširjene družine (družine, ki so geografsko ločene, vendar vzdržujejo 

redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno oporo); 

4. enostarševske družine; 

5. reorganizirane družine (ponovno vzpostavljene družine oziroma družine, v katerih je 

vsaj eden od staršev socialni, ne pa tudi biološki starš). 

 

Rener in drugi (2006) menijo, da Brown po nepotrebnem izpostavlja enostarševske in 

reorganizirane družine, ki bi jih lahko uvrstili med jedrne. Menijo, da bi bilo smiselno glede 

na družinske življenjske aranžmaje v našem okolju razlikovati med dvema vrstama družin: 

1. jedrne družine (dvostarševske družine, enostarševske družine in reorganizirane 

družine) in 

2. razširjene družine (klasične razširjene družine in razpršene razširjene družine). 

 

Prav tako je med sociologi dobro poznan tudi model Olsona in sodelavcev (1989), ki navajajo 

tri bazične skupine ali tipe družin (Poljšak Škraban, 2007):  

1. odprte (uravnotežene) družine so tiste, v katerih je prisotno ravnotežje med 

kohezivnostjo in prilagodljivostjo. Gre za zdrave in funkcionalne sisteme; 

2. zaprte (skrajne) družine so tiste, ki so ekstremne na obeh dimenzijah in predstavljajo 

motene, disfunkcionalne sisteme; 

3. srednje (angl. mid-range) družine so tiste, ki so ekstremne le na eni dimenziji; gre za 

povprečno ali srednje motene družine z blažjo obliko disfunkcionalnosti. 

 

Sieder (1998) za razliko od drugih avtorjev, ki tako ali drugače predstavljajo svoje modele 

tipologij družin in ki so bili prej predstavljeni, nekoliko drugače zastavlja družinske oblike, in 

sicer pravi, da lahko razlikujemo med: 

1. alternativnimi družinskimi oblikami – vsa gospodinjstva, ki se izrazito razlikujejo od 

običajne družine in v katerih živi vsaj en roditelj, naj si bo biološki ali le psihosocialni, 

trajno skupaj z vsaj enim otrokom in skrbi zanj (enostarševske družine in 

samohranilske družine; krušne (dopolnjene) družine; posvojiteljske družine; 

heterologne inseminacijske družine; družine dnevnih vozačev; življenjske skupnosti 
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(brez »poročnega lista«) z otrokom ali otroki; stanovanjske skupnosti z otrokom ali 

otroki; 

2. nedružinskimi življenjskimi oblikami – ljudje, ki živijo sami (kolikor so se zavestno 

odločili za to, govorimo o singles); zakoni brez otrok; življenjske skupnosti brez 

otrok; razmerja med dvema v ločenih gospodinjstvih brez otrok (living apart together); 

sukcesivni zakoni (označeni tudi kot »nadaljevalni zakoni«) po razvezi in brez otrok; 

nezavezujoča razmerja para brez otrok; istospolni pari v skupnem gospodinjstvu ali 

living apart together brez otrok; stanovanjske skupnosti brez otrok. 

 

Glede na to, da se, kot je razvidno iz teorij sociologov, vedno bolj uveljavljajo drugačne 

oblike družin in le-te postajajo del našega socialnega okolja ter jih ne označujemo več kot 

»nekaj, kar ni normalno«, pa Ule in Kuhar (2003, 49) v svojem delu Mladi, družina, 

starševstvo pravita tako: »Ob klasični jedrni družini se uveljavljajo mnoge družinske oblike; 

enostarševske, reorganizirane, razširjene, ki jih v politično korektnem besednjaku ne 

poimenujemo več kot »nepopolne«. Poleg biološkega starševstva se vedno bolj uveljavljajo 

različne oblike socialnega starševstva.« 

 

Prav zaradi vseh teh sprememb, ki so nastale in še nastajajo, pa je pomembno, da poznamo 

nove definicije in tako lažje sprejmemo tudi novonastale tipologije družin, ki vse bolj 

dopolnjujejo klasične jedrne družinske oblike in skupaj z njimi ustvarjajo pisan svet družin. 

 

2.3 Družina nekoč 

 

Nekoč, tako pravimo, so bile družine tesno povezane skupnosti, odnosi v njih trdni, 

pregledni in s tem varnost zagotavljajoči. Danes takšna družina razpada, vezi v njej se 

rahljajo, na mesto varnosti je stopila odtujenost. Nekoč so bile družine velike, vsak par je 

imel mnogo otrok, materinstvo je bilo eno samo nesebično žrtvovanje. Danes živimo v času 

legaliziranega splava in kontracepcije, v času egoizma in potrošniške slepote – in zato v 

času družin z dvema otrokoma. Nekoč je bil svet čvrst in urejen, silnice v njem tako močne, 

kot bi jih ustvarjal nevidni magnet. Danes je odtujen, razklan, nepregleden, razkrojen. Bil 

je tudi čist, medtem ko je danes onesnažen – ne samo s strupi, pač pa tudi z agresivnostjo, 

pohlepom, zavistjo, povampirjenostjo (Puhar 2004, 18–19). 
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V srednjem veku, na začetku modernih časov in v nižjih družbenih razredih še dolgo pozneje 

so se otroci že zgodaj pomešali z odraslimi: takoj, ko so se lahko otresli pomoči mater in 

dojilj, okoli sedmega leta starosti. Takoj so stopili v veliko skupnost odraslih mož in si z 

njihovimi prijatelji, mladimi ali starimi, delili vsakdanja dela in igre. V tem vse preveč 

intenzivnem in kolektivnem bivanju ni bilo prostora za zasebni sektor. Družina pa je vendarle 

imela neko funkcijo, zagotavljala je prenos življenja, dobrin in imen, ni pa segala prav 

globoko v občutenje. Miti kot dvorska ali preciozna ljubezen so prezirali zakonsko zvezo, 

realnosti kot vajenstvo so rahljale afektivno vez med starši in otroki: moderno družino si je 

zamisliti brez ljubezni, toda skrb za otroka in zahteva po njegovi navzočnosti sta v njej 

vsekakor zakoreninjeni (Aries 1991). 

 

Kasneje zasledim izjemni razmah šole v 17. stoletju, ki pa je bil posledica nove vzgojne skrbi 

staršev. Družina in šola sta namreč skupaj iztrgali otroka iz družbe odraslih (Aries 1991). 

 

Ko se premikam po časovnici zgodovine družin naprej, vidim, da je bila predindustrijska 

družina patriarhalna skupnost, osrediščena okrog dela in ekonomije. Tudi za moderno jedrno 

družino je bila vsaj v zgodnji fazi modernizacije še značilna neenakopravnost med spoloma, z 

izpostavljeno vlogo moškega hranitelja in zapostavljeno vlogo ženske – gospodinje (Ule in 

Kuhar 2003). 

 

Tako počasi pridem do moderne družine, ki je odrekla zunanjemu življenju ne samo otroka, 

temveč tudi velik del časa in skrbi odraslih. Ta družina ustreza potrebi po intimnosti in tudi 

lastni identiteti: družinske člane združujejo občutje, medsebojna navajenost in način življenja. 

Družinskim članom se upira promiskuiteta stare družabnosti (Aries 1991). 

 

Zgodovina moderne družine pa ima večpomensko vlogo. Socialna zgodovina, ki je doživela 

razcvet konec 60. let, ponuja vrsto novih vedenj o vsakdanjem (družinskem) življenju v 

preteklosti. To vedenje ima pomembne implikacije tudi za pojasnjevanje družinskega 

življenja danes (Švab 2001). 

 

Sama zgodovina družine ima torej kompleksno podobo in vsaj dva izvora, zgodovinsko 

demografijo zgodnjih 60. let in socialno zgodovino istega obdobja (Drake 1996 v Švab 2001). 

Razumevanje družine se je premeščalo od koncepta progresivne nuklearizacije, postopne 

kontrakcije družine od srednjeveškega klana prek debelne družine (steam family) – v kateri 
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samo eden od poročenih sinov ostane doma s starši – do nuklearne družine (La Play) pa vse 

do kritike tega modela, ki ga je modificirala cambriška šola s Petrom Laslettom (Švab 2001). 

 

Opaziti gre torej, da se spreminjanje družinskega življenja in zasebnosti pokaže kot precej 

kompleksen fenomen, ki ga ni mogoče pojasniti zgolj z demografskim in statističnim 

instrumentarijem (Švab 2001). 

 

Osho (1993) meni, da je družina imela dobre in slabe strani. Na eni starani je bila v veliko 

pomoč; človeku je pomagala preživeti. Naredila pa je tudi veliko škode, ker je pokvarila 

človekovo mišljenje. Vendar pa v preteklosti ni bilo nikakršne alternative, nobene druge 

izbire. Bila je nujno zlo. Tukaj se Osho za razliko od drugih avtorjev dotakne tudi prihodnosti 

in reče: »V prihodnosti pa ni treba, da bo tako. V prihodnosti bodo lahko drugačni načini 

življenja. Po moji predstavi v prihodnosti ne bo le enega samega, trdno določenega vzorca, 

temveč veliko, veliko različnih načinov življenja« (Osho 1993, 65). 

 

Danes lahko rečem, da so se Oshove trditve izkazale za resnične, saj poznamo več 

»alternativ«, ki jih imenujemo različne oblike družin in družinskega življenja. Le-te so se 

oblikovale na podlagi zgodovine. Sama zgodovina pa nudi vpogled v to, kako se je razvijalo 

družinsko življenje in je konec koncev pripeljalo do tega, da so se oblikovali mnogi različni 

načini življenja in s tem več vrst družin.  

 

2.4 Postmoderna družina 

 

V postmodernem obdobju gre za premik od enopomenskega definiranja družine (nuklearna 

družina) v smer razširjanja definiranja tako družine kot zasebnosti (Švab 2001). 

 

Čeprav nekateri teoretiki ugotavljajo, da ne moremo govoriti o postmodernosti ali 

postmoderni družbi kot radikalnem rezu z modernostjo oziroma moderno družbo, pa se 

vendarle strinjajo, da gre za radikalno spreminjanje družbenih pogojev oziroma za 

radikalizacijo modernosti, imenovano visoka ali pozna modernost (Švab 2001). 

 

Goddens (1990, 3 v Švab 2001, 68) celo pravi: »Bolj kot za vstopanje v obdobje 

postmodernosti gre za obdobje, v katerem postajajo posledice modernosti bolj radikalizirane 

in univerzalizirane kot kdajkoli prej.« 
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Tako bi lahko rekla, da družina in družinsko življenje v kontekstu postmodernosti pridobivata 

na družbenem pomenu. Družbena funkcionalnost družine se ne izgublja, družina (skozi 

pluraliziranje) ne zapada v dekadenco, ampak nasprotno – ima ključno vlogo tako v širšem 

družbenem kontekstu kot na ravni vsakdanjega življenja posameznikov (Švab 2001). 

 

Ena od pomembnih sprememb v postmodernosti, ki so povezane z družinskim življenjem, je 

spreminjanje ideologij. Poleg ideologije nuklearne družine, ki je trdno vezana na mit o 

tradicionalni družini (tradicionalnem harmoničnem družinskem življenju) in je še vedno 

prisotna in rezistentna, posebej znotraj desnih ideologij, v postmodernosti pa je povezana 

predvsem z zaskrbljenostjo nad dekadenco tradicionalne družine, lahko v postmodernosti 

zasledimo tudi nastajanje celega spektra novih ideologij, ki spremljajo spreminjanje 

družinskega življenja. Nove družinske ideologije se osredinjajo okrog novih tematik: novo 

očetovstvo, usmerjenost v otroka in njegovo blaginjo (protektivno otroštvo), razvoj novih 

reproduktivnih metod, v potrošništvo usmerjena družina itn. (Švab 2001).  

 

Teoretiki, raziskovalci in družinski terapevti so skušali vedno znova odgovoriti na vprašanje, 

kaj je “normalna”, zdrava družina. Mit, da je popolna (dvostarševska izvorna) bolj zdrava od 

drugih oblik družine, je preživet. Pomembna razlika med družinami, ki bolj ali manj dobro 

funkcionirajo, se ne nanaša na vprašanje, kdo tvori družino, temveč na kakovost odnosov in 

sposobnost adaptacije v družini (Poljšak Škraban 2007). 

 

2.4.1 Materinstvo 

 

Materinstvo je tisti segment družinskega življenja, pri katerem je v postmodernosti zaznati 

najmanj sprememb. Ta družbena vloga ostaja tudi v postmodernosti tipično moderna. 

Materinstvo pa je predpogoj postmodernosti, v mnogočem pogojuje fenomene, kot sta novo 

očetovstvo in protektivno otroštvo, in je predpogoj tistega, kar bi imenovali družinska 

»ontološka varnost« (Švab 2001). 

 

Vloga matere se je skozi čas in prostor močno spremenila. Mit o materinstvu obsega tri 

splošno sprejete trditve: da otrok potrebuje mater, da mati potrebuje otroka in da je 

materinstvo največ, kar lahko ženska doseže v svojem življenju (Oakley 2000 v Jug in Skubic 

Došler 2012). 
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Eden od bistvenih dejavnikov, ki so v zadnjih desetletjih vplivali na družinske spremembe, še 

posebej na materinstvo, je množičen vstop žensk na trg delovne sile. Množično zaposlovanje 

je sicer zelo radikalno vplivalo na življenjske strategije žensk, med drugim je spremenilo 

rodnostno vedenje in oblikovanje družin, vendar pa je materinstvo tista vloga, ki se je v 

družini najmanj spremenila in ostaja »ključna družinska vloga« (Švab 2001, 103 v Rener et al. 

2006). 

 

Materinstvo dandanes ni več ekskluzivna ženska identiteta in prioriteta med odločitvami v 

ženskem življenjskem poteku. Vedno več žensk se ne odloča za materinstvo, ideologija 

obveznega materinstva izgublja pomembnost, čeprav je težko določiti, koliko žensk v mlajših 

kohortah bo dejansko brez otrok. Pri pojavu materinstva gre verjetno bolj kot za odklanjanje 

te vloge za spreminjanje prioritet v življenjskem poteku posameznic in za časovno 

fleksibilizacijo možnosti odločanja za materinstvo, ki se največkrat realizira kot odlašanje 

materinstva na poznejša leta v poznejšem poteku (Švab v Rener et al. 2006). 

 

Prav tako gre trditi, da odločitev za materinstvo postaja vse bolj nedoločljiva, kar potrjujejo 

tudi demografski podatki. V povprečju imajo ženske vedno manj otrok, starost žensk ob 

rojstvu prvega otroka pa se povečuje. Vendar pa prelaganje materinstva oz. starševstva ni 

(samo) posledica svobodne subjektivne odločitve žensk, kot bi se morda zdelo na prvi pogled, 

ampak je pogojeno tudi z objektivnimi pogoji (Švab v Rener et al. 2006). 

 

Alenka Puhar (2004) pravi, da se je na materinstvo pogosto gledalo kot na nekaj statičnega, 

enodimenzionalnega, enosmernega. Takšno gledanje je seveda v popolnem nasprotju z 

resničnostjo. Odnos med materjo in otrokom – tako kot nasploh med dvema človekoma – je 

zmeraj proces, dvosmeren proces, tako da je materinstvo v enaki meri tudi radost, dobivanje, 

bogatenje in sreča. Če tega ne priznavamo, potem pač gledamo svet in življenje z očmi 

slikarjev bizantinskih ikon: zlata ozadja, zlati obstreti, na njih pa monohrone, ploskovite 

podobe lepih svetnic, ki neprizadeto zrejo v nas: »Očarljive so, se razume, a otroci 

potrebujejo stvarne mame in ne svetnic« (Puhar 2004, 29). 

 

Materinstvo je sicer danes res področje, kjer je zaznati najmanj sprememb, a kljub temu lahko 

rečem, da je danes za žensko precej težje, kot je bilo desetletja nazaj. Danes smo ženske 

samostojna, upoštevana, delovna in uspešna bitja, ki se na marsikaterem področju lahko 

kosamo z moškimi, a prav zaradi vseh teh vrlin, ki so prišle na plano, je materinstvo nič 
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kolikokrat postavljeno na stranski tir. Večkrat se tudi zgodi, da ženskam več pomeni kariera 

kot imeti otroke in s tem družino. Zaradi vsega tega materinska vloga ni več primarna vloga 

ženske in se s tem materinstvo prestavlja na neko drugo – novo raven. 

 

2.4.2 Očetovstvo 

 

Očetovstvo je v zadnjem desetletju nedvomno med aktualnejšimi temami v družboslovni 

literaturi o družini in zasebnosti. To je tudi tema, ki pušča največ ambivalentnih odgovorov in 

nejasnosti oz. nesoglasij med analitiki sprememb. Ambivalenca se razteza od odkrivanja 

»novega očeta«, ki naj bi bil v nasprotju z modernim očetom – materialnim preskrbovalcem 

družine (bread-winner), vendar bolj vpleten v različne segmente družinskega življenja, do 

pesimističnega ugotavljanja, da je novi oče le sodobni mit, daleč od vsakdanje realnosti, v 

kateri je večina družinskega dela (še vedno) družbeno dodeljena ženski (Švab 2001).  

 

Blaž Žabkar (2012, 314–315) navaja:  

Večina raziskovalcev na polju razvojne psihologije se strinja, da imajo očetje vpliv na 

otrokov razvoj, vendar pa se njihova vloga skozi čas spreminja (npr. Lamb 2000, 24; 

2010, 2; Pleck 2007, 196; Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid in Bremberg 2008, 153). V 

zadnjih dveh stoletjih se je tako vloga očeta razvijala od poudarka na moralni avtoriteti 

preko skrbi za preživljanje družine, oblikovanja spolne vloge in zakonske podpore do 

poudarka na očetovi vključenosti v vzgojo otrok (Lamb 2000, 24), kar poimenujejo 

fenomen novega očetovstva (Lamb 2000, 27; Rener et al. 2005, 6). 

 

Pojmovanje novega očetovstva je močno odvisno od teoretske konceptualizacije modernega 

očetovstva. Ta pa je deloma sporna in je tudi vzrok za površinsko razumevanje novih vidikov 

fenomena. Arendell postavlja tezo o izginjanju očetovstva v viktorijanskem obdobju, ko se 

začne ideološka invazija na ženske – z dodeljevanjem identitete matere in odrivanjem očeta 

na obrobje družinskega življenja (Arendell, v Arendell 1997, 52; cf. Margolis v Fox 1993, 

129 v Švab 2001). 

Pleck (v Lupton, Barclay 1997, 14 v Švab 2001) loči štiri obdobja oziroma kulture 

očetovstva: 

1. oče kot avtoritativen moralni in verski pedagog (18. in zgodnje 19. stoletje), 

2. oče kot distancirani preskrbovalec družine (druga polovica 19. stoletja in sredina 20. 

stoletja), 
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3. oče kot vzor za ponotranjenje spolne vloge (od 1940 do 1965) in 

4. novi oče, ki neguje in skrbi za otroke in je hkrati zaposlen (od poznih 60. let do 

danes). 

 

Novo očetovstvo ni zgolj zanimiva tema, ampak tudi problematika, o kateri ni najti enotne 

interpretacije ali celo konsenza. Današnje analize novega očetovstva vse prevečkrat ostajajo le 

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

modernega očeta (Švab 2001). 

 

Pojav novega očetovstva se kaže tudi v aktivnejšem vključevanju v družinsko delo, skrb za 

otroke, vendar se še ne razvija tako intenzivno, kot kažejo trendi v zahodnjaških družbah. 

Sodobni moški si želijo bolj skrbeti za otroke in z njimi vstopati v tesnejša razmerja kot 

njihovi očetje, pripravljeni so povečati svoj delež v družinskem delu, še posebej če so njihove 

partnerke zaposlene (Švab v Rener et al. 2006). 

 

Lastnosti novega očetovstva se prav tako kažejo tudi v spreminjanju ideologij očetovstva na 

družbeni sistemski ravni in v spreminjanju moške identitete na individualni ravni. Očetje se 

spreminjajo, še posebej če upoštevamo generacijske spremembe. Današnji očetje so v 

primerjavi s svojimi očeti dejansko aktivnejši očetje. Spreminjajo se tudi vrednote. Današnji 

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

(Švab v Rener et al. 2006). 

 

Dandanes je vsekakor opaziti, da sodobni očetje poskušajo sodelovati in se vključevati v 

družinsko življenje in s tem sodelujejo pri skrbi in negi za otroke. Ampak, a je mogoče, da 

lahko govorimo o novodobnem očetovstvu ali je to le »normalen očetovski nagon«, ki pa je 

bil leta nazaj potlačen zaradi tega, ker je moški predstavljal nekaj mogočnega v vseh družinah 

in je bil on tisti, ki le skrbi za družino na način, da nosi domov hrano in denar? Ali so moja 

dojemanja modernega očetovstva pravilna, je seveda nemogoče odgovoriti, a vseeno bo čas 

pokazal, kaj je botrovalo temu, da so očetje danes bolj skrbni in vključeni v družinska 

opravila kot nekoč. 
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3 OTROŠTVO IN VZGOJA 
 

3.1 Definicija otroštva 

 

Otroštvo je del življenja, ki ga zaznamujejo brezskrbnost, igra, odsotnost skrbi. Vendar ni 

povsod po svetu vsem otrokom dano doživeti in izživeti pravega otroštva. Otroštvo je od 

odraslosti ločena doba šele zadnjih nekaj stoletij, saj je prej veljalo, da je otrok le pomanjšana 

odrasla oseba. Takrat so ga tudi slikali kot majhnega odraslega (Perić 2010). 

 

Prvo vprašanje, ki se postavlja v zvezi z definiranjem pojma otrok, je, kdo je otrok. Ta 

navidezno vsakemu razumljiv pojem postane manj samoumeven, ko ga poskušamo definirati. 

Problem je že sam začetek otroštva: ali se otroštvo začne ob spočetju ali ob rojstvu (Pavlovič, 

1993 v Bastič Zorec 2003). Tudi glede konca otroštva obstajajo dileme (Bastič Zorec 2003). 

 

Da bi torej lahko razložila pojem otroštva, ki pa ima sicer več definicij (pravno, psihološko 

...), se konkretno v psihologiji ta pojem pojavlja v dveh pomenih: v ožjem pomeni obdobje do 

začetka pubertete, v širšem pa zajema otroštvo v ožjem pomenu in mladostništvo. Širše 

pojmovanje otroštva, ki zajema tudi mladostništvo, je uveljavljeno tudi v pravu, kjer je otrok 

oseba do polnoletnosti, ki se v večini držav postavlja pri osemnajstih letih. Kadar pa 

govorimo o otroštvu kot o socialni in psihološki kategoriji, se pojavlja vprašanje, kdaj se 

otroštvo oz. mladostništvo konča (Bastič Zorec 2003). 

 

Opaziti je tudi, da otroštvo pogosto definiramo negativno, pri čemer je otrok predvsem 

»neodrasel«. Goldson (1997 v Bastič Zorec 2003) v zvezi s tem govori o otroštvu kot obdobju 

priprave, poti k odraslosti. Flaker (1990 v Bastič Zore 2003) nasprotje med otrokom in 

odraslim še bolj zaostri, saj pravi, da je otrok v družbi devianten. Ker se odraslost pojavlja kot 

norma, je otroštvo »bolezen, ki mine, če se za »pacienta« dobro skrbi« (Bastič Zorec 2003). 

 

Otroštvo je vsekakor tudi socialna kategorija, za katero je, kot pravi Pavlovič (1990 v Bastič 

Zorec 2003), manj bistvena starost kot stopnja moči. Otroci so velika družbena manjšina, za 

katero je značilna razpršenost, nezmožnost organiziranja in uveljavljanja svoje moči. Aries 

(1991, 40 v Batič Zorec 2003) pravi, da se »življenjske dobe ne ujemajo le z biološkimi 

etapami, ampak tudi z družbenimi funkcijami«. 
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Če se nekoliko dotaknem še otroštva kot nekega obdobja v življenju vsakega posameznika, ki 

je edinstveno in lahkotno, pa lahko rečemo, da je otroštvo pomembno in za vsakogar 

nepozabno obdobje življenja. Sigmund Freud je poudarjeno zapisal, da je »otrok oče 

človeštva«. V otroštvu se oblikujejo mnoge smernice našega poznejšega razvoja. Radi se 

vračamo vanj, žal seveda le v mislih in spominih. Čim starejši postajamo, bolj obvladuje 

otroštvo naše spomine (Musek 1995). 

 

Tudi Alenka Puhar (2004, 7) se v svoji knjigi »Prvotno besedilo življenja« konkretno ukvarja 

z otroštvom in »tem življenjskim obdobjem«, sama definira otroštvo tako: »Otroštvo je tista 

zgodnja doba, ki mora preteči, preden človek prestopi v svet odraslih ljudi ter mu je dovoljena 

pravica do lastnih odločitev in samostojnih dejanj, hkrati pa tudi do subjektivne odgovornosti 

zanje.« Pravi, da je otroštvo usodna in ustanovna doba človekove eksistence predvsem zato, 

ker jo v tako odločujoči meri določa in zaznamuje zapletena dinamika že v izhodišču 

neenakopravnih odnosov med otroki in odraslimi ljudmi.  

 

Vsekakor se lahko strinjam s tem, da je otroštvo družbena kategorija, ki variira v času in 

prostoru, nanjo pa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so spol, družbeni razred, etničnost, rasna 

pripadnost, med drugim tudi spreminjanje družinskega življenja (Švab 2001). 

 

Definicij otroštev je več, od tistih pravnih do psiholoških, pa tudi tistih bolj duhovnih. V 

vsakem primeru se strinjam s tem, da je otroštvo obdobje v življenju posameznika, ki mine 

najhitreje in ki vsaj večini izmed nas ostane v najlepšem in prijetnem spominu. Kljub temu da 

gre za izjemno prijeten čas v našem življenju, ne smemo pozabiti, da je otroštvo tudi obdobje, 

ki ni samo enoznačno pogojeno s tem, kdaj in komu se rodimo, ampak tudi od mnogih drugih 

dejavnikov, ki lahko tako ali drugače zaznamujejo naše brezskrbno otroštvo (to so spol, rasa, 

družbeni red, kultura ...). 

 

3.2 Otroštvo nekoč in danes 

 

Obstajajo različne opredelitve otroštva in otroka skozi čas. Otrok je bil prej predmet sociološkega 

proučevanja le v okviru drugih institucij (šola, družina). Šele v zadnjem desetletju se pojavlja kot 

samostojni predmet proučevanja (Corsaro 1997 v Perić 2010). 
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Aries (1991 v Bastič Zorec 2003) v tem smislu poudarja, da je bilo tradicionalno otroštvo srečno, 

saj otroci niso bili ločeni od odraslih. Njegovo pomembno dognanje je, da je moderno starostno 

razlikovanje proizvedla šola, ki je otroke ločila od odraslih in uvedla starostne razrede. 

 

Zaznati pa gre, da interes za otroke, njihovo vzgojo in razvoj najdemo že v delih iz obdobja 

antike. O tem sta pisala že grška misleca Aristotel in Platon. Misleci tega časa so se zavedali, da 

otrok potrebuje nadzor in vodenje, glede uporabe ostrih disciplinskih postopkov pa so imeli 

nasprotujoča si mnenja. Lahko rečemo, da je bil odnos do otrok in ravnanje z njimi v antiki na 

višji ravni kot v stoletjih srednjega veka, ki so jim sledila (Schaffer 1989, 8 v Bastič Zorec 2003). 

 

Aries (1991 v Bastič Zorec 2003) prav tako navaja, da v zgodovini niso poznali današnjega 

ločevanja po starostnih dobah. Srednjeveške slike namreč kažejo, da je bil otrok upodobljen kot 

»pomanjšan odrasel«. Tako vse do 16. stoletja ne moremo govoriti o pojmu otroštva, saj je 

pomenilo biti otrok le določeno sorodstveno in statusno razmerje. Otrok je bil predvsem 

kvantitativno drugačen od odraslega, nekdo, ki je šibkejši, ki manj zmore in zna. 

 

Grosrichard (1980 v Bastič Zorec 2003) se dotika tudi nekoliko bolj ostrih oznak, in sicer piše, da 

so otroke do 17. stoletja obravnavali kot služabnike. Oboji so bili izolirani od družine, skupaj so 

se prehranjevali, izenačeni pa so bili tudi po pravnem statusu; bili so ne le odvisni od družinskega 

poglavarja, ampak so mu tudi pripadali. Otrok v srednjem veku ni imel nobenih pravic in je bil 

predvsem lastnina staršev. 

 

Če pogledam nekoliko še v srednji vek, opazim, da srednjeveška šola starostnega razlikovanja 

ni poznala. Corsaro (1997, 4 v Perić 2010) opredeljuje otroštvo kot družbeno konstruirano 

dobo, v kateri živi otrok svoje življenje. Za otroke je otroštvo začasna doba, medtem ko je za 

družbo na drugi strani otroštvo stalna oblika, ki nikoli ne izgine, čeprav se preko svojih 

članov nenehno spreminja. Včasih je težko prepoznati otroštvo kot samostojno kategorijo, saj 

pogosto menimo, da je otroštvo le doba, v kateri se otroci pripravljajo na vstop v odraslo 

dobo. 

 

Iz podanih zapisov lahko razberem, da se je na otroke včasih gledalo kot na nekaj, kar bodo 

postali, in ne na nekaj, kar so. To danes ne drži, saj so otroci del družbe že od svojega rojstva, 

enako velja za otroštvo (Corsaro 1997, 5 v Perić 2010). Nova sociologija otroštva poudarja, 

da so otroci aktivni »proizvajalci« lastne družbe in družbe odraslih ter da je otroštvo sestavni 

del družbe. Hkrati s tem se danes pojavlja nov izraz protektivnega otroštva (Perić 2010). 
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Otrok, otroštvo in otrokove pravice se danes sicer ne spreminjajo po vsebini, postajajo pa 

vedno pogosteje orodje sporov v šolah. V zadnjih štirih letih so se številni šolski pravilniki 

precej spremenili v smislu dajanja več možnosti otrokom in njihovim zakonitim zastopnikom. 

Že dolgo ni več le učitelj tisti, ki vodi učni proces, saj so otroci zmeraj bolj zahtevni, več 

znajo, zaradi česar potrebujejo povsem prilagojeno, individualno delo že v razredu. Učne 

oblike in metode dela se spreminjajo neprenehoma (Perić 2010). 

 

Otroštvo je skozi zgodovino zajelo več različnih obdobij dojemanja le-tega in tudi 

obravnavanje otrok je bilo povsem drugačno kot danes. Včasih, kot je razbrati, otroci niso 

imeli skoraj nikakršnih pravic, bili so pač del družbe in skoraj nič več. Danes pa opažam, 

kako otrok in s tem tudi otroštvo pridobiva na moči. Otrok postaja vodilni faktor družin, ki 

tudi vodi družinsko dinamiko. Podobno se dogaja tudi v izobraževalnih institucijah, kjer je 

veliko stvari vedno bolj prilagojenih otrokom in njihovim potrebam. Vsekakor lahko rečem, 

da se čuti ogromen razmah pomembnosti otroka in njegovih potreb iz časa srednjega veka (ali 

še prej) pa vse do danes. Tukaj si zastavim vprašanje: »Ali je to resnično najbolje za nas, za 

nas odrasle in še bolj starše, in konec koncev tudi za otroke?« 

 

3.3 Vzgojni stili 

 

Vzgojni stil predstavlja splošen, dokaj stalen vpliv staršev na otroka, s katerim ga vodijo do 

socializacije (Coloroso 1996 v Jurič 2009). Študije kažejo, da se starši v različnih situacijah 

vedejo konsistentno, vendar pa značilnost situacije vpliva na količino emocionalne topline in 

vodenja, ki ga starši pokažejo (Jurič 2009). 

 

Najpomembnejši komponenti, s katerimi lahko opredelimo vzgojni stil staršev, lahko opišemo 

kot: 

- čustveno toplino (ljubezen) nasproti hladnosti (sovražnosti) (Maccoby in Martin, 1983 v 

Jurič 2009), tudi odzivnost (Firestone, 1990 v Jurič 2009); 

- nadzor, kontrola nasproti svobodi (minimalnemu nadzoru) (Maccoby in Martin 1983 v 

Jurič 2009), tudi zahtevnost staršev (Firestone 1990 v Jurič 2009). 

 

Musek (1995) v svojem delu pojasnjuje, da se vzgojni prijemi razlikujejo od družine do 

družine, od okolja do okolja. Teh razlik pa je toliko, da so že kar nepregledne. Raziskovanja 

so dokaj jasno pokazala, da si te razlike lahko zelo pregledno predstavimo. Dejansko lahko 
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ogromno večino razlik v vzgojnem slogu razporedimo vzdolž treh velikih dimenzij ali 

koordinat (Becker 1964 v Musek 1995). Predstavljajmo si, da lahko razporedimo vse vzgojne 

sloge v prostor, ki ga določajo te dimenzije. V tem prostoru sta pomembni predvsem dve 

dimenziji: prva razlikuje vzgojni slog, ki ga označuje čustvena toplina (ljubezen, naklonjenost 

...), od sloga, ki ga označuje hladen, odklonilen in morda celo sovražen odnos. Druga 

dimenzija pa loči vzgojne sloge, za katere je značilen močan nadzor (kontrola) od vzgoje, kjer 

je nadzor minimalen, svoboda pa maksimalna. Tretja dimenzija pojasnjuje manj razlik v 

vzgoji, je pa še vedno pomembna: ta označuje na eni strani miren in nekam odmaknjen 

(vendar ne odklonilen) odnos do otroka, neobremenjen s skrbmi, na drugi strani pa vzgojo, v 

katero se starši vpletajo s pretirano, nevrotično zaskrbljenostjo in bojaznijo (Musek 1995). 

 

Nekateri avtorji v samo klasifikacijo vzgojnih stilov vključujejo tudi komponento t. i. 

psihološke kontrole, s katero lahko opredelimo starševski odnos do otroka. Le-ti se lahko v 

odnos z otrokom pretirano vpletajo oz. so pretirano odmaknjeni (Barber 1996 v Jurič 2009). 

 

Hauck (1988) pravi, da lahko v vzgoji vidimo štiri vrste modelov: 

1. neprijazno in nepopustljivo, 

2. prijazno in popustljivo, 

3. neprijazno in popustljivo in 

4. prijazno in nepopustljivo. 

 

Peček Čuk in Lesar (2009) vzgojne stile razdelita tako: 

1. represivni ali avtokratski oz. avtoritarni vzgojni stil, 

2. interakcijski ali demokratični oz. avtoritativni vzgojni stil, 

3. permisivni ali laissez-faire oz. do-(po-)puščajoči vzgojni stil. 

 

Kot gre opaziti, različni avtorji (Musek, Hauck, Čuk in Lesar) različno klasificirajo vzgojne 

stile, a kljub vsemu imajo vsi dokaj podobno zasnovo. S podobno zasnovo imam v mislih 

predvsem tri najbolj ozko opredeljene vzgojne stile, katerih imena in definicije so najbolj 

razširjene, ki pa so jih avtorji različno definirali (nekateri z imeni, nekateri s širšimi in 

nekateri z ožjimi opisi). Danes se najpogosteje uporabljajo oznake, kot so avtoritarni, 

avtoritativni in permisivni vzgojni stil. Slednji je po mojem mnenju tudi prevladujoč v vzgoji 

današnjih otrok, kar pa bo bolj jasno kasneje. Danes so starši precej dobro informirani o tem, 

na kak način naj bi vzgajali svoje otroke. Revije, priročniki in ostala literatura jih »uči«, kaj je 



Rataj, Tjaša. 2015. Pasti modernega starševstva. Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega 
programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

19 

najbolje za njih in njihove malčke. Ampak, ali je res tako? Ali je permisivni vzgojni stil res 

tisto, kar lahko izvleče iz otrok najboljše? Ali je res avtoritarni vzgojni stil najbolj neizprosen 

do otrok in jih na nek način zatira? To so vprašanja, ki si jih postavljam jaz, ko vidim, kako 

sodobni starši skoraj enoznačno prisegajo na popolno svobodo svojih otrok in pod nobenim 

pogojem ne sprejemajo dejstva, da bi svoje otroke »omejevali«. Če je temu res tako in so 

vzgojni stili res takšni, bo znano v naslednjih poglavjih. 

 

3.3.1 Represivni, avtoritarni vzgojni stil 

 

Represivni vzgojni stil je značilen za patriarhalni tip družinske vzgoje in za vse tiste vzgojne 

koncepte, ki temeljijo na predpostavki, da je osnovna naloga vzgoje na otroka prenesti 

moralna pravila, norme, vrednote in načine vedenja, ki so uveljavljeni v družbi. Robi Kroflič 

(1997 v Peček Čuk in Lesar 2009) tak vzgojni stil imenuje kulturno-transmisijski model 

moralne vzgoje. Otrok bo postal »uporaben« člen obstoječe družbe, če in ko bo sprejel njena 

pravila. Ta se mu običajno predstavijo kot trdna, tradicionalna, včasih celo večna in predvsem 

kot norme, o katerih se ne razpravlja (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Avtoritarni starši nad svojimi otroki uveljavljajo moč in nadzor, delujejo brez topline in 

dvosmerne komunikacije, držijo se absolutnih standardov, od otrok zahtevajo spoštovanje 

avtoritete, tradicije in trdo delo (Fontana 1995 v Jurič 2009). Avtoritarni starši od svojih otrok 

pričakujejo, da so odprti za njihovo vodenje. Njihovi otroci nanje niso varno navezani, od 

starševskega nasveta so povsem odvisni (Jurič 2009). 

 

Hauck (1988) ta model imenuje neprijazno in nepopustljivo, pravi pa tako: »Starši, ki ravnajo 

v skladu s takšnimi nevrotičnimi vzori, postavljajo trda in nespremenljiva pravila, od katerih 

ne odstopajo. /.../ na sleherno otrokovo napačno dejanje reagirajo odločno in hitro, vendar tudi 

s pretirano in nepotrebno ostrino, tako da napadejo njegovo osebnost in ga pripravijo do tega, 

da se počuti krivega« (Hauck 1988, 45–46). 

 

Avtoriteto, ki prevladuje v tem vzgojnem stilu, Robi Kroflič imenuje apostolska avtoriteta 

(1997; 1997a v Peček Čuk in Lesar 2009). Pravi, da je apostolska avtoriteta neločljivo 

povezana s svetopisemskim pojmovanjem moči in da vse moči ustvarjenega sveta izvirajo iz 

moči Bog – Svetnik. Pravi tudi, da so apostoli posamezniki, ki dobivajo posebne položaje od 

Boga. On pa je avtoriteta že zato, ker je pač na tem položaju in v tej funkciji (Kroflič 1997a). 
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Tudi v tem primeru opazimo, da je pomembna samo avtoriteta, ki ima zadnjo in glavno 

besedo ter se njej ne odgovarja. 

 

Avtoritarni starši zahtevajo ubogljivost, strogo uveljavljajo svojo avtoriteto, so si s svojimi 

otroki manj blizu in se z njimi manj odkrito pogovarjajo. V večini primerov so preveč kritični 

in tako z dosežki svojih otrok največkrat niso zadovoljni. Otroci avtoritarnih staršev so 

pogosto umaknjeni vase, manjka jim spontanosti (Jurič 2009). 

 

Pri avtoritarni vzgoji gre za precej trdo vzgojo, ki od otrok zelo veliko zahteva in pričakuje. 

Morda celo preveč in pod preveč strogimi pravili in pogoji. Kot je opaziti, imajo otroci, ki so 

vzgojeni na ta način, veliko deficitov na osebnem in tudi socialnem področju. Rekla bi, da je 

to vzgojni stil, ki ga danes, na srečo, ne zaznamo v veliko primerih in se ga tudi starši raje ne 

poslužujejo iz takšnega ali drugačnega razloga. 

 

3.3.2 Permisivni vzgojni stil 

 

Permisivna vzgoja se je rodila v Ameriki v poznih tridesetih in štiridesetih letih iz 

populariziranja napredne vzgoje in vulgariziranja Freudove teorije. Odslej morajo starši 

ustreči vsem potrebam otroka (Salecl 2010). 

 

Utemeljitelj tega vzgojnega stila je Jean-Jacques Rousseau, saj je otroka postavil v središče 

vzgojnega delovanja, kar imenujemo tudi pedocentrizem. Po njegovem mnenju bi morala 

vzgoja biti negativna. Naloga negativne vzgoje pa je, da otroka varuje pred slabimi vplivi. V 

takšni vzgoji mora vzgojitelj (oz. starš) predvsem znati čakati, da se otrokova narava pokaže. 

Njemu pa gre tudi zasluga za zavedanje, da se otrokova narava razlikuje od narave odraslega 

človeka in da razvoj otroka poteka skozi faze (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Zagovorniki tega načina vzgoje menijo, da bi vzgoja morala omogočati igro, vznemirjenje in 

veselje. Menijo, da bi se starši morali osredotočati na to, česa je otrok sposoben in kaj ga 

zanima. Treba je izhajati iz tega, kar je v otroku že dano, iz njegovih potencialov (Peček Čuk 

in Lesar 2009). 

 

Ta vzgojni stil je za otroka najmanj vsiljiv, saj temelji na prepričanju, da je najbolje ne 

omejevati otrokovega razvoja, da je otrok sam sposoben spreminjati svoje vedenje, da je 
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prisila nad otrokom krnitev njegovih ustvarjalnih potencialov in individualnosti, da je kazen 

napad na otrokovo avtonomijo, da pravila ogrožajo otrokov vsestranski razvoj. Temelji na 

vzpostavljanju primernega odnosa med staršem in otrokom, pri čemer je otroku dopuščena 

velika mera svobode, da sam spregovori in odloča o svoji vzgoji. Njegovi predstavniki 

zagovarjajo minimalno stopnjo starševega posredovanja, minimalno moč in kontrolo staršev 

(Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Gre za starše, ki zelo malo kontrolirajo svoje otroke oz. redko uporabljajo kazen kot obliko 

nadzora otrokovega vedenja. Permisivni starši zmotno lahko pri otroku povzročijo občutek, 

da lahko stvari dosežejo brez truda (de Knop 1992 v Jurič 2009). Permisivni starši nimajo 

veliko zahtev, med njimi in njihovimi otroki vlada emocionalna distanca, njihovi otroci so 

nezreli (Trice 2002 v Jurič 2009). Otroci so izven dosega svojih staršev do njih povsem 

indiferentni (Bowlby 1969 v Jurič 2009). 

 

Hauck (1988) ta pristop imenuje prijazno in popustljivo in meni, da je ta vzgojni stil danes 

spet v ospredju. Navaja pa tudi, da ta vzgojna metoda poraja razvajene otročaje, šibke, 

odvisne in čustveno nezrele osebnosti. To trditev argumentira tako: »Kaj drugega bi sploh 

lahko pričakovali, če smo z otrokom ves čas nadvse ljubeznivi in potrpežljivi, če mu ne 

postavljamo nikakršnih omejitev, če od njega le malo zahtevamo in dopuščamo, da zmeraj 

uveljavi svojo voljo?« (Hauck 1988, 47–48). 

 

Permisivni vzgojni stil pozablja na dejstvo, ki ga je postavil že J. J. Rousseau, da nič ne okuje 

srca bolj kot svoboda. Navidezno svobodni odnosi med starši in otrokom otroku namreč 

onemogočajo osamosvojitev od avtoritete, saj je sam niti ne vidi niti se je ne zaveda. Tako se 

lahko pri otrocih, ki so imeli popustljivo, permisivno vzgojo, razvije še bolj zavezujoč in 

ukazujoč nadjaz (torej ponotranjena avtoriteta) kot pri tistih, ki so imeli izrazito represivno 

vzgojo, kar nam zelo lepo pokaže analiza patološkega narcisa. To pa govori tudi v prid tezi, 

da je permisivna vzgoja lahko še bolj represivna od izrazito represivne vzgoje. Deklarirani cilj 

permisivne vzgoje je sicer svobodna, avtonomna osebnost, ki pa je takšna le v svoji iluziji, saj 

razvijajočemu ne omogoči prehoda na simbolno obliko identifikacije (Peček Čuk in Lesar 

2009). 

 

Po mojem mnenju permisivni vzgojni stil ni svoboda in avtonomnost, ampak je boleča 

izkušnja tako za starša kot za otroka. Otrok nekako izgubi občutek za pravila, niso mu 
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postavljeni okvirji, v katerih se otroci počutijo varne, ni deležen norm, ki bi jih ponotranjil, in 

ravno zaradi vseh teh omejitev, ki jih prinaša tak način vzgoje, je otrok izgubljen in omejen.  

 

3.3.3 Interakcijski ali avtoritativni vzgojni stil 

 

Interakcijski ali avtoritativni vzgojni stil se uveljavlja v pedagogiki predvsem v zadnjih 

desetletjih, kljub temu pa lahko zasledimo njegove temelje v nekaterih pedagoških idejah 

skozi zgodovino, npr. pri nemškem filozofu Immanuelu Kantu (1724–1804). Kant je namreč 

menil, da iz učenja nikoli ne smemo narediti igre. Vzgoja, po njegovem, mora biti prisila, 

nima zadovoljstva v trajanju, tako kot igra, marveč v cilju, torej v razvoju mišljenja in 

razsojanja (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Hauck (1988) pa v tem primeru govori o prijazni in nepopustljivi vzgoji. Meni, da je ta model 

najbolj zaželen in da starši, ki jim uspe, da se dosledno ravnajo po teh načelih, dosegajo 

najtrdnejše vzgojne uspehe:  

- pri tem se ne obotavljajo, da se z otrokom odkrito pogovorijo o vedenju, ki ga ne 

odobravajo, in ga za to tudi primerno kaznujejo; 

- starši, ki veljajo za prijazne, a nepopustljive vzgojitelje, se zavedajo, da je življenje 

nepretrgana veriga problemov in frustracij in dokler se jih otrok ne nauči tolerirati, ni 

pripravljen na soočenje z življenjem; 

- ti starši v otrocih zmeraj vidijo človeška bitja z vsemi dobrimi stranmi in slabostmi, 

zaradi katerih z njimi včasih niso zadovoljni, vendar jih zato ne obsojajo. 

 

V sodobnosti se je ta vzgojni stil razvil kot poskus preseganja slabosti prej opisanih vzgojnih 

stilov, vendar ga ne smemo jemati kot zlato sredino med represivnim in permisivnim 

vzgojnim stilom. Gre namreč za stil, ki izhaja iz drugačnega razumevanja otrokove narave ter 

zakonitosti otrokovega razvoja, prav tako pa tudi avtoritete in vseh ostalih elementov, ki ga 

določajo (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Kroflič (1997a) govori o procesno-razvojnem modelu moralne vzgoje in z vidika avtoritete o 

samoomejitveni avtoriteti (1997, 1997a v Peček Čuk in Lesar 2009), le-ta pa ima več načel: 

- vzpostavi čustveno stabilen in pozitiven odnos med staršem in otrokom ter otroku 

ponudi primarni objekt identifikacije; 
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- avtoriteto imaginarnega lika, skladno s procesom psihofizičnega razvoja, zamenja z 

avtoriteto simbolne zahteve, podkrepljene z racionalno utemeljitvijo; 

- spodbujati širitev otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami; 

- spodbujati otrokovo sposobnost moralnega razsojanja in avtoriteto postopoma 

preusmerjati na depersonalizirane objekte identifikacije; 

- podpirati otrokovo moralno in mišljenjsko osamosvajanje; 

- otroka postopoma vključevati v procese dogovarjanja in odločanja o skupnih pravilih 

bivanja in reševanja problemov (Kroflič 1997, 68–69 v Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Avtoritativen stil vzgoje vodi do neodvisnosti otrok, le-ti so samozavestni, do vrstnikov 

prijazni, s starši radi sodelujejo, njihova motivacija je izražena v večji meri kot pri otrocih 

drugih vzgojnih stilov (Lamborn et al. 1991 v Jurič 2009). Ravno tako je avtoritativni vzgojni 

slog povezan z boljšimi akademskimi dosežki otrok, večjo kompetentnostjo, avtonomijo in 

bolj pozitivno samopodobo. Pri otrocih iz avtoritativnih družin je tudi manj deviantnosti in 

več konstruktivne orientiranosti k vrstnikom (Smetana 1995 v Jurič 2009). 

 

Starši, ki izvajajo ta vzgojni pristop, imajo do svojih otrok topel in čustven odnos, jih 

spodbujajo pri izražanju mnenj in občutij. Imajo visoko izraženo tako starševsko toplino kot 

kontrolo, spodbujajo komunikacijo otrok–starši (Buri 1989 v Jurič 2009). Starši svoje 

odločitve pojasnjujejo, njihova disciplina pa je prežeta s toplino, fleksibilnostjo in odkritostjo 

(Jurič 2009). 

 

Pri avtoritativni vzgoji gre potemtakem za tiste starše, ki vsebujejo vse pomembne 

komponente starševstva – sprejemajo otroka, mu predstavljajo model, pričakujejo določene 

dosežke, ga bodisi nagradijo/kaznujejo in so pri usmerjanju otroka direktni. Pomembno je, da 

avtoritativni starši otroku posvečajo dovolj pozornosti, da raste v prijetni družinski klimi, ki 

mu omogoča redno izpopolnjevanje svojih sposobnosti (Fontana 1995 v Jurič 2009). 

 

Kljub temu da tega vzgojnega stila nikakor ne morem označiti kot zlato sredino prej opisanih 

vzgojnih stilov, pa lahko rečem, da je tak način vzgajanja najbolj donosen in prijeten za 

otroka. Otrok je tako vzgajan s prijetno toplino in ljubeznijo, a hkrati se zaveda avtoritete in 

ima pravilno postavljene meje, da se lahko razvije v avtonomno, samostojno osebnost. Starši, 

ki pa vzgajajo na tak način, so deležni spoštovanja svojih otrok in z njimi lahko navežejo 

pristen odnos, ki bo funkcioniral še dolgo po tem, ko otrok ne bo več zgolj otrok. 
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4 PASTI MODERNEGA STARŠEVSTVA 
 

 

Ljubezen, zakon in kmalu je tu otrok. Tako preprost je bil prevzem starševske vloge še pred 

nekaj desetletji. V zadnjih desetletjih pa je prišlo prav do dramatičnih sprememb. Ljudje, ki se 

danes odločajo za otroke, tega zanesljivo ne počnejo zato, ker bi imeli zaradi njih kake 

materialne prednosti ali koristi. V ospredje stopijo drugi motivi za starševstvo, ki sodijo 

predvsem med emocionalne potrebe staršev. Danes imajo otroci predvsem »psihološko 

funkcijo koristnosti« (Fend 1988 v Ule in Kuhar 2003, 57). 

 

V odnosu z otrokom želijo ljudje namreč odkriti in izraziti svoje sposobnosti in potrebe po 

potrpljenju in mirnosti, skrb za druge, zmožnost vživljanja, nežnosti, odprtosti, bližini, ki jih 

boleče pogrešajo v znanstveno-tehnični civilizaciji. V starševstvu iščejo tudi komplement k 

svojemu poklicnemu svetu, kjer enostransko dominira instrumentalni um in so čustva po 

večini moteča. Otrok nam pomaga uravnotežiti življenje. Tako nastopa otrok kot nekakšna 

»naravnost« v vse manj naravnem okolju. Obenem pa so to velika pričakovanja. Starši s tem 

veliko pričakujejo od svojih otrok (Ule in Kuhar 2003). 

 

Pričakovanja, zahteve, pravila. Vse to in še več se danes vrti okoli staršev pa tudi tistih, ki 

bodo to v bližnji prihodnosti postali, hkrati pa se to tudi prenaša na otroke. Pasti modernega 

časa je veliko, še posebej za starše in posledično za njihove otroke. V diplomski nalogi se 

osredotočam predvsem na tiste, za katere menim, da so se glede na preteklost najboj 

spremenile in danes predstavljajo največje pasti modernega starševstva, v katere se starši 

najpogosteje ujamejo in katerih posledice so najbolj opazne. 

 

4.1 Padec avtoritete staršev 

 

Beseda avtoriteta ima v slovarjih različne pomene. V slovarju tujk (Travzes 2002 v Peček 

Čuk in Lesar 2009) lahko vidimo, da ima ta pojem več različnih pomenov: 

- ugled, veljava; vpliv, izhajajoč iz duševne ali moralne pomoči; 

- oblast; (pre)moč, veljavnost; 

- figurativno veljak, vplivna oseba; 

- priznan strokovnjak. 
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Na podlagi te definicije lahko rečem, da avtoriteta ni vedno nekaj omejujočega, 

zapovedujočega, grozečega, temveč je avtoriteta lahko tudi nekdo, ki ima ugled, veljavo, je 

vpliven in priznan (Peček Čuk in Lesar 2009). 

 

Spet drugi avtorji avtoriteto delijo na dva tipa (Winch, Gingell 2008, 16; Gogala 2005, 96-98 

v Peček Čuk in Lesar 2009): 

- biti na poziciji avtoritete, na oblasti oz. imeti moč; 

- biti avtoriteta. 

 

Tradicionalno so starši (kot vzgojitelji) avtoritete v obeh pomenih besede: imajo pravico, da 

zagotovijo, da se podrejeni pol trdno drži njihovih želja in zahtev, na tak položaj pa so bili 

postavljeni, ker imajo znanje, ki naj bi ga prenašali naprej (Peček Čuk in Lesar 2009).  

 

Kroflič (1997b, 54) opiše avtoriteto zelo nazorno:  

Avtoriteta je eden temeljnih pedagoških pojmov, ki pojasnjujejo vzgojna načela in načela 

otrokovega moralnega razvoja. Brez nje si ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov, saj 

je vzgoja vedno določena oblika vodenja otroka ter določanja/razkrivanja vrednostnih 

okvirov (paradigem), ki so podlaga človekovi načrtni dejavnosti, avtoriteta pa je tista 

moč, ki nam omogoča vplivati na otrokov razvoj. 

 

Kot je opaziti, Kroflič (1997b) meni, da je avtoriteta kot moč vplivanja za vzgojo nujno 

potrebna, a hkrati nevarna. Iz tega lahko v povezavi z avtoriteto v vzgoji izpostavim dva 

ključna paradoksa: kako z avtoriteto, ki vedno pomeni obliko podrejanja, vzgojiti samostojno, 

svobodno osebnost; in nasprotno, ali demokratizacija odnosov, ‘ukinitev avtoritete’ sploh 

lahko vodi do vzgoje svobodnega subjekta (Kroflič 1997, 17, 18 v Vodopivec Kolar 2010).  

Peterson, Bush, Wilson in Hennon (2005 v Kuhar 2010) so med redkimi avtorji, ki so 

avtoriteto staršev bolj ali manj jasno definirali in koncept dosledno uporabljali v svojem 

empiričnem delu. Avtoriteto so definirali iz perspektive otrok kot »mladostniško percepcijo 

kompetenc in virov lastnih staršev« (prav tam, 179 v Kuhar 2010). Poudarili so, da jo ločujejo 

od t. i. socializacijskih vedenj staršev, kot tudi od čustvene navezanosti med starši in otroki 

(Kuhar 2010). 

 

Robi Kroflič (2010), ki se je veliko ukvarjal s pojmom avtoritete v vzgoji, v svojem novejšem 

delu ugotavlja, da avtoriteta še vedno velja za enega osrednjih pedagoških fenomenov, ki 
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nekako barva vsebino drugih plasti vzgoje, tudi kadar ni neposredno teoretsko opredeljena. 

Dobesedno jo razlaga tako: »Pojem »avtoriteta« izvira iz latinskih izrazov »auctor«, ki 

pomeni množitelj, ustanovitelj, svetovalec, dostojanstvenik, učitelj, zastopnik in vzor, in 

»actoritas«, ki pomeni oblast, veljava, ugled, vpliv« (Bradač 1990, 59 v Kroflič 1997a, 13).  

 

Kmalu po drugi svetovni vojni so se začele širiti številne diskusije o permisivni vzgoji, le-te 

pa so nudile različne odgovore na vprašanje avtoritete v vzgoji (Bastič Zorec 2003). Teorija 

vzgojnih stilov staršev (Baumrind 1966; 1967; 1971 v Kuhar 2010) avtoriteto staršev sicer 

pojmuje kot pomembno značilnost odnosa med staršem in otrokom, a se ne ukvarja s 

konceptualizacijo le-te. V središču tega (konfiguracijskega) pristopa sta identificiranje in 

opisovanje praks staršev, ki vodijo do določenih otrokovih vedenj. Konfiguracija praks, 

značilna za posamezni avtoritetni tip, presega vprašanje avtoritete (oz. vprašanje 

individualnih, specifičnih dimenzij na sploh) in vključuje še druge značilnosti starševanja, kot 

so skrb (toplina in vključenost), stil komuniciranja in razvojne zahteve (Baumrind 1967 v 

Kuhar 2010). 

 

Primerjava med različnimi razvojno-psihološkimi pristopi pa sugerira, da so v ozadju 

različnih konceptov regulativnih praks staršev različne razsežnosti koncepta avtoritete, ki je v 

vseh teh pristopih bolj ali manj prikrit ali ni jasno konceptualiziran (Kuhar 2010). 

 

Konec koncev lahko rečem, da imajo starši legitimno avtoriteto in formalno moč nad otroki 

že zaradi svojega statusa zakonitega skrbnika do določenega leta. Že družbena pričakovanja 

jih pritiskajo, da avtoriteto tudi izvajajo. Vendar pa zlasti novejši sociološki teksti opozarjajo, 

da formalni položaj staršev kot avtoritet (ali zgolj njihov privilegirani dostop do virov) in 

javni pritisk nista dovolj za otrokovo prepoznavanje staršev kot avtoritete. Kot se je izrazil 

Giddens (2000 v Kuhar 2010), morajo starši dandanes svojo avtoriteto vedno znova 

zagovarjati oz. upravičevati, vsaj z argumentiranjem svojih dejanj. Z naraščajočo starostjo 

otrok se nuja, da starši argumentirajo svoje zahteve, še povečuje (Baumrind 1968; 1996 v 

Kuhar 2010). 

 

Nekako lahko z rahlim prezirom trdim, da se danes starševska avtoriteta slabi. To je 

nakazoval Lasch že leta 1986: »Starši odstopajo od svoje avtoritete, kar prej povečuje kot 

blaži otrokov strah pred kaznijo, hkrati pa krepi, bolj kot kdajkoli, poistovetenje kaznovanja s 

svojevoljnim, uničujočim nasiljem« (Lasch 1986, 205 v Salecl 2010, 137). Vse to je res. 
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Starši niso več tisti, ki s svojo avtoriteto vzgajajo otroke in na njih prenašajo neke norme in 

moralna pravila. Danes je preveč drugih družbenih institucij, ki vzgajajo otroke (šole, vrtci, 

zdravstvo in drugi), s tem pa se na žalost prav tako krha avtoriteta staršev. 

 

4.2 Postavljanje mej 

 

»Občutek krivde se zmanjša in samozavest dobiva najboljši temelj za razvoj takrat, ko odrasli 

vodijo in določajo »barvo« odnosa« (Jull 2008a, 11). Prav tako pa imajo tudi otroci najraje, 

kadar meje postavljajo in kadar odločajo odrasli/starši, seveda pa je zelo pomembno, na kak 

način se odločajo. »Starši, ki so si na jasnem o lastnih mejah in identiteti, s tem avtomatično 

ponujajo otroku odnos, do katerega se lahko jasno opredeli« (Čačinovič Vogrinčič 1998, 167–

168). 

 

Meje in pravila so namreč bistvenega pomena za zdrave odnose. Uporabljamo jih zato, da v 

odnosih z drugimi poskrbimo zase in da v življenju ohranimo red in zdravo pamet. 

Izključujejo potrebo po tem, da bi koga žalili, ga nadvladovali ali se norčevali iz njega. 

Predstavljajo pogoje, v katerih smo v razreševanju določenega problema pripravljeni 

sodelovati ali nadaljevati s sodelovanjem. Povedo nam, kakšne izbire imamo na razpolago. 

Lahko predstavljajo tudi pogoje, s katerimi dovolimo, da se nekaj zgodi ali poteka v takšnem 

obsegu, kot ga sami zmoremo. Meje nam pomagajo, da prevzamemo odgovornost za svoje 

izbire in da ne prevzamemo odgovornosti za dejanja drugih. Če mej in pravil ni, nam lahko 

otroci storijo kaj zelo neprijetnega ali tudi mi to lahko storimo njim (Žgavc 2000). 

 

Rijavec Klobučar (2005) pravi, da otroci potrebujejo meje, pa ne zato, da bi jih nadzorovali, 

ampak zato, da se v tem svetu ne izgubijo. Da se počutijo varne. Avtorica tudi opozarja, da se 

morajo starši zavedati, da v še tako brezupni situaciji, polni nemoči, jeze in obupa, ni vse 

izgubljeno. Ravno nasprotno. Takrat otrok na nenavaden način opozarja, da potrebuje starše 

oz. da potrebuje nekoga, ki mu bo postavil okvir, znotraj katerega se bo lahko gibal. 

 

Meje so hkrati konec in začetek poti. Nekaj časa dajejo varnost, nudijo zaščito in cilj, ki vabi 

k temu, da se onstran meja razgledamo za novimi potmi in smermi. Meje omogočajo bližino 

in oddaljenost, zaupanje v doseženo in vero v novo, ločitev od običajnega in približevanje 

neznanim razsežnostim, spremenjenim izzivom in ponovnim preizkušanjem meja (Rogge 

2000). 
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Kako pa je danes s postavljanjem meja? Zdi se, da lahko potegnemo črto od zloma avtoritete 

do neuspešnosti pri postavljanju meja. Jull (2008a) pravi, da imajo starši že od nekdaj težave, 

kako pripraviti otroke do tega, da spoštujejo omejitve, ki veljajo v družini za vedenja in 

osebno izražanje. Današnji starši niso nobena izjema. Namreč, ko je družba postajala bolj 

raznolika, se je vrzel med družinskimi in družbenimi mejami poglabljala, in njihovo 

postavljanje je postalo težje. Če pa pogledamo z druge plati, je postavljanje meja danes enako 

težavno kot pred dvema desetletjema, kajti večinoma se postavljajo tako, da prizadevajo 

integriteto otrok. Posledica pa je, da se otroci ne naučijo spoštovati integritete drugih.  

 

Nekoč je bil ideal položaj, v katerem nikoli ne pride do odkritega konflikta. Kdor ni 

sodeloval, ga je doletelo fizično nasilje ali pa mu je bila že tako okrnjena osebna svoboda še 

bolj omejena (Jull 2008b). Danes pa temu ni več tako. Starši iščejo nove načine, kako 

postavljati meje in da se jih bodo otroci držali. Nekateri starši vzgojo vodijo z demokratičnimi 

načeli in razpravami, ki trajajo neskončno dolgo, kar pa je za starše utrujajoče in tudi 

obremenjujoče. Spet drugi vso odgovornost in vodenje prepustijo kar otrokom, kar prav tako 

ne more imeti nikakršnih pozitivnih posledic. Tretji prevzemajo odgovornosti le za določene 

pomembne odločitve, kar ne vodi do dobrih rezultatov (Jull 2008b).  

 

Iz tega sledi, da je najbolj pomembno, da se starši zavedajo, da v družini odločajo starši in da 

za kakovostne interakcije med njimi in otroki prav tako stojijo oni sami. Pogosta napaka, ki jo 

delajo starši v interakciji z otroki, je, da krivdo pripišejo otrokom, pogosto z uporabo 

destruktivnih sporočil. Toda, bolj kot se otrok počuti krivega, težje se mu bo posrečilo ravnati 

prav (Jull 2008b). 

 

Otroci meje preizkušajo in preverjajo. Prekoračitve meja kažejo na njihovo željo po jasnosti 

in odločnosti. Kadar se otrok sooča z mejami, spoznava meje svojih trenutnih zmožnosti. 

Postavljanje meja ni enostavno, vendar veliko bolj razbremenjuje starše. Otroci velikokrat 

bolj cenijo starše, ki postavljajo meje, kajti v nasprotnem primeru so starši tisti, ki jim 

ukazujejo njihovi otroci. Meje so del temelja, na katerem se gradijo odnosi med starši in 

otrokom (Gorenjak 2009). 

 

Torej, kadar starši prepustijo vodenje družine in postavljanje meja otrokom, to nikakor ni 

dobro za otroka. Takim zahtevam namreč ni kos noben otrok. Posledica je, da otrok postane 

bolj ali manj hiperaktiven in zmeden, kar privede tudi do tega, da njihove trenutne želje in 
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potrebe popolnoma prevzamejo nadzor nad družinskim življenjem – ne zato, ker bi otroci 

hlepeli po moči ali ker bi jim takšno stanje ustrezalo, ampak kratko malo zato, ker starši ne 

postavljajo svojih mej in ne poskrbijo sami za svoje potrebe (Jull 2008b). 

 

Dandanes se starši velikokrat radi izrazijo, da »njihov otrok preizkuša svoje meje«, a v resnici 

le pogreša stik. Odgovornost staršev je namreč, da otrok zaščiti svoje meje. Ko otrok doživi, 

da odrasli spoštujejo njegove meje, se tudi on nauči spoštovati meje drugih. Če pa kdo krši 

otrokove meje, bo po vsej verjetnosti tudi sam kršil meje drugih. Tako se bo zaprl vase ali 

prešel v samodestruktivno vedenje (Jull 2008b). 

 

Sodobni starši nenehno iščejo ravnotežje med strogostjo in popustljivostjo. Rogge (2000, xi) 

pravi tako: »Postavljanje meja je proces, ki poteka vse življenje. Pri tem so napake dovoljene. 

To so zaželena darila, s pomočjo katerih posameznik pridobi nove izkušnje.« S tem se 

strinjam tudi sama, vendar na žalost vse prevečkrat vidim, kako starši, nezmožni postaviti 

meje svojim otrokom, »zavračajo ta darila« in enostavno ne naredijo nič ali pa veliko 

premalo, da bi na primeren način uokvirili svoje otroke in jim s tem izkazali, kako zelo radi 

jih imajo, da to delajo za njih, za njihovo prihodnost. 

 

4.3 Razvajenost 

 

Razvajenost izraža pretirano zaščitništvo ali nadomešča nepovezanost v skupnem življenju. 

Kdor razvaja, povzroči pri otroku zastoj in ga ne spodbuja, da bi se izpostavil novim izzivom. 

Pušča ga brez usmerjenosti in povezave (Rogge 2000).  

 

Pomen besede razvaditi: raz-vaditi ima nasproten pomen od vaditi. Vaditi pomeni nekaj 

ponavljati, utrjevati naučeno snov, da bi jo dobro obvladali, da bi prišla »v navado«. Vajenec 

pa je nekdo, ki se za nekaj uči, nekaj vadi. Slovar slovenskega knjižnega jezika (Žorž 2002, 5) 

razlaga razvajenost tako: »Način vzgoje, ki ne vodi k temu, da bi se otrok naučil (navadil) 

osnovnih pravil, omejitev, navodil spoštovati te omejitve, ampak vodi k nasprotnemu učinku, 

k nesprejemanju pravil, omejitev.« 

 

Kadar v vsakdanjem pogovoru govorimo o razvajanju, imamo pogosto v mislih materialno 

razvajanje, razvajanje z materialnimi dobrinami (Žorž 2002). Avtor se sprašuje tudi, ali je bilo 

vedno tako ali je tako le danes, a dodaja, da če le nekoliko natančneje prisluhnemo ljudski 
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rabi besede razvajati, razvajen, vidimo, da ne gre le za materialno razvajanje. Kajti lahko 

rečemo tudi, da je razvajen tisti, ki npr. težko prenese vsak običajen napor, vsako neznatno 

bolečino, preizkušnjo, izgubo, ki se težko prilagodi spremembam v navadah, svoji socialni 

vlogi in podobno (Žorž 2002). 

 

Specialna pedagoginja Irena Gorenjak (2009, 29) razlaga, kako se razvajenost kaže:  

Kadar starši otroka preveč varujejo in zaščitijo pred vsakimi nevarnostmi in razočaranji, 

pride do tega, da si otrok ne pridobi potrebnih življenjskih izkušenj. Kljub temu da je 

takšen otrok ljubljen, zaščiten in lepo vzgojen, je pogosto nesrečen, anksiozen ali jezen 

(Konrad in Walecia 2005). Kot pravi psihologinja Maggi Manen, so takšni otroci pogosto 

diagnosticirani kot otroci z emocionalnimi, vedenjskimi in drugimi psihološkimi 

motnjami. Ko pride takšen otrok iz domačega »prevarovanega« okolja, se enostavno ne 

znajde med vrstniki in drugimi odraslimi. Težave ima pri interakciji z drugimi otroki in 

učitelji, saj težko funkcionira brez starševske pomoči. 

 

Bogdan Žorž (2002) se dotika tudi tega, koliko je danes govora o razvajenosti. Meni, da v 

strokovni literaturi zaman iščemo knjigo, ki bi govorila o razvajenosti. Sicer v pedagoški literaturi 

najdemo obilo opozoril o razvajanju in o tem, kako razvajanje škoduje (razen v tisti literaturi, ki 

bolj ali manj prikrito podpira permisivno vzgojo, ki razvajenosti ne priznava), v klinično 

psihološki in psihoterapevtski literaturi pa praktično nič. Kot da bi razvajenost ne bila 

psihoterapevtski problem. In ker razvajenost je problem, tako psihoterapevtski kot tudi družben 

nasploh, pa je kar nekaj avtorjev spregovorilo o tej delikatni tematiki. 

 

Psihoterapevtka Lukas (2001) nedvoumno opisuje, kako razvajanje povzroča zelo podobne kvarne 

vplive na osebnost kot utesnjevanje. Pravi, da je nekaj posebnega, kako razvajeni otroci postanejo 

naravnost zasvojeni z željo, da bi jim posvečali čedalje več pozornosti; ne glede na to, da po 

navadi obvelja njihova, se navadijo na sprejemanje pretirane naklonjenosti, ki se razlikuje od 

navadnih meril. Zato je zmotno prepričanje, da vsak otrok, ki ima rad ljubkovanje, ki bi bil 

najrajši zmeraj v središču pozornosti in ki brez premora zahteva vzgojiteljevo pozornost, v 

vsakem primeru čuti potrebo po nadomestni pozornosti, da ga torej zanemarjajo starši; lahko pa je 

tudi nasprotno, da je namreč otrok razvajen in zahteva tem več pozornosti, čim več je je že 

deležen (Lukas 2001 v Žorž 2002). 

 

Tudi Gorenjakova (2009) v svojem članku nameni nekaj besed razvajenosti, in sicer vzroku, 

zakaj starši razvajajo svoje otroke. Pravi, da so vzroki različni. Lahko je vzrok ta, da 
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poskušajo starši otroka čezmerno obvarovati, zaščititi pred nevarnostmi, ogroženostjo oz. 

razočaranji. Staršem se otrok smili, zato delajo namesto otroka stvari, ki jih zmore sam. 

Problem so tudi ločene družine, ko otrok živi z enim izmed staršev, običajno z materjo. 

Seveda to še nikakor ne pomeni, da bo razvajen, vendar vzgojni vzorec matere se običajno 

razlikuje od očetovega. 

 

Tako je več možnosti, da pride do razvajanja, saj se otroku poskuša vsak starš prikupiti s 

svoje strani. Kot vzrok razvajanja bi lahko navedli tudi, da se danes veliko govori o 

otrokovih potrebah. Tako imajo ali imamo starši že kar slabo vest, če otroku ne kupimo 

kakšne igrače ali stvari, saj smo npr. prebrali v reviji, kako je ta igrača pomembna za 

otrokov razvoj. Tudi s televizijskih reklam nam kar naprej sporočajo, kaj vse mora imeti 

otrok, da bo njegov razvoj normalno potekal. Tako se starši znajdejo v precepu; svojega 

otroka bi radi vzgojili v samostojnega in neodvisnega odraslega človeka, po drugi strani 

pa bi radi uresničili vsako otrokovo željo oz. »potrebo«, ki v resnici ni prava potreba 

(Gorenjak 2009, 28). 

 

Tudi Diane Ehrensaft (1997, 3) pravi, da se na starše obračajo kritiki, ki pravijo tako: »Vaš 

problem je, da ste preveč prizanesljivi do svojih otrok. Razvajate jih. Zasipate jih z 

materialnimi dobrinami, odobrite vsaki njihovi muhi, nikoli ne rečete ne in vpisujete jih na 

moderne šole, tudi če si tega ne morete privoščiti.« V tej luči so sodobni starši označeni kot 

lebdeči skrbniki, ki skačejo sem ter tja, da bi zadovoljili otrokove potrebe in svoje otroke 

nadvse obožujejo, tudi na način, kot da nikoli več ne bodo videli »male Mirande na velikem 

kolesu«. Starši pogosto otrokom ponujajo prijateljstvo namesto vodenja. Svoje otroke 

obravnavajo kot prince in princese in jih pripravijo za »uspeh«, še preden zapustijo porodni 

kanal (Ehrensaft, 1997). 

 

Za razumevanje psihološke opredelitve razvajenosti, ki jih je podrobneje in še bolj 

poglobljeno opisal Žorž (2002), so pomembni predvsem trije vidiki:  

1. TELESNI RAZVOJ – razvajenemu otroku starši nudijo vse udobje, odrašča torej v 

razmerah, ki naj bi omogočale kar najbolj zdrav telesni razvoj. Mamica prične 

razvajati otroka že v zibelki in potem naprej skozi vsa njegova obdobja odraščanja. 

Vse samo zato, da bi bil njegov razvoj zdrav. Vendar so vsa ta pričakovanja zmotna, 

enostranska, ozka. Pogosto niso povsem mamina, ampak jih mama »prevzame« iz 

reklam za otroško hrano, oblačila, plenice …, ki pa skrbijo predvsem za svoj dobiček. 
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Otrokov organizem pa ima ob takšni zunanji skrbi zelo malo možnosti, da razvije svoj 

obrambni sistem. Kajti v genih je verjetno zapisan način, kako se učiti obrambe proti 

zunanji nevarnosti, vsak posameznik pa mora sam razviti način, obrambe se mora 

naučiti. Učenje poteka predvsem tako, da se organizem spopade z nevarnostmi in se 

jim upre. Razvajen otrok pa je prikrajšan za možnost, da razvije te obrambne 

sposobnosti. Podobno področje je tudi učenje prehranjevalnih sposobnosti. Razvajen 

otrok se ne nauči izkoriščati tudi bolj skromne, strukturno neustrezne hrane. Hrane 

namreč vselej dobi v izobilju, zato se ne nauči prenašati lakote – in zato se tudi ne 

nauči, kako preživeti v morebitnih skromnejših razmerah. Poleg tega se nauči, da za 

njegovo hrano skrbijo drugi, saj skrb za hrano in preživetje ni njegova skrb. Podobno 

je tudi s toploto. Otrok, pri katerem je mama vedno pazila na neko pravilno 

temperaturo v prostoru, je neodporen na temperaturne spremembe in zaradi njih 

zboleva. 

2. SOCIALNI RAZVOJ – otrokov socialni razvoj se prične v prvih stikih z mamo, ko 

začne spoznavati, da on in mama nista (več) eno. Z mamo začne vzpostavljati stik in 

preko stika komunikacijo. Zdrav odnos je tisti, v katerem otrok postopoma odkriva 

samega sebe kot samostojno bitje (jaz) in mamo kot drugega (ne-jaz). Še vedno pa je 

pomembno, da velik del časa preživi v povezavi z mamo, v tesnejši povezavi, ko so 

meje zabrisane (konfluenca ali fuzija). Na ta način se uči več stvari: da lahko zapusti 

to konfluenco in se potem vanjo spet vrne; da lahko mama sama prekine konfluenco in 

ga zapusti, brez nevarnosti zanj, saj mama kasneje spet postavi stik nazaj. Uči pa se 

tudi, da se to ne zgodi vedno po njegovi želji. Za mamo pa potem v ta odnos vstopajo 

še drugi: oče, nato postopoma še drugi. Na ta način otrok spoznava že v najnežnejši 

dobi osnovno zakonitost odnosov med ljudmi, osnovno zakonitost komunikacije, ki jo 

sestavljata stik in umik. Starši, ki pa otroka razvajajo, se mu poskušajo predstaviti v 

neki idealni podobi. Predstavijo mu povsem prijazno okolje, vselej pripravljeno na stik 

z njim, da mu zadovolji njegove potrebe. Otrok tako doživlja svoje starše kot okolje, 

ki je »ustvarjeno zgolj in izključno zanj«. Ne nauči se prepoznavati situacij, ko starši 

niso pri volji, da bi zadovoljevali njegove potrebe. In otrok potem takšno situacijo 

razume kot nekakšno napako, spodrsljaj. Njegova podoba idealnih staršev pravzaprav 

ni ideal, ampak nekak izkrivljen ideal, bolj karikatura ideala. V procesu odraščanja 

razvajen otrok to karikirano podobo idealnih staršev prenese na širše socialno okolje. 

Razvajen otrok zato ne more vzpostaviti zdravih socialnih stikov v okolju. Obnaša se, 

kot da je vse okrog njega ustvarjeno samo zato, da izpolnjuje njegove želje, potrebe, 
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pričakovanja. Razvajen otrok tudi ni navajen napora, zato pričakuje, da se bo okolje 

odzivalo na njegove pobude, ne da bi v to vložil napor, saj le-tega ni zmožen. 

Opažamo pa tudi, da so razvajeni otroci nedružabni, netolerantni, zahtevni do okolja, 

zamerljivi, v skupini ne zmorejo ustvarjalnega sodelovanja, ne znajo se podrejati 

skupnim pravilom; 

3. ČUSTVENI RAZVOJ – vso bogastvo čustev, ki dajejo našemu življenju polnost, 

smisel in lepoto, ki nas usmerjajo in motivirajo, ki naš svet spreminjajo v pisan 

mozaik prijetnih in neprijetnih dogajanj, se pri otroku razvije postopoma. Za razvoj 

otrokovih čustev je pomembno »čustveno ozračje«, v katerem otrok odrašča. 

Pomembno je, kakšne možnosti ima za prepoznavanje in izražanje čustev, za 

prepoznavanje učinkov, ki jih imajo njegova čustva na druge. Večina staršev dandanes 

že prav dobro ve, kako pomembno je, da ima otrok možnost izražanja svojih čustev. 

Žal se pa premalo zavedajo, kako pomembno je, da ima otrok možnost učenja 

učinkov, vplivov svojih čustev na druge, na okolje. In prav to je ključno vprašanje 

razvajanja. Starši, ki otroka razvajajo, mu dopuščajo možnost, da čustva izraža, na 

njegova čustva pa se ne odzivajo ustrezno. Ko se v otroku prebudi neka potreba ali 

želja, se normalno vzbudijo čustva, ki delujejo motivacijsko, ki ga vodijo proti 

zadovoljitvi. Tako se pri razvajenem otroku pojavi žalost, ki ni pristna. Začne jokati in 

pričakuje od staršev, da mu jo bodo izpolnili. Razvajen otrok ima zelo malo možnosti, 

da bi v svojem domačem okolju preverjal, preizkušal, kako njegova različna čustva 

delujejo na druge, na okolje, v povezavi z njegovimi potrebami in željami. Ob tem pa 

njegova čustva izgubljajo globino, intenziteto in naboj. Njegova čustva vse bolj 

izgubljajo motivacijski pomen, ali tega pomena sploh ne pridobijo dovolj. 

 

Dotaknimo se še razširjenosti tega pojava. Namreč, kljub temu da zadnje čase veliko več 

govorimo o razvajenosti, noben inštitut še ni opravil temeljitejše raziskave tega vprašanja niti 

ni razvil nobenih instrumentov, s pomočjo katerih bi lahko razvajenost merili. Na razširjenost 

razvajenosti lahko danes le sklepamo iz drugih virov in podatkov, to so predvsem sporočila 

medijev. Pogosto namreč slišimo in beremo o nasilju v takšni ali drugačni obliki med 

mladimi. Danes vemo, da takšni, delikventni otroci prihajajo iz navidezno urejenih družin. To 

pa niso družine, ki bi imele nižji socialno-ekonomski status ali bi se spopadale z 

alkoholizmom. Obstaja še vprašanje, kolikšen delež ima pri tem razvajenost (Žorž 2002). 
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Prav tako se vedno več učiteljev pritožuje, da so otroci neobvladljivi, da motijo pouk, imajo 

nespoštljiv odnos do učiteljev in ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Ta pojav se vse bolj širi v 

naših šolah, in zanimivo, vse bolj se pomika v nižje razrede osnovne šole. Na drugi strani pa 

tudi ugotavljamo, da je avtoriteta učiteljev vse bolj razvrednotena. Tudi tukaj se postavi 

vprašanje, kolikšen je delež razvajenosti (Žorž 2002). 

 

O težavah zaradi razvajenosti govori veliko strokovnjakov – vzgojitelji, učitelji, voditelji 

delavnic za mlade ... Otroke je namreč vse težje voditi, vse težje motivirati za delo, vse manj 

stvari jih zanima. Zato se zdi, da je razvajenost danes precej razširjen pojav. Kljub temu pa 

ostaja razvajenost tabu tema (Žorž 2002). 

 

4.4 Protektivno otroštvo 

 

V sodobnosti je otroštvo sfera zaščitenosti in nedolžnosti, ločenosti od politične sfere, javne 

sfere in od dela. Vse te pojme združujemo pod izrazom »protektivno otroštvo«, ki je danes 

prevladujoči družbeni konstrukt v zahodnih kulturah (Zidar 2003). 

 

V postmodernosti se vedno bolj intenzivira pozornost do blaginje otrok. V številnih 

segmentih se skupaj s hitrim spreminjanjem družinskega življenja in družbenih pogojev 

nasploh spreminja tudi otroštvo in njegovi pomeni. Proces spreminjanja otroštva skozi 

njegovo intenziviranje v postmodernosti lahko označimo s pojavom protektivnega otroštva, ki 

vključuje številne aktivnosti in prakse, ki izražajo vedno bolj intenzivno skrb za otroke, 

njihovo blaginjo, izobraževanje ipd. (Švab 2001). 

 

Protektivno otroštvo pa ni nov, postmoderen fenomen, ampak ima zametke v konstruiranju 

modernega otroštva, še posebej pa v obdobju po drugi svetovni vojni, ko se ponovno 

razmahne ekspertno (medicinsko in psihološko) svetovanje materam in poudarjanje 

»dobrega« materinjenja in »pravilnega« vzgajanja otrok (Roberts 1996, 140 v Švab 2001). 

 

Če pogledam, kje se začne pot protektivnega otroštva, lahko kaj hitro ugotovim, da se pojav 

protektivnega otroštva začne že v maternici. Nove medicinske tehnologije, na primer 

ultrazvok, omogočajo bodočim staršem videnje in vedenje o poteku nosečnosti in aktivno 

udeležbo. Otroštvo pa je danes močno nadzorovano obdobje, tudi z vse intenzivnejšim 

nadzorovanjem in strukturiranjem otrokovega časa, ki je vse prej kot romantizirana podoba 
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brezskrbnega otroštva. Pozno moderna časovna intenzivnost ima pomembne posledice tudi za 

otroštvo. Otroci se s pomočjo starševskega nadzora vedno mlajši vključujejo v intenzivno 

vsakdanje življenje, ki povzroča t. i. sindrom otroške naglice (Švab v Rener et al. 2006). 

 

Protektivno otroštvo pomeni tudi ustvarjanje diskurzivnega prostora, znotraj katerega so 

otroci percipirani kot individuumi, katerih avtonomijo je treba varovati in ohranjati, hkrati pa 

vključuje tudi nasproten proces razlikovanja otrok od odraslih in povečanega nadzora nad 

otroki (James, Jenk in Prout 1998, 6–7 v Rener et al. 2006). Otrok ostaja razumljen v atributih 

odvisnosti, ki se vse bolj podaljšuje v mladost (podaljšana mladost) in širi z daljšanjem 

seznama potreb, ki naj bi jih imeli otroci. Pojav protektivnega otroštva je del procesov 

individualizacije, oblikovanja »refleksivnega projekta sebstva« (Giddens v Švab v Rener et al.  

2006, 80) oz. intenziviranje zahtev sodobnega sveta. 

 

Dejstvo je, da protektivno otroštvo vpliva tudi na spreminjanje družinskih struktur. Erozija 

očetovske avtoritete zelo spremeni modernistično družinsko strukturo po spolu in starosti, kar 

se kaže tudi v spreminjanju vzgojnih praks. »Medtem ko so staršem v preteklosti priporočali, 

naj otroke učijo discipline, spoštovanja in uboganja in naj z njimi vzpostavljajo distancirane 

odnose, pa se od modernih staršev zahteva, da so amaterski učitelji in psihologi, ki aktivno 

skrbijo za otroke« (Wetherell, v Muncie et al. 1995, 238 v Švab 2001, 142).  

 

Protektivno otroštvo prav tako nad otroki vzpostavlja nove razsežnosti starševskega nadzora, 

ki se sicer od klasičnih, na disciplini, kaznovanju in spoštovanju utemeljenih metod vzgoje 

močno razlikujejo, s tem pa nadzora ne odpravljajo. Nadzor kot vzgojno prakso nekateri 

avtorji povezujejo s konceptom toksičnih staršev (Coontz 1992; Forward v Giddens 2000 v 

Švab 2001). Pomemben vidik starševskega nadzora se zdi preprečevanje otrokom, da bi se 

razvili v avtonomne posameznike, ki bi po Giddensu bili sposobni vzpostaviti čiste odnose 

(Giddens 2000, 114 v Švab 2001). 

 

V postmodernosti postaja starševstvo vedno bolj odgovorna naloga, zato je odločitev imeti 

otroke vedno težja (Beck, Beck-Gernsheim 1999, 108 v Švab 2001). Zvišujejo pa se tudi 

imperativi starševstva:  

 

Tako ni več dovolj sprejeti otroka takšnega, kakršen je, z vsemi njegovimi fizičnimi in 

mentalnimi posebnostmi in pomanjkljivostmi ... Pomembno je, kolikor je le mogoče 



Rataj, Tjaša. 2015. Pasti modernega starševstva. Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega 
programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

36 

korigirati te pomanjkljivosti (škiljenje, jecljanje, mokrenje postelje) in spodbujati 

razvijanje sposobnosti (moda učenja igranja klavirja, učenje jezikov v poletnih šolah, šole 

tenisa na poletnih in smučanja na zimskih počitnicah (Beck, Beck-Gernsheim 1999, 129 

v Švab 2001, 138). 

 

V postmodernosti je namreč vedno bolj pomembno, kako starši vplivajo na otrokov 

vsestranski razvoj, pri tem pa ima pomembno vlogo individualnost. Verheyen (v Lupton, 

Barclay 1997, 20 v Švab 2001, 139) to ponazori s citatom: »Moderna pojmovanja dobrega 

starševstva ne poudarjajo več starševske dolžnosti naučiti otroka družbenih norm in vrednot, 

ampak ga usmerjati na takšen način, da se bo njegova individualnost kar najbolje razvila.« 

Poudarek je torej na otrokovi individualnosti in samorazvoju, hierarhični odnosi med starši in 

otroki pa niso več imperativ dobre vzgoje (Švab 2001). 

 

»Protektivno otroštvo torej označuje imperativ »le najboljše je dovolj dobro«, njegova 

uresničitev pa je odvisna od veliko dejavnikov« (Švab 2001, 139). Na tem mestu se je treba 

vprašati, ali s tem, ko skrbimo, da je le najboljše dovolj dobro za naše otroke, delamo 

dejansko najboljše za otroke. Danes je namreč vse več otrok (že prvošolcev) vključenih v 

raznorazne dejavnosti in na ta način postajajo polno zaposleni – kot njihovi starši. Kje pa je 

čas brezskrbnega otroštva, igranja na dvoriščih, skakanja in navezovanja stikov s sosedovimi 

otroki? Kot da bi kar izginil in bil nadomeščen z nekim hitrim tempom ter skrbjo staršev, da 

je otroke že zgodaj treba opremiti z vsemi mogočimi znanji, da bodo enkrat uspešni in 

predvsem NAJBOLJŠI. 

 

 

5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 Opredelitev problema 

 

V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na pasti modernega starševstva in kako na 

to gledajo starši in stroka. Menim namreč, da je danes svet, v katerem živimo in vzgajamo 

otroke, veliko bolj »moderen«. Pod pojmom »moderni svet« imam v mislih predvsem 

raznorazna popuščanja pri vzgoji, pomanjkanje avtoritete tako doma kot tudi v šoli, 

razvajenost na več področjih, zmanjšana samostojnost otrok in pa tudi velika skrb staršev za 

otrokovo izobrazbo in blaginjo – fenomen protektivnega otroštva. Zanimalo me je predvsem, 
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kako starši realno ocenjujejo svojo starševsko vlogo v pozitivnem in tudi negativnem smislu, 

torej koliko lahko realno presodijo, da pri vzgoji danes delajo določene napake oz. 

pomanjkljivosti. Hkrati me je zanimalo, kako na vso to situacijo gleda stroka, v mojem 

primeru učiteljica in šolska psihologinja. Na ta način sem lahko ugotovila, kako se subjektivni 

pogled na moderno starševstvo razlikuje od objektivnega pogleda. Poskušala sem ugotoviti, 

ali imajo starši težave pri vzpostavljanju avtoritete in postavljanju meja, kako se z modernim 

starševstvom in izzivi ter pastmi soočajo starši ter kako na vse te »spodrsljaje« gledajo 

strokovnjaki. V sklopu tega sem imela v mislih predvsem razvajenost otrok in zato zmanjšano 

samostojnost le-teh in razlike, ki jih opazijo strokovnjaki, v primerjavi z otroki iz preteklih 

desetletij, nazadnje pa je bil moj cilj ugotoviti tudi, ali staršem otrokov uspeh veliko pomeni 

in jih skrbi za otrokovo prihodnost.  

 

Zaradi narave teme sem se odločila za kvalitativno raziskovanje, ki mi je omogočilo 

poglobljen vpogled v doživljanje modernega starševstva tako s strani staršev kot tudi 

strokovnjakov s tega področja, pri tem pa sta mi bila v pomoč dva delno strukturirana 

intervjuja. 

 

5.2 Cilj raziskave 

 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se starševstvo danes razlikuje od starševstva nekoč. V sklop 

tega so bili vpeti tudi otroštvo, vzgoja in družina ter spremembe v njih. Predvsem pa je bil cilj 

ugotoviti, ali se je avtoriteta staršev res zlomila, kakšno je postavljanje mej otrokom danes oz. 

ali je uspešno, ali so otroci danes razvajeni in manj samostojni ter koliko staršem pomenita 

otrokovo izobraževanje in blaginja. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Na osnovi predelane in prebrane literature sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, na 

katera sem v nadaljevanju skušala odgovoriti s pomočjo spoznanj iz literature, le-to pa sem 

primerjala s kvalitativno pridobljenimi podatki iz izvedenih intervjujev. 

 

1. Ali imajo starši težave pri vzpostavljanju avtoritete in postavljanju mej svojim 

otrokom? 

2. Ali so otroci danes manj samostojni in bolj »razvajeni«? 
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3. Ali starši svoje otroke že zgodaj vključujejo v različne dejavnosti in jim otrokov uspeh 

veliko pomeni? 

 

5.4 Metodologija 

 

Metodologija proučuje pojave, pridobiva nova znanja ali popravlja in povezuje že pridobljena 

znanja. Temelji na zbiranju opazljivih, empiričnih in merljivih dokazov. Metodologija 

družboslovnega raziskovanja zajema dve fazi: predempirično in empirično fazo. V 

predempirični fazi iščemo problem, ki je relevanten za raziskovanje s pomočjo kritičnega 

pregleda literature. Ko skozi literaturo najdemo problem, lahko oblikujemo raziskovalno 

vprašanje in s tem cilje raziskave. V empirični fazi naredimo natančen načrt o poteku 

raziskave. Izberemo način za zbiranje in analizo podatkov. Po teh izvedenih točkah pridemo 

do odgovora na raziskovalno vprašanje in s tem do cilja naše raziskave (Lamut in Macur 

2012). 

 

V diplomski nalogi sem uporabila kvalitativno metodologijo. Mesec (1998, 26) v svojem delu 

Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu to vrsto raziskovanja definira tako: »V 

ožjem in ustreznejšem pomenu gre za raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno 

gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo 

tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 

števila, in brez operacij nad števili.« 

 

5.4.1 Metoda nabora podatkov in predstavitev merskega instrumenta 

 

Za merski instrument sem uporabila dva polstrukturirana vprašalnika, ki sem ju izdelala na 

podlagi predhodno prebrane literature. Vsak izmed vprašalnikov je sestavljen iz šestnajstih 

vprašanj, ki pa dopuščajo možnost spreminjanja oziroma dopolnjevanja med samim potekom 

intervjuja, če bi se to izkazalo za smiselno. V prvem sem se osredotočila predvsem na 

vprašanja, ki se dotikajo staršev in njihovega dojemanja vzgoje njihovih otrok, razvajenosti, 

protektivnega otroštva, postavljenih mej ter avtoritete, ki jo imajo oz. ki je nimajo pri svojih 

otrocih. V drugem pa sem se osredotočila na vprašanja, ki zadevajo strokovne delavce v šoli 

in njihovo dojemanje današnje vzgoje, avtoritete pri vzgoji, razvajenosti in protektivnega 

otroštva. Merska instrumenta sta priložena na koncu diplomske naloge kot priloga. Izvedla 
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sem šest polstrukturiranih intervjujev s štirimi materami šolskih otrok, in sicer od prvega do 

tretjega razreda osnovne šole, z eno učiteljico razrednega pouka in eno šolsko psihologinjo. 

 

Polstrukturiran intervju se nahaja med dvema ekstremoma – to je med standardiziranim in 

nestandardiziranim intervjujem (Vogrinc 2008 v Lamut in Macur 2012) – in je pogosto 

označen kot kvalitativni raziskovalni intervju (King 2004 v Saunders, Lewis in Thornhill, 

2007 v Lamut in Macur 2012). V primerjavi z osredotočenim intervjujem pri 

polstrukturiranem intervjuju strukturiranost nekoliko poraste, saj raziskovalec vnaprej 

pripravi nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa (Sagadin 1995 v Lamut in Macur 2012). Vrstni 

red vprašanj se lahko spreminja tudi glede na potek pogovora, pri čemer lahko raziskovalec 

določena vprašanja preoblikuje ali izpusti ali pa seznam vprašanj dopolni z dodatnimi 

vprašanji z namenom pridobivanja poglobljenega uvida v določen segment teme raziskovanja 

(Lamut in Macur 2012). 

 

5.4.2 Populacija in vzorec 

 

Vzorec predstavljajo štirje starši, natančneje matere, katerih otroci obiskujejo prvo triado 

osnovne šole, in dve strokovnjakinji s področja vzgoje in izobraževanja, to sta učiteljica 

razrednega pouka, ki poučuje v prvi triadi osnovne šole, in šolska psihologinja, ki prav tako 

dela na osnovni šoli.  

 

Prva mati, ki je sodelovala v raziskavi, je stara 36 let, ima dva otroka, stara 6 in 8 let, po 

izobrazbi je diplomirana organizatorka turizma in ima 10 let delovne dobe.  

Druga je prav tako stara 36 let, ima dva otroka, stara 6 in 8 let, po izobrazbi je diplomirana 

delovna terapevtka in ima 12 let delovne dobe. 

Tretja intervjuvanka je stara 40 let, ima enega otroka, starega 8 let, po izobrazbi je upravni 

tehnik in ima 21 let delovne dobe. 

Četrta mati, ki je kot zadnja sodelovala v raziskavi, je stara 42 let, ima enega otroka, starega 6 

let, po izobrazbi je ekonomski tehnik in ima 15 let delovne dobe. 

Šolska psihologinja, ki sem jo intervjuvala, je stara 60 let, po izobrazbi je profesorica 

psihologije in pedagogike, ima pa 33 let delovne dobe. 

Učiteljica razrednega pouka je stara 48 let, po izobrazbi je profesorica razrednega pouka, ima 

23 let delovne dobe. 
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Zavedam se, da je posploševanje na tako majhnem vzorcu nemogoče. Sicer pa bi v grobem 

lahko rekla, da populacijo predstavljajo starši otrok prve triade osnovne šole in njihovi učitelji 

ter šolski psihologi.  

 

5.4.3 Potek zbiranja in obdelave gradiva 

 

Potencialne intervjuvanke sem kontaktirala osebno, saj sem izbrala osebe, ki jih ali poznam 

ali pa sem kontakt pridobila od poznanih oseb. Intervjuji so bili izvedeni z vsako 

intervjuvanko posebej in po predhodnem dogovoru o času in kraju srečanja. 

 

Z intervjuvanimi materami sem se sestala na njihovem domu in se prilagodila njim, saj imajo 

zaradi otrok in služb manj časa na razpolago. Z intervjuvanima strokovnima delavkama pa 

sem se sestala na šoli in tam izvedla intervju. Najprej sem intervjuvala šolsko psihologinjo, in 

sicer 14. 4. 2015 ob 15.00, intervju z učiteljico razrednega pouka sem opravila 16. 4. 2015 ob 

12.15, intervju s prvo intervjuvano materjo je bil izveden 20. 4. 2015 ob 12.00, intervju z 

drugo intervjuvanko sem izvedla prav tako 20. 4. 2015, vendar ob 17.00, intervju s tretjo 

intervjuvano materjo sem opravila 21. 4. 2015 ob 10.30 in intervju z zadnjo intervjuvanko 

sem opravila prav tako 21. 4. 2015 ob 19.15. Intervjuji so povprečno trajali od 20 do 40 

minut, odvisno od vsakega posameznika. Pred samim začetkom intervjuja sem intervjuvanke 

prosila za dovoljenje snemanja in pojasnila, da se bo posnetek uporabljal zgolj v namene 

transkripta. 

 

Po izvedenih intervjujih sem iz posnetkov pogovorov naredila transkripte, saj se pri 

kvalitativnem pristopu ugotovitve prikazuje opisno. Transkripti so avtentični, to pomeni, da 

nisem spreminjala slengovskih in narečnih besed. Tako je besedilo ostalo zvesto originalu.  

Transkripte sem umestila v tabelo in jih tako pripravila za kodiranje. Tabela je razdeljena v tri 

stolpce – enote (prepisi intervjujev z vprašanji in odgovori), pojme (»Ker teorije ne moremo 

graditi iz dejanskih dogodkov ali »surovih podatkov«, ki se nanašajo na pojav raziskovanja, te 

dogodke oziroma podatke analiziramo kot možne indikatorje pojavov in jim pri tem dajemo 

pojmovne nazive« (Strauss in Corbin 1990, 7 v Lamut in Macur 2012, 168). Pojmovne 

nazive, ki so načeloma besede ali besedne zveze, imenujemo pojmi (Lamut in Macur 2012)) 

in kategorije (z združevanjem pojmov se oblikujejo kategorije, ki so na višji ravni in 

abstraktnejše od pojmov, ki jih zajemajo. Kategorije predstavljajo izhodišče odkrivanja 

odnosov med različnimi segmenti raziskovalnega problema in s tem tvorijo izhodišče za 
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smotrno povezovanje nastajajoče teorije (Lamut in Macur 2012)). Iz odgovorov na vprašanja 

sem izpeljala pojme – besedne zveze, ki sem jih na koncu povezala v smiselne kategorije. Vse 

to pa je služilo za predstavitev in interpretacijo ugotovitev.  

 

5.5 Rezultati in interpretacija 

 

Tempo življenja, ki ga poznamo danes, je bistveno drugačen od tempa, ki so ga poznali 

nekoč. Ravno zaradi tega pa tudi starševstvo pridobiva nov pomen. Starševstvo danes je 

izpostavljeno mnogim preizkušnjam, razne knjige in priznani strokovnjaki svetujejo, kako naj 

vzgajajo svoje otroke, reklame na televizijah svetujejo najboljše pripomočke, sistem je 

naravnan tako, da je starševstvo, predvsem materinstvo, preloženo v kasnejša leta in druge 

pasti. Seveda starši delajo v dobrobit svojih otrok, ampak to lahko vodi tudi v različne oblike 

razvajenosti, slabo postavljenih mej in v fenomen protektivnega otroštva. Na drugi strani pa 

imamo strokovnjake, predvsem učitelje, vzgojitelje, psihologe, socialne delavce, pedagoge in 

druge, ki opazujejo razvoj teh otrok v modernem času in ugotavljajo, kako se moderna 

tehnologija in »boljši novi svet« odražata na otrocih. Ugotavljajo, ali je danes dejansko več 

razvajenih otrok, kot jih je bilo nekoč, ali res prevladuje permisivni vzgojni stil, ali imajo 

starši in tudi šolski delavci težave pri vzpostavljanju avtoritete ali imajo otroci dobro ali 

morda preohlapno postavljene meje, ali staršem veliko pomeni otrokov uspeh in ali so morda 

že majhni otroci preobremenjeni in pod stresom. 

 

V nalogi sem želela ugotoviti, ali je pogled staršev na njihove otroke, njihove vzgojne 

metode, na postavljeno avtoriteto in postavljanje meja podoben oz. drugačen od pogleda na 

otroke, vzpostavljene avtoritete in postavljene meje s strani stroke. V ta namen so v raziskavi 

sodelovale štiri matere šolskih otrok, sicer prve triade, katerih odgovori na moja vprašanja so 

prikazani v analizi intervjujev s starši, in dve strokovnjakinji s področja vzgoje in 

izobraževanja, to sta učiteljica razrednega pouka in šolska psihologinja, njuni odgovori pa so 

podrobneje analizirani v analizi intervjujev s strokovnjakinjama. 

 

5.5.1 Analiza intervjujev s starši 

 

Že na samem začetku raziskave me je zanimalo, kako starši gledajo na svoje vzgojne metode 

oziroma kaj oni menijo, na kak način vzgajajo svoje otroke. V sklopu tega vprašanja sem 

dobila nič kaj presenetljive odgovore, saj jih je večina mnenja, da je otrokom treba pustiti 
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svobodo in samostojnost. Ena izmed intervjuvank pa je odgovorila, da otroku pusti, da si sam 

izbere metode vzgajanja. Tukaj bi mogoče lahko prehitro sklepala, da se intervjuvanke močno 

dotikajo permisivne vzgoje, to bi lahko povezala tudi z različno literaturo, ki razlaga tak način 

vzgoje. Peček Čuk in Lesar (2009) razlagata, da je ta vzgojni stil za otroka najmanj vsiljiv, 

prav tako pa ta vzgojni stil temelji na vzpostavljanju primernega odnosa med vzgojiteljem 

(staršem) in vzgajancem (otrokom), pri čemer je torej otroku dopuščena velika mera svobode, 

da tudi sam spregovori in odloča o svoji vzgoji. Ena izmed intervjuvank, ki je sicer tudi mati 

samohranilka, pa je nakazala ravno nasprotje drugih vprašanih. Povedala je namreč, da je 

stroga in ljubeča. Sama pravi, da je izbrala ta način vzgoje delno tudi zato, ker je mati in oče v 

enem: »Ker hčerko vzgajam sama, moram biti tako tata kot mama. To pa je tudi nekoliko 

zahtevnejša naloga za mene, kot jo imajo drugi starši, ko je mama tista, ki otroka potolaži in 

objame, oče pa ga skrega.« Ta način vzgajanja bi lahko primerjala s Hauckovo (1988) razlago 

najbolj zaželenega modela vzgajanja. On ga poimenuje prijazno in nepopustljivo, le-ta način 

vzgoje pa naj bi dosegal najtrdnejše vzgojne uspehe. Prav tako lahko v literaturi zasledim, 

kakšen vpliv ima tak način vzgoje na otroke, in sicer ta način vzgajanja vodi do neodvisnosti 

otrok, le-ti so samozavestni, do vrstnikov prijazni, s starši radi sodelujejo, njihova motivacija 

je izražena v večji meri kot pri otrocih drugih vzgojnih stilov (Lamborn et al. 1991 v Jurič 

2009). 

 

Ko sem se dotaknila vprašanja, vezanega na zunanje vplive na vzgojo, in sicer ali se kdaj 

glede vzgoje obračajo na knjige, priročnike ali celo forume, so skoraj enoznačno odgovorile, 

da ne. Nekaj izmed njih je sicer navajalo, da se občasno udeležijo kakšnega predavanja v 

sklopu šole, ki jih obiskujejo njihovi otroci, a se načeloma ravnajo po svoji presoji. Vsekakor 

lahko rečem, da v zadnjem času narašča število knjig in priročnikov, ki naj bi staršem 

pomagali, da bodo lažje in bolje vzgajali, in izredno težko je ubežati temu, saj so ravno starši 

tarča takšne vrste literature. A vendar se je pri intervjuvankah izkazalo, da jim ta način 

»informiranja in pomoči« ni blizu. O negativnosti, ki jih prinašajo knjige z nasveti, govori 

tudi Rogge (2000), ki pravi, da knjige z nasveti ne olajšajo vzgoje; zaradi njih se starši 

pogosto čutijo nemočne in zbegane. V tem primeru lahko torej zaključimo, da so 

intervjuvanke izbrale pravi način, s tem ko se bolj ali manj izogibajo takšni literaturi. 

 

Podobno »samozavest pri odgovorih« sem zasledila tudi pri vprašanju, ali jim je kdaj kdo že 

očital, da preveč razvajajo otroke. Vse intervjuvanke so se strinjale, da jim je že kdaj kdo 

rekel kaj takega, a temu ne namenjajo skoraj nikakršne pozornosti in se ne obremenjujejo s 
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tem. Razlog gre morda iskati tudi v tem, da, kot pravi Zalokar Divjak (2008), se starši neradi 

spoprijemajo z razvajenostjo svojih otrok. Avtorica tudi pravi, da kadar se želi staršem 

pojasniti, da gre za razvajenost, se čutijo ogrožene, tudi zato, ker vsak ob tem najprej pomisli, 

ali sem ali nisem dober oče oz. mati. To je bilo moč razbrati tudi iz enega izmed odgovorov 

intervjuvank: »Vem, kaj je najboljše za mojega otroka, in se na te opazke ne oziram in me ne 

ganejo.« 

 

V zadnjem delu tega sklopa, kjer sem intervjuvanke spraševala po tem, ali se jim zdi, da je 

danes težje vzgajati otroke kot petdeset let nazaj, pa so bili odgovori deljeni, podobno kot pri 

prvem vprašanju. Večina jih je sicer menila, da je danes težje vzgajati otroke, a razlogi za to 

so različni. Kar dve intervjuvanki sta bili mnenja, da je vzgoja danes težja zaradi napredka 

tehnologije in vpliva medijev. Ena izmed intervjuvank je odgovarjala, da so zahteve šol velike 

in da šola nekako pričakuje, da bodo starši pomagali in delali z otrokom. Le ena izmed 

vprašanih je bila mnenja, da bi petdeset let nazaj vzgajala popolnoma enako. Kljub temu pa 

pravi, da je nekaterim staršem danes težje vzgajati. Tudi Beck in Beck-Gernsheim (2006) 

pravita, da je družina dandanes soočena s tako velikimi vzgojnimi pritiski, kot še nikoli poprej 

v zgodovini. Kje iskati razlog za to, da je danes vzgajanje otrok težje kot nekoč? Po vsej 

verjetnosti se lahko strinjamo, da je tehnologija napredovala, da je vpliv medijev vse večji in 

da so danes vzgojni pritiski veliki. Ampak kako je s »pritiski« šole, da naj bi starši delali z 

otrokom? Na tem mestu Zalokar Divjak (2008, 33) pravi tako: »Kar se tiče šolskega dela, 

starše že nekaj časa opozarjam, da so napačno razumeli skrb za otrokov šolski uspeh. Naloga 

staršev ni vedeti, kaj vse se v šoli učijo, ter jih spraševati in jim delati izpiske, ampak jih 

usmerjati in nadzirati, da se učijo in potem v šoli preveriti uspeh. Otrok je tisti, ki mora imeti 

največjo skrb in vložiti največ truda v šolsko delo.« Kljub vsemu pa so tudi nekateri avtorji, 

ki se ukvarjajo z vzgojo, mnenja, da je danes drugače. Tako starševstvo kot vzgoja. Ena 

izmed takšnih sta tudi prej omenjena Beck in Beck-Gernsheim (2006, 144), ki to 

argumentirata tako: »Obveznosti, naloge in zahteve, ki so povezane s starševstvom, so 

dandanes neprimerno večje in številnejše kot v preteklosti. V prejšnjih stoletjih je bilo delo, 

povezano z otroki, precej enostavnejše kot danes.« Iz tega lahko sklepam, da ni samo 

tehnologija tista, ki je napredovala, napredovalo je tudi prepričanje o tem, kaj vse je mogoče 

izvabiti iz otrok, jih spodbujati in po najboljših močeh vzgajati, zato pa so potrebni volja, 

znanje, interes in denarne sposobnosti staršev. Prav zaradi vsega tega pa je danes vzgoja 

bistveno drugačna, kot je bila včasih. 
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V drugem delu raziskave sem se osredotočila na raziskovalno vprašanje, kjer sem se 

spraševala, ali imajo starši težave pri vzpostavljanju avtoritete in postavljanju meja svojim 

otrokom. Na začetku me je zanimalo, ali imajo starši dobro vzpostavljeno avtoriteto pri svojih 

otrocih ali je le-ta zlomljena. V sklopu tega sem dobila zelo raznolike odgovore. Dve izmed 

vprašanih sta upoštevanje avtoritete potrdili, dve vprašani pa sta odgovorili, da se pogosto 

zgodi, da otroci ne upoštevajo njune avtoritete. Ena izmed intervjuvanih, ki je sicer priznala, 

da otrok ne upošteva njene avtoritete, pa je omenila, da otrok upošteva očetovo avtoriteto: 

»Mene ne upošteva, moža ja.« V sklopu intervjuja je ta ista intervjuvanka večkrat omenila, da 

veliko dela in za otroka večkrat poskrbi mož, prav tako je omenila, da ji mož očita, da dela 

napake pri vzgoji: »Jaz sama večkrat delam popoldne«, »/.../ jih od moža slišim, da ni dovolj 

tako.« Iz tega gre sklepati, da intervjuvanka nima dobro vzpostavljene avtoritete pri otroku in 

ni dovolj trdna v svojih odločitvah, podobno kot je zapisala Zalokar Divjak (2008, 37): 

»Starši, ki obvladujejo svoje življenje, ki so trdni v svojih vsakodnevnih odločitvah, z vzgojo 

otrok po navadi nimajo težav.« Sicer pa kot pravi avtorica, starši v imenu ljubezni, kljub temu 

da gre po vsej verjetnosti za nadzor, ki pa je skrit za ljubeznijo in skrbjo, delajo velike napake, 

kar je razvidno tudi iz opravljenih intervjujev. Locke (2007) svetuje, da je treba pri avtoriteti 

in takšni vzgoji začeti že zgodaj in neomajno vztrajati pri njej. Načeloma lahko povzamem, da 

ima polovica intervjuvank dobro vzpostavljeno avtoriteto oz. da je polovica intervjuvank 

nima dobro vzpostavljene. Na podlagi teh rezultatov lahko trdim, da je glede dobro 

vzpostavljene avtoritete rezultat »fifty-fifty« oz. vmesen, saj se pri polovici intervjuvank 

pojavlja dobro vzpostavljena avtoriteta, pri drugi polovici pa zelo slabo vzpostavljena 

avtoriteta. 

 

V tem delu sem intervjuvanke prav tako spraševala o tem, ali imajo kak sistem nagrajevanja 

in/ali kaznovanja in kako so pri tem dosledne. Več ali manj so bili odgovori na to vprašanje 

enoznačni, in sicer so vse štiri povedale, da vzgajajo z nagrajevanjem oz. kaznovanjem. Tudi 

Locke (2007) se strinja, da je treba pri otrocih uporabiti nagrade in kazni, če hočemo vplivati 

nanje. Pravi tudi, da so napake staršev v tem, da so tiste nagrade in kazni, ki jih uporabljajo, 

slabo izbrane. Dve intervjuvanki sta navajali, da kazen njunim otrokom predstavlja odvzem 

nekaterih tehnoloških naprav (telefon, tablica ali televizija), drugi dve vprašani pa sta 

povedali, da do kaznovanja ne pride pogosto, saj je dovolj že grožnja, sicer pa sledi odvzem 

najljubše stvari. Tukaj sem zasledila podobnost z zgodovino, ki jo je raziskala Renata Salecl 

(2010, 95): »Angleži so še posebej radi zastraševali otroke, Francozi pa so že v preteklem 

stoletju uvedli blažje načine kaznovanja; običajen način kaznovanja je bilo na primer 
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odvzemanje igrač.« Zanimivo pri tem je, da je grožnja pogosto še bolj neučinkovita kot samo 

izvajanje kazni. Pri nagradah je velikokrat zaslediti nakup malenkosti. Odgovori so bili dokaj 

pričakovani, sploh kar se tiče nagrajevanja. Zanimalo me je, zakaj je danes nagrada nujno 

materialna. Kot pravi Zalokar Divjak (2008, 150): »Živimo v potrošniški družbi, ki narekuje 

tudi avtomatično nakupovanje reči, ki jih nikoli ne bomo potrebovali, in seveda so tega 

deležni tudi naši otroci.« Iz tega lahko povzamem, da je vpliv medijev lahko tolikšen, da si 

bodo otroci zaželeli nekih stvari, ki jim jih bodo starši, seveda v imenu nagrade, tudi 

omogočili. Glede doslednosti pa lahko opazim, da večina intervjuvank občasno popušča pri 

doslednosti tega sistema nagrad in kazni oz. odgovarjajo, da doslednosti ni. Le ena izmed 

intervjuvank je odgovarjala, da je dosledna. Zalokar Divjak (2008) pravi, da se starši slabo 

počutijo, ko morajo izreči kazen ali omejitev. Po mojem mnenju je ravno to tudi razlog, zakaj 

intervjuvanke v moji raziskavi popuščajo pri doslednosti sistema nagrad in/ali kazni, seveda 

predvsem pri kaznih. 

 

Naslednji pomembni vprašanji sta bili vezani na postavljanje meja otrokom. Predvsem me je 

zanimalo, ali intervjuvanke postavijo meje svojim otrokom in zakaj menijo, da otroci meje 

sploh potrebujejo, in ali menijo, da znajo otrokom postaviti meje. Kar se tiče postavljanja 

meja, so vse intervjuvanke odgovorile pritrdilno. Menijo, da otroci potrebujejo meje, da niso 

poredni, da vedo, kaj smejo, in da se bodo v življenju lažje znašli. Odgovori so bili dokaj 

pričakovani, morda me je presenetilo zgolj poznavanje pomena meja oz. to, da so vse štiri 

odgovorile zelo s podobnimi odgovori o poznavanju pomena meja. Ko pa je pogovor prešel 

na to, ali menijo, da dobro postavijo meje svojim otrokom, se ponovno opazijo deljena 

mnenja. Dve izmed vprašanih sta povedali, da se sicer trudita pri postavljanju meja, a se te 

pogosto krhajo oz. jima nekdo drug očita, da ne znata postaviti pravih meja: »Dostikrat 

prekršim te meje, ne, in mu vseeno še včasih dam preveč možnosti, da popravi napako.« »Se 

trudim, zdaj ne vem pa, če je to sama tako posebej, ko jih od moža slišim, da ni dovolj tako.« 

Medtem pa sta drugi dve intervjuvanki navajali, da dobro postavita meje svojim otrokom. 

Rogge (2000) je mnenja, da kdor se ne zmeni za otrokove nenehne prekoračitve meja in se do 

teh prekoračitev vede ravnodušno, ne prispeva samo h krepitvi otrokovega uničevalnega 

vedenja, temveč ovira razvoj njegove samozavesti in preprečuje porajanje občutka 

medsebojnega spoštovanja. Tudi Salecl (2010) govori o mejah, pravi, da se danes starši zelo 

bojijo, da jih otroci ne bi imeli radi, in prav zaradi tega narcistično pogojenega strahu je 

staršem tudi vse težje postavljati meje otrokom. Glede na dobljene rezultate in pričanja 

avtorjev (Rogge, Jesper, Salecl) je torej postavljanje meja otrokom nujno, predvsem pa je 
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potrebna doslednost pri tem, saj so posledice krhanja meja lahko zelo resne. Kot sem že 

navajala v teoretičnem delu in kot pravi tudi Rijavec Klobučar (2005), otroci potrebujejo 

meje, pa ne zato, da bi jih nadzorovali, ampak zato, da se v tem svetu ne izgubijo. Da se 

počutijo varne. S tem se strinjajo tudi intervjuvane matere. Kljub vsemu temu poznavanju 

pomena in nujnosti meja pa bi v grobem lahko rekla, da intervjuvane matere slabo oz. 

preohlapno postavljajo meje svojim otrokom. 

 

V tretjem delu raziskave sem se nekoliko osredotočila na samostojnost otrok, kar pa je hkrati 

zadevalo drugo raziskovalno vprašanje, in sicer ali so otroci danes manj samostojni in bolj 

»razvajeni«. Zanimalo me je predvsem, v kolikšni meri puščajo starši svojim otrokom 

samostojnost pri odločitvah in kako krepijo samostojnost otroka doma. Glede na dobljene 

rezultate bi lahko rekla, da intervjuvane matere puščajo veliko samostojnosti svojim otrokom, 

predvsem samostojnost pri oblačenju in samostojnost pri izbiri hrane. Prav tako je krepitev 

samostojnosti doma pri vseh štirih vprašanih dobra, otroci imajo doma določene naloge 

(pospravljanje za seboj, pospravljanje z mize, pospravljanje posode v stroj, sesanje, brisanje 

prahu, manjši nakup v bližnji trgovini). Krepitev in puščanje samostojnosti v otroštvu je 

izrednega pomena, saj s tem vzgajamo otroke v avtonomne osebnosti, ki bodo samostojne in 

samozavestne. Podobno menita tudi Juul in Jensen (2009, 101): »Sposobnost otroka za 

sprejemanje osebnih odločitev je v obdobju odraščanja zelo tesno povezana s tem, kako 

nepoškodovana je njegova osebna integriteta in kako zdravo se je lahko razvijalo njegovo 

samospoštovanje.« Po njunem mnenju je integriteta zelo pomembna tudi pri tem, koliko otrok 

pozna svoje potrebe in meje in koliko si jih dovoli izražati. Na podlagi tega lahko tudi vidim, 

kako velik pomen ima samostojnost za razvoj otroka. Razvijanje in krepitev samostojnosti 

otrok ima namreč velik pomen tudi na drugih področjih otrokovega razvoja in odraščanja. 

Prav tako pa s krepitvijo samostojnosti na nek način preprečujemo razvajanje otrok. 

Podobnega mnenja je tudi Jože Ramovš (Žorž 2002, 177), ki pravi: »Razvajenec ne more 

postati zrel in samostojen človek.« 

 

Prav tako me je zanimalo, ali se starši trudijo otroku izpolniti čim več želja. Tukaj so tri od 

štirih vprašanih odgovorile pritrdilno, in sicer da se trudijo otrokom izpolniti čim več želja, le 

ena izmed vprašanih pa je povedala, da ne: »Prav trudim ne, mislim, da niti ni ful zahteven 

otrok.« O tem, ali bi starši morali vselej izpolniti želje svojih otrok, pa govori tudi Juul 

(2013), ki pravi, da če starši svoje otroke dandanes skoraj neprenehoma sprašujejo, kaj si 

želijo, in če trenutne želje otrok postanejo vodilo njihovega vedenja, to najbrž izraža njihovo 
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hotenje dati potrebam in čustvom otrok zadosten pomen v družinskem življenju. Avtor prav 

tako apelira na starše in pravi, da se otroci ne zavedajo lastnih potreb, skoraj vedno pa vedo, 

kaj si trenutno želijo. Zato potrebujejo starše, od katerih se lahko naučijo, v čem je razlika 

med tem dvojim in kdaj je kateremu vidiku treba dati prednost. Če starši vedno dajo prednost 

trenutnim željam otrok, s tem odgovornost za blagor družine prelagajo na otroke. Juul (2013) 

prav tako navaja, da se otroci zelo razžalostijo v primeru, ko jim starši odrečejo izpolnitev 

njihovih želja, a ravno to je posledica njihovih prvih izkušenj, ki so jih pridobili od staršev – 

namreč, da se ljubezen in skrb kažeta s tem, da jim čim prej starši zadovoljijo njihove potrebe 

in želje. Torej lahko sklepam, da večina intervjuvank ne ravna pravilno, saj kot pravi Juul 

(2013, 45): »Ljubezen pomeni dati otroku tisto, kar dejansko potrebuje za zadovoljno 

življenje. Zato je NE, ki od staršev zahteva zelo veliko samopremagovanja, pogosto najbolj 

ljubeč odgovor, ki ga otrok lahko dobi.« Na podlagi tega bi bilo moje mnenje oz. nasvet, da bi 

udeleženke v raziskavi morale večkrat uporabiti besedo ne in s tem izkazati ljubezen otrokom, 

namesto da se na vse pretege trudijo, da bi otroku izpolnile vse njihove želje. 

 

V tem delu sem se še nekoliko dotaknila tega, kako se njihovi otroci razumejo z vrstniki. 

Judith Rich Harris (2007) pravi, da, ko otroci preidejo iz materinega naročja v skupino za 

igro, nehajo biti otroci svojih staršev in postanejo otroci skupnosti. Iz tega potemtakem lahko 

govorim predvsem o razvoju samostojnega otroka. Intervjuvanke so skoraj enotno odgovorile, 

da se njihovi otroci dobro razumejo z vrstniki. Ena izmed vprašanih je sicer povedala, da 

njena hčerka potrebuje nekoliko več časa, da se vklopi v družbo, medtem ko je druga 

intervjuvanka povedala, da se sin bolje razume z vrstniki istega spola in prej najde družbo kot 

hčerka, pri kateri opaža nekaj tekmovalnosti med deklicami: »Mislim, da imajo fantje malo 

manj težav s socializacijo, se pravi ni to takšne tekmovalnosti, kot opažam pri hčerki, ker 

tekmuje mogoče tudi in za obleke in za kera je lepša, boljša.« Tukaj opažam, da se otroci 

najprej delijo po spolu. O tem piše tudi Rich Harris (2007, 155): »Najpomembnejše 

psihološke skupine v otroštvu so kategorije po spolu. Eden izmed razlogov, da se dečki in 

deklice raje družijo z vrstniki istega spola, je, da se praviloma že od jasli gredo različne igre. 

Raje se igrajo s tistimi, ki so jim všeč enake igre.« Kot drugo pa opazim, da naj bi imeli fantje 

manj težav pri druženju z vrstniki kot dekleta, ki veliko tekmujejo med seboj, predvsem glede 

lepote. Tudi o tem govori Rich Harris (2007), in sicer pravi, da v dekliških skupinah v večjem 

delu sveta biti boljša pomeni biti lepša, prijaznejša in privlačnejša. Ostale intervjuvanke niso 

navajale drugih težav in tudi na vprašanje, ali opažajo tekmovalnost oz. rivalstvo med otroki, 

odgovarjajo nikalno. Iz tega lahko povzamem, da gre pri otrocih intervjuvanih mater za 
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normalni razvoj igre med vrstniki in normalno druženje, s tem pa se tudi povsem normalno 

razvija proces samostojnosti in samozavesti ter socializacije in socialne vključenosti.  

 

Zadnji del te raziskave je bil namenjen odgovoru na tretje raziskovalno vprašanje, in sicer ali 

starši svoje otroke že zgodaj vključujejo v različne dejavnosti in jim otrokov uspeh veliko 

pomeni. V sklopu tega je bilo prvo vprašanje vezano na to, ali staršem veliko pomeni to, da je 

njihov otrok uspešen v šoli oz. da je na splošno uspešen. Tukaj so sledili zelo podobni 

odgovori. Vse intervjuvanke so namreč odgovorile, da jim uspeh njihovih otrok veliko 

pomeni: »Ja, to mi veliko pomeni, da je uspešen.« »Ja, vsak starš si želi, da je otrok uspešen, 

mi veliko pomeni.« »Ja, mi kar veliko pomeni.« »Ja, sem zadovoljna, če je uspešna.« To so 

bili dokaj pričakovani odgovori, saj sem tudi v literaturi zasledila, da je dandanes pač tako, da 

je staršem pomemben uspeh njihovih otrok. Ena izmed takšnih avtorjev sta Bec in Beck-

Gernsheim (2006), ki navajata, da danes otroci svoje starše s svojo odprto prihodnostjo 

soočajo z njihovo lastno zgodovino, z ambicijami, ki jih le-ta vsebuje, in z vrsto strahov in 

hrepenenj, ki so z njo povezani. Spomnijo jih lastnih sanj o uspehu, storilnosti in 

napredovanju. Tudi Ule in Kuhar (2003) pravita, da starši danes veliko pričakujejo od svojih 

otrok. Svoje ljubezni ne razdajajo kar tako. Po njunem mnenju je vzgoja postala nekakšna 

menjava. Otroci naj v zameno za skrb in predanost staršev tem pomagajo doseči ali ohranjati 

spontanost, pristnost, odprtost, emotivnost, samouresničitev, kompenzacijo neuresničenih 

ambicij in ciljev. Intervjuvanke, ki so sodelovale v raziskavi, pa so poudarile, da če opazijo, 

da otrok na določenih področjih ni najboljši, to sprejmejo in ga ne silijo naprej: »Ja, vsak 

starš si želi, da je otrok uspešen, mi veliko pomeni, ampak če vidim, da ima otrok kjerkoli na 

kateremkoli področju šibko točko, to sprejmeš.« »Ja, mi kar veliko pomeni, ampak vseeno ne 

pritiskam.« Prav tako prej omenjena avtorja Beck in Beck-Gernsheim (2006) omenjata, da 

tudi če otrok nekih pričakovanj staršev ne izpolni, pa se mnogi starši s tem sprijaznijo in 

svojega otroka kljub temu še naprej ljubijo. Vsekakor pa je odgovor na to, ali staršem veliko 

pomeni uspeh njihovih otrok, pritrdilen. 

 

Čisto na koncu sem intervjuvanke povprašala o dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo njihovi 

otroci. Zanimalo me je, kako gledajo na različne interese otroka oz. kako reagirajo, ko jim 

otrok pove, da bi se z nečim ukvarjal. Prav tako me je zanimalo, s koliko dejavnostmi se 

njihovi otroci ukvarjajo in ali tudi sami spodbujajo otroka, da se vključi v dejavnosti, tudi če 

morajo zato otroka kam peljati in podobno. Tudi tukaj so bile intervjuvanke dokaj složne. Vse 

so namreč odgovorile, da poskušajo uresničiti otrokove želje po ukvarjanju z določeno 
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dejavnostjo: »Probamo otrokovo željo uresničit.« »Če je le možnosti, ji omogočim.« Tukaj gre 

za podobno stvar kot pri vprašanju o uresničitvi otrokovih želja, saj imajo starši težnjo, da 

izpolnijo otrokovo željo, pa četudi je ta le trenutna. Je pa glede na odgovore zaznati, da so 

starši tisti, ki otrokom predlagajo neke dejavnosti, in otrok potem izbere, s čim bi se želel 

ukvarjati: »Na začetku smo jim predlagali športe, potem so šli na te športe, nekateri so jim 

bili všeč, nekateri jim niso.« O tem govori tudi Švabova (Rener et al. 2006), ko pravi, da je 

otroštvo danes močno nadzorovano obdobje, tudi z vse intenzivnejšim nadzorovanjem in 

strukturiranjem otrokovega časa, ki je vse prej kot romantizirana podoba brezskrbnega 

otroštva. Menim pa, da v primeru moje raziskave ni zaznati tega, da bi starši na vsak način 

želeli, da se njihovi otroci vključujejo v zelo veliko dejavnosti in s tem postajajo 

preobremenjeni. To sem razbrala tudi iz tega, s koliko dejavnostmi se ukvarjajo otroci 

intervjuvanih mater. Dve vprašani sta odgovarjali, da se njuni otroci ukvarjajo z dvema 

dejavnostma, ena je rekla, da se otrok ukvarja le z eno dejavnostjo, in le ena vprašana je 

povedala, da se njen otrok ukvarja s tremi dejavnostmi. Vprašane matere so prav tako 

povedale, da poskušajo otroka spodbujati v zvezi z dejavnostjo, s katero se ukvarja ali bi se 

želel ukvarjati, tudi če morajo zato otroka kam voziti: »Seveda ga vozimo na treninge oz. zdaj 

že odhaja tudi sam na treninge, ampak na tekmo ga moraš peljat kot starš in to narediš z 

veseljem.« »Sprejmemo tudi, da je treba včasih na kakšno tekmo, tekmovanje, nastope, otroka 

spodbujamo, ga pridemo gledat in ga motiviramo.« Ena izmed vprašanih je povedala, da se 

jim časovno ne izide, da bi otroka kam vozili, da pa bi sicer, če bi bilo to možno, otroka 

spodbujala in ga tudi vozila na tekme ali treninge: »Žal smo to tudi probali, samo ne gre, so 

taki urniki in je težko tako usklajevat, tako da žal to ne gre.« Moje vprašanje, ki je sledilo, je 

bilo, ali bi otroka vozili in spodbujali, če bi bilo možno, in odgovor je bil: »Ja, to pa ja, to pa 

bi jo.« Ena izmed intervjuvanih mater je odgovorila, da če bi otroka morala večkrat in dlje 

voziti, bi o izbiri te dejavnosti za otroka konkretno premislila, da pa sicer otroka brez težav 

vozi na tekme: »Ja, ne vem, verjetno, če bi mogla kam dlje vozakat, bi premislila. /.../ Na 

tekmovanja jo vozim in gremo brez problema.« Iz tega je razvidno, da vprašani starši niso 

preveč ambiciozni in svojih otrok ne vpisujejo v preveč dejavnosti, prav tako pa ni opaziti, da 

bi skozi otroke poskušali uresničevati svoje neizpolnjene želje. 

 

5.5.2 Analiza intervjujev s strokovnjakinjama 

 

Podobno kot pri vprašanjih za starše sem se lotila tudi vprašanj za strokovnjakinji, ki sta 

sodelovali v raziskavi. Najprej sem se poglobila v to, kakšen vzgojni stil po njunem mnenju 
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prevladuje pri današnjih starših. Tukaj sem na svoje veliko presenečenje dobila dva nekoliko 

različna odgovora. Učiteljica razrednega pouka je bila namreč mnenja, da danes prevladuje 

permisivni vzgojni stil: »Permisivna vzgoja je bila sedaj zelo moderna.« Šolska psihologinja 

pa je navajala, da bi težko okarakterizirala le en vzgojni stil, ki naj bi prevladoval, a kljub 

temu pravi, da se permisivna vzgoja pojavlja na prvem mestu, poleg tega pa tudi drugi 

vzgojni stili: »Pri današnjih starših je permisivne vzgoje malo, bolj avtoritativne, pa vendar 

tudi demokratične.« Če bi nekoliko posplošila odgovore, bi kljub vsemu rekla, da prevladuje 

permisivni vzgojni stil, a da se v nekoliko manjši meri pojavljajo tudi ostali načini vzgajanja. 

Tudi Hauck (1988) je mnenja, da je dandanes permisivna vzgoja, ali kot on poimenuje ta 

vzgojni stil, prijazno in popustljivo, vendarle bolj v osredju kot na primer metoda neprijazno 

in nepopustljivo oz. avtoritarni vzgojni stil, ki pa je prevladoval še pred nekaj desetletji. 

Podobnega mnenja je tudi Kroflič (1997b, str. 28), ki pravi tako: »V našem prostoru se v 

zadnjih letih močno uveljavlja pogled na vzgojo, ki zamegljuje kompleksne razsežnosti 

moralne vzgoje in smo se mu v razvojnem projektu poskušali izogniti. V mislih imam modne 

poglede na prijazno (permisivno) vzgojo, ki temelji na pojmovanju vzgojnega okolja kot 

"tople (brezkonfliktne) grede"«. Na podlagi literature pa tudi na podlagi analize intervjujev s 

starši in prav tako po odgovorih strokovnjakinj lahko sklepam, da je trenutno še vedno 

prevladujoči vzgojni stil permisivni.  

 

Sledilo je vprašanje o tem, kakšni menita, da so sodobni otroci v primerjavi z otroki njune 

generacije. Tukaj sem prav tako naletela na dva nekoliko odtujena odgovora. Ena je povedala: 

»Veliko manj samostojni, veliko manj potrpežljivi, veliko manj vztrajni, gibalno veliko bolj 

togi, pa veliko bolj, kako bi rekla, aktivni brez nekega cilja,« kar se nagiba k manjši 

samostojnosti in večji razvajenosti, medtem ko pa je druga vprašana odgovorila: »Otroci so 

zmeraj enaki /.../ ne bi rekla, da so ti otroci bolj razvajeni, so malce drugačni, glede na 

okolje.« Iz tega lahko razberem, da otroci naj ne bi bili danes bolj razvajeni, ampak le 

drugačni, čemur pa botrujeta predvsem sprememba okolja in časa. Podobnega mnenja je tudi 

Švabova (2001), ki piše, da je otroštvo družbena kategorija, ki variira v času in prostoru, 

nanjo pa sicer vplivajo tudi mnogi drugi dejavniki. O tem, da so otroci skozi ves čas isti, le 

okolje in čas se spreminjata, pa govori tudi Perić (2010, 52): »Teorija in praksa potrjujeta, da 

so otroci danes enaki kot pred nekaj desetletji. Imajo enake potrebe, želje in interese. Ker pa 

se je svet okrog nas toliko spremenil, smo odrasli ljudje začeli posegati v otroštvo in ga 

spreminjati. To počnemo z načini vzgajanja.« Iz tega potemtakem razberem, da se sodobni 

otroci niso veliko spremenili od otrok nekaj desetletij nazaj, spremenilo se je okolje, čas, pa 
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tudi načini vzgoje in starševstva, kar pa prav tako lahko razberem iz prejšnjega odgovora na 

vprašanje o prevladujočem vzgojnem stilu in iz intervjujev s starši, ki prav tako nakazujejo, 

da v večini izbirajo permisivni način vzgoje. 

 

V nadaljevanju sem se nekoliko bolj osredotočila na razvajenost. Tukaj so sledili dokaj 

podobni odgovori. Obe intervjuvanki sta namreč bili mnenja, da niso vsi otroci razvajeni, je 

pa veliko takšnih, ki so: »Ne bi mogla rečt za vse, je pa dosti razvajenih, veliko je razvajenih 

otrok.« »Težko rečem, da so vsi, posamezniki seveda so.« Ko sem se dotaknila vprašanja o 

tem, kako se razvajenost kaže pri otrocih v šoli, sicer v primerjavi z desetletjem nazaj, pa sem 

ponovno naletela na odgovora, ki nista bila povsem složna. Prva vprašana je odgovorila: »Se 

ne vključijo v skupino, da imajo veliko konfliktov z okolico, da ne upošteva pravil, da delajo 

stvari po svoje, ne morejo sprejemat kompromisov, se ne morejo vživet v drugega, nimajo 

neke empatije.« Druga pa je bila mnenja: »Starši še zmeraj otroke, ko je lahko samostojen, 

vozijo v šolo, /.../ jim še zmeraj nosijo torbe /.../ jih tudi obujejo/.../ da jim včasih posamezni 

starši premalo dovolijo bit samostojni.« O podobnih znakih, kot jih je opisala druga 

intervjuvanka, govori tudi hrvaška terapevtka in psihologinja Ljubica Uvodić Vranić 

(Dnevnik, 29. november 2014 v Štaudohar 2014): »To, da otroku zavezujejo čevlje, da mu v 

vsem ustrežejo, da se zanj žrtvujejo, da namesto njega naredijo domačo nalogo in vse to 

interpretirajo, kot da gre za ljubezen. V resnici pa gre le za linijo najmanjšega odpora; lažje je 

nekaj narediti namesto otroka, kot pa investirati čas in ga naučiti, kako se kaj naredi.« Po 

vsem tem lahko sklepam, da je velik problem razvajenosti predvsem v starših s tem, ko 

otrokom ne pustijo, da se učijo na lastnih napakah. Kakšen pa je »tipičen primer« razvajenega 

otroka? Učiteljica razrednega pouka je razvajenega otroka opisala tako: »Nezadovoljen v 

skupini, se išče, ni zadovoljen zaradi tega, ker se je vedno vse vrtelo okrog njega, v skupini se 

pač ne /.../ neupoštevanje pravil, ignoriranje pravil, tudi upiranja nekim pravilom.« Šolska 

psihologinja je opisala nekoliko drugačno podobo razvajenih otrok: »Jamrajo, da je težko, pa 

zopet toliko naloge, pa zopet to zahtevajo, pa se moram naučit /.../ imajo tudi preveč časa, ker 

si ga ne znajo razporedit in se sami sebi smilijo, ker jim doma tudi tako vse naredijo in ki 

doma ne opravljajo določenih del.« O različnem razumevanju in interpretiranju razvajenosti 

in o tem, da otroci doma nujno potrebujejo določene zadolžitve, govori tudi Gorenjakova 

(2009, 27, 32), ki pravi tako: »O razvajenosti smo vsi že veliko slišali, vendar bi imel vsak 

izmed nas verjetno svojo razlago, kaj to pomeni. Običajno imamo v mislih otroka, ki mu 

starši nudijo vse oz. preveč, zato se mu ni treba dosti truditi in boriti v življenju. Prav je, da 

otroku jasno povemo in pokažemo, kaj mora storiti oz. kakšne so njegove zadolžitve.« Na tem 
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mestu si je prav tako pomembno zastaviti vprašanje, ali je razvajenost potemtakem največji 

vzgojni problem. Podobno kot pravi učiteljica razrednega pouka: »Ne vem, če je to ravno 

največji problem pri vzgoji, je pa najbolj razširjen problem vzgoje,« govori tudi Zalokar 

Divjak (2008), ki prav tako pravi, da je razvajenost otrok najbolj razširjena vzgojna 

problematika današnjega časa. Medtem pa je bila intervjuvana šolska psihologinja mnenja, da 

razvajenost ni največji problem v vzgoji: »Meni se ne zdi razvajenost največji problem.« 

Sama sem podobnega mnenja kot intervjuvana učiteljica razrednega pouka, da ni nujno, da je 

razvajenost največji vzgojni problem, vsekakor pa je zelo razširjen vzgojni problem in prav 

zaradi tega lahko predstavlja tudi veliko vzgojno težavo tako za starše kot tudi za učitelje in 

druge delavce v vzgoji in izobraževanju. 

 

V sklopu tega sem jima zastavila tudi vprašanje, kakšno je njuno opažanje glede pojava 

razvajenosti pri otrocih. Tukaj sta sledila odgovora, ki nakazujeta, da je intervjuvana učiteljica 

razrednega pouka mnenja, da je razvajenosti vedno več: »V principu je vedno več tega.« 

Medtem pa intervjuvana šolska psihologinja meni drugače: »Ne bi mogla reči, da je pretirano 

/.../ so primeri, pa ni tako, bom rekla drastično.« O razširjenosti pojava razvajenosti sicer ne 

povsem direktno govori tudi Žorž (2002), ki pravi, da je danes preprosto otroke vse težje 

voditi in motivirati za delo. Sklepam, da razvajenost potemtakem vodi do tega, da so otroci 

manj poslušni, manj motivirani za delo in manj vodljivi. Na koncu sem se spraševala, ali je 

možno, da tudi učitelji razvajajo otroke. Odgovora sta bila precej podobna, in sicer sta bili obe 

intervjuvanki mnenja, da učitelji ne razvajajo otrok oz. kot pravita tako Gorenjakova (2009) 

kot tudi Žorž (2002), na nek način razvajajo otroke v dobri veri, da ravnajo strokovno: »Jaz 

mislim, da učitelji nimamo toliko možnosti jih razvajat /.../ mogoče se pa kdaj spozabimo pa 

tudi mi kdaj kaj namesto njih delamo.« »Mislim, da jih ne, če pa jih, da jih pa mogoče zaradi 

tega, ker da bi jim mogoče kaj olajšali.« Žorž (2002) poleg tega tudi meni, da lahko učitelji 

razvajajo otroke na različne načine, podobno kot starši: z nekritičnim popuščanjem, z 

nasedanjem njihovim manipulacijam ipd. Vsekakor pa o pretirani razširjenosti razvajenosti po 

mojem mnenju ne moremo govoriti, lahko pa rečem, da se kažejo težnje, da bo čez nekaj let 

vedno več razvajenih otrok, razen če se bo zamenjal prevladujoč način vzgoje, ki bo vplival 

na to, da bodo otroci vedno bolj samostojni in vedno manj razvajeni. 

 

V naslednjem delu raziskave sem se osredotočila na vprašanja, povezana z avtoriteto in 

postavljenimi mejami, kot tudi na to, ali so sodobni otroci samostojni, in v povezavi s tem, 

kako se razumejo z vrstniki. Zanimivo sem pri vprašanju o tem, ali se intervjuvankama zdi, da 
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imata pri svojem poklicu dovolj avtoritete, dobila pritrdilne odgovore: »Ja, mislim, da imam 

dovolj.« »Jaz zase moram reči, da jo imam.« Za razliko od odgovorov staršev, kjer je le 

polovica intervjuvank odgovorila, da imajo dobro vzpostavljeno avtoriteto, pa sta obe 

strokovnjakinji odgovorili, da otroci upoštevajo njuno avtoriteto. Na temo pedagoške 

avtoritete govori Kroflič (1997b), ki pravi, da je moč avtoritete odvisna predvsem od realnih 

kvalitet učiteljeve osebnosti, njegovega položaja oz. spretnega obvladovanja prikritih 

vzgojnih dejavnikov. O tem, zakaj ona meni, da ima dobro vzpostavljeno avtoriteto, je 

razlagala tudi intervjuvana šolska psihologinja: »Znam se vživet v otroke, znam jim pristopit, 

ko želijo, ko čutijo, rečejo mi, da mi zaupajo, sem pa zmeraj prijazna, vendar zahtevna in 

trdna v odločitvah.« Podobnega mnenja o avtoriteti sta tudi Juul in Jensen (2009, 128): 

»Avtoriteta ne more biti prirojena lastnost, temveč je lahko le rezultat posebnih okoliščin v 

otroštvu in mladosti, v kombinaciji s strastnim poklicnim zanosom.« Lahko bi rekla, da je 

avtoriteta v vzgoji ključnega pomena, a vzpostavitev le-te je lahko težka in zahtevna, 

predvsem za pedagoške delavce.  

 

Na vprašanje o tem, ali menita, da imajo današnji otroci dobro postavljene meje, sem dobila 

nič kaj presenetljive odgovore. Oba odgovora sta se namreč nagibala v smeri, da imajo 

današnji otroci, sicer posplošeno, slabo in preohlapno postavljene meje: »V masi slabše.« 

»Meje so pri nekaterih otrocih preohlapno postavljene, preohlapno in premalo.« Jull (2008a) 

o tem, ali imajo otroci danes dobro postavljene meje, pravi, da imajo starši že od nekdaj 

težave, kako pripraviti otroke do tega, da spoštujejo omejitve, ki veljajo v družini za vedenja 

in osebno izražanje. In današnji starši niso nobena izjema. Kot je razvidno iz intervjujev s 

starši in prav tako iz intervjujev s strokovnjakinjama pa tudi iz literature, lahko rečem, da 

imajo otroci danes na splošno slabo postavljene meje. Rogge (2000) na tem mestu predlaga, 

naj starši, učitelji in vzgojitelji izberejo srednjo pot med popustljivostjo in strogostjo in naj 

vsak dan znova postavijo meje, ki bodo otroku ponudile trdno oporo v iskanju življenjskega 

smisla. Ravno to je eden izmed razlogov, zakaj otroci sploh potrebujejo meje. Kaj pa pravita 

strokovnjakinji v raziskavi? Prva vprašana je bila mnenja: »Zaradi svoje varnosti, ker se 

dobro počutijo, če imajo postavljene meje, ker lažje funkcionirajo, ker lažje preživijo v 

skupini in ker pač nam življenje prinaša meje in v odrasli, torej kot odrasli jih moramo 

upoštevat, če se jih kot otroci ne naučimo, imamo pač potem probleme, ko smo odrasli.« 

Podobno je povedala tudi druga intervjuvana strokovnjakinja: »Otroci potrebujejo meje zato, 

da se počutijo varnega, da vedo, kaj, do kod smejo.« Če otroku ne postavimo mej, se le-ta 

znajde v nepreglednem svetu izgubljen in prepuščen samemu sebi (Juhart, 2003 v Gorenjak, 
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2009). Rogge (2000, 21) pa o mejah piše tako: »Meje ne nudijo samo usmerjanja tukaj in 

zdaj, pač pa otrokom kažejo, kam spadajo in kam ne spadajo več; meje določajo koordinatni 

sistem tega trenutka in kažejo smer v prihodnost: tu sem in tja hočem.« Vsekakor so meje za 

otroke nujno potrebne in kot pravi večina avtorjev, ki govorijo o mejah (Juul, Rogge, Zalokar 

Divjak, Gorenjak), otroci potrebujejo meje, saj se tako počutijo varne pred zunanjim svetom. 

 

Nato so sledila vprašanja o samostojnosti otrok in razumevanju le-teh z vrstniki. Na vprašanje 

o samostojnosti otrok, in sicer ali se strokovnjakinjama zdijo sodobni otroci samostojni, sem 

dobila dokaj podobna odgovora. Učiteljica je rekla: »Ne morem rečt, da so vsi nesamostojni, 

ampak tisti, ki so razvajeni, so absolutno manj samostojni.« Šolska psihologinja pa je na 

nekoliko drugačen način razlagala stanje samostojnosti pri otrocih: »V enih stvareh so 

samostojnejši, v drugih stvareh pa so preveč vatirani.« Beck in Beck-Gernsheim (2006) 

pravita, da je otrok postal odvisno bitje, saj nenehno potrebuje odrasle, ki definirajo, 

izpolnjujejo in upravljajo njegove fizične, psihične, sedanje in bodoče potrebe. Sama menim, 

da glede na dobljene odgovore tako s strani staršev kot s strani strokovnjakinj ne bi morala 

govoriti o popolni nesamostojnosti otrok. Lahko pa vsekakor govorim o tem, podobno kot 

intervjuvana učiteljica razrednega pouka, da so tisti otroci, ki so razvajeni, posledično tudi 

manj samostojni. Pomembno je še izpostaviti, da so današnji otroci veliko bolj samostojni na 

določenih področjih, o katerih otroci desetletja nazaj niso vedeli popolnoma nič. Prav o tem je 

govorila tudi intervjuvana šolska psihologinja, ki je med drugim tudi povedala: »So pa 

samostojni, glede uporabe tehnologije, pa sodobnih medijev.« Zaradi tega ne morem 

enoznačno trditi, da so sodobni otroci nesamostojni. Sama menim, da so samostojni, a le na 

drugačen način, v drugačnih življenjskih okoliščinah.  

 

Na razvoj samostojnosti močno vplivajo tudi vrstniki in razumevanje z njimi. Na vprašanje, 

kako strokovnjakinji opažata, da se otroci razumejo med seboj, sem dobila zelo pozitivna in 

zelo podobna odgovora. Učiteljica razrednega pouka je povedala, da do večjih konfliktov ne 

prihaja in da otroci dobro sodelujejo med sabo in si delijo vloge ter sprejemajo kompromise. 

Podobno je povedala tudi šolska psihologinja: »Prihaja sicer do nesporazumov /.../ vendar to 

je za trenutek, pa se potem stvari uredijo.« Iz tega je razvidno, da otroci med seboj dobro 

funkcionirajo in se nekako pravilno razporedijo. Rich Harris (2007, str. 136) govori tudi o 

pomembnosti druženja z vrstniki, pravi tako: »Otroci se rodijo z določenimi značilnostmi. 

Njihovi geni vnaprej določijo razvoj neke vrste osebnosti, vendar lahko okolje to spremeni. 

Ne vzgoja oz. okolje, ki ga zagotavljajo starši, temveč okolje zunaj doma, okolje, ki ga deliš z 
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vrstniki.« Na podlagi tega lahko povzamem, da so vrstniki izredno pomembni v razvoju otrok 

in prav zato rezultati, ki so pridobljeni s kakršno koli raziskavo, potolažijo in pokažejo, da se 

otroci kljub temu da so danes morda drugače vzgojeni ali pod večjimi pritiski kot včasih, še 

vedno složni in v skupini držijo skupaj in se razumejo ter s tem odraščajo v dobro 

socializirane osebnosti. 

 

V zadnjem delu sem se tako kot pri intervjuvanih starših tudi tukaj usmerila najprej na 

vprašanja o tem, ali strokovnjakinji opažata, da staršem današnjih otrok uspeh veliko pomeni. 

Zanimivo je, da sem na to vprašanje dobila zelo primerljive odgovore z odgovori staršev na 

isto vprašanje. Tako sta bili obe intervjuvanki mnenja, da staršem uspeh otrok veliko pomeni: 

»Ja, seveda jim dosti pomeni. Radi bi, da so vsi uspešni.« »Ja, jim.« V bistvu lahko sedaj 

skoraj zagotovo trdim, da je staršem pomemben otrokov uspeh in bi radi videli, da so njihovi 

otroci uspešni tako v šoli kot na splošno. Zalokar Divjak (2008) opaža, da se pričakovanja 

staršev pogosto nagibajo k previsokim pričakovanjem od otrok. Sama lahko rečem, da 

previsokih pričakovanj nisem opazila pri intervjuvanih starših, je pa res, da starši v večini 

precej veliko pričakujejo od svojih otrok, a še vedno v neki meji normalnega. Podobno opaža 

tudi šolska psihologinja: »Ničesar ne delajo starši, da bi otroku škodovali ali kaj, ampak 

želijo s tem mu pomagat, pa da bi boljše v življenju skozi šel.« 

 

Za konec me je zanimalo tudi, ali se strokovnjakinjama zdi, da so današnji otroci vključeni v 

veliko različnih dejavnosti, in ali menita, da je to za njih dobro ali slabo, in da se otroci za te 

dejavnosti odločajo sami ali so to morda odločitve staršev. Prva intervjuvanka je povedala, da 

je stanje zelo raznoliko, in sicer: »Eni niso vključeni nikamor, pa so cele dneve na 

računalnikih, tablicah in telefonih. Drugi so vključeni v veliko stvari, tako da so absolutno 

preobremenjeni, seveda pa so tudi tisti, ki starši neke pametne meje med tema dvema poloma 

najdejo.« K temu še je dodala, da je zelo veliko majhnih otrok, ki so že preobremenjeni. 

Medtem pa je šolska psihologinja razlagala: »Večina ali vsaj zelo veliko učencev je vključenih 

v veliko dejavnosti.« Po podatkih, ki sem jih dobila od intervjuvanih staršev, pa sama ne bi 

mogla reči, da so otroci vključeni v veliko dejavnosti oz. bolje rečeno, ne zdi se mi, da so ti 

otroci preobremenjeni. Namreč polovica intervjuvanih staršev je navajala, da se njihovi otroci 

ukvarjajo z dvema dejavnostma, prav tako pa je menila tudi intervjuvana šolska psihologinja: 

»Primarno je, da bi otrok bil vključen, jaz pravim ne v eno, ampak dve dejavnosti.« Zalokar 

Divjak (2008) pa opozarja, da naj imajo otroci raje manj dejavnosti, sploh šestletni otroci, ki 

potrebujejo popoldan največ časa za to, da ga preživijo s svojimi starši. Na podlagi tega 
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sklepam, da intervjuvanim staršem uspeva nekako krmariti med poplavo dejavnosti in 

pravilno izbranimi dejavnostmi in zahtevami. V grobem lahko rečem, da imajo matere, ki so 

sodelovale v moji raziskavi, pravilne predstave o tem, s koliko dejavnostmi naj bi se otroci 

ukvarjali, vsekakor pa tudi po pričanjih strokovnjakinj obstaja veliko staršev, ki ne najdejo 

neke zlate sredine v zvezi s tem.  

 

Starši so prav tako tisti, ki bodo prevzeli vajeti v svoje roke tudi glede dejavnosti, s katerimi 

se bodo njihovi otroci ukvarjali. Zalokar Divjak (2008) namreč poudarja, da je odločilen 

faktor pri izbiri dejavnosti ambicije staršev. Avtorica namreč pravi, da imajo starši zelo veliko 

nalogo in tudi moč, da pomagajo otroku odkriti dejavnost, za katero je sposoben, zrel in ima 

zanjo tudi veselje. Podobno kot Zalokar Divjak (2008), ki meni, da si otroci pogosto sami 

izbirajo dejavnosti v šoli, seveda na podlagi različnih kazalcev, predvsem so to po navadi 

interesi njihovih sošolcev ali dobra propaganda izvajalcev, je navajala tudi učiteljica 

razrednega pouka, ki opaža, da si sprva otroci sami izberejo dejavnosti. Intervjuvana učiteljica 

je tudi menila, da je veliko odvisno od staršev, predvsem to, kako ocenjujejo, da je 

pomembno, ali otrok vztraja pri neki dejavnosti ali ne. Opaža tudi, da se starši pogosto 

odločajo na podlagi svojih ambicij in potem vpisujejo otroke v dejavnosti, ki so njim samim 

pri srcu. S tega vidika lahko sklepamo, da se starši v osnovi pravilno odločajo. Da se starši 

nagibajo v pravo smer, pa potrjuje tudi intervjuvana šolska psihologinja, ki pravi, da 

večinoma starši vplivajo na to, katero dejavnost bo izbral otrok: »Ja, starši jih še usmerjajo.« 

Sklep tega bi zato bil, da naj tako ostane še v prihodnje, naj se starši preudarno odločajo za 

dejavnosti, h katerim bodo vpisovali svoje otroke, in naj poskrbijo predvsem za to, da otroci 

ne bodo preobremenjeni in pod stresom, ter naj izživijo svoje otroštvo s polno mero sreče in 

zadovoljstva. 

 

 

6 ZAKLJUČEK 
 

 

V zadnjih letih prihaja do vse večjih pritiskov na starše, kako naj vzgajajo svoje otroke, 

kakšne igrače naj jim kupujejo, kako naj z njimi komunicirajo, kako biti »popolni starši«, 

predvsem pa kako naj ustrežejo vsem zahtevam družbe, da bodo v otroke vlagali kar največ 

vsega, kar premorejo, in jim bodo tako hkrati tudi vedno na voljo za vse njihove čustvene, 
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fizične, psihične ali materialne potrebe. V vsej tej poplavi informacij, vzgojnih nasvetov in 

pritiskov družbe starši nemalokrat zavijejo v slepo ulico in se preprosto izgubijo. Posledica 

tega pa so predvsem slabo postavljene meje, razvajenost otrok, nesamostojnost otrok, 

zlomljena avtoriteta. Zadnja leta narašča tudi intenzivna skrb za otroke in njihovo blaginjo ter 

izobraževanje. Vse te posledice, ki se zrcalijo na otrocih, opazijo tudi drugi, predvsem učitelji, 

ki veliko časa preživijo z otroki, šolski psihologi, ki imajo nemalokrat opravka s 

problematičnimi otroki, in tudi drugi delavci, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z vzgojo in 

izobraževanjem.  

 

V svoji empirični raziskavi sem prišla do zanimivih rezultatov, ki so se velikokrat tudi 

razlikovali od literature in teoretičnih izhodišč ali celo sami med seboj. V splošnem pa sem 

ugotovila, da v vzgoji danes še vedno prevladuje predvsem permisivni vzgojni stil, kakor 

navaja novejša pa tudi nekoliko starejša literatura. Ugotovila sem tudi, da imajo nekateri starši 

težave pri vzpostavljanju avtoritete, medtem ko strokovni delavci s tem nimajo težav. Večina 

staršev ima prav tako kot z avtoriteto velike težave tudi pri postavljanju meja svojim otrokom, 

kar opazijo tudi strokovnjaki v vzgoji in izobraževanju, ki navajajo, da ima veliko otrok 

dandanes preohlapno in zelo slabo postavljene meje.  

 

Glede razvajenosti sem prišla do zelo zanimivih ugotovitev, saj v nasprotju z mojim 

prepričanjem, da je danes veliko več razvajenih in nesamostojnih otrok, o večinski in 

prevladujoči razvajenosti ne moremo govoriti, prav tako ne moremo govoriti o manj 

samostojnih otrocih. Seveda je velik delež otrok, ki so razvajeni in posledično nesamostojni, 

saj veliko dela namesto njih opravijo starši, a le-ta ni v prevladi in po rezultatih sodeč, so 

otroci danes še vedno dovolj samostojni, na nekaterih področjih (tehnologija) celo bolj 

samostojni kot nekoč.  

 

Na koncu sem ugotovila, da staršem otrokov uspeh veliko pomeni. To so potrdili tako 

intervjuvani starši kot tudi strokovnjakinji, prav tako pa tudi literatura priča o tem, da je 

intenzivna skrb za otroke, njihovo izobraževanje dandanes v izrednem porastu. Vsekakor na 

podlagi rezultatov moje raziskave ne morem govoriti o tem, da bi starši naredili vse za 

otrokov uspeh, ne glede na njihove šibke točke, prav tako pa imajo otroci tudi ravno pravšnjo 

število obšolskih dejavnosti, tako imajo dovolj časa tudi za igro z vrstniki, kjer prav tako 

krepijo samostojnost in samozavest, predvsem pa se ohranja občutek brezskrbnega otroštva. 
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Kljub temu da je danes vzgoja otrok drugačna in da moderni starši uporabljajo drugačne 

načine vzgoje in poglede na vzgojo, pa ne moremo trditi, da je tak način slabši ali 

nekompetenten s starševstvom v preteklosti. Lahko pa zagotovo trdim, da so pritiski in 

zahteve družbe znatno večje kot so bile včasih. Danes družba stremi k popolnosti in uspehom 

na skoraj vseh področjih, prav tako pa se to posledično prenaša tudi na starše. Glede na 

rezultate moje raziskave lahko rečem, da se starši počasi zavedajo vsega tega pritiska družbe 

in se umikajo k bolj umirjenemu načinu vzgoje, brez znanstvenih teorij, le po svojem 

občutku. A kljub temu imajo pred seboj še zelo veliko dela. 
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PRILOGA 1: DELNO STRUKTURIRAN VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

1. Zanima me, kako bi razložili, na kakšen način vzgajate svojega otroka oz. kakšne so 

vaše vzgojne metode? 

2. Ali se kdaj obračate na koga ali na nekaj (knjige, forumi, priročniki …), kadar gre za 

vzgojo? 

3. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da vam je kdo očital, da delate napake pri vzgoji (npr. 

da otroke preveč razvajate)? 

4. Ali se vam zdi, da je danes težje vzgajati otroke kot 50 let nazaj in zakaj? 

5. Ali bi lahko rekli, da vas otrok upošteva in spoštuje, kadar vi od njega kaj zahtevate 

oz. pričakujete? 

6. Ali imate kak sistem nagrajevanja in/ali kaznovanja? 

7. Ali ste pri vzgoji svojega otroka (nagrajevanje, kaznovanje …) dosledni? 

8. Ali svojemu otroku postavljate meje in zakaj menite, da otroci sploh potrebujejo 

meje? 

9. Ali menite oz. se vam zdi, da znate otroku postaviti meje? 

10. V kolikšni meri dopuščate svojemu otroku samostojnost pri odločitvah (npr. kaj bo 

oblekel, jedel …)? 

11. Kako krepite samostojnost otroka doma (npr. ali vam otrok pomaga pri hišnih 

opravilih …)? 

12. Ali se trudite, da bi otroku izpolnili čim več želja? 

13. Kako se vaš otrok razume z vrstniki? 

14. Ali vam veliko pomeni to, da je vaš otrok uspešen v šoli oz. da je na splošno uspešen? 

15. Kako gledate na različne interese otroka oz. kako reagirate, ko vam otrok pove, da bi 

se z nečim ukvarjal? 

16. Ali tudi sami spodbujate, da se vaš otrok vključuje v (te) dejavnosti, tudi če morate 

zato npr. otroka kam peljati? 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

PRILOGA 2: DELNO STRUKTURIRAN VPRAŠALNIK ZA STROKOVNI DELAVKI 

 

1. Kakšen vzgojni stil po vašem mnenju prevladuje pri starših danes in kakšne so 

vzgojne posledice le-tega? 

2. Kakšni menite, da so sodobni otroci v primerjavi z otroki vaše generacije (npr. bolj ali 

manj razvajeni; bolj ali manj samostojni ...)? 

3. Ali se vam zdijo današnji otroci razvajeni? 

4. Kako se razvajenost kaže pri otrocih v šoli v primerjavi z desetletjem nazaj? 

5. Kakšen je (po vaših izkušnjah) razvajen otrok? 

6. Ali je razvajenost po vašem mnenju največji problem pri vzgoji? Zakaj da oz. ne?  

7. Kakšno je vaše opažanje glede pojava razvajenosti pri otrocih? 

8. Ali menite, da tudi učitelji razvajajo otroke ali ne? Zakaj? 

9. Ali se vam zdi, da imate v svojem poklicu pri otrocih dovolj avtoritete in kje/kako to 

opažate? 

10. Ali menite, da imajo današnji otroci dobro postavljene meje ali so te še slabše 

postavljene kot včasih? 

11. Zakaj po vašem mnenju otroci sploh potrebujejo meje? 

12. Ali se vam zdijo sodobni otroci samostojni in kako se to odraža? 

13. Kako vi opažate, da se otroci razumejo med seboj? 

14. Ali opažate, da staršem današnjih otrok uspeh v šoli veliko pomeni, in kako to 

opažate? 

15. Ali se vam zdi, da so današnji otroci vključeni v veliko različnih dejavnosti, in ali 

menite, da je to za njih dobro oz. slabo? 

16. Ali menite, da se otroci sami odločajo za vse te dejavnosti ali so to odločitve staršev? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

PRILOGA 3: PREPIS PRVEGA INTERVJUJA 

 

1. No, začnimo kar s prvim vprašanjem. Zanima me, kako bi razložili, na kakšen 

način vzgajate svojega otroka oz. kakšne so vaše vzgojne metode? 

Svoja dva otroka mislim, da vzgajam skoraj že malo preveč demokratično, jima pustim svojo 

voljo. Dostikrat, ker se sama od svojega otroštva dobro zavedam, kako sem se imela lepo, da 

smo bili svobodni, in ker vidim, da danes tega več ni, mislim, da otroka vzgajam, tako da jim 

kar dosti prepuščam, da se sami odločajo, da so samostojni, da sami že odhajajo v šolo, 

prihajajo, da jih pustim same. Tako da dokaj demokratično, no, tudi njihovo voljo upoštevam.  

 

2. Ali se kdaj obračate na koga ali na nekaj, knjige, forumi, priročniki, kadar gre za 

vzgojo? 

Moram rečt, da dostikrat ne, no, da ne upoštevam. Grem na kakšno predavanje, npr. dr. Zadel, 

ki je zlo simpatičen, kakšne pametne pristope pove, ampak velikokrat pa po svoji volji, no.  

 

3. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da vam je kdo očital, da delate napake pri vzgoji, 

npr. da otroke preveč razvajate? 

Ja, to mi nenehno očitajo, sploh dostikrat imava z možem te težave, in sicer glih zaradi tega, 

ker jih preveč puščam, da sami odločijo, no. To je ta problem.  

 

4. Ali se vam zdi, da je danes težje vzgajati otroke kot 50 let nazaj in zakaj? 

Definitivno jih je težje, zato ker je tempo staršev že drugačen, dosti so v službah, jih mamo, 

zaradi tega jih mamo preveč na vrvici, preveč je teh medijskih linčov, ne vem tudi, kako naj 

povem, prej sem sam naštela … preveč, preveč jih čuvamo, no, preveč jih v vato zavijamo, 

res je definitivno, preveč se od nas pričakuje, no, da naj bo otrok tak pa tak pa tak, kot po 

knjigah piše, ampak to dejansko res ne gre.  

 

5. Ali bi lahko rekli, da vas otrok upošteva in spoštuje, kadar vi od njega kaj 

zahtevate oz. pričakujete? 

Ja in ne, no. Čeprav, ko se gre zame, pri meni, no, me dostikrat kaj ne upoštevata, ampak 

moram priznat, da pa sta v šoli in vrtcu zelo pohvaljena, da mata zelo lepo vzgojo. Se pravi 

verjetno je to tisti efekt, doma malo manj, nekje drugje pa, zlo sta pridna, no.  

 

 



	  

 

6. Ali imate kak sistem nagrajevanja in/ali kaznovanja? 

Seveda mamo, kaznovanje je tako, da mu prekinemo igrice ali pa povem, da ne gremo na 

obisk. Nagrajevanje pa seveda z neko malenkostjo, če to pa to se dobro opravi ali pa se 

naredi, uboga, potem mu že kakšno malenkost, tudi dobi.  

 

7. Ali ste pri vzgoji svojega otroka, torej to nagrajevanje – kaznovanje, dosledni? 

Velikokrat tudi ne, če odkrito povem.  

 

8. In kaj se takrat zgodi, mislim, zakaj ne? 

Dostikrat popustim, ker sem preveč, kot sem že na začetku omenila, sem preveč popustljiva, 

priznam svojo napako.  

 

9. Dobro. Ali svojemu otroku postavljate meje in zakaj menite, da otroci meje sploh 

potrebujejo? 

Mu postavim meje, seveda jih postavim, morajo svoje meje poznat, kje so meje, ker če ne bi 

bilo to preveč, bi bili poredni. Otrok svoje meje mora poznat, do kam lahko gre, kako se lahko 

obnaša, kaj lahko naredi, kaj ne sme.  

 

10. Zakaj? 

Ja, če ne bi, bi pa bilo to preveč razvajeni otroci, neubogljivi, tako da rabijo.  

 

11. Ali menite oz. se vam zdi, da znate otroku postaviti meje? 

Mislim, da jih znam. Čeprav, kot smo tudi že prej omenili, jih dostikrat prekršim te meje, ne, 

in mu vseeno še včasih dam preveč možnosti, da popravi napako, ne. Ne samo, ne vem, mu 

rečem, zdaj pa dovolj, če boš, ne bo tako, tako, pa ne boš tisto pa tisto, mu včasih dam še 

kakšno možnost ali pa celo dve možnosti.  

 

12. Da se meja malo razširi? 

Tako meja se razširi, ja.  

 

13. V kolikšni meri dopuščate svojemu otroku samostojnost pri odločitvah, npr. kaj 

bo oblekel, kaj bo jedel in tako dalje? 

To sem otrokom že dala, to možnost že zelo zgodaj, oblačita in izbirata si lahko tudi sama, če 

se z mojo odločitvijo ne strinjata, jima pustim, da se sami oblečejo, pri hrani definitivno jim 



	  

 

tudi pustim, da si izbereta, kaj bosta npr. zajtrkovala, večerjala. Ja, samostojnost pa res, zelo 

hitro sem ga pustila, da sam hodi v šolo, tudi iz šole in tako, da gre v trgovino. Sta dokaj 

samostojna.  

 

14. Kako pa krepite samostojnost otroka doma, da vam recimo otrok pomaga pri 

hišnih opravilih in tako dalje? 

Ja, opravlja, vsak ima svojo nalogo, tudi če kaj potreseta po tleh, morata to pospravit, tako da 

res sta samostojna.  

 

15. Kaj pa recimo v trgovino jih že pošljete same? 

Ja, že kr od 7. leta, po kakšno malenkost, ker je trgovina seveda v bližini, jim to dovolim, ni 

ceste, gresta.  

 

16. Prav. Ali se trudite, da bi otroku izpolnili čim več želja? 

Ja. Ampak nekih enostavnejših želja, tistih nenormalnih želja seveda da ne, jim razložiš, kako 

jim to ne moreš izpolnit, ampak vse v svoji meji zmožnosti jim pa kar omogočim, no.  

 

17. Kako pa se vaš otrok razume z vrstniki? 

Zelo dobro se razumeta z vrstniki, sploh starejši fant, ker mislim, da imajo fantje malo manj 

težav s socializacijo, se pravi ni to takšne tekmovalnosti kot opažam pri hčerki, ker tekmuje 

mogoče tudi in za obleke in za kera je lepša, boljša. Fantje so pa, ker je pa športnik, si zelo 

hitro najde prijatelje na igrišču in se z njimi spoprijatelji.  

 

18. Ni nekih večjih recimo tekmovalnosti ali kaj takšnega? 

Pri fantu ne, pri puncah pa opažam, sicer je to, gre za 6-letnico, tle pa so še kakšne 

tekmovalnosti, dostikrat izločijo kakšno punčko, tle pa je malo večja tekmovalnost, pri fantih 

pa sploh ne.  

 

19. Dobro. Ali vam veliko pomeni to, da je vaš otrok uspešen v šoli oz. da je na 

splošno uspešen? 

Ja, to mi veliko pomeni, da je uspešen, predvsem mi, ne sam uspeh mi toliko pomeni kot mi, 

ko mi pohvalijo učitelji in vzgojitelji, da sta lepega obnašanja, da sta sočutna do drugih otrok 

in da jima pomagata. To je pa največja nagrada za starša.  



	  

 

20. Kako gledate na različne interese otroka oz. kako reagirate, ko vam otrok pove, 

da bi se z nečim ukvarjal? 

Definitivno to upoštevam, no. Spet, da je neka normalna želja, da gre za kakšen šport. Na 

začetku smo jim predlagali športe, potem so šli na te športe, nekateri so jim bili všeč, nekateri 

jim niso in za tiste, za katere so se pa oni sami odločili, smo jim pa pustili.  

 

21. S koliko dejavnostmi se recimo ukvarja vaš šolski otrok? 

Samo z enim, samo z nogometom.  

 

22. Ali tudi sami spodbujate, da se vaš otrok vključuje v te dejavnosti, tudi če morate 

za to npr. otroka kam peljat? 

Seveda ga vozimo na treninge oz. zdaj že odhaja tudi sam na treninge, ampak na tekmo ga 

moraš peljat kot starš in to narediš z veseljem, če otrok z veseljem tudi ta šport obiskuje.  

 

23. Ga tudi spodbujate pri tem, da je boljši, da je dober? 

Spodbujam ga, včasih ima seveda slab dan, pa ne bi rad šel na trening, potem mu razložiš, kaj 

to pomeni ekipni šport, da se od njega pričakuje, da tudi pride, druga ekipa ga pričakuje, 

potem se vseeno po pogovoru premisli in odide na tekmo.  

 

24. Najlepša hvala.  

Prosim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

PRILOGA 4: PREPIS DRUGEGA INTERVJUJA 

 

1. Začnimo kar s prvim vprašanjem. Zanima me, kako bi razložili, na kakšen način 

vzgajate svojega otroka oz. kakšne so vaše vzgojne metode? 

Svojega otroka vzgajam v smeri, da se zaveda svojih tako dolžnosti kot tudi svojih pravic. 

Poskušam pa jih usmerjati v to smer, da bodo pri svojem življenju čim bolj samostojni in to je 

to.  

2. Jim puščate že dosti svobode zdaj ali jih mogoče še vedno malo »omejujete« glede 

določenih stvari, primernih glede na njihova leta? 

Jaz mislim, da jim dopuščam kar dosti svobode, kar se nanaša predvsem na odločitve, pri 

katerih ni nobenih posledic za njih, to je v smislu, če izrazijo določeno željo. Vsekakor če se 

da, se proba uresničit, če ne gre, pa pač ne gre.  

 

3. Ali se kdaj obračate na koga ali na nekaj, kot so recimo knjige, forumi, 

priročniki, kadar gre za vzgojo? 

Ne, delam po svojem občutku, poznam svojega otroka in na forume in knjige se ne obračam.  

 

4. Kaj pa na kakšne druge pomoči, kot so recimo drugi starši, kakšna predavanja 

ali kaj takšnega? 

Včasih se udeležim kakšnega predavanja, ki so organizirana v prvem razredu kot del 

roditeljskega sestanka, vsekakor so dobrodošle informacije, ki jih dobiš, starši tudi 

predebatiramo oz. se vsekakor pogovarjamo o svojih otrocih in probamo najti kakšno rešitev 

tudi na ta način.  

 

5. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da vam je kdo očital, da delate napake pri vzgoji, 

npr. da otroke preveč razvajate? 

Ja, je kdo že znal rečt kaj takega, ampak saj pravim, vsak najbolj pozna svojega otroka, 

probaš ga usmerit na pravo smer, na prav način, smo pa vsi ljudje in tudi verjetno kdaj 

naredimo kakšno napako, predvsem kar se tiče popuščanja.  

 

6. Pa si to jemljete k srcu, ko vam kdo tako reče? 

Ne, vem, kaj je najboljše za mojega otroka in se na te opazke ne oziram in me ne ganejo.  

 

 



	  

 

7. Ali se vam zdi, da je danes težje vzgajati otroke kot 50 let nazaj in zakaj? 

Mislim, da ja, predvsem zaradi vse tehnologije, ki je šla naprej, in sam sistem je drugače 

naravnan, kot je bil, več je nevarnosti za otroka in mislim, da je zato otroka bistveno težje 

vzgajat danes, kot je to bilo nekoč.  

 

8. Ali bi lahko rekli, da vas otrok upošteva in spoštuje, kadar vi od njega nekaj 

zahtevate oz. pričakujete? 

Ja.  

9. Kako to opazite oz. kako se to opaža? 

To se opaža pri čisto običajnih stvareh, kadar se karkoli naloži, točno se zaveda svojih nalog, 

svojih pravic in kar je treba naredit tudi mora naredit, to naredi, je pa res, da je otrok in včasih 

tudi ugovarja, proba, ampak mislim, da ni, da se pri določenih stvareh ne sme popuščat.  

 

10. Ali imate kak sistem nagrajevanja in/ali kaznovanja? 

Bolj se usmerjam na nagrajevanje, je pa res, da je včasih potrebna tudi kazen, tako da če se 

pride do upiranja, do česarkoli, pač na žalost treba včasih, dostikrat do tega ni treba prit, ker 

ko rečeš, si v bistvu otrok že premisli in naredi.  

 

11. In kakšen je vaš sistem, ta recimo nagrajevanja, kako to zgleda oz. kako ga vi 

izvajate? 

To niso materialne stvari. To je prvo. Ampak se obljubi, bomo šli na kakšen izlet, bomo šli 

skupaj kot družina kam in včasih če je tudi kakšna majhna igračka.  

 

12. V kakšen primeru pa se recimo zgodi to nagrajevanje, za kakšne stvari 

nagrajujete? Uspeh v šoli, pridnost v šoli, pomoč pri domačih gospodinjskih opravilih 

ali kaj podobnega? 

Bolj domača opravila, ker šola se mi zdi, da je šola in se mora otrok zavedati, da šolo opravlja 

zaradi sebe, ne zaradi mene, mora se zavedati, da je to njegova dolžnost, da to mora, tako da 

nagrajujemo bolj stvari, kot so domača opravila in stvari, ki se tičejo doma.  

 

13. Ali ste pri vzgoji svojega otroka, sploh to nagrajevanje – kaznovanje, dosledni? 

Se trudim, da ja.  

 



	  

 

14. Ali svojemu otroku postavljate meje in zakaj menite, da otroci sploh potrebujejo 

meje? 

Otrokom postavljam meje, mislim pa, da otrok definitivno potrebuje meje, zato ker je to za 

njega dobro, dobro za otroka, da ve, kaj se sme, kaj se ne sme.  

 

15. Ali menite oz. se vam zdi, da znate otroku postaviti meje? 

Ja.  

16. Zakaj tako menite? 

Ker jih dejansko postavim in jih otrok tudi upošteva.  

 

17. V kolikšni meri dopuščate svojemu otroku samostojnost pri odločitvah, kot so 

npr. kaj bo oblekel, kaj bo jedel in podobno? 

Tako podobno, kot sem rekla že pri drugem vprašanju, je tudi pri tem, otroku je definitivno 

potrebno pustit svojo voljo, svojo osebnost, ker otrok je že svoj osebek, ki potrebuje, da se 

tudi za določene stvari sam odloči, tako da kar se tiče oblačenja, hrane in teh stvari, dopuščam 

svobodo, tudi če je včasih smešno oblečena.  

 

18. Kako pa krepite samostojnost otroka doma, npr. ali vam pomaga pri hišnih 

opravilih, že sam skoči v bližnjo trgovino po kake stvari ali kaj podobnega? 

Ja, pri hišnih opravilih sodelujejo, najprej je to bilo skozi igro, zdaj pa se jim to nekako, že bi 

lahko rekla, zdi fajn, tako da pomagajo pri pospravljanju iz mize, posoda v stroj, posesat, 

obrisat in tudi če je treba do bližnje trgovine že skoči.  

 

19. Ali se trudite, da bi otroku izpolnili čim več želja? 

Vsekakor.  

 

20. In kakšne so te želje, na primer? 

Nanaša se to na kakršno koli dejavnost, če jo želi obiskati, če le zmoremo, če ne gre preko 

naših finančnih in drugih sposobnosti, če ni vezano na kar koli, se trudimo, da bi te želje 

izpolnili. Če gre za željo za kakšno materialno dobrino, se tudi potrudimo, probamo tudi, da 

sama pri tem sodeluje, torej pri rojstnih dnevih, kakršnih koli drugih praznikih, če dobi 

kakšna sredstva, pri tem tudi ona pomaga.  

 

 



	  

 

21. Kako pa se vaš otrok razume z vrstniki? 

Dobro.  

 

22. Opažate mogoče kakšno tekmovalnost, rivalstvo, kaj podobnega, večje težave? 

Večjih težav ne zaznavam, je pa tako, da se opaža vpliv sošolk, prijateljev, sošolcev, 

prijateljic, ker nekako prihaja do vpliva in si s tem želi tudi kakšno stvar, ki morda si je 

drugače ne bi.  

 

23. Ali vam veliko pomeni to, da je vaš otrok uspešen v šoli oz. da je na splošno 

uspešen? 

Ja, vsak starš si želi, da je otrok uspešen, mi veliko pomeni, ampak če vidim, da ima otrok 

kjer koli na katerem koli področju šibko točko, to sprejmeš, ker vsak ne more na vsaki stvari, 

pri vsaki stvari in na vsakem področju bit odličen. Se pa trudimo, da je pa čim boljši.  

 

24. Kako gledate na različne interese otroka oz. kako reagirate, ko vam otrok pove, 

da bi se z nečim ukvarjal? 

Kot smo že rekli pri prejšnjem vprašanju. Probamo otrokovo željo uresničit, je pa tako, da v 

šoli se tudi že sama vpiše na določene dejavnosti in sej pravim, če želi, probamo to željo in 

njen interes uresničit, drugače pa se pogovorimo, da preveč tudi ne more bit.  

 

25. S koliko dejavnostmi se trenutno ukvarja vaš otrok, obšolskimi? 

Če je smatrano, kar je v šoli? 

 

26. Tudi obšolska je mišljena, tudi tista, ki je izven šolskega območja? 

Tri področja, to je gimnastika, pevski in folklora.  

 

27. Ali tudi sami spodbujate, da se vaš otrok vključuje v te dejavnosti, tudi če morate 

zato npr. otroka kam peljati, tekme in podobne stvari? 

Tako ja, sprejmemo, da to pač sprejem in spodbujam otroka pri njegovih dejavnostih in pri 

njegovih željah, ki jih je imel. To pomeni, da sprejmemo tudi, da je treba včasih na kakšno 

tekmo, tekmovanje, nastope, otroka spodbujamo, ga pridemo gledat in ga motiviramo, da bo 

pri tej stvari ostal čim dlje časa.  

 

 



	  

 

28. Torej ste ga pripravljeni tudi kam peljat dlje, vam to ni težko, vam to mogoče 

celo veliko pomeni? 

Mi ni težko, včasih mogoče moramo kakšno stvar dat zaradi tega na stran, ampak peljemo. Da 

bi mi veliko pomenilo, vsekakor zaradi otroka, če vidiš, da je zadovoljen pri določeni stvari, 

si zadovoljen tudi ti. Ni pa, da bi jaz otroka forsirala oz. silila v neko zadevo pretirano.  

 

29. Najlepša hvala za sodelovanje.  

Ni za kaj.  

 

  



	  

 

PRILOGA 5: PREPIS TRETJEGA INTERVJUJA 

 

1. Zanima me, kako bi razložili, na kakšen način vzgajate svojega otroka oz. kakšne 

so vaše vzgojne metode? 

Ker sem bila sama vzgojena tako, da so mi starši dosti popuščali, sama zdaj malo pazim, kako 

vzgajam, otroku puščam svobodo, se pogovorimo, da si tudi sama izbere metode.  

 

2. Kaj pa načeloma, kako recimo vzgajate na nekih osnovnih primerih, recimo 

popuščanje ali pa mogoče malo bolj omejene, da je otrok malo bolj omejen na določenih 

področjih, ali pa da mora domačo nalogo sam delat, kaj takega? 

Ja, ker sem domačo nalogo delala s starši, z očetom, vse do osmega razreda, sem si rekla, da 

bom jaz malo bolj pazila pri vzgoji, ampak načeloma je tako, da jabolko ne pade daleč od 

drevesa, tako da se trudim, ji pa vsak dan, tko ko pridemo domov iz šole, da mora najprej 

naredit domačo nalogo, brat, najprej za šolo naredit in potem je prosta, gremo ven, gleda 

televizijo, se igra in tako. Če pa kaj ne uboga, pa dobi kazen, recimo, al da ni računalnika tisti 

dan ali televizije in tako.  

 

3. Bi lahko rekli, da ste strog starš? 

Jaz ne toliko, bolj je pa mož, on ima bolj red in disciplino bolj kot jaz. Jaz se trudim, ampak 

mi tako ne uspeva, me dostikrat obrne, žal.  

 

4. Ali se kdaj obračate na koga ali na nekaj, recimo forumi, knjige, priročniki, 

kadar gre za vzgojo? 

Si kaj preberem, tako se kaj pozanimam, ampak na koncu, kar se po svoje odločim, tako.  

 

5. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da vam je kdo očital, da delate napake pri vzgoji, 

recimo, da otroka preveč razvajate? 

Ja, moj brat mi to govori, njegova punca, ki je učiteljica, jaz pa tega žal ne vidim tako, ampak 

on pravi, da je zelo razvajena.  

 

6. Je posebno kakšno področje, kjer naj bi bila razvajena, da vam prav on očita ali 

je to čisto splošno? 

On jo tako dostikrat zbada tako, pa ga potem kakšenkrat ne pozdravi, ga ignorira, on pa takrat 

še bolj sili v njo in potem po temu on tako sklepa, ne.  



	  

 

7. Ali se vam zdi, da je danes težje vzgajati otroke kot recimo 50 let nazaj in zakaj? 

Ja, se mi zdi, da je, pa tudi veliko zahteva šola, predvsem, da morajo starši delat z otrokom. 

Jaz sama večkrat delam popoldne, tako da kakšenkrat tudi, dobro da mož dela samo zjutraj, 

ker če ne bi pol ob sedmih, osmih delali nalogo in tako.  

 

8. Se vam zdi zahtevno to, recimo takšno usklajevanje dela z otrokom pa vaše delo, 

ker je tempo življenja danes hitrejši? 

Ja, to se mi zdi zelo, ker kakšenkrat pridem domov ob 20. uri, pregledam zvezek in zjutraj kaj 

popravljamo, delamo, se mi zdi, da je kar tako.  

 

9. Ali bi lahko rekli, da vas otrok upošteva in spoštuje, kadar vi od njega nekaj 

zahtevate ali pričakujete? 

Žal ne. Mene ne, moža ja, mene pa ne.  

 

10. Pa naredite kaj za to, da bi bili bolj strogi v tem primeru? 

Se trudim, pa mi ne uspeva.  

 

11. Zakaj pa mislite, da ne? 

Ker mi moj mož to vsak dan očita.  

 

12. Ali imate kak sistem nagrajevanja in/ali kaznovanja? 

Ma če kaj naredi narobe, ji kaj prepovem, recimo tablico ali televizijo, ker vem, da bi bila 

zelo žalostna, tako da je, se je pa tudi zgodilo zdaj parkrat, tako da smo šle na kolo na 

bonifiko, pa me kaj ni ubogala, smo se obrnile in smo šle nazaj, ker včasih sem ji marsikdaj ji 

rekla, da bom to naredila, pa nikoli nisem, ker sem si mislila, enkrat tolko gremo ven, pa da 

bo na zraku in tako, ampak sedaj se probam tega res držat, kar rečem, da vztrajam pri temu.  

 

13. Kaj pa mogoče nagrajevanje, da je pohvaljena ali kaj takega za pridno vedenje, 

dobro oceno, mislim pohvalo, kaj takega? 

Jaz jo pohvalim ustno, tako, mož pa ji pol še kaj kupi, recimo kakšno sladkarijo ali jo odpelje 

v kino pa ji to poudari, da je to zato.  

 

 



	  

 

14. Ali ste pri vzgoji svojega otroka tudi kar se tiče nagrajevanja in kaznovanja 

dosledni? 

Žal premalo.  

 

15. Se pozna to kje? 

Pri njej se mi zdi, da se pozna, na žalost.  

 

16. Ali svojemu otroku postavljate meje in zakaj mislite, da otroci sploh potrebujejo 

meje? 

Ja, mora imet mejo, da ve, dokler gre lahko, kje je ena meja, ker navsezadnje potem se mi zdi, 

kakšenkrat jih dobi tudi po riti, pa lahko potem nazaj ona, če ni meje, tako.  

 

17. Ali menite oz. se vam zdi, da znate otroku postaviti meje? 

Se trudim, zdaj ne vem pa, če je to sama tako posebej, ko jih od moža slišim, da ni dovolj 

tako, ne. Zdaj jaz se trudim po najboljših močeh.  

 

18. Vaš mož, mu to bolje gre od rok? 

Ja, njemu ja, dosti boljše.  

19. Ima čisto postavljene okvirje, kam, do kje sme in česa ne sme? 

Ja, on ima to bolj postavljeno in pol tudi kar se tiče šole, ker žal delam večinoma popoldne, 

potem dela z njim, ne.  

 

20. Pa njega torej uboga, mislim si dovoli, da ji nekdo postavi mejo na ta način? 

Ja, ja, njega dosti bolj upošteva.  

 

21. V kolikšni meri pa dopuščate svojemu otroku samostojnost pri odločitvah, 

recimo kaj bo oblekla, kaj bo jedla, kaj takega osnovnega? 

Kar bo jedla, ji kar dopuščam, čeprav ji marsikdaj povem, da kakšne stvari niso tako zdrave in 

tako, kar se tiče oblačil se pogovorimo, če se ne strinjamo, ji rečem, en dan bom jaz odločila, 

drugi dan bo ona, tako v bistvu v njeno dobro, ne.  

 

22. Kako pa krepite samostojnost otroka doma? Če vam npr. otrok pomaga pri 

hišnih opravilih, kakšnih, se pri tem pritožuje, ne naredi, ker mora? 



	  

 

Je kr ubogljiva, pomaga, dostikrat delamo skupaj, posesa, več recimo pri babici tako bolj 

pomaga, ona ji da za to nekaj denarja, jaz se s tem ne strinjam, tako ampak, je tako. 

  

23. Se vam zdi, da to vpliva na njeno samostojnost pri takih odločitvah, recimo čisto 

splošnih? 

Ma, zdaj, ne vem, tako da dobi denar, sej mogoče je, jaz se tega tako ne strinjam, ker kar rabi, 

če kaj vpraša, jaz ji kupim, tako ima svoj denar, ampak ji dam jaz, ko ni od tega. Mogoče pa, 

če bi jo imela svoje, da bi ji, bi pa od tam jemala, mogoče, da se nauči, da bi bilo, mogoče ni 

to tako slabo, pa meni se ne zdi, no.  

 

24. Kaj pa iz vaše perspektive to, da pač pomaga doma, ker je normalno, da recimo 

pomaga čisto, se vam zdi, da to vpliva na njeno samostojnost ali ne? 

Ja, se mi zdi, da zelo vpliva, ker se pač mora naučit, ker bo enkrat tudi živela sama, ne bo s 

starši in prej kot se bo naučila, boljše bo, da ji ne bo treba potem vse kar naenkrat, ne. Tudi 

kuha že počasi in tako.  

 

25. Ali se trudite, da bi otroku izpolnili čim več želja? 

Ja, se.  

 

26. In kakšne so te želje, recimo materialne, nematerialne, vseh vrst, mešane? 

Ma, tako, zdaj recimo, če si želi it v kino, se ji nekako prilagodimo, če želi it ven, če si hoče 

tudi, bi rada kaj, kakšno oblekco, kakšno posebno posebno ali obleko ali hlače, tako se ji kar 

prilagajamo.  

 

27. Kako pa se vaš otrok razume z vrstniki? 

Je posebna, trmasta, rabi dosti časa, da se vklopi tako in ima določene ljudi, s katerimi se pač 

druži, otroke, tako.  

 

28. In s tistimi potem v bistvu ohranja tisti globlji stik, če rečemo tako, pa ni nekega 

tekmovalstva, recimo ali pa rivalstva, kake posebne agresije, kaj takega med njimi? 

Ne, zaenkrat ne, če vidi, da ji kaj ne gre, tako mi meni po tihem pove, da ji to ne gre in jaz se 

potrudim, da potem to izpolnim, recimo kot primer ni vedla tako dobro stoje pa prevala, smo 

se naučile, tako da zdaj ji gre tako.  

 



	  

 

29. In potem se v bistvu normalno vključi med vrstnike na ta način? 

Ja, tako ja.  

 

30. Ali vam veliko pomeni to, da je vaš otrok uspešen v šoli oz. da je na splošno 

uspešen? 

Ja, mi kar veliko pomeni, ampak vseeno ne pritiskam, tako zelo ni, da bi bila najboljša in tako 

ne.  

 

31. Kako pa gledate na različne interese otroka oz. kako reagirate, ko vam otrok 

pove, da bi se z nečim ukvarjal? 

To je mišljeno kot ukvarjal …  

 

32. Recimo kakšne obšolske dejavnosti, lahko so to športne dejavnosti, mogoče tudi 

kakšne druge, pevski zbori, folklore, kaj takšnega, v bistvu neka obšolska dejavnost? 

Ja, recimo je hodila k šahu, ampak ker potem ni naredila v šoli naloge, je rekla, da bi se 

izpisala, da rajši naredi nalogo, da ko pride domov, da je prosta in to smo pač upoštevali, 

čeprav sem ji pa na začetku rekla, naj dobro premisli, kam bo hodila, in tisto, da bo mogla 

celo leto, ne, to smo potem odpustili. Tako da se dosti kolesarimo, rolamo, se sprehajamo, 

tako sami, tenis igramo kar sami, tako. Da smo dosti skupaj.  

 

33. Torej ne obiskuje kakšnih posebnih obšolskih dejavnosti, recimo prav v šoli ali 

prav nekje zunaj? 

Ja, hodi k pevskim, hodi pa k uram pravljic.  

 

34. Ali tudi sami spodbujate, da bi se otrok vključeval v recimo te ali pa v druge 

dejavnosti, tudi če bi zato morali recimo otroka kam peljati ali pa pač da bi morali biti 

vi udeleženi zraven? 

Ja, žal smo to tudi probali, samo ne gre, so taki urniki in je težko tako usklajevat, tako da žal 

to ne gre.  

 

35. Recimo, če bi bilo možno, bi jo spodbujali? 

Ja, to pa ja, to pa bi jo.  

 

 



	  

 

36. Tudi če so recimo kakšne tekme in da morate vi biti zraven, vam ne bi bilo težko? 

Vzorniki, vem, da, velikokrat ne bi mogla bit na tekmah tako, ampak tisti čas, rajši ko vidim, 

kako je, da smo skupaj tako, ne. Ker je žal premalo časa, zmanjkuje.  

 

37. Hvala lepa.  

Prosim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

 

PRILOGA 6: PREPIS ČETRTEGA INTERVJUJA 

 

1. Zanima me, kako bi razložili, na kakšen način vzgajate svojega otroka oz. kakšne 

so vaše vzgojne metode? 

Jaz sem stroga in ljubeča. Ker hčerko vzgajam sama, moram bit tako tata kot mama. To pa je 

tudi nekoliko zahtevnejša naloga za mene, kot jo imajo drugi starši, ko je mama tista, ki 

otroka potolaži in objame, oče pa ga skrega in tako. Jaz na žalost moram istočasno naredit 

oboje in to je veliko zahtevnejša naloga. 

 

2. Malo bolj podrobno, če bi opisali. Pri katerih stvareh ste strogi, pri katerih 

ljubeči? 

Tudi ko jo kaznujem, sem ljubeča. Kadar jo kaznujem, ji vedno povem, da jo imam rada, 

gledam, da se o vsaki stvari pogovarjamo, pogovorimo, razčlenimo, ko je kaj narobe, ko je pa 

pridna, pa jo itak pohvalim, tako.  

 

3. Torej ji ne pustite, da preveč sama bezlja naokrog? 

Ne, ne.  

 

4. Ali se kdaj obračate na koga ali na nekaj, recimo knjige, forumi, priročniki, 

kadar gre za vzgojo? 

Ne.  

 

5. Kaj pa kakšne delavnice, izobraževanje, kaj takega? 

Ma, mogoče sem bila na kakšnem predavanju.  

6. Načeloma pa sami po sebi? 

Ja.  

 

7. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da vam je kdo očital, da delate napake pri vzgoji, 

recimo, da otroka preveč razvajate? 

Ja, seveda, kakšna moja mama je tudi kdaj že mi rekla, da jo razvajam. Ne moreš bit vedno 

dosleden, včasih imaš tudi ti slab dan ali se ti ne da in potem rečeš, ne.  

 

 



	  

 

8. Ni letelo na kakšno direktno stvar, točno eno stvar v vzgoji, recimo, da bi bilo? 

Bolj mišljeno na splošno, da je pač pri več stvareh razvajena, po njenem? 

Ne, ne, ne, tako če je blo za kakšno stvar, ja, da sem ji kaj dovolila, kaj pojest, ne, da sem ji 

najprej rekla, da naj ne je čokolade, pol pa se mi dalo z njo dajati in pol mi je očitala, ja, da.  

 

9. Ali se vam zdi, da je danes težje vzgajati otroke kot 50 let nazaj in zakaj? 

Ma, ne vem, meni se ne zdi, jaz mislim, da bi isto vzgajala pred 50 leti, zdaj. Verjetno eni, 

vidim druge starše, ja, da imajo, dosti bolj popuščajo in tako in šola in ves sistem je takšen.  

 

10. Pa se vam ne zdi, da včasih ni bilo toliko ukvarjanja z otrokom v šoli, kot je 

recimo danes? 

Ja, to vem, da ni bilo, saj vem po sebi, da bilo, da niso se ukvarjali z nami. Ma, dobro, čeprav 

se tudi jaz z njo ne ukvarjam dosti.  

 

11. Ali bi lahko rekli, da vas otrok upošteva in spoštuje, kadar vi od njega nekaj 

zahtevate oz. pričakujete? 

Ja, seveda, to je moje delo 6 let, tako da je zelo pridna, odgovorna in me posluša, sicer ima 

tudi ona slabe dneve, valda se skregamo, ja.  

 

12. Torej bi lahko rekli, da imate čisto avtoriteto pri njej? 

Ja.  

 

13. Ali imate kakšen sistem nagrajevanja in/ali kaznovanja? 

Ja. Dobro za kaznovanje je dostikrat dovolj, da ji samo grozim, pa že pomaga, ne, če ne ji pač 

vedno vzamem najljubšo igračo ali najljubšo stvar. In nagrajevanja, mislim, da jo s temi 

stvarmi, da ji, kupujem ji ne dosti tako, kvečjemu jo rajši kam peljem ali tako jo nagradim.  

 

14. Ali ste pri vzgoji svojega otroka tudi pri nagrajevanju in kaznovanju dosledni? 

Ja, pri kaznovanju, včasih, včasih kaj popustim, ampak zato, ker je tudi pridna, pa.  

 

15. Na splošno pri vzgoji pa ste dosledni? 

Ja, ja.  

 



	  

 

16. Ali svojemu otroku postavljate meje in zakaj mislite, da otroci sploh potrebujejo 

meje? 

Absolutno potrebujejo meje, mislim, da jih tudi rabijo, da jih prav iščejo. Mislim, jaz tudi 

vidim pri njej, ona bolj kot si strog, da ima rajši takšnega učitelja, prav strogega, ja. Mislim, 

tako z mejami in tako. Ne vem, po mojem je tako prav, zato da se bodo znašli lažje v 

življenju.  

 

17. Ali menite oz. se vam zdi, da znate otroku postavit meje.  

Ja, mislim, da ja.  

 

18. Se jih držite ali se malo rahljajo vsake toliko? 

Ma, načeloma se jih držim, ja.  

 

19. In jih ona tudi upošteva? 

Ona jih vedno upošteva, ja. Mislim, to je normalno, da vsakih toliko preizkuša, kje so te meje, 

ne.  

20. Torej lahko bi v bistvu rekli, da ona ve, kje so njene meje? 

Ja, ve, ve, ampak vsake tolko, ja, ima kakšna obdobja, ne vem, verjetno so to obdobja 

odraščanja, ko potem ona proba, kje bi lahko malo, ja.  

 

21. V kolikšni meri pa dopuščate svojemu otroku samostojnost pri odločitvah, kot so 

npr. kaj bo oblekla, kaj bo jedla? 

Ma, tako nekje fifty-fifty mamo, no, jo kr, pač zdaj ji dam vedno na izbiro dve ali tri stvari, ni 

prav ono, da je vse, da lahko vse sama izbere, jo vprašam, ali te hlače ali te hlače, ali boš to 

jedla, ali boš kruh, ali boš to, tri stvari ji dam na izbiro tako.  

 

22. Pa se ona pol odloči? 

Ja.  

 

23. Kako pa krepite samostojnost otroka doma, če vam recimo ona pomaga pri 

hišnih opravilih in ali pa gre sama v trgovino, bližnjo, seveda? 

Ne, v trgovino še ne gre, doma je njena naloga pospravit pomivalni stroj in posesat tepih. 

Dobro, za sabo normalno, da pospravlja igrače in tako.  

 



	  

 

24. In kako ji gre, mislim, če se kaj poskuša upirat? 

Ja, ja, se upira, ja se, se upira pri pospravljanju.  

 

25. Ali se trudite, da bi otroku izpolnili čim več želja? 

Ma, prav trudim ne, mislim, da niti ni ful zahteven otrok, tako da jih ja, mislim ona, saj ima to 

gimnastiko, ona rada pohaja in že, da jo vozim okoli, da je zunaj, in da je tako.  

 

26. Torej nima nekih večjih sploh želja v bistvu? 

Ne, ne.  

 

27. Kakšnih materialnih ali kaj takega? 

Ma, ne, materialne pa samo tako, ko vidi pri komu nekaj, ne, potem bi ona tudi mela, ma, čez 

dva dni jo mine in ...  

 

28. Kako pa se vaš otrok razume z vrstniki? 

Ma, jaz mislim, da ima v redu komunikacijo, vsaj tako, ko sem vprašala v šoli, da se druži z 

vsemi, da je priljubljena v družbi, mislim tudi na splošno imamo ful prijateljev in starejših, 

mlajših in funkcionira z vsemi.  

 

29. Torej ni kakšne večje tekmovalnosti, rivalstva, agresije, recimo, da bi bila prav 

odkrita? 

Ne, ni, ne, ni takšna, ki bi se ful prilagodila nekomu, ima malo tistega liderskega, al kako, ne, 

ampak mogoče tudi težje kdaj naveže stik z novimi. Ampak, to kar pozna normalno.  

 

30. Ali vam veliko pomeni to, da je vaš otrok uspešen v šoli oz. da je na splošno 

uspešen? 

Ja, sem zadovoljna, če je uspešna, ja, glede na, sedaj je prvi razred, zaenkrat še ni nobenih 

problemov in jo pohvalim, da je pridna, odgovorna in tudi to gimnastiko, ki trenira kar redno, 

valda sem ponosna, ja.  

 

31. Torej na splošno bi lahko rekli, da v bistvu vam pomeni nekaj to, da je uspešna? 

Tudi nekoč v prihodnosti v življenju? 

Ja, ja, valda mi bo pomenilo, ne bom pa jo forsirala.  

 



	  

 

32. Kako gledate na različne interese otroka oz. kako reagirate, ko vam otrok pove, 

da bi se z nečim ukvarjal? 

Mislim, da jo, se vedno o tem pogovorimo, in če je le možnosti, ji omogočim, če je tudi 

normalna stvar.  

 

33. S kolikimi interesnimi dejavnostmi se ukvarja, obšolskimi?  

V bistvu, da, to gimnastiko hodi in v šoli hodi enkrat na teden na nogomet, to je to.  

 

34. Ali tudi sami spodbujate, da se vaš otrok vključi v to dejavnost ali v katero drugo 

obšolsko, tudi če morate zato otroka recimo kam peljati oz. da vam to ni težko? 

Ja, ne vem, verjetno, če bi mogla kam dlje vozakat, bi premislila, ja, sem gledala na to da, pač 

imamo srečo, da je ta gimnastika v Kopru in da gremo peš in da mi ni treba vozit, s tem, da jo 

na tekmovanja vozim in gremo brez problema, ja.  

 

35. Torej bi jo tudi sami spodbujali, če bi videli, da recimo ji to gre ali pa, da jo to 

zanima, da bi obiskovala dejavnost, tudi če jo torej morate večkrat vozit? 

Ja, ja.  

 

36. Vam ni težko to? 

Ne, to mi ni težko, ne, ko vidiš, da gre ful rad, nič ni težko, ja.  

 

37. Hvala lepa.  

Prosim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

PRILOGA 7: PREPIS INTERVJUJA Z UČITELJICO RAZREDNEGA POUKA 

 

1. Kakšen vzgojni stil po vašem mnenju prevladuje pri starših danes in kakšne so 

vzgojne posledice tega? 

Ja, permisivna vzgoja je bila sedaj zelo moderna, torej popuščanje, vzgoja brez nekih 

določenih mej in posledice so očitne, ne. Otroci, ko pridejo v šolo, se šele učijo, torej 

postavljati ene čisto normalne meje, to, kar je včasih bilo popolnoma jasno in normalno, ja.  

 

2. Kakšni menite, da so sodobni otroci v primerjavi z otroki vaše generacije? 

Recimo, da so bolj ali manj razvajeni ali bolj – manj samostojni.  

Ja, veliko manj samostojni, veliko manj potrpežljivi, veliko manj vztrajni, gibalno veliko bolj 

togi, pa veliko bolj, kako bi rekla, aktivni brez nekega cilja. Tako.  

 

3. Ali se vam zdijo današnji otroci razvajeni? 

Ne bi mogla rečt za vse, je pa dosti razvajenih, veliko je razvajenih otrok.  

 

4. Kako pa se razvajenost kaže pri otrocih v šoli v primerjavi recimo 10 let nazaj? 

Ja, to, da se ne vključijo v skupino, da ima veliko konfliktov z okolico, da ne upošteva pravil, 

da dela stvari po svoje, ne more sprejemat kompromisov, se ne more vživet v drugega, nima 

neke empatije, ki bi jo pričakovali za toliko let starega otroka. Tako.  

 

5. Kakšen je po vaših izkušnjah razvajen otrok? 

Ja, prvo kot prvo je nezadovoljen v skupini, se išče, ni zadovoljen, zaradi tega, ker se je vedno 

vse vrtelo okrog njega, v skupini se pač ne. Tako, da se to na različne načine kaže, od 

neupoštevanja pravil, ignoriranja pravil, tudi upiranja nekim pravilom. Tako, te stvari.  

 

6. Ali je razvajenost po vašem mnenju največji problem pri vzgoji? Zakaj da oz. 

ne? 

Sedaj ne vem, če je to ravno največji problem pri vzgoji, je pa najbolj razširjen problem 

vzgoje, se mi zdi, ne. Ja, je pri vzgoji velik problem, ja, seveda, ker se ga ne da popravljat, ker 

je nepovratna ta stvar.  

 

7. Kakšno je vaše opažanje glede pojava razvajenosti pri otrocih?  

Mislite, če je vedno več tega že … 



	  

 

8. Da. 

Ja, je, sicer različno po generacijah, ampak v principu je vedno več tega, ja.  

 

9. Ali menite, da tudi učitelji razvajate otroke, da ali ne, zakaj? 

Jaz mislim, da učitelji nimamo toliko možnosti jih razvajat. Sedaj, če je skupina 24 do 28 

otrok, nimaš možnosti jih razvajat. V manjših skupinah, v takšnih, ko sem pa jaz tudi že 

delala, absolutno ne bi mogla rečt, da bi jih namerno razvajal, ampak več pozornosti jim lahko 

posvetiš. Tu pa ni možnosti, v večjih skupinah, da bi koga razvajali. Mogoče se pa kdaj 

spozabimo, pa tudi mi kdaj kaj namesto njih delamo. To edino. V tem smislu pa ja, mogoče.  

 

10. Ali se vam zdi, da imate v svojem poklicu pri otrocih dovolj avtoritete in kje oz. 

kako to opažate? 

Ja, mislim, da imam dovolj, je pa odvisno od generacije in koliko je posebnih otrok v skupini. 

Če je to izjema, da je en ali dva, je to lažje, če jih je več, je seveda to težje, ker otroci brez mej 

pač vedno preizkušajo in širijo meje in je pol pač, če jih je več, težje, drugače pa ja, 

vzpostavimo na prvi triadi še neko avtoriteto, absolutno.  

 

11. Ali menite, da imajo današnji otroci dobro postavljene meje ali so te slabše 

postavljene kot včasih? 

V masi slabše, seveda, a ne. Dosti več se dela namesto njih, dosti stvari se jih, mislim, dosti se 

jih omejuje v raznoraznih stvareh ravno iz pretirane skrbi, tako da v masi jih je sigurno več.  

 

12. Zakaj pa po vašem mnenju otroci sploh potrebujejo meje? 

Zaradi svoje varnosti, ker se dobro počutijo, če imajo postavljene meje, ker lažje 

funkcionirajo, ker lažje preživijo v skupini in ker pač življenje nam prinaša meje in v odrasli, 

torej kot odrasli jih moramo upoštevat, če se jih kot otroci ne naučimo, imamo pač potem 

probleme, ko smo odrasli, tako, da.  

 

13. Ali se vam zdijo sodobni otroci samostojni in kako se to odraža? 

Sedaj vse, kar govorim, je tako, ne morem rečt, da so vsi nesamostojni, ampak tisti, ki so 

razvajeni, so absolutno manj samostojni, ker starši delajo vse namesto njih, ne samo, da 

razmišljajo namesto njih, tudi obuvajo jih, oblačijo, jim nosijo stvari in zaradi tega sploh 

otroci nimajo priložnosti se česa naučit, tako da v tem smislu so manj samostojni, ja.  

 



	  

 

14. Kako vi opažate, da se otroci razumejo med seboj? 

Ja, sprejemanje kompromisov, dogovarjanje v skupini, deljenje nekih vlog, brez nekega 

konflikta, seveda, da ne prihaja do pretepov, da ne prihaja do žalitev, tako v tem smislu.  

 

15. Ali opažate, da staršem današnjih otrok uspeh v šoli veliko pomeni in kako to 

opazite? 

Ja, seveda jim dosti pomeni. Radi bi, da so vsi uspešni, predvsem se to kaže kasneje, ko bi, 

vsi pričakujejo, da so njihovi otroci na gimnazijah, ne glede na sposobnosti, torej manj se 

upoštevajo sposobnosti pa dobra področja kot pa to, da mora bit na vseh področjih uspešen. 

Torej se tudi najde kakšen starš, ko me vpraša, če je najboljši. Pa jaz vprašam, kaj pa je to 

najboljši, v čem mislite. Ja, v vsem je najboljši. Torej nihče ni najboljši v vsem, ne, 

pričakujejo, da so najboljši v vsem, kar pa. Ne, seveda spet vsi, se najde kdo tak, da ne bi bilo 

sedaj to mišljeno, da.  

 

16. Pa že recimo v prvi triadi? 

Ne v prvi triadi, sploh v prvem in drugem razredu se bolj malo s tem ukvarjajo, ker ni ocen in 

jih pravzaprav kaj dosti sploh ne zanima, bom rekla, zelo redko pridejo, razen če so kakšni 

konflikti ali pa, ne vem, tak, drugače pa pol kasneje, ko se pa ocene pojavijo, takrat pa jih kar 

naenkrat začne zanimat, bolj kot pa pri opisni oceni.  

 

17. Ali se vam zdi, da so današnji otroci vključeni v veliko različnih dejavnosti, in ali 

menite, da je to za njih dobro ali ne? 

Ja, to pa je sedaj tako, eni niso vključeni nikamor, pa so cele dneve na računalnikih, tablicah 

in telefonih. Drugi so vključeni v veliko stvari, tako da so absolutno preobremenjeni, seveda 

pa so tudi tisti, ki starši neke pametne meje med tema dvema poloma najdejo. Tako da, ja, je 

pa dosti preobremenjenih otrok, tudi ja, že malih, ja, že malih.  

 

18. Ali menite, da se otroci sami odločajo za te dejavnosti ali so to mogoče odločitve 

staršev? 

V začetku se oni sami odločijo, ker ne vejo, kaj jih čaka, potem pa bi vse, ampak potem 

vidijo, da jim kaj ni všeč, potem pa je pač odvisno od staršev, ko precenijo, da je to sedaj 

pomembno, da vztrajajo, ali je pomembnejše, da jih poslušajo, to je tako odvisno. Sedaj 

govorim o šolskih dejavnostih. Tisto, kar je pa obšolskih dejavnosti, pa se verjetno bolj starši 



	  

 

odločajo, kam bodo otroka usmerili, kaj je njim v interesu, kam se naj otroci obrnejo, 

absolutno, če ti je nogomet všeč, ne, torej odvisno od interesov staršev, seveda.  

 

19. Hvala za vaš čas.  

Ja, enako.  

 

 

 

 

  



	  

 

PRILOGA 8: PREPIS INTERVJUJA S ŠOLSKO PSIHOLOGINJO  

 

1. Lahko začnemo kar s prvim vprašanjem. Kakšen vzgojni stil po vašem mnenju 

prevladuje pri starših danes in kakšne so vzgojne posledice tega? 

Tako čisto kategorično bi težko opredelila, kateri vzgojni stil, to je odvisno od izobrazbe 

staršev, njihove osebne naravnanosti, njihovega stila ravnanja in iz izkušenj iz lastnega 

otroštva, kako so bili oni vzgojeni, tako da na eni strani bi kot vzgojne stile lahko opredelila 

pri današnjih starših, da je permisivne vzgoje malo, bolj avtoritativne, pa vendar tudi 

demokratične, tako da enoznačno bi težko rekla.  

 

2. Kakšni menite, da so pa sodobni otroci v primerjavi z otroki vaše generacije, 

recimo, da so bolj razvajeni, da so bolj ali manj samostojni ali pa kaj takšnega? 

Če bi gledala generacijsko, mojo generacijo, jaz starejša generacija (smeh), bi lahko rekla, da 

so otroci zmeraj enaki, samo odvisno je, v katerem obdobju življenja živijo in kakšne 

materialne dobrine, kakšni pogoji življenja so jim na razpolago, čustvujejo, čutijo, mislijo 

enako kot sem jaz v svojem času, vendar imajo več stvari na razpolago, preveč je ponujenega. 

Mi smo v današnjem času, v materializiranem času. Mi pa smo si v mojem obdobju morali 

igrače izdelovat sami, delat stvari, pa vendar ne bi rekla, da so ti otroci bolj razvajeni, so 

malce drugačni glede na okolje. Ti otroci so, bom jaz rekla, digitalni domorodci, mi smo 

digitalni imigranti, v tem smo si različni, da se moramo, no, jaz se moram prilagajat vsemu 

temu, oni zrastejo s tem in otroke je potrebno, da mi odrasli jemljemo drugače, na drug način, 

sicer pa so otroci kot otroci so še zmeraj takšni.  

 

3. Ali se vam zdijo današnji otroci razvajeni? 

Jaz bi rekla, da zopet težko rečem, da so vsi, posamezniki seveda so, vendar ne bi jaz rekla, da 

so otroci razvajeni, otroci nimajo postavljenih meja. Vzgoja je preveč marsikdaj permisivna in 

starši preveč naredijo za otroke, jemljejo jim njihovo pravico bit odrasel, naredit kar zmorejo, 

ker že dveletni reče, bom sam se oblekel, bom sam se obul, sam naredil to. Otroci so radi 

samostojni, potem jih pa mi s tem, da mi mislimo, da je to ljubezen, če vse zanje naredimo, 

važno je, da otrokom postavimo meje, kje je, kam, do kod smejo, otroci pa bodo zmeraj 

preizkušali. Tako da bi težko zopet rekla, da če so ali niso, posamezni so, mislim pa, da so 

premalo uokvirjeni in opravnomočeni, kaj je njihovo, naloge, kaj je njihovo, tole, kaj morajo 

naredit v danem trenutku, pa posledice, pa bom rekla mogoče se z otroki premalo pogovarja, 



	  

 

premalo se jim razlaga, zakaj tako, vzročno posledično. Jaz mislim, da mora bit vzgoja 

prijazna pa trdna, prijazna pa trdna, ja.  

 

4. Dobro, do mej še prideva. Kako se pa po vašem mnenju ta razvajenost kaže pri 

otrocih v šoli v primerjavi z desetletjem nazaj? 

V šoli se pri posameznih primerih kaže tako, da starši še zmeraj otroke, ko je lahko 

samostojen, vozijo v šolo, ko bi lahko šel peš. Čisto iz tega zornega kota, da jim še zmeraj 

nosijo torbe, kar bi jih lahko sami, da še jih tudi obujejo, v prvem razredu, ko je že zmožen 

sam, v tem smislu, pa da ti kdaj kdo reče v višjem razredu, mama mi torbe pripravlja, a ne, 

kar bi jo moral že sam, so to posamezni primeri. V tem pa, da jim včasih posamezni starši 

premalo dovolijo bit samostojni, da se še zmeraj z njimi učijo, kar so že otroci v določenem 

razvojnem obdobju in v določenem razredu sposobni in bi morali stvari sami. V tem se kaže, 

pa bom rekla včasih, sedaj s temi telefoni za vsako, da morajo kar naprej sporočat. To je lahko 

tudi dvorezen meč. To premalo pustit. Tudi otrok mora kdaj past, tudi se mora kdaj »da se 

lahko skozi izkušnjo nauči določene stvari v življenju«, a ne.  

 

5. Kakšen pa je po vaših izkušnjah razvajen otrok, tak nek šolski primer recimo? 

Tak šolski primer, jamrajoč, jamrajoč, da je težko, pa zopet toliko naloge, pa zopet to 

zahtevajo, pa se moram naučit, v tem je, da so otroci skozi, bom rekla zadnjih par let jih je 

družba naredila, ko se je začelo govorit o tem, kako so bogi, kako je težko, in nastanejo 

takšni. Otroci sami po sebi niso takšni, mi smo odgovorni, odrasel in starši vsi ali so razvajeni 

ali niso, ker jih s tem na nek način razvajajo. Niso razvajeni otroci, ki še imajo veliko 

dejavnosti, ki se ukvarjajo z glasbo, športom in ki ugotovijo, da uspeh dosežeš samo z 

garanjem in delom, in da je to, ko imajo tudi preveč časa, ker si ga, in si ga ne znajo 

razporedit, ne in se sami sebi smilijo, ker jim doma tudi, tako vse naredijo, ne, in ki doma ne 

opravljajo določenih del. Otroci morajo pomagat in prispevat k dobrobiti celotne družine, z 

določenim delom na določenem obdobju, določena opravila in ene stvari morajo opravljat, ne 

glede na nič. V življenju ga nihče ne bo vprašal, ti je všeč ali ti ni všeč, ene stvari moraš 

naredit in ne moreš ti odločat, ali boš ali ne boš, a ne.  

 

6. Res je. Ali je razvajenost po vašem mnenju največji problem v vzgoji, zakaj da 

oz. ne? 

Meni se ne zdi razvajenost največji problem. Meni se zdi, da so starši postali na podlagi vseh 

teh raznih hitrih instant literatur pa receptov in raznih »svetovalcev« zmedeni in se uporablja 



	  

 

premalo zdrave človeške pametne izkušnje iz sebe, kaj je meni všeč, kaj meni ustreza, kaj jaz 

nimam rad, in postavljanje teh meja, a ne. Tako da ne vidim v tem največje težave.  

 

7. Kakšno je vaše opažanje glede pojava razvajenosti pri otrocih, če je pogosto ali 

niti ne toliko? 

Jaz iz izkušenj, na moji šoli in v mojem delu, to je podeželska, primestna šola, ne bi mogla 

reči, da je pretirano, da imam skozi izkušnje in veliko razvajenih. So primeri, pa ni tako, bom 

rekla, da ni tako drastično, so pa, ampak starši zdaj skozi, eni, ki se zavedajo tega, začnejo 

tudi spreminjat in ugotovijo, da ne morejo bit sužnji svojih otrok in da ne morejo otroke 

postavljat na prvo mesto in zdaj z novo, mislim z novo, ko tudi prisluhnejo tej permisivni 

vzgoji, ki se je govorila, pa so dosti časa nekateri strokovnjaki zagovarjali tak način 

vzgajanja, ampak da je razvajen otrok ugotavljamo, pa tudi si kaj preberejo, da ima premalo 

samozavesti, da je izjemno nesamostojen, da je izjemno nesrečen in na podlagi določenih 

znanj pa predavanj pa vsega tega se ozaveščajo in spreminjajo stil vzgajanja.  

 

8. To je že dobro, ne? 

Ja, že.  

 

9. Ali menite, da tudi učitelji znajo razvajat otroke oz. da jih na nek način tudi oni 

razvajajo? 

Mislim, da jih ne, če pa jih, da jih pa mogoče zaradi tega, ker da bi jim mogoče kaj olajšali, 

ampak veliko se o tem pogovarjamo, da se ne sme kriterijev spuščat, da znanje mora imet, če 

hoče naprej, in ene temelje, da se lahko gradi. Mislim, da ne bi rekla, da jih učitelji. Jaz bom 

rekla, veliko se jim pomaga, učencem, a ne. Glejte, vi morate pogledat, da tukaj, kar pri nas ni 

normalna distribucija, koliko imamo mi učencev s posebnimi potrebami, v normalni 

populaciji, če Gaussovo krivuljo pogledamo, je od dva do deset procentov še manj, s težavami 

pa nadpovprečno inteligentnih ravno tako, ono pa je neka sredina, mi pa mamo tole 20 % ali 

pa še več, kar je nenormalno, da jih je tolko, da vsak, mislim ne vsak, veliko učencev ima te 

odločbe o usmeritvi, pa DSP-je, pa učno pomoč itd., tako da tu je, saj sedaj se veliko govori o 

tem in razpravlja, ker je tega res masovno preveč.  

 

10. Torej se jim bolj pomaga, milejši izraz, recimo temu? 

Ja, ja.  



	  

 

11. Ali se vam zdi, da imate v svojem poklicu pri otrocih dovolj avtoritete in kje oz. 

kako to opažate? 

Jaz zase moram reči, da jo imam. Imam pa avtoriteto, ravno to, kar bi zaznala pri sebi, znam 

se vživet v otroke, znam jim pristopit, ko želijo, ko čutijo, rečejo mi, da mi zaupajo, sem pa 

zmeraj prijazna, vendar zahtevna in trdna v odločitvah, a ne. Če se nekaj zmenimo, tudi 

kontroliram, kar smo se dogovorili, če ni, pa malo zvezke, določene stvari, kadar z njimi 

delam, pa mi morajo prinesti pokazat, pa časovno, ko imajo urnike domačega učenja, pa 

takšne stvari, mislim, da na ta način skozi, da tudi jaz otrokom neizmerno zaupam, vendar v 

določenih segmentih pa moraš tudi ene stvari prekontrolirat, pogledat.  

 

12. Ali menite, da imajo današnji otroci dobro postavljene meje in ali so te slabše 

postavljene kot včasih? 

Meje so pri nekaterih otrocih preohlapno postavljene, preohlapno in premalo, ker lahko otrok 

odloča o nekaterih stvareh, ki jim je dorasel, ne more pa odločat o stvareh, ki za njegovo 

razvojno obdobje, za njegovo starost ni kompetenten. Tu gre za te osebne, kaj ti v določenem 

obdobju npr. dvoletnik se ne more odločit, ali bo tekal pozimi nag zunaj ali oblečen, zato je 

starš, čeprav je razvojno obdobje. Isto pubertetnik, a ne, potrebuje, potrebuje določene meje in 

otroci imajo radi meje, otroci zelo radi vedo, kam gredo, kam pridejo, cilje, in so radi 

uokvirjeni, ker se čutijo varne, to pa je najpomembnejše, oni se ob tem dobro počutijo, če pa 

je starš preohlapen, preveč se dovoljuje se v njihovo zavest, skozi moja leta izkušenj dela, 

imajo občutek, da jih starši nimajo radi dovolj. Tudi to velikokrat rečem učencem, ko se 

pritožujejo, kdaj za starša, da ne dovoli tega, pa onega, pa rečem, poglej, če bi mu bilo zate 

vseeno, potem bi ti dovoljeval tudi te stvari, ampak ker mu ni, zato od tebe zahteva, pričakuje, 

ti postavlja pravila, do reda hišnega, domačega, zato so važni sestanki domačega »tima«. Zelo 

pomembno je, da so družinski sestanki, veste. Tako kot imamo v šoli, tako kot imamo 

vpeljano, ko imamo otroke, kaj je naloga, kaj se bomo sedaj zmenili, kaj se pričakuje, h 

katerim ciljem težimo, kaj bi radi in potem otroci rečejo včasih to tako, ampak jim je pa všeč. 

Joj, pa rečejo, sej sem premislil zdaj, pa saj imate prav, ko dajemo primere, kaj, koga, ki pa 

pustijo, kako doživlja, pa skozi kakšno literaturo, ko jo berejo, pa mladinske knjige, da 

podoživljajo, kako je to, če ti pa čist vse dovoljujejo, in da jim je čisto vseeno, kdaj prideš. 

Veliko se je potrebno pogovarjat, pa ne preveč, pa ne moralizirat, to pa mrzijo, pa pamet solit. 

Dejstva, fakte je potrebno povedat, cilje, zakaj tako, ne pa da se starši v vlogo žrtev 

postavljajo. Jesos, me pa srce boli, pa bom zaradi tebe ... Mislim, otroke je potrebno 



	  

 

prvenstveno spoštovat, spoštovat z njihovimi čustvi, z njihovim vsem, pa resno jemat, kako 

čutijo, šele potem, ko ga razumeš, ko ga sprejmeš, mu lahko ti pomagaš.  

 

13. Torej se vam zdi, da je danes vseeno malo, bolj so ohlapno postavljene meje, kot 

so včasih bile? 

Zagotovo so, zagotovo, če jaz izhajam iz mojega otroštva, zelo jasno je bilo vse postavljeno, 

kdaj se sme govorit, npr. pri nas je doma veljalo pravilo, ko odrasel govori, so otroci tiho, in 

če želiš kaj povedat, moraš vprašat mamo ali očeta, ravno tako na obisku, ko ti ponudijo 

karkoli, lahko en kos vzameš, poješ in paziš, vzameš še, če ti drugič ponudijo, ne da planeš 

nad krožnik. Zelo jasno so bila postavljena. Pozdravljaš vsakega soseda itd., cel kup je bilo 

pravil, ki jih jaz imam ponotranjene, ki so mi jih, mama velikokrat nam, doma smo bili trije 

otroci, preden si šel v šolo, ni rekla fajn se mej, kar sedaj rečejo, kar je napačno. V šoli ti ni 

fajn, ne, šola je garanje. Oprostite, če hočeš uspet, moraš v šoli poslušat 6 ur, kar je pa 

zahtevno in težko. Jaz tudi otrokom rečem, šola ni lahka, že da tam sediš, da si še pa tiho, pa 

da zraven poslušaš in zato je potrebno navodilo, tako kot so nam rekli, pa ne samo moji starši, 

ampak veliko, ko se pogovarjamo, pa so zdaj, v šoli si zato, da se učiš in poslušaš, v šoli se ne 

moreš imeti fajn, a ne. Ti se imaš po poti domov, sem pa tja, takrat pa je druga zgodba, tako 

da, to je.  

 

14. Tako, da je razlika, ne? 

Ja.  

 

15. Zakaj pa po vašem mnenju otroci sploh potrebujejo meje? 

Otroci potrebujejo meje zato, da se počutijo varnega, da vedo, kaj, do kod smejo, kaj je za to, 

kdo bi. Glejte, vsakokrat dodajaš, ko otrok odrašča, ko se spreminja, mu vsakokrat nekaj daš 

zraven, kar lahko, kar še včasih ni smel, ne, pa kar ni zmogel sam. On potrebuje, da mu 

postaviš cilje, zaradi tega, da greš, ne, če je v bistvu, skozi življenje, skozi izkušnje, skozi 

padce, velikokrat bo doživljal neuspehe, kar so sestavni del življenja, ga je potrebno navadit, 

tudi na NE, največ otrok zaide, po literaturi če boste brali, pa vse to, v droge, alkohol, razne 

druge zasvojenosti, zato ker enostavno niso poznali besede NE. In to, če želiš otroku dobro, 

mu lahko na prijazen in trden način poveš to, ne. Ampak potrebuje, kaj je prav in ne.  

 

 



	  

 

16. Seveda. Kako pa vi opažate, da se otroci razumejo med seboj, čisto tako 

vrstniško, recimo? 

Ja, tako v razredih pri nas bom rekla načeloma je ta socialna struktura, ker smo le bolj vaško 

okolje, pa tak, da, se otroci med seboj, prihaja sicer do nesporazumov, občasno kdaj rivalstva 

pri športni vzgoji, sploh pri fantih, kdo bo boljši, vendar to je za trenutek, pa se potem stvari 

uredijo, tako da v določenih razredih pa mislim, da se otroci med seboj, so pa mogoče ostali 

manj, manj druženja je, ne, ker pri nas je tudi, vsak je v privatni hiši, ker mi nimamo teh 

naselij, ampak se dobivajo, pa se v šoli družijo pa z avtobusom se vozijo, tako da nekih takih 

hudih razprtij, da bi bilo agresije, mi imamo na šoli do vseh vrst agresije, socialne izolacije, 

takoj odreagiramo, fizične, verbalne, imamo takoj potem razgovore z udeleženci, da jim 

skušamo razjasnit, pa da se vsak postavi v pozicijo, kaj jaz čutim ob tem skozi tako 

empatičnost, da rešujemo vse. Se pa kdaj, ne bom rekla, da se ne, rešujemo to na razrednih 

urah, na individualnih pogovorih, pogovorih v skupinah, na šolski skupnosti se o tem 

pogovarjamo, bom pa rekla, da se še vedno družijo, kar sem vesela, pa da se še pogovarjajo 

med seboj, ker konflikti pa so sestavni del življenja, pa prepiri, v najstniških letih, pa ena reče 

kakšni, da je malo debela, ona je užaljena, pa potem so spet prijateljice, ali pa take stvari 

prihajajo, ne.  

 

17. Nič dramatičnega, bolj tekmovalnost, skoraj neka zdrava, bi lahko rekli, ne? 

Ja, takšno, razvojno pogojeno, v vsakem obdobju so otroci glede na njihovo čustveno – 

socialno zrelost, to je sedaj veliko tudi odvisno, kolko prihajajo do takih malih razprtij, ne, pa 

učiteljici zatožijo v prvih treh razredih, zato ker bi radi bili glavni, pa do nje, ne, pa tak, čist 

takšne stvari se pojavljajo.  

 

18. Normalne, ne, več ali manj? 

Kar je v razvoju pa v vzgoji normalno, ja.  

 

19. Ali se vam zdijo sodobni otroci samostojni in kako se to odraža? 

Ja, samostojni v določenih stvareh. Zopet je to, ni enoznačnega odgovora, v enih stvareh so 

samostojnejši, v drugih stvareh pa so preveč vatirani. Ko ene stvari že bi lahko sami počeli, pa 

še zmeraj počnejo starši za njih ali z njimi ne, kakšno učenje, pa da jih še zmeraj pripeljejo pa 

vozijo, ko bi lahko na avtobus šli ali pa peš, ne, pa mreženja potem ni. Glejte, mi smo hodili 

peš v šolo in ko hodiš peš, se družiš, ne, pa so prijateljice, pa tudi določene stvari se rešijo 

med potjo sem in tja, sedaj pa če jih vozijo, je to tako, ne, da jih naredijo manj samostojne, 



	  

 

glede tega pa, da vse zanje naredijo, drugače so pa, glede, samostojni, glede uporabe 

tehnologije, pa sodobnih medijev, pa twiter tale, ne, tale znanja, ki si jih na ta način 

pridobivajo, jaz mislim, da, so tako kot smo mi bili mi včasih. Odvisno, glejte, vse je zmeraj 

odvisno od osebnosti, temperamenta, vzgoje, staršev, lastne aktivnosti, to je cel sklop, bi 

težko rekli, ne, ali so, nekdo je lahko za koga izjemno samostojen, za drugega pa ne, ker vsi 

imamo svoja merila, samostojnost je relativen pojem, ne. Zame je samostojnost lahko nekaj 

drugega, kar je za drugega to nesamostojnost, ne. Tako, da to je zopet, kaj je ta, tale pojem, 

kaj ti to pomeni in kaj ti za tem vidiš, zmeraj moraš za tem nekaj videt, kaj se ti zdi 

samostojno in kaj bi moral. Potem bi moral imet merske inštrumente, kaj bi jih imeli v 

določenem obdobju za merjenje samostojnost, ne. Tako bi jaz pričakovala, da bo npr. učenec 

prvega razreda sam torbo nosil, sam si stvari pripravil, obul copate, znal zavezat čevlje, ne. 

Zdaj, če bi vzela to merilo, samo fizično aktivnost, pa kaj, ne, pa da je, če pa intelektualno, pa 

bi zopet pričakoval neke določene sposobnosti, ki bi jih naj imel v tem razvojnem obdobju, 

ne. Tako da jaz mislim, da ni, da so dovolj, dovolj bom rekla, normalni.  

 

20. Čisto normalni, ne? 

Ja.  

 

21. Ali opažate, da staršem današnjih otrok uspeh v šoli veliko pomeni in kako se to 

sploh opazi? 

Ja, jim, staršem veliko pomenijo ocene, skozi ocene vidijo, se postavlja ena dimenzija, kje je 

moj otrok, ne, skozi številčne ocene. Zato je tudi sedaj, starši imajo raje številčne ocene kot 

opisne, ker z opisnimi ocenami se niso vidli, ne, oz. niso videli svojih otrok. Zato imajo rajši 

številčno, ker se jim zdi, da to lahko je eno merilo. Da pa jim uspeh pomeni, tudi ocena, 

veliko, sploh v višjih razredih, odvisno, kako so storilnostno naravnani in kako so ambiciozni 

starši, otroci pa včasih ne, a ne. Otroci so zadovoljni tudi s to oceno, pa še s tem, da se danes 

štejejo točke sedmi, osmi pa deveti razred za vpis na srednje šole in je zelo malo tam takšnih 

šol, ki omejijo vpise in se lahko otrok vpiše praktično kamorkoli, odvisno od vsakega zopet 

starša, kako on vidi, kako projicira svoj uspeh ali neuspeh otroka, to je zopet, bom rekla tako 

individualno, tu ni splošnega pravila, maš generacije, ki so različne. Nekje so starši, ki niso 

mogoče doživeli sami nekaj, pa projicirajo skozi obrambne mehanizme ali skozi kake 

frustracije, da bo moj otrok to, kar jaz nisem. Tako da vse delajo v dobri veri. Ničesar ne 

delajo starši, da bi otroku škodovali ali kaj, ampak želijo s tem mu pomagat, pa da bi boljše v 

življenju skozi šel, ne. Včasih pa je otrok samo otrok pa njegove sposobnosti pač takšne kot 



	  

 

so, saj veste, to je dednost, okolje, lastna, vzgoja, to vse vpliva, da je otrok uspešen ali manj 

uspešen, pa njegovi jasno zastavljeni cilji, če je on zadovoljen in je to ponotranjil – jaz, meni 

je to fino, da imam to dovolj in ne rabim več, to je zopet, ja … 

 

22. Čisto zadovoljen spet? 

Ja, no, meni se zdi, da je zelo pomembna notranja motivacija: jaz se želim zato naučit, da bom 

nekaj znal in bil uspešen. Hudo je, če se učijo otroci iz zunanje motivacije ali iz strahu ali iz 

bojazni ali iz ..., da mu nekaj kupijo, da še dobi kako nagrado ali kakorkoli, to je vse zunanja 

motivacija, in pa sej pride mogoče do cilja, ampak je zmeraj drugače ponotranjil. Jaz želim 

uspet, jaz želim to bit, da si jaz želim, ne ker je mama rekla, ker v nižjih razredih še zaradi 

učiteljice, mamice delajo, ko pa otrok odrašča, pa z razvojem, razumevanjem, bi naj razvil to. 

Še odrasli jo ne, ne, oni so šele otroci, ki se učijo in jih je potrebno usmerjat pa vodit.  

 

23. Ali se vam zdi, da so današnji otroci vključeni v veliko različnih dejavnosti, in ali 

menite, da je to za njih dobro ali slabo? 

Učenci so vključeni, večina ali vsaj zelo veliko učencev je vključenih v veliko dejavnosti. Tu 

je pa potrebno zopet, zopet vklopit dobro mero razuma, kaj in koliko, da niso preveč pod 

stresom in da imajo preveč vsega, sploh nadarjeni otroci, izjemno sposobni. Ja, zlo je 

potrebno poznat otroka. Starši in tudi tile vzgojitelji oz. učitelji, ki otroke v te interesne 

dejavnosti »vodijo«, zdaj ali so dejavnosti v šoli ali izvenšolske, a ne, ker glede na starost, 

razvojno obdobje je zlo različno, v kaj ga vključiš, v ne preveč, da ni potem otrok preveč 

obremenjen s temi. Primarno je, da bi otrok bil vključen, jaz pravim ne v eno, ampak dve 

dejavnosti, se mi zdi čisto dovolj, ali pa da je sinhrono, nekaj športa, glasbe, pa kak tuj jezik 

ali pa še kaj, ampak zopet je to pomembno, kakšen je otrok, kakšni so njegovi potenciali, 

koliko zmore, kaj lahko ... da potem to ne deluje nanj stresno, ampak osvežujoče, da mu je to 

popestritev njegovega vsakdana, pa nadgradnja, nadgradnja njegovega dne. Zdi se mi izjemno 

pomembno, da bi se vsi otroci, to je pa moje mnenje, ukvarjali vsaj z eno športno dejavnostjo, 

ker še zmeraj drži to »zdrav duh v zdravem telesu«, in če so otroci razgibani, možgani dobro 

funkcionirajo, so prekrvavljeni in si lažje zapomnijo. Jaz osebno, če bi imela možnost, bi 

športno vzgojo uvedla vsak dan od prvega razreda naprej in da bi jo izvajali za to usposobljeni 

učitelji in da bi vsak otrok hodil, ker bi skozi šport spoznaval, da če hočeš bit uspešen, prvi, 

drugi tretji ali kateri koli pač, moraš za to imet dobre rezultate, moraš za to nekaj naredit. Jaz 

sem sicer načeloma proti tekmovanju, ker je osnovna šola, osnovna šola, ampak da se meri 

tako: danes sem že lahko več, jutri bom še več in tako naprej. Gre torej za tekmovanje s 



	  

 

samim seboj, ne z drugimi, ampak sami s seboj! Ker ta male tudi pohvalimo: danes si že več 

hodil, jutri še več, skozi to, in se lahko potem aplicira na učenje, jaz sem z mojimi učenci to 

večkrat: poglej, ko lahko narediš več korakov; pa fantje, ko rečejo: lahko zdaj že tolk 

treniram, pa vete, sedaj sem sklece naredil, mu rečem krasno, vidiš, potem pa tudi lahko malo, 

če boš večkrat bral pa petkrat ponavljal, boš mel tudi oceno pet lahko ali pa štiri, vidiš, kako 

je to lahko, in se zamislijo. In to je zelo dobro na lastni koži, na sebi preizkusit. Isto je 

glasbena šola, če ima otrok posluh, mu daje ta občutek več vadit, bolje znat, sem že boljši, 

lepše zaigram, melodija zveni, a ne. Tudi to je. Jaz vsaj mislim, da bi otroci morali obiskovati 

še kakšno dejavnost kljub šoli, ampak v šoli ne delajo sprotno, ne, potem se pa nabere, pa je 

stresno, ampak to je pa zdaj že drugo poglavje, a ne.  

 

24. Kaj pa, če se vam recimo zdi, da že v prvih treh razredih, da so vključeni v dosti 

dejavnosti, recimo, če gremo čisto tako k začetnim, malim otrokom še? Koliko je recimo 

to za njih dobro, ker so oni še toliko mlajši, ne, zdaj sploh, ko je devetletka, recimo? 

Jaz pri nas na šoli opažam, mislim, ne zdi se mi, da bi, mislim, da jih starši tudi nekam dosti 

ne vozijo. V šoli hodijo pri nas k plesu, k športnemu krožku, šahovskemu ... Šahovski krožek 

imam jaz za prvi pa za drugi razred in jim je to v izredno veselje, a ne, tako da mislim, da 

tukaj je dobra mera. Glejte, zopet je odvisno od individuuma, če je nekdo tako sposoben in 

ima toliko danosti in energije in volje in motivacije, ti mali po navadi imajo vse to, in zgleda, 

da pri teh to ni obremenitev in se na nekaj navadijo in potem se to stopnjuje. Potem pa kot 

pubertetniki ali pa najstniki pa je že težje na, ne vem, koliko dejavnosti, ampak nekaj jim pa 

ostane, neko obzorje se jim širi, a ne, neko znanje. Nisem pa jaz za preveč, to absolutno ne, da 

tekajo iz enega na drugega, da starši vozijo sem in tja. Meni se zdi, da je najbolj idealno 

kombiniranje športa, pa mi imamo tudi kot tuj jezik nemščino skozi igro, enkrat na teden, pa 

tak dalje. Se mi zdi, da je tako v okviru šole, pa v času podaljšanega bivanja čisto dovolj, da 

se to da.  

 

25. Da se tako potem tja vključujejo? 

Ja, ja. Glede na individual, vsak otrok je pa svet zase in ga je potrebno jemat tudi tako, nekdo 

bo komaj še eno dejavnost poleg šolskega tempa zmogel, nekomu pa je čisto enostavno še kaj 

več, to je tudi od te energetske opremljenosti otrok odvisno zelo veliko – eni imajo energijo, 

drugi umske sposobnosti, spet drugi ročne, eni pa sploh nimajo fizičnih spretnosti. Eni pa 

imajo ves komplet vsega tega, teh različnih spretnosti. 



	  

 

26. Ali menite, da se otroci sami odločajo za vse te dejavnosti ali so to mogoče 

odločitve staršev? 

Nekaj se sami, velikokrat pa jih malo starši še potisnejo, pa usmerjajo, ker še imajo vpliv na 

te male otroke, takrat še lahko, pa vendar so otroci in kar rečejo: jaz pa bi to ali ono, ker že od 

starejših bratov in sestric slišijo, pa od vrstnikov, sosedov. Slišijo, kje je fino, predvsem 

pevski zbor, pa športni program, pa judo hodijo, pa take stvari, a ne. Ja, starši jih še usmerjajo 

tukaj, ampak mislim, da ne pretirano, da niso tako grozno ambiciozni starši še.  

 

27. No saj, to je bolj v bistvu najbolj pomembno, ne, da zakaj bi jih oni v bistvu, ne? 

Ja, ja. 

 

28. Zaradi svoje ambicije ali zato, ker hočejo njim pomagat ali karkoli, ne? 

Ja, ker otroci pri nas imajo tudi možnost en mesec, da gredo poskusit kakšno dejavnost, pa če 

jim je ta dejavnost všeč, potem se lahko odločijo zanjo, enkrat na teden potem to dejavnost 

obiskujejo, ampak potem morajo vztrajati do konca, a ne, do konca šolskega leta, so pa te 

dejavnosti tak naravnane na njihovo starost pa sposobnosti.  

 

29. To je bilo zadnje vprašanje. Hvala lepa.  

Ja, prosim.  

 

 

 

 

 

 



	  

 

PRILOGA 9: SKUPNI TRANSKRIPT STARŠEV – KODIRANJE 

 

 

ENOTE POJMI KATEGORIJE 

Kako bi razložili, na 

kakšen način vzgajate 

svojega otroka oz. kakšne 

so vaše vzgojne metode? 

• Svoja dva otroka 

mislim, da vzgajam 

skoraj že malo 

preveč 

demokratično, jim 

pustim svojo voljo. 

Dostikrat, ker se 

sama od svojega 

otroštva dobro 

zavedam, kako sem 

se imela lepo, da 

smo bili svobodni, 

in ker vidim, da 

danes tega več ni, 

mislim, da otroka 

vzgajam tako, da 

jim kar dosti 

prepuščam, da se 

sami odločajo, da 

so samostojni, da 

sami že odhajajo v 

šolo, prihajajo, da 

jih pustim same. 

Tako da dokaj 

demokratično, no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratična vzgoja 

 

Svobodna volja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popuščanje 

 

 

Samostojnost 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 



	  

 

tudi njihovo voljo 

upoštevam.  

• Svojega otroka 

vzgajam v smeri, 

da se zaveda 

svojih, tako 

dolžnosti, kot tudi 

svojih pravic. 

Poskušam pa jih 

usmerjati v to 

smer, da bodo pri 

svojem življenju 

čim bolj samostojni 

in to je to.  

• Ker sem bila sama 

vzgojena tako, da 

so mi starši dosti 

popuščali, sama 

zdaj malo pazim, 

kako vzgajam, 

otroku puščam 

svobodo, se 

pogovorimo, da si 

tudi sama izbere 

metode.  

• Jaz sem stroga in 

ljubeča. Ker hčerko 

vzgajam sama, 

moram bit tako tata 

kot mama. To pa je 

tudi nekoliko 

zahtevnejša naloga 

za mene, kot jo 

Otrokova volja 

 

 

 

 

Pravično  

 

 

 

 

 

Samostojnost  

 

 

 

 

Puščanje svobode 

 

 

Otrok izbere metode 

 

 

 

 

 

 

Strog in ljubeč vzgojni stil 

 

 

Samohranilka  

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

STARŠEVSKA VLOGA 

 

 

 



	  

 

imajo drugi starši, 

ko je mama tista, ki 

otroka potolaži in 

objame, oče pa ga 

skrega in tako. Jaz 

na žalost moram 

istočasno naredit 

oboje in to je 

veliko zahtevnejša 

naloga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali se kdaj obračate na 

koga ali na nekaj, knjige, 

forumi, priročniki, kadar 

gre za vzgojo? 

• Moram rečt, da 

dostikrat ne, no, da 

ne upoštevam. 

Grem na kakšno 

predavanje, npr. dr. 

Zadel, ki je zlo 

simpatičen, kakšne 

pametne pristope 

pove, ampak 

velikokrat pa po 

svoji volji, no. 

• Ne, delam po 

svojem občutku, 

poznam svojega 

otroka in na forume 

in knjige se ne 

obračam.  

• Si kaj preberem, 

tako se kaj 

 

 

 

 

 

Se ne ozira na zunanje 

vplive 

 

Občasno predavanja 

 

 

 

 

Samosvoja volja vzgajanja 

 

Ne, vzgajanje po lastnem 

občutku 

 

 

Neupoštevanje forumov in 

knjig 

 

Občasno 

 

 

 

 

 

ZUNANJI VPLIV NA 

VZGOJO 

 

ZUNANJI VPLIV NA 

VZGOJO 

 

 

ZUNANJI VPLIV NA 

VZGOJO 

 

 

ZUNANJI VPLIV NA 

VZGOJO 

 

ZUNANJI VPLIV NA 

VZGOJO 

 

ZUNANJI VPLIV NA 



	  

 

pozanimam, ampak 

na koncu kar se po 

svoje odločim, 

tako.  

• Ne.  

 

 

 

Se ne odziva na zunanje 

vplive 

VZGOJO 

 

 

ZUNANJI VPLIV NA 

VZGOJO 

Ali se vam je že kdaj 

zgodilo, da vam je kdo 

očital, da delate napake 

pri vzgoji, npr. da otroke 

preveč razvajate? 

• Ja, to mi nenehno 

očitajo, sploh 

dostikrat imava z 

možem te težave, 

in sicer glih zaradi 

tega, ker jim 

preveč puščam, da 

sami odločijo, no. 

To je ta problem.  

• Ja, je kdo že znal 

rečt kaj takega, 

ampak saj pravim, 

vsak najbolj pozna 

svojega otroka, 

probaš ga usmerit 

na pravo smer, na 

prav način, smo pa 

vsi ljudje in tudi 

verjetno kdaj 

naredimo kakšno 

napako, predvsem 

kar se tiče 

popuščanja.  

 

 

 

 

 

 

Nenehno očitanje 

 

 

Zaradi puščanja, da otroci 

odločajo 

 

 

 

 

Ja, občasno očitanje 

 

 

Upoštevanje lastnega 

vzgajanja 

 

 

 

 

Občasno popuščanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLED DRUGIH NA 

OTROKA/VZGOJO 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

 

POGLED DRUGIH NA 

OTROKA/VZGOJO 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 



	  

 

• Ja, moj brat mi to 

govori, njegova 

punca, ki je 

učiteljica, jaz pa 

tega žal ne vidim 

tako, ampak on 

pravi, da je zelo 

razvajena.  

• Ja, seveda, kakšna 

moja mama je tudi 

kdaj že mi rekla, da 

jo razvajam. Ne 

moreš bit vedno 

dosleden, včasih 

imaš tudi ti slab 

dan ali se ti ne da 

in potem rečeš ne.  

 

Ja, določeni družinski 

člani 

 

Neupoštevanje očitkov 

 

 

 

 

 

Mama ji očita razvajanje  

 

 

 

 

Težave z doslednostjo 

 

 

POGLED DRUGIH NA 

OTROKA/VZGOJO 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

POGLED DRUGIH NA 

OTROKA/VZGOJO 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

Ali se vam zdi, da je danes 

težje vzgajati otroke kot 50 

let nazaj in zakaj?  

• Definitivno jih je 

težje, zato ker je 

tempo staršev že 

drugačen, dosti so 

v službah, jih 

mamo, zaradi tega 

jih mamo preveč na 

vrvici, preveč je 

teh medijskih 

linčov, ne vem 

tudi, kako naj 

povem, prej sem 

sam naštela … 

 

 

 

 

 

Danes je težje vzgajati 

 

 

Drugačen tempo staršev 

 

 

Omejevanje otrok 

 

Vpliv medijev 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

STARŠEVSKE VLOGE 

 

DOŽIVLJANJE 

STARŠEVSKE VLOGE 

 

VZGOJNI KONCEPTI 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 



	  

 

Preveč, preveč jih 

čuvamo, no, preveč 

jih v vato 

zavijamo, res je 

definitivno, preveč 

se od nas pričakuje, 

no, da naj bo otrok 

tak pa tak pa tak, 

kot po knjigah piše, 

ampak to dejansko 

res ne gre. 

• Mislim, da ja, 

predvsem zaradi 

vse tehnologije, ki 

je šla naprej, in 

sam sistem je 

drugače naravnan, 

kot je bil, več je 

nevarnosti za 

otroka in mislim, 

da je zato otroka 

bistveno težje 

vzgajat danes, kot 

je to bilo nekoč.  

• Ja, se mi zdi, da je, 

pa tudi veliko 

zahteva šola, 

predvsem, da 

morajo starši delat 

z otrokom. Jaz 

sama večkrat 

delam popoldne, 

tako da kakšenkrat 

 

 

Pretirano varovanje otrok  

 

 

 

Velika pričakovanja od 

modernih staršev 

 

 

 

 

Danes je težje vzgajati  

 

 

Tehnologija je šla naprej 

 

 

 

Več je nevarnosti za 

otroka. 

 

 

 

 

Danes je težje vzgajati 

 

 

Zahteve šol so velike  

 

 

 

 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

STARŠEVSKE VLOGE 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

STARŠEVSKE VLOGE 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 



	  

 

tudi, dobro da mož 

dela samo zjutraj, 

ker če ne bi pol ob 

sedmih, osmih 

delali nalogo in 

tako.  

• Ma, ne vem, meni 

se ne zdi, jaz 

mislim, da bi isto 

vzgajala pred 50 

leti, zdaj. Verjetno 

eni, vidim druge 

starše, ja, da imajo, 

dosti bolj 

popuščajo in tako 

in šola in ves 

sistem je takšen.  

 

 

 

 

 

 

 

Danes ni težje vzgajati 

 

 

 

 

Nekaterim staršem je 

danes težje vzgajati 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

STARŠEVSKE VLOGE 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

STARŠEVSKE VLOGE 

 

Ali bi lahko rekli, da vas 

otrok upošteva in 

spoštuje, kadar vi od 

njega kaj zahtevate oz. 

pričakujete?  

• Ja in ne, no. 

Čeprav, ko se gre 

zame, pri meni, no, 

me dostikrat kaj ne 

upoštevata, ampak 

moram priznat, da 

pa sta v šoli in 

vrtcu zelo 

pohvaljena, da 

mata zelo lepo 

vzgojo. Se pravi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včasih upošteva, včasih ne 

 

Pogosto neupoštevanje 

 

 

 

V šoli in vrtcu upoštevata 

avtoriteto 

 

 

 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 

 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 



	  

 

verjetno je to tisti 

efekt, doma malo 

manj, nekje drugje 

pa, zlo sta pridna, 

no (smeh).  

• Ja.  

• Žal ne. Mene ne, 

moža ja, mene pa 

ne.  

• Ja, seveda, to je 

moje delo 6 let, 

tako da je zelo 

pridna, odgovorna 

in me posluša, sicer 

ima tudi ona slabe 

dneve, valda se 

skregamo, ja.  

 

 

Neupoštevanje pravil 

doma, drugje da 

 

Upoštevanje avtoritete 

Neupoštevanje materine 

avtoritete 

Upoštevanje očetove 

avtoritete 

 

 

Upoštevanje avtoritete 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 

 

 

UPOŠTEVANJE 

AVTORITETE 

Ali imate kak sistem 

nagrajevanja in/ali 

kaznovanja? 

• Seveda mamo, 

kaznovanje je tako, 

da mu prekinemo 

igrice ali pa 

povem, da ne 

gremo na obisk. 

Nagrajevanje pa 

seveda z neko 

malenkostjo, če to 

pa to se dobro 

opravi ali pa se 

naredi, uboga, 

potem mu že 

 

 

 

 

 

Uporaba sistema 

nagrajevanja in/ali 

kaznovanja 

 

Kaznovanje z odvzemom 

igric in obiskov 

 

Nagrajevanje z 

malenkostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 



	  

 

kakšno malenkost, 

tudi dobi.  

• Bolj se usmerjam 

na nagrajevanje, je 

pa res, da je včasih 

potrebna tudi 

kazen, tako da če 

se pride do 

upiranja, do 

česarkoli, pač na 

žalost treba včasih, 

dostikrat do tega ni 

treba prit, ker ko 

rečeš, si v bistvu 

otrok že premisli in 

naredi.  

• Ma, če kaj naredi 

narobe, ji kaj 

prepovem, recimo 

tablico ali 

televizijo, ker vem, 

da bi bila zelo 

žalostna, tako da je, 

se je pa tudi 

zgodilo zdaj 

parkrat, tako da 

smo šle na kolo na 

bonifiko, pa me kaj 

ni ubogala, smo se 

obrnile in smo šle 

nazaj, ker včasih 

sem ji marsikdaj ji 

rekla, da bom to 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večinoma nagrajevanje 

 

 

 

 

Občasno tudi kazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaznovanje je odvzem 

tablice ali televizije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJE 

 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

 

 

 

 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

naredila, pa nikoli 

nisem, ker sem si 

mislila, enkrat 

tolko gremo ven, 

pa da bo na zraku 

in tako, ampak 

sedaj se probam 

tega res držat, kar 

rečem, da vztrajam 

pri temu.  

• Ja. Dobro za 

kaznovanje je 

dostikrat dovolj, da 

ji samo grozim, pa 

že pomaga, ne, če 

ne ji pač vedno 

vzamem najljubšo 

igračo ali najljubšo 

stvar. In 

nagrajevanja, 

mislim, da jo s temi 

stvarmi, da ji, 

kupujem ji ne dosti 

tako, kvečjemu jo 

rajši kam peljem ali 

tako jo nagradim.  

 

Prizadevanje za vztrajanje 

pri kazni 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba sistema nagrada 

in/ali kazen 

 

 

Grožnja kot kazen 

 

 

 

Ali odvzem najljubše 

igračo ali najljubše stvari. 

 

 

Izlet kot nagrada 

Občasno tudi nakup 

malenkosti 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

 

 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

 

VZGAJANJE S 

KAZNOVANJEM OZ. 

NAGRAJEVANJEM 

 

Ali ste pri vzgoji svojega 

otroka, torej to 

nagrajevanje – 

kaznovanje, dosledni? 

• Velikokrat tudi ne, 

če odkrito povem 

(smeh).  

 

 

 

 

Doslednosti pri vzgoji 

pogosto ni 

 

 

 

 

 

DOSLEDNOST 

 

 



	  

 

• Se trudim, da ja.  

• Žal premalo.  

• Ja, pri kaznovanju, 

včasih, včasih kaj 

popustim, ampak 

zato, ker je tudi 

pridna, pa.  

Doslednost pri vzgoji je 

Premalo doslednosti pri 

vzgoji 

 

Občasno popuščanje pri 

doslednosti 

DOSLEDNOST 

DOSLEDNOST 

 

 

DOSLEDNOST 

 

 

Ali svojemu otroku 

postavljate meje in zakaj 

menite, da otroci meje 

sploh potrebujejo? 

• Mu postavim meje, 

seveda jih 

postavim, morajo 

svoje meje poznat, 

kje so meje, ker če 

ne bi bilo to 

preveč, bi bili 

poredni. Otrok 

svoje meje mora 

poznat, do kam 

lahko gre, kako se 

lahko obnaša, kaj 

lahko naredi, kaj ne 

sme.  

• Otrokom 

postavljam meje, 

mislim pa, da otrok 

definitivno 

potrebuje meje, 

zato ker je to za 

njega dobro, dobro 

za otroka, da ve, 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljanje mej otrokom 

 

Otrokovo poznavanje mej 

je nujno, da ni poreden 

 

 

 

 

Otrok mora poznati meje, 

da ve, kaj sme 

 

 

Postavljanje mej otrokom 

 

 

 

Otrokovo poznavanje mej 

je nujno, da ve, kaj sme in 

česa ne 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVLJANJE MEJ  

 

NUJNOST 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

 

 

 

NUJNOST 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

 

POSTAVLJANJE MEJ  

 

 

 

POMEN 

POSTAVLJANJA MEJ 

 



	  

 

kaj se sme, kaj se 

ne sme.  

• Ja, mora imet mejo, 

da ve, dokler gre 

lahko, kje je ena 

meja, ker 

navsezadnje potem 

se mi zdi, 

kakšenkrat jih dobi 

tudi po riti, pa 

lahko potem nazaj 

ona, če ni meje, 

tako.  

• Absolutno 

potrebujejo meje, 

mislim, da jih tudi 

rabijo, da jih prav 

iščejo. Mislim, jaz 

tudi vidim pri njej, 

ona bolj kot si 

strog, da ima rajši 

takšnega učitelja, 

prav strogega, ja. 

Mislim tako z 

mejami in tako. Ne 

vem, po mojem je 

tako prav, zato da 

se bodo znašli lažje 

v življenju.  

 

 

Postavljanje mej otrokom 

 

Otrokovo poznavanje mej 

je nujno, da ve, do kod  

 

 

 

 

 

 

 

Postavljanje mej otrokom 

 

Otrokovo poznavanje mej 

je nujno, ker jih rabijo 

 

 

 

 

Bolj strog učitelj je boljši  

 

 

 

 

Da se otrok lažje znajde v 

življenju 

 

 

POSTAVLJANJE MEJ  

 

POMEN 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVLJANJE MEJ 

 

POMEN 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

 

 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

POMEN 

POSTAVLJANJA MEJ 

Ali menite oz. se vam zdi, 

da znate otroku postaviti 

meje? 

• Mislim, da jih 

 

 

 

Dobro postavljanje mej 

 

 

 

PRAVILNOST 



	  

 

znam. Čeprav, kot 

sem tudi že prej 

omenila, jih 

dostikrat prekršim 

te meje, ne, in mu 

vseeno še včasih 

dam preveč 

možnosti, da 

popravi napako, ne. 

Ne samo, ne vem, 

mu rečem, zdaj pa 

dovolj, če boš, ne 

bo tako, tako, pa ne 

boš tisto pa tisto, 

mu včasih dam še 

kakšno možnost ali 

pa celo dve 

možnosti.  

• Ja.  

• Se trudim, zdaj, ne 

vem pa, če je to 

sama tako posebej, 

ko jih od moža 

slišim, da ni dovolj 

tako, ne. Zdaj jaz 

se trudim po 

najboljših močeh.  

• Ja, mislim, da ja.  

otrokom 

 

 

 

Pogosto popuščanje in 

krhanje mej 

 

 

 

 

Pogosto omogočanje 

otroku, da večkrat popravi 

napako 

 

 

 

 

 

Dobro postavljanje mej 

otrokom 

Prizadevanje za 

postavljanje mej otroku 

 

Očitanje moža, da ne 

postavi mej dobro 

 

Dobro postavljanje mej 

otrokom 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

 

 

PRAVILNOST 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNOST 

POSTAVLJANJA MEJ 

PRAVILNOST 

POSTAVLJANJA MEJ 

 

POGLED DRUGIH NA 

OTROKA/VZGOJO 

 

PRAVILNOST 

POSTAVLJANJA MEJ 

V kolikšni meri dopuščate 

svojemu otroku 

samostojnost pri 

odločitvah, npr. kaj bo 

oblekel, kaj bo jedel in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

tako dalje? 

• To sem otrokom že 

dala, to možnost že 

zelo zgodaj, 

oblačita in izbirata 

si lahko tudi sama, 

če se z mojo 

odločitvijo ne 

strinjata, jima 

pustim, da se sami 

oblečejo, pri hrani 

definitivno jim tudi 

pustim, da si 

izbereta, kaj bosta 

npr. zajtrkovala, 

večerjala. Ja, 

samostojnost pa 

res, zelo hitro sem 

ga pustila, da sam 

hodi v šolo, tudi iz 

šole in tako, da gre 

v trgovino. Sta 

dokaj samostojna.  

• Tako podobno kot 

sem rekla že pri 

drugem vprašanju, 

je tudi pri tem, 

otroku je 

definitivno 

potrebno pustit 

svojo voljo, svojo 

osebnost, ker otrok 

je že svoj osebek, 

 

Zgodnja krepitev 

samostojnosti 

 

 

Samostojnost pri oblačenju 

 

 

 

Samostojnost pri izbiri 

hrane 

 

 

V šolo gre otrok sam 

V trgovino gre otrok sam 

 

 

Dokaj samostojna otroka 

 

 

 

Otroku pušča samostojnost 

 

 

 

 

Otrok je samostojna 

osebnost 

 

 

 

Samostojnost pri izbiri 

hrane 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

 

VZGOJNI KONCEPTI 

 

 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 



	  

 

ki potrebuje, da se 

tudi za določene 

stvari sam odloči, 

tako da kar se tiče 

oblačenja, hrane in 

teh stvari 

dopuščam 

svobodo, tudi če je 

včasih smešno 

oblečena.  

• Kar bo jedla, ji kar 

dopuščam, čeprav 

ji marsikdaj 

povem, da kakšne 

stvari niso tako 

zdrave in tako, kar 

se tiče oblačil se 

pogovorimo, če se 

ne strinjamo, ji 

rečem, en dan bom 

jaz odločila, drugi 

dan bo ona, tako, v 

bistvu v njeno 

dobro, ne.  

• Ma, tako nekje 

fifty-fifty mamo, 

no, jo kr, pač zdaj 

ji dam vedno na 

izbiro dve ali tri 

stvari, ni prav ono, 

da je vse, da lahko 

vse sama izbere, jo 

vprašam, ali te 

Samostojnost pri oblačenju 

 

 

 

 

Samostojnost pri izbiri 

hrane in oblačil 

 

 

 

 

 

Samostojnost pri izbiri 

oblačil je manjša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fifty-fifty samostojnost 

otroka 

 

 

 

Otrok ima na izbiro več 

možnosti in izbere 

OTROKA 

 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROKA 



	  

 

hlače ali te hlače, 

ali boš to jedla, ali 

boš kruh, ali boš to, 

tri stvari ji dam na 

izbiro tako.  

Kako pa krepite 

samostojnost otroka 

doma, da vam recimo 

otrok pomaga pri hišnih 

opravilih, in tako dalje? 

• Ja, opravlja, vsak 

ima svojo nalogo, 

tudi če kaj 

potreseta po tleh, 

morata to 

pospravit, tako da 

res sta samostojna.  

• Ja, pri hišnih 

opravilih 

sodelujejo, najprej 

je to bilo skozi 

igro, zdaj pa se jim 

to nekako, že bi 

lahko rekla, zdi 

fajn, tako da 

pomagajo pri 

pospravljanju iz 

mize, posoda v 

stroj, posesat, 

obrisat in tudi če je 

treba do bližnje 

trgovine že skoči.  

• Je kr ubogljiva, 

 

 

 

 

 

Otroka pomagata pri 

domačih opravilih 

Pospravljanje za sabo in 

druge naloge 

 

 

 

Ja pri hišnih opravilih 

sodeluje 

 

 

 

 

 

 

Pospravlja z mize  

Pospravi posodo v stroj  

Sesa  

Briše prah 

Gre v bližnjo trgovino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 

OTROKA DOMA 

 

 

KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 

OTROKA DOMA 

 

 

 

 

 

 

 

KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 

OTROKA DOMA: 

 

 

KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 



	  

 

pomaga, dostikrat 

delamo skupaj, 

posesa, več recimo 

pri babici tako bolj 

pomaga, ona ji da 

za to nekaj denarja, 

jaz se s tem ne 

strijam, tako, 

ampak je tako.  

• Ne, v trgovino še 

ne gre, doma je 

njena naloga 

pospravit 

pomivalni stroj in 

posesat tepih. 

Dobro, za sabo 

normalno, da 

pospravlja igrače in 

tako.  

Doma pomaga 

 

Dostikrat dela otrok skupaj 

s starši 

Sesa. 

 

 

 

 

 

 

V trgovino še ne gre 

Doma pospravi pomivalni 

stroj in posesa tepih 

OTROKA DOMA  

 

KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 

OTROKA DOMA 

 

 

 

 

 

 

KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 

OTROKA DOMA 

 

 

 

Ali se trudite, da bi otroku 

izpolnili čim več želja? 

• Ja. Ampak nekih 

enostavnejših želja, 

tistih nenormalnih 

želja seveda, da ne, 

jim razložiš, kako 

jim to ne moreš 

izpolnit, ampak vse 

v svoji meji 

zmožnosti, jim pa 

kar omogočim, no.  

• Vsekakor.  

• Ja, se.  

 

 

Trud po izpolnitvi 

otrokovih želja 

Enostavnejše želje 

 

 

 

 

V meji zmožnosti 

Veliko omogočanja 

 

Trud po izpolnitvi 

otrokovih želja 

 

 

 

IZPOLNITEV 

OTROKOVIH ŽELJA 

 

 

 

 

IZPOLNITEV 

OTROKOVIH ŽELJA 

IZPOLNITEV  

OTROKOVIH ŽELJA 

IZPOLNITEV 



	  

 

• Ma, prav trudim 

ne, mislim, da niti 

ni ful zahteven 

otrok, tako da jih 

ja, mislim ona, saj 

ima to gimnastiko, 

ona rada pohaja in 

že, da jo vozim 

okoli, da je zunaj, 

in da je tako.  

Trud po izpolnitvi 

otrokovih želja 

 

Niti ni truda po izpolnitvi 

otrokovih želja 

 

 

Ni zahteven otrok 

 

 

OTROKOVIH ŽELJA 

 

 

IZPOLNITEV 

OTROKOVIH ŽELJA 

 

 

POGLED NA OTROKA 

Kako se vaš otrok razume 

z vrstniki? 

• Zelo dobro se 

razumeta z vrstniki, 

sploh starejši fant, 

ker mislim, da 

imajo fantje malo 

manj težav s 

socializacijo, se 

pravi ni to takšne 

tekmovalnosti, kot 

opažam pri hčerki, 

ker tekmuje 

mogoče tudi in za 

obleke in za kera je 

lepša, boljša. 

Fantje so pa, ker je 

pa športnik, si zelo 

hitro najde 

prijatelje na igrišču 

in se z njimi 

spoprijatelji.  

• Dobro.  

 

 

 

 

Zelo dobro razumevanje 

otrok z vrstniki 

 

Fant se bolje razume z 

vrstniki 

 

 

 

Ni takšne tekmovalnosti 

kot pri hčerki 

 

 

 

 

Fantje hitro najdejo družbo 

 

 

 

Dobro razumevanje otrok 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

 

RAZUMEVANJE 



	  

 

• Je posebna, 

trmasta, rabi dosti 

časa, da se vklopi 

tako in ima 

določene ljudi, s 

katerimi se pač 

druži, otroke, tako.  

• Ma, jaz mislim, da 

ima v redu 

komunikacijo, vsaj 

tako, ko sem 

vprašala v šoli, da 

se druži z vsemi, da 

je priljubljena v 

družbi, mislim tudi 

na splošno imamo 

ful prijateljev in 

starejših, mlajših in 

funkcionira z 

vsemi.  

z vrstniki 

 

Potrebuje čas, da se vklopi 

v družbo 

 

Ima svojo družbo, s katero 

se druži 

 

 

Ima v redu komunikacijo 

 

 

 

Se druži z vsemi 

Je priljubljena v družbi 

 

Ima veliko prijateljev in 

funkcionira z vsemi 

 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

 

RAZUMEVANJE 

OTROK Z VRSTNIKI 

Ni nekih večjih recimo 

tekmovalnosti ali česa 

takšnega? 

• Pri fantu ne, pri 

puncah pa opažam, 

sicer je to, gre za 6-

letnico, tle pa so še 

kakšne 

tekmovalnosti, 

dostikrat izločijo 

kakšno punčko, tle 

pa je malo večja 

tekmovalnost, pri 

 

 

 

 

Pri fantu ne, pri punci da  

 

 

 

 

 

Izločanje deklic iz družbe 

 

 

 

 

 

 

PRISOTNOST 

TEKMOVALNOSTI 

 

 

 

 

PRISOTNOST 

TEKMOVALNOSTI 

 



	  

 

fantih pa sploh ne.  

• Večjih težav ne 

zaznavam, je pa 

tako, da se opaža 

vpliv sošolk, 

prijateljev, 

sošolcev, 

prijateljic, ker 

nekako prihaja do 

vpliva in si s tem 

želi tudi kakšno 

stvar, ki morda si je 

drugače ne bi.  

• Ne, zaenkrat ne, če 

vidi, da ji kaj ne 

gre, tako mi meni 

po tihem pove, da 

ji to ne gre in jaz se 

potrudim, da potem 

to izpolnim, recimo 

kot primer ni vedla 

tako dobro stoje pa 

prevala, smo se 

naučile, tako da 

zdaj ji gre tako.  

• Ne, ni, ne, ni 

takšna, ki bi se ful 

prilagodila 

nekomu, ima malo 

tistega liderskega, 

al kako, ne, ampak 

mogoče tudi težje 

kdaj naveže stik z 

 

 

Večjih težav ni  

 

 

Opaža se vpliv vrstnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni opažanja tekmovalnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni opažanja tekmovalnosti 

 

 

Se ne podreja 

 

Občasno težje naveže stik 

 

 

PRISOTNOST 

TEKMOVALNOSTI 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISOTNOST 

TEKMOVALNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISOTNOST 

TEKMOVALNOSTI 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

POGLED NA OTROKA 



	  

 

novimi. Ampak to, 

kar pozna, 

normalno.  

z novimi 

S poznanimi ni 

tekmovalnosti 

 

PRISOTNOST 

TEKMOVALNOSTI 

Ali vam veliko pomeni to, 

da je vaš otrok uspešen v 

šoli oz. da je na splošno 

uspešen? 

• Ja, to mi veliko 

pomeni, da je 

uspešen, predvsem 

mi, ne sam uspeh 

mi toliko pomeni, 

kot to, ko mi 

pohvalijo učitelji in 

vzgojitelji, da sta 

lepega obnašanja, 

da sta sočutna do 

drugih otrok in da 

jim pomagata. To 

je pa največja 

nagrada za starša.  

• Ja, vsak starš si 

želi, da je otrok 

uspešen, mi veliko 

pomeni, ampak če 

vidim, da ima otrok 

kjerkoli na 

kateremkoli 

področju šibko 

točko, to sprejmeš, 

ker vsak ne more 

na vsaki stvari, pri 

vsaki stvari in na 

 

 

 

 

Velik pomen otrokove 

uspešnosti 

 

 

 

 

 

 

Pohvala učiteljev je 

pomembna 

 

 

 

 

 

Velik pomen otrokove 

uspešnosti 

 

 

 

 

 

Brez siljenja – sprejemanje 

otrokovih šibkih točk 

 

 

 

 

 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

 

 

 

 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

 

 



	  

 

vsakem področju 

bit odličen. Se pa 

trudimo, da je pa 

čim boljši.  

• Ja, mi kar veliko 

pomeni, ampak 

vseeno ne 

pritiskam, tako zelo 

ni, da bi bila 

najboljša in tako 

ne.  

• Ja, sem zadovoljna, 

če je uspešna, ja, 

glede na sedaj je 

prvi razred, 

zaenkrat še ni 

nobenih problemov 

in jo pohvalim, da 

je pridna, 

odgovorna in tudi 

to gimnastiko, ki 

trenira kar redno, 

valda sem ponosna, 

ja.  

 

Trud za čim boljši uspeh 

 

 

Velik pomen otrokove 

uspešnosti, a brez siljenja 

 

 

 

 

 

Otrokova uspešnost je 

pomembna 

 

 

 

 

 

Pohvala otroka ob 

uspešnosti 

 

 

Ponos ob uspešnosti otroka 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

 

 

 

 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

 

 

 

POMEN OTROKOVE 

USPEŠNOSTI 

Kako gledate na različne 

interese otroka oz. kako 

reagirate, ko vam otrok 

pove, da bi se z nečim 

ukvarjal? 

• Definitivno to 

upoštevam, no. 

Spet, da je neka 

normalna želja, da 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevanje interesov 

otroka 

 

 

 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 



	  

 

gre za kakšen 

šport. Na začetku 

smo jim predlagali 

športe, potem so šli 

na te športe, 

nekateri so jim bili 

všeč, nekateri jim 

niso in za tiste, za 

katere so se pa oni 

sami odločili, smo 

jim pa pustili.  

• Kot smo že rekli 

pri prejšnjem 

vprašanju. 

Probamo otrokovo 

željo uresničit, je 

pa tako, da v šoli se 

tudi že sama vpiše 

na določene 

dejavnosti in, sej 

pravim, če želi, 

probamo to željo in 

njen interes 

uresničit, drugače 

pa se pogovorimo, 

da preveč tudi ne 

more bit.  

• Ja, recimo je hodila 

k šahu, ampak ker 

potem ni naredila v 

šoli naloge, je 

rekla, da bi se 

izpisala, da rajši 

 

Normalna želja – šport 

Prvotni predlogi za 

dejavnosti 

 

 

 

Samostojnost otrok pri 

odločitvi izbire dejavnosti 

 

 

 

 

Težnja po uresničitvi 

otrokovih želja 

 

 

Samostojnost otroka pri 

izbiri dejavnosti 

 

 

Omejeno število 

dejavnosti v otrokov prid 

 

 

 

 

 

Upoštevanje otrokove 

želje po vpisu in izpisu 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

 



	  

 

naredi nalogo, da 

ko pride domov, da 

je prosta, in to smo 

pač upoštevali, 

čeprav sem ji pa na 

začetku rekla, naj 

dobro premisli, 

kam bo hodila, in 

tisto, da bo mogla 

celo leto, ne, to 

smo potem 

odpustili. Tako, da 

se dosti 

kolesarimo, 

rolamo, se 

sprehajamo, tako 

sami, tenis igramo 

kar sami, tako. Da 

smo dosti skupaj.  

• Mislim, da jo, se 

vedno o tem 

pogovorimo, in če 

je le možnosti, ji 

omogočim, če je 

tudi normalna 

stvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor z otrokom o 

različnih možnostih 

 

 

Težnja po uresničitvi 

otrokovih želja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

 

 

UPOŠTEVANJE 

INTERESOV OTROK 

S koliko dejavnostmi se 

recimo ukvarja vaš šolski 

otrok? 

• Samo z enim, samo 

z nogometom.  

• Tri področja, to je 

gimnastika, pevski 

 

 

 

 

 

Ena dejavnost 

 

 

 

 

KOLIČINA 

DEJAVNOSTI 

KOLIČINA 

DEJAVNOSTI 



	  

 

in folklora.  

• Ja, hodi k pevskim, 

hodi pa k uram 

pravljic.  

• V bistvu, da to 

gimnastiko hodi in 

v šoli hodi enkrat 

na teden na 

nogomet, to je to.  

Tri dejavnosti 

 

 

Dve dejavnosti 

 

 

 

 

Dve dejavnosti  

 

KOLIČINA 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

KOLIČINA 

DEJAVNOSTI 

Ali tudi sami spodbujate, 

da se vaš otrok vključuje v 

te dejavnosti, tudi če 

morate za to npr. otroka 

kam peljati? 

• Seveda ga vozimo 

na treninge oz. zdaj 

že odhaja tudi sam 

na treninge, ampak 

na tekmo ga moraš 

peljat kot starš in to 

narediš z veseljem, 

če otrok z veseljem 

tudi ta šport 

obiskuje.  

• Tako, ja, 

sprejmemo, da to 

pač sprejmem in 

spodbujam otroka 

pri njegovih 

dejavnostih in pri 

njegovih željah, ki 

jih je imel. To 

pomeni, da 

 

 

 

 

 

Spodbujanje otroka k 

dejavnostim 

 

 

 

Vožnja na treninge in 

tekme je veselje za starše 

 

 

 

 

 

Sprejemanje in 

spodbujanje otroka pri 

dejavnostih 

 

Vožnja otrok na treninge, 

tekme in nastope je 

spodbuda za otroka 

 

 

 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 

 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 

 

 

 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprejmemo tudi, da 

je treba včasih na 

kakšno tekmo, 

tekmovanje, 

nastope, otroka 

spodbujamo, ga 

pridemo gledat in 

ga motiviramo, da 

bo pri tej stvari 

ostal čim dlje časa.  

• Ja, žal smo to tudi 

probali, samo ne 

gre, so taki urniki 

in je težko tako 

usklajevat, tako da 

žal to ne gre.  

• Ja, ne vem, 

verjetno, če bi 

mogla kam dlje 

vozakat, bi 

premislila, ja, sem 

gledala na to, da 

pač imamo srečo, 

da je ta gimnastika 

v Kopru in da 

gremo peš in da mi 

ni treba vozit, s tem 

da jo na 

tekmovanja vozim 

in gremo brez 

problema, ja.  

 

 

 

S spodbujanjem k 

dejavnostim ga 

motiviramo, da vztraja 

 

 

 

 

Ni spodbujanja otroka k 

dejavnostim  

 

Pomanjkanje časa 

 

 

 

 

V primeru daljše vožnje bi 

razmislila 

 

 

 

Dejavnost otroka je blizu 

doma in ni potrebna 

vožnja 

 

 

Vožnja na tekmovanja je 

razumljiva 

 

 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 

 

 

 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 

 

ZUNANJI DEJAVNIKI 

 

 

 

 

ZUNANJI DEJAVNIKI 

 

 

 

 

ZUNANJI DEJAVNIKI 

 

 

 

 

SPODBUJANJE OTROK 

K DEJAVNOSTIM 



	  

 

PRILOGA 10: SKUPNI TRANSKRIPT STROKOVNJAKINJ – KODIRANJE 

 

ENOTE POJMI KATEGORIJE 

Kakšen vzgojni stil po 

vašem mnenju prevladuje 

pri starših danes in 

kakšne so vzgojne 

posledice tega? 

• Ja, permisivna 

vzgoja je bila sedaj 

zelo moderna, torej 

popuščanje, vzgoja 

brez nekih 

določenih mej in 

posledice so očitne, 

a ne. Otroci, ko 

pridejo v šolo, se 

šele učijo torej 

postavljati ene 

čisto normalne 

meje, to, kar je 

včasih bilo 

popolnoma jasno in 

normalno, ja.  

• Tako čisto 

kategorično bi 

težko opredelila, 

kateri vzgojni stil, 

to je odvisno od 

izobrazbe staršev, 

njihove osebne 

naravnanosti, 

njihovega stila 

 

 

 

 

 

 

 

Permisivni vzgojni stil 

 

 

 

 

Popuščanje 

Vzgoja brez mej 

 

 

 

Učenje mej šele v šoli 

 

 

 

 

 

 

 

Težka odločitev za samo 

en vzgojni stil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVLADUJOČI 

VZGOJNI STIL  

 

 

 

POSLEDICE 

PREVLADUJOČEGA 

VZGOJNEGA STILA 

 

 

POSLEDICE 

PREVLADUJOČEGA 

VZGOJNEGA STILA 

 

 

 

 

 

PREVLADUJOČI 

VZGOJNI STIL  

 

 

 



	  

 

ravnanja in iz 

izkušenj iz lastnega 

otroštva, kako so 

bili oni vzgojeni, 

tako da na eni 

strani bi kot 

vzgojne stile lahko 

opredelila pri 

današnjih starših, 

da je permisivne 

vzgoje malo, bolj 

avtoritativne, pa 

vendar tudi 

demokratične, tako 

da enoznačno bi 

težko rekla.  

Vzgojni stil je odvisen od 

staršev 

 

 

 

 

 

 

Permisivni vzgojni stil 

prevladuje 

 

Tudi drugi stili vzgoje so 

prisotni 

VZGOJNE METODE 

STARŠEV 

 

 

 

 

 

 

 

PREVLADUJOČ 

VZGOJNI STIL 

Kakšni menite, da so 

sodobni otroci v 

primerjavi z otroki vaše 

generacije? Recimo, da so 

bolj ali manj razvajeni ali 

bolj/manj samostojni.  

• Ja, veliko manj 

samostojni, veliko 

manj potrpežljivi, 

veliko manj 

vztrajni, gibalno 

veliko bolj togi, pa 

veliko bolj, kako bi 

rekla, aktivni brez 

nekega cilja. Tako. 

• Če bi gledala 

generacijsko, mojo 

 

 

 

 

 

 

Manj samostojni  

Manj potrpežljivi  

Manj vztrajni  

Gibalno togi 

 

 

 

Aktivni brez cilja 

 

 

Otroci so zmeraj enaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI DANES 

 

 

 

 

OTROCI DANES 

 

 

OTROCI DANES 



	  

 

generacijo, jaz 

starejša generacija 

(smeh), bi lahko 

rekla, da so otroci 

zmeraj enaki, samo 

odvisno je, v 

katerem obdobju 

življenja živijo in 

kakšne materialne 

dobrine, kakšni 

pogoji življenja so 

jim na razpolago, 

čustvujejo, čutijo, 

mislijo enako kot 

sem jaz v svojem 

času, vendar imajo 

več stvari na 

razpolago, preveč 

je ponujenega. Mi 

smo v današnjem 

času, v 

materializiranem 

času. Mi pa smo si 

v mojem obdobju 

morali igrače 

izdelovat sami, 

delat stvari, pa 

vendar ne bi rekla, 

da so ti otroci bolj 

razvajeni, so malce 

drugačni glede na 

okolje. Ti otroci so, 

bom jaz rekla, 

 

 

 

 

 

Drugačni pogoji za razvoj 

otrok 

 

 

 

 

 

 

Veliko stvari imajo na 

razpolago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci niso bolj razvajeni 

 

Okolje vpliva na otroke in 

njihov razvoj 

 

Otroci danes živijo v 

digitalni dobi 

 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI DANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI DANES 

 

ZUNANJI VPLIV 

 

 

OTROCI DANES 

 

 

 



	  

 

digitalni 

domorodci, mi smo 

digitalni imigranti, 

v tem smo si 

različni, da se 

moramo, no jaz se 

moram prilagajat 

vsemu temu, oni 

zrastejo s tem in 

otroke je potrebno, 

da mi odrasli 

jemljemo drugače, 

na drug način, sicer 

pa so otroci kot 

otroci so še zmeraj 

takšni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so vedno enaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLED NA OTROKA 

Ali se vam zdijo današnji 

otroci razvajeni? 

• Ne bi mogla rečt za 

vse, je pa dosti 

razvajenih, veliko 

je razvajenih otrok. 

• Jaz bi rekla, da 

zopet težko rečem, 

da so vsi, 

posamezniki 

seveda so, vendar 

ne bi jaz rekla, da 

so otroci razvajeni, 

otroci nimajo 

postavljenih meja. 

Vzgoja je preveč 

marsikdaj 

 

 

 

Vsi otroci niso razvajeni 

 

Veliko razvajenih otrok 

 

 

 

Določeni so razvajeni 

 

 

 

Otroci nimajo postavljenih 

meja 

 

Vzgoja preveč permisivna  

 

 

 

 

RAZVAJENOST PRI 

OTROCIH 

 

 

 

RAZVAJENOST PRI 

OTROCIH 

 

 

POSTAVLJENE MEJE 

 

VZGOJNE METODE 

STARŠEV 



	  

 

permisivna in starši 

preveč naredijo za 

otroke, jemljejo jim 

njihovo pravico bit 

odrasel, naredit kar 

zmorejo, ker že 

dveletni reče, bom 

sam se oblekel, 

bom sam se obul, 

sam naredil to. 

Otroci so radi 

samostojni, potem 

jih pa mi, s tem da 

mi mislimo, da je 

to ljubezen, če vse 

zanje naredimo, 

važno je, da 

otrokom postavimo 

meje, kje je, kam, 

do kod smejo, 

otroci pa bodo 

zmeraj preizkušali. 

Tako da bi težko 

zopet rekla, da če 

so ali niso, 

posamezni so, 

mislim pa, da so 

premalo uokvirjeni 

in opravnomočeni, 

kaj je njihovo, 

naloge, kaj je 

njihovo, tole, kaj 

morajo naredit v 

 

 

Starši delajo namesto otrok 

 

 

 

Otrokom se jemlje 

samostojnost 

 

 

 

 

Otroci želijo biti 

samostojni 

 

 

 

 

Pomembne so meje 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri so razvajeni 

 

 

Otroci so premalo 

uokvirjeni 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

STARŠEV 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

 

 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

 

 

 

 

POSTAVLJENE MEJE 

 

 

 

 

 

 

 

RAZVAJENOST PRI 

OTROCIH 

 

POSTAVLJENE MEJE 

 

 

 



	  

 

danem trenutku, pa 

posledice, pa bom 

rekla mogoče se z 

otroci premalo 

pogovarja, premalo 

se jim razlaga, 

zakaj tako, vzročno 

posledično. Jaz 

mislim, da mora bit 

vzgoja prijazna pa 

trdna, prijazna pa 

trdna, ja.  

 

 

 

 

Premalo komunikacije z 

otroki 

 

 

 

 

Vzgoja mora biti prijazna 

in trdna 
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STARŠEV 

 

 

 

 

VZGOJNE METODE 

STARŠEV 

Kako pa se razvajenost 

kaže pri otrocih v šoli v 

primerjavi recimo 10 let 

nazaj? 

• Ja, to, da se ne 

vključijo v 

skupino, da imajo 

veliko konfliktov z 

okolico, da ne 

upošteva pravil, da 

delajo stvari po 

svoje, ne morejo 

sprejemat 

kompromisov, se 

ne morejo vživet v 

drugega, nimajo 

neke empatije, ki bi 

jo pričakovali za 

toliko let stare 

otroke. Tako.  

• V šoli se pri 

 

 

 

 

 

Otroci se ne vključijo v 

skupino  

Otroci imajo veliko 

konfliktov z okolico  

 

 

Otroci ne upoštevajo pravil 

Otroci delajo stvari po 

svoje  

Otroci ne sprejemajo 

kompromisov  

Otroci nimajo empatije. 
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posameznih 

primerih kaže tako, 

da starši še zmeraj 

otroke, ko je lahko 

samostojen, vozijo 

v šolo, ko bi lahko 

šel peš. Čisto iz 

tega zornega kota, 

da jim še zmeraj 

nosijo torbe, kar bi 

jih lahko sami, da 

še jih tudi obujejo, 

v prvem razredu, 

ko je že zmožen 

sam, v tem smislu, 

pa da ti kdaj kdo 

reče v višjem 

razredu, mama mi 

torbe pripravlja, a 

ne, kar bi jo moral 

že sam, so to 

posamezni primeri. 

V tem pa, da jim 

včasih posamezni 

starši premalo 

dovolijo bit 

samostojni, da se 

še zmeraj z njimi 

učijo, kar so že 

otroci v določenem 

razvojnem obdobju 

in v določenem 

razredu sposobni in 

 

 

 

 

 

Starši otroke vozijo v šolo 

 

 

 

 

 

Starši otrokom nosijo torbe 

 

 

 

 

 

 

 

Starši otrokom pripravljajo 

torbe 

 

 

 

 

Starši otrokom ne dovolijo 

biti samostojni 
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bi morali stvari 

sami. V tem se 

kaže, pa bom rekla 

včasih, sedaj s temi 

telefoni za vsako, 

da morajo kar 

naprej sporočat. To 

je lahko tudi 

dvorezen meč. To 

premalo pustit. 

Tudi otrok mora 

kdaj past, tudi se 

mora kdaj »da se 

lahko skozi 

izkušnjo nauči 

določene stvari v 

življenju«, a ne.  

 

 

 

 

Otrokom se pusti premalo 

svobode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci se ne učijo na 

svojih napakah 
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POGLED NA OTROKA 

Kakšen je po vaših 

izkušnjah razvajen otrok? 

• Ja. Prvo kot prvo je 

nezadovoljen v 

skupini, se išče, ni 

zadovoljen zaradi 

tega, ker se je 

vedno vse vrtelo 

okrog njega, v 

skupini se pač ne. 

Tako da se to na 

različne načine 

kaže, od 

neupoštevanja 

pravil, ignoriranja 

pravil, tudi upiranja 

 

 

 

 

Razvajen otrok je 

nezadovoljen v skupini 

Razvajen otrok išče svojo 

osebnost 

Razvajen otrok nenehno 

potrebuje pozornost 

 

 

 

Neupoštevanje pravil  

Ignoriranje pravil 

Upiranje pravilom 

 

 

 

 

 

LASTNOSTI 

RAZVAJENIH OTROK 
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RAZVAJENIH OTROK 

 



	  

 

nekim pravilom. 

Tako, te stvari.  

• Tak šolski primer, 

jamrajoč, jamrajoč, 

da je težko, pa 

zopet toliko naloge, 

pa zopet to 

zahtevajo, pa se 

moram naučit, v 

tem je, da so otroci 

skozi, bom rekla 

zadnjih par let jih 

je družba naredila, 

ko se je začelo 

govorit o tem, kako 

so bogi, kako je 

težko in nastanejo 

takšni. Otroci sami 

po sebi niso takšni, 

mi smo odgovorni, 

odrasel in starši vsi 

ali so razvajeni ali 

niso, ker jih s tem 

na nek način 

razvajajo. Niso 

razvajeni otroci, ki 

še imajo veliko 

dejavnosti, ki se 

ukvarjajo z glasbo, 

športom in ki 

ugotovijo, da uspeh 

dosežeš samo z 

garanjem in delom, 

 

 

 

 

Veliko se pritožuje 

Mu je težko v šoli 

Meni, da ima veliko 

naloge  

Meni, da se od njega 

veliko zahteva 

 

 

 

Družba je oblikovala 

razvajene 

 

 

 

Otroci sami od sebe niso 

razvajeni 

 

Starši oblikujejo razvajene 

otroke 

 

 

 

 

 

Niso razvajeni tisti, ki se 

ukvarjajo s športom 
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RAZVAJENIH OTROK 
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STARŠEV 
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in da je to, ko 

imajo tudi preveč 

časa, ker si ga, in si 

ga ne znajo 

razporedit, ne, in se 

sami sebi smilijo, 

ker jim doma tudi, 

tako, vse naredijo, 

ne, in ki doma ne 

opravljajo 

določenih del. 

Otroci morajo 

pomagat in 

prispevat k 

dobrobiti celotne 

družine, z 

določenim delom 

na določenem 

obdobju, določena 

opravila in ene 

stvari morajo 

opravljat ne glede 

na nič. V življenju 

ga nihče ne bo 

vprašal, ti je všeč 

ali ti ni všeč, ene 

stvari moraš 

naredit in ne moreš 

ti odločat, ali boš 

ali ne boš, a ne.  

 

 

 

 

Imajo težave z 

razporejanjem časa, 

obveznosti 

Se smilijo sami sebi 

Starši vse opravijo 

namesto njega 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci morajo opravljati 

družinska dela 

 

 

 

 

 

 

Krepitev samostojnosti 

otroka 
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RAZVAJENIH OTROK 
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KREPITEV 

SAMOSTOJNOSTI 

OTROKA 

Ali je razvajenost po 

vašem mnenju največji 

problem pri vzgoji? Zakaj 

 

 

 

 

 

 



	  

 

da oz. ne? 

• Sedaj ne vem, če je 

to ravno največji 

problem pri vzgoji, 

je pa najbolj 

razširjen problem 

vzgoje, se mi zdi, a 

ne. Ja, je pri vzgoji 

velik problem, ja, 

seveda, ker se ga 

ne da popravljat, 

ker je nepovratna ta 

stvar.  

• Meni se ne zdi 

razvajenost 

največji problem. 

Meni se zdi, da so 

starši postali na 

podlagi vseh teh 

raznih hitrih instant 

literatur pa 

receptov in raznih 

»svetovalcev« 

zmedeni in se 

uporablja premalo 

zdrave človeške 

pametne izkušnje 

iz sebe, kaj je meni 

všeč, kaj meni 

ustreza, kaj jaz 

nimam rad in 

postavljanje teh 

meja, a ne. Tako da 

 

 

 

Je najbolj razširjen 

problem vzgoje 

 

Razvajenost je pri vzgoji 

velik problem 

 

 

Razvajenosti ni mogoče 

popraviti 

 

 

 

 

 

Razvajenost ni največji 

vzgojni problem 

 

 

 

 

 

 

 

Starši ne postavijo mej 

otrokom 
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NAJVEČJI VZGOJNI 

PROBLEM 
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PROBLEM 
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NAJVEČJI VZGOJNI 

PROBLEM 
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ne vidim v tem 

največje težave.  

 

 

 

Kakšno je vaše opažanje 

glede pojava razvajenosti 

pri otrocih?  

• Mislite, če je vedno 

več tega že …? Ja, 

je, sicer različno po 

generacijah, ampak 

v principu je vedno 

več tega, ja. 

• Jaz iz izkušenj, na 

moji šoli in v 

mojem delu, to je 

podeželska, 

primestna šola, ne 

bi mogla reči, da je 

pretirano, da imam 

skozi izkušnje in 

veliko razvajenih. 

So primeri, pa ni 

tako, bom rekla, da 

ni tako drastično, 

so pa, ampak starši 

zdaj skozi, eni, ki 

se zavedajo tega, 

začnejo tudi 

spreminjat in 

ugotovijo, da ne 

more bit sužnji 

svojih otrok in da 

ne morejo otroke 

 

 

 

 

Vedno več je razvajenosti  

 

Razširjenost razvajenosti 

je odvisna od generacije 

 

 

 

 

 

 

Razvajenost ni pretirano 

razširjena 

 

 

 

Določeni otroci so 

razvajeni 

 

 

 

 

Starši spreminjajo svoje 

vzgojne metode 
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postavljat na prvo 

mesto in zdaj z 

novo, mislim z 

novo, ko tudi 

prisluhnejo tej 

permisivni vzgoji, 

ki se je govorila, pa 

so dosti časa 

nekateri 

strokovnjaki 

zagovarjali tak 

način vzgajanja, 

ampak da je 

razvajen otrok 

ugotavljamo, pa 

tudi si kaj 

preberejo, da ima 

premalo 

samozavesti, da je 

izjemno 

nesamostojen, da je 

izjemno nesrečen 

in na podlagi 

določenih znanj pa 

predavanj pa vsega 

tega se ozaveščajo 

in spreminjajo stil 

vzgajanja.  

 

 

 

 

Starši prebirajo nasvete o 

vzgoji 

 

 

 

 

 

 

Starši ne zaupajo več 

permisivni vzgoji 

 

 

 

Razvajen otrok ima malo 

samozavesti 

 

Razvajen otrok je 

nesamostojen in nesrečen 

 

 

 

Starši spreminjajo vzgojne 

stile 
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VZGOJNE METODE 

STARŠEV 

Ali menite, da tudi učitelji 

razvajate otroke, da ali ne, 

zakaj? 

• Jaz mislim, da 

učitelji nimamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

toliko možnosti jih 

razvajat. Sedaj, če 

je skupina 24 do 28 

otrok, jih nimaš 

možnosti razvajat. 

V manjših 

skupinah, v 

takšnih, ko sem pa 

jaz tudi že delala, 

absolutno ne bi 

mogla rečt, da bi 

jih namerno 

razvajal, ampak 

več pozornosti jim 

lahko posvetiš. Tu 

pa ni možnosti, v 

večjih skupinah, da 

bi koga razvajali. 

Mogoče se pa kdaj 

spozabimo pa tudi 

mi kdaj kaj 

namesto njih 

delamo. To edino. 

V tem smislu pa ja, 

mogoče.  

• Mislim, da jih ne, 

če pa jih, da jih pa 

mogoče zaradi 

tega, ker da bi jim 

mogoče kaj 

olajšali, ampak 

veliko se o tem 

pogovarjamo, da se 

 

 

 

 

 

V manjših skupinah se 

otrokom več posveča 

 

 

 

 

 

 

V večjih skupinah ni 

razvajanja 

 

 

 

 

Občasno učitelji naredijo 

kaj namesto otrok 

 

 

 

 

 

Učitelji ne razvajajo otrok 

 

Učitelji poskušajo otrokom 

olajšati stvari 
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ne sme kriterijev 

spuščat, da znanje 

mora imet, če hoče 

naprej, in ene 

temelje, da se 

lahko gradi. 

Mislim, da ne bi 

rekla, da jih 

učitelji. Jaz bom 

rekla, veliko se jim 

pomaga učencem, a 

ne. Glejte, vi 

morate pogledat, da 

tukaj, kar pri nas ni 

normalna 

distribucija, koliko 

imamo mi učencev 

s posebnimi 

potrebami, v 

normalni 

populaciji, če 

Gaussovo krivuljo 

pogledamo, je od 

dva do deset 

procentov še manj, 

s težavami pa 

nadpovprečno 

inteligentnih ravno 

tako, ono pa je 

neka sredina, mi pa 

mamo tole 20 % ali 

pa še več, kar je 

nenormalno, da jih 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelji želijo pomagati 

otrokom 

 

 

 

 

 

 

Zakonodaja dopušča 

Veliko je učencev s 

posebnimi potrebami 
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je tolko, da vsak, 

mislim, ne vsak, 

veliko učencev ima 

te odločbe o 

usmeritvi, pa DSP-

je, pa učno pomoč 

itd., tako da tu je, 

saj sedaj se veliko 

govori o tem in 

razpravlja, ker je 

tega res masovno 

preveč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali se vam zdi, da imate v 

svojem poklicu pri otrocih 

dovolj avtoritete in kje oz. 

kako to opažate? 

• Ja, mislim, da 

imam dovolj, je pa 

odvisno od 

generacije in 

koliko je posebnih 

otrok v skupini. Če 

je to izjema, da je 

en ali dva, je to 

lažje, če jih je več, 

je seveda to težje, 

ker otroci brez mej 

pač vedno 

preizkušajo in 

širijo meje in je pol 

pač, če jih je več, 

težje, drugače pa 

ja, vzpostavimo na 

 

 

 

 

Otroci upoštevajo 

avtoriteto 

 

Avtoriteta je odvisna od 

generacije  

 

 

 

 

 

Avtoriteta je večja v 

razredih z manj posebnimi 

otroki 
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prvi triadi še neko 

avtoriteto, 

absolutno.  

• Jaz zase moram 

reči, da jo imam. 

Imam pa avtoriteto 

ravno to, kar bi 

zaznala pri sebi, 

znam se vživet v 

otroke, znam jim 

pristopit, ko želijo, 

ko čutijo, rečejo 

mi, da mi zaupajo, 

sem pa zmeraj 

prijazna, vendar 

zahtevna in trdna v 

odločitvah, a ne. 

Če se nekaj 

zmenimo, tudi 

kontroliram, kar 

smo se dogovorili, 

če ni, pa malo 

zvezke, določene 

stvari, kadar z 

njimi delam, pa mi 

morajo prinesti 

pokazat, pa 

časovno, ko imajo 

urnike domačega 

učenja, pa takšne 

stvari, mislim, da 

na ta način skozi, 

da tudi jaz otrokom 

Na prvi triadi je avtoriteta 

dobro vzpostavljena 

 

Otroci upoštevajo 

avtoriteto 

 

 

 

 

 

 

 

Avtoriteto oblikuje 

vživljanje v otroke 

Pravilni pristop 

Oblikovanje zaupanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola otrok je 

pomembna 
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neizmerno zaupam, 

vendar v določenih 

segmentih pa 

moraš tudi ene 

stvari 

prekontrolirat, 

pogledat.  

 

 

Otrokom je treba zaupati 
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Ali menite, da imajo 

današnji otroci dobro 

postavljene meje ali so te 

slabše postavljene kot 

včasih? 

• V masi slabše, 

seveda, a ne. Dosti 

več se dela 

namesto njih, dosti 

stvari se jih, 

mislim, dosti se jih 

omejuje v 

raznoraznih stvareh 

ravno iz pretirane 

skrbi, tako da v 

masi jih je sigurno 

več.  

• Meje so pri 

nekaterih otrocih 

preohlapno 

postavljene, 

preohlapno in 

premalo, ker lahko 

otrok odloča o 

nekaterih stvareh, 

ki jim je dorasel, ne 

 

 

 

 

 

Slabše postavljene meje 

 

Dela se namesto otrok 

 

 

 

Otroke se omejuje  

 

 

 

 

 

Preohlapno in premalo 

postavljene meje 

 

 

 

Odločanje otrok za stvari, 

ki jim ni dorasel 
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more pa odločat o 

stvareh, ki za 

njegovo razvojno 

obdobje, za 

njegovo starost ni 

kompetenten. Tu 

gre za te osebne, 

kajti v določenem 

obdobju, npr. 

dvoletnik se ne 

more odločit, ali bo 

tekal pozimi nag 

zunaj ali oblečen, 

zato je starš, čeprav 

je razvojno 

obdobje. Isto 

pubertetnik, a ne, 

potrebuje, 

potrebuje določene 

meje in otroci 

imajo radi meje, 

otroci zelo radi 

vedo, kam gredo, 

kam pridejo, cilje, 

in so radi 

uokvirjeni, ker se 

čutijo varne, to pa 

je 

najpomembnejše, 

oni se ob tem 

dobro počutijo, če 

pa je starš 

preohlapen, preveč 

 

 

 

 

 

Tako majhen otrok kot 

pubertetnik potrebujeta 

meje 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci imajo radi meje 

 

 

 

Meje so zato, da otrok ve, 

kam gre 

Kaj je njegov cilj 

 

 

 

Otroci so radi uokvirjeni 

 

 

Zaradi mej se otroci dobro 

počutijo 
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se dovoljuje se v 

njihovo zavest, 

skozi moja leta 

izkušenj dela, 

imajo občutek, da 

jih starši nimajo 

radi dovolj. Tudi to 

velikokrat rečem 

učencem, ko se 

pritožujejo kdaj za 

starša, da ne dovoli 

tega pa onega, pa 

rečem, poglej, če bi 

mu bilo zate 

vseeno, potem bi ti 

dovoljeval tudi te 

stvari, ampak ker 

mu ni, zato od tebe 

zahteva, pričakuje, 

ti postavlja pravila, 

do reda hišnega, 

domačega, zato so 

važni sestanki 

domačega »tima«. 

Zelo pomembno je, 

da so družinski 

sestanki, veste. 

Tako kot imamo v 

šoli, tako kot 

imamo vpeljano, 

ko imamo otroke, 

kaj je naloga, kaj se 

bomo sedaj 

 

 

 

 

Nepostavljene meje 

sprožajo, da se otrok ne 

čuti ljubljenega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembna je 

komunikacija v družini 
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zmenili, kaj se 

pričakuje, h 

katerim ciljem 

težimo, kaj bi radi 

in potem otroci 

rečejo včasih to 

tako, ampak jim je 

pa všeč. Joj, pa 

rečejo, sej sem 

premislil zdaj, pa 

saj imate prav, ko 

dajemo primere, 

kaj, koga, ki pa 

pustijo, kako 

doživlja, pa skozi 

kakšno literaturo, 

ko jo berejo, pa 

mladinske knjige, 

da podoživljajo, 

kako je to, če ti pa 

čist vse 

dovoljujejo, in da 

jim je čisto vseeno, 

kdaj prideš. Veliko 

se je potrebno 

pogovarjat, pa ne 

preveč, pa ne 

moralizirat, to pa 

mrzijo, pa pamet 

solit. Dejstva, fakte 

je potrebno 

povedat, cilje, 

zakaj tako, ne pa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno je veliko 

komunikacije o ciljih in 

dejstvih 
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da se starši v vlogo 

žrtev postavljajo. 

Jesos, me pa srce 

boli, pa bom zaradi 

tebe ... Mislim 

otroke je potrebno 

prvenstveno 

spoštovat, 

spoštovat z 

njihovimi čustvi, z 

njihovim vsem, pa 

resno jemat, kako 

čutijo, šele potem, 

ko ga razumeš, ko 

ga sprejmeš, mu 

lahko ti pomagaš.  

 

 

 

 

 

 

Otroke je treba spoštovati 
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Zakaj pa po vašem 

mnenju otroci sploh 

potrebujejo meje? 

• Zaradi svoje 

varnosti, ker se 

dobro počutijo, če 

imajo postavljene 

meje, ker lažje 

funkcionirajo, ker 

lažje preživijo v 

skupini in ker pač 

nam življenje 

prinaša meje in v 

odrasli, torej kot 

odrasli jih moramo 

upoštevat, če se jih 

kot otroci ne 

 

 

 

 

 

Zaradi varnosti  

Dobrega počutja  

Lažjega funkcioniranja 

Lažjega preživetja v 

skupini 
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naučimo, imamo 

pač potem 

probleme, ko smo 

odrasli, tako da 

zato. 

• Otroci potrebujejo 

meje zato, da se 

počutijo varnega, 

da vedo, kaj, do 

kod smejo, kaj je 

za to, kdo bi. 

Glejte, vsakokrat 

dodajaš, ko otrok 

odrašča, ko se 

spreminja, mu 

vsakokrat nekaj daš 

zraven, kar lahko, 

kar še včasih ni 

smel, ne, pa kar ni 

zmogel sam. On 

potrebuje, da mu 

postaviš cilje 

zaradi tega, da 

greš, ne, če je v 

bistvu skozi 

življenje, skozi 

izkušnje, skozi 

padce, velikokrat 

bo doživljal 

neuspehe, kar so 

sestavni del 

življenja, ga je 

potrebno navadit, 

Nepostavljene meje 

povzročajo probleme v 

odraslosti 

 

 

 

Zaradi varnosti 

 

Zaradi občutka, da vedo, 

kaj smejo in česa ne 

 

 

 

 

Meje se spreminjajo in 

širijo z odraščanjem  

 

 

 

 

Otrok potrebuje cilje 

 

 

 

 

 

 

 

Otrok potrebuje besedo 

NE 
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tudi na NE, največ 

otrok zaide, po 

literaturi, če boste 

brali, pa vse to, v 

droge, alkohol, 

razne druge 

zasvojenosti, zato 

ker enostavno niso 

poznali besede NE. 

In to, če želiš 

otroku dobro, mu 

lahko na prijazen in 

trden način poveš 

to, ne. Ampak 

potrebuje, kaj je 

prav in ne.  

 

 

Otrok potrebuje meje, da 

ne zaide v zasvojenosti 

 

 

 

 

 

Potreben je prijazen in trd 

način vzgoje 
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VZGOJNE METODE 

STARŠEV 

Ali se vam zdijo sodobni 

otroci samostojni in kako 

se to odraža? 

• Sedaj vse, kar 

govorim, je tako, 

ne morem rečt, da 

so vsi 

nesamostojni, 

ampak tisti, ki so 

razvajeni, so 

absolutno manj 

samostojni, ker 

starši delajo vse 

namesto njih, ne 

samo da 

razmišljajo 

namesto njih, tudi 

 

 

 

 

 

 

Razvajeni otroci so 

nesamostojni 

 

 

 

Starši delajo namesto otrok 

 

 

 

 

Starši razmišljajo namesto 
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OTROK 
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OTROK 
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obuvajo jih, 

oblačijo, jim nosijo 

stvari in zaradi tega 

sploh otroci nimajo 

priložnosti se česa 

naučit, tako da v 

tem smislu so manj 

samostojni, ja.  

• Ja, samostojni v 

določenih stvareh. 

Zopet je to, ni 

enoznačnega 

odgovora, v enih 

stvareh so 

samostojnejši, v 

drugih stvareh pa 

so preveč vatirani. 

Ko ene stvari že bi 

lahko sami počeli, 

pa še zmeraj 

počnejo starši za 

njih ali z njimi, ne, 

kakšno učenje, pa 

da jih še zmeraj 

pripeljejo pa 

vozijo, ko bi lahko 

na avtobus šli ali 

pa peš, ne, pa 

mreženja potem ni. 

Glejte, mi smo 

hodili peš v šolo in 

ko hodiš peš, se 

družiš, ne, pa so 

otrok 

 

 

 

Današnji otroci so manj 

samostojni 

 

 

Otroci so samostojni v 

določenih stvareh 

 

 

 

Po eni strani so 

samostojni, po drugi 

razvajeni 

 

 

 

 

Starši delajo veliko 

namesto otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROK 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROK 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROK 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROK 

 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

OTROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

prijateljice, pa tudi 

določene stvari se 

rešijo med potjo 

sem in tja, sedaj pa 

če jih vozijo, je to 

tako, ne, da jih 

naredijo manj 

samostojne, glede 

tega pa da vse 

zanje naredijo, 

drugače so pa glede 

samostojni, glede 

uporabe 

tehnologije pa 

sodobnih medijev 

pa twiter tale, ne, 

tale znanja, ki si jih 

na ta način 

pridobivajo, jaz 

mislim, da so tako, 

kot smo mi bili mi 

včasih. Odvisno, 

glejte, vse je 

zmeraj odvisno od 

osebnosti, 

temperamenta, 

vzgoje, staršev, 

lastne aktivnosti, to 

je cel sklop, bi 

težko rekli, ne, ali 

so, nekdo je lahko 

za koga izjemno 

samostojen, za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so samostojni glede 

tehnologije in sodobnih 

medijev 

 

 

 

Otroci pridobivajo 

drugačna znanja 

 

 

Veliko je odvisno od 

osebnosti, temperamenta, 

vzgoje, staršev, lastne 

aktivnosti  

 

 

 

 

 

 

Obstajajo različna merila 
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drugega pa ne, ker 

vsi imamo svoja 

merila, 

samostojnost je 

relativen pojem, 

ne. Zame je 

samostojnost lahko 

nekaj drugega, kar 

je za drugega to 

nesamostojnost, ne. 

Tako da to je zopet, 

kaj je ta, tale 

pojem, kaj ti to 

pomeni in kaj ti za 

tem vidiš, zmeraj 

moraš za tem nekaj 

videt, kaj se ti zdi 

samostojno in kaj 

bi moral. Potem bi 

moral imet merske 

inštrumente, kaj bi 

jih imeli v 

določenem obdobju 

za merjenje 

samostojnost, ne. 

Tako bi jaz 

pričakovala, da bo 

npr. učenec prvega 

razreda sam torbo 

nosil, sam si stvari 

pripravil, obul 

copate, znal 

zavezat čevlje, ne. 

samostojnosti 

 

 

Samostojnost je relativen 

pojem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Določena razvojna 

obdobja zahtevajo različne 

stopnje samostojnosti 
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Zdaj, če bi vzela to 

merilo, samo 

fizično aktivnost, 

pa kaj, ne, pa da je, 

če pa intelektualno, 

pa bi zopet 

pričakoval neke 

določene 

sposobnosti, ki bi 

jih naj imel v tem 

razvojnem 

obdobju, ne. Tako 

da jaz mislim, da 

ni, da so dovolj, 

dovolj bom rekla, 

normalni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so normalni 
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Kako vi opažate, da se 

otroci razumejo med 

seboj? 

• Ja, sprejemanje 

kompromisov, 

dogovarjanje v 

skupini, deljenje 

nekih vlog, brez 

nekega konflikta, 

seveda, da ne 

prihaja do 

pretepov, da ne 

prihaja do žalitev, 

tako v tem smislu.  

• Ja, tako v razredih 

pri nas bom rekla, 

načeloma je ta 

 

 

 

 

 

Sprejemajo kompromise 

Dogovarjajo se v skupini 

Delijo si vloge  

Ni pretepov in žalitev. 
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socialna struktura, 

ker smo le bolj 

vaško okolje, pa 

tak, da se otroci 

med seboj, prihaja 

sicer do 

nesporazumov, 

občasno kdaj 

rivalstva pri športni 

vzgoji, sploh pri 

fantih, kdo bo 

boljši, vendar to je 

za trenutek, pa se 

potem stvari 

uredijo, tako da v 

določenih razredih 

pa mislim, da se 

otroci med seboj, 

so pa mogoče ostali 

manj, manj 

druženja je, ne, ker 

pri nas je tudi, vsak 

je v privatni hiši, 

ker mi nimamo teh 

naselij, ampak se 

dobivajo, pa se v 

šoli družijo pa z 

avtobusom se 

vozijo, tako da 

nekih takih hudih 

razprtij, da bi bilo 

agresije, mi imamo 

na šoli do vseh vrst 

 

 

 

 

 

Občasni nesporazumi 

Rivalstvo pri športni 

vzgoji  

 

 

 

Pri fantih je več rivalstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manj druženja izven šole  

 

 

 

 

 

Druženje poteka v šoli 

 

 

 

 

 

Na šoli ni agresije 
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agresije, socialne 

izolacije, takoj 

odreagiramo, 

fizične, verbalne, 

imamo takoj potem 

razgovore z 

udeleženci, da jim 

skušamo razjasnit, 

pa da se vsak 

postavi v pozicijo, 

kaj jaz čutim ob 

tem skozi tako 

empatičnost, da 

rešujemo vse. Se 

pa kdaj, ne bom 

rekla, da se ne, 

rešujemo to na 

razrednih urah, na 

individualnih 

pogovorih, 

pogovorih v 

skupinah, na šolski 

skupnosti se o tem 

pogovarjamo, bom 

pa rekla, da se še 

vedno družijo, kar 

sem vesela, pa da 

se še pogovarjajo 

med seboj, ker 

konflikti pa so 

sestavni del 

življenja, pa 

prepiri, v 

 

 

 

 

 

Pomembno je učenje 

empatije 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za reševanje konfliktov so 

razredne ure 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci se še vedno veliko 

družijo med seboj 

 

 

 

 

 

Konflikti in prepiri so 

sestavni del življenja 
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najstniških letih, pa 

ena reče kakšni, da 

je malo debela, ona 

je užaljena, pa 

potem so spet 

prijateljice, ali pa 

take stvari 

prihajajo, ne.  

Ali opažate, da staršem 

današnjih otrok uspeh v 

šoli veliko pomeni, in 

kako to opazite? 

• Ja, seveda jim dosti 

pomeni. Radi bi, da 

so vsi uspešni, 

predvsem se to 

kaže kasneje, ko bi, 

vsi pričakujejo, da 

so njihovi otroci na 

gimnazijah, ne 

glede na 

sposobnosti, torej 

manj se upoštevajo 

sposobnosti pa 

dobra področja kot 

pa to, da mora bit 

na vseh področjih 

uspešen. Torej se 

tudi najde kakšen 

starš, ko me vpraša, 

če je njihov otrok 

najboljši. Pa jaz 

vprašam, kaj pa je 

 

 

 

 

Staršem je pomemben 

šolski uspeh njihovih otrok 

 

Starši bi radi, da so vsi 

uspešni. 

 

 

 

 

 

 

Starši bi želeli, da so otroci 

kasneje na gimnazijah 

 

 

 

Manj se upoštevajo 

sposobnosti otrok 
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to najboljši, v čem 

mislite. Ja, v vsem 

je najboljši. Torej 

nihče ni najboljši v 

vsem, a ne, 

pričakujejo, da so 

najboljši v vsem, 

kar pa je zelo 

težko. Ne, seveda 

spet vsi, se najde 

kdo tak, da ne bi 

bilo sedaj to 

mišljeno 

vsesplošno.  

• Ja, jim, staršem 

veliko pomenijo 

ocene, skozi ocene 

vidijo, se postavlja 

ena dimenzija, kje 

je moj otrok, ne, 

skozi številčne 

ocene. Zato je tudi 

sedaj, starši imajo 

raje številčne 

ocene, kot opisne, 

ker z opisnimi 

ocenami se niso 

vidli, ne, oz. niso 

videli svojih otrok. 

Zato imajo rajši 

številčno, ker se 

jim zdi, da to lahko 

je eno merilo. Da 

 

Starši želijo, da je njihov 

otrok najboljši 

 

 

 

Starši pričakujejo, da so 

njihovi otroci najboljši v 

vsem 

 

 

 

 

 

 

Staršem je pomemben 

šolski uspeh njihovih otrok 

 

Staršem veliko pomenijo 

ocene  

 

 

 

 

 

Starši imajo raje številčne 

ocene  

 

 

 

Starši z ocenami določajo 

uspešnost otrok 
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pa jim uspeh 

pomeni, tudi ocena, 

veliko, sploh v 

višjih razredih, 

odvisno, kako so 

storilnostno 

naravnani in kako 

so ambiciozni 

starši, otroci pa 

včasih ne, a ne. 

Otroci so 

zadovoljni tudi s to 

oceno, pa še s tem, 

da se danes štejejo 

točke sedmi, osmi 

pa deveti razred za 

vpis na srednje šole 

in je zelo malo tam 

takšnih šol, ki 

omejijo vpise in se 

lahko otrok vpiše 

praktično 

kamorkoli, odvisno 

od vsakega zopet 

starša, kako on 

vidi, kako projicira 

svoj uspeh ali 

neuspeh otroka, to 

je zopet, bom rekla 

tako individualno, 

tu ni splošnega 

pravila, maš 

generacije, ki so 

 

 

 

 

 

 

V višjih razredih je uspeh 

pomembnejši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričakovanja staršev so 

velika 

 

 

 

 

 

 

Nekateri starši projicirajo 

svoj neuspeh na otroka 
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različne. Nekje so 

starši, ki niso 

mogoče doživeli 

sami nekaj, pa 

projicirajo skozi 

obrambne 

mehanizme ali 

skozi kake 

frustracije, da bo 

moj otrok to, kar 

jaz nisem. Tako da 

vse delajo v dobri 

veri. Ničesar ne 

delajo starši, da bi 

otroku škodovali 

ali kaj, ampak 

želijo s tem mu 

pomagat, pa da bi 

boljše v življenju 

skozi šel, ne. 

Včasih pa je otrok 

samo otrok pa 

njegove 

sposobnosti pač 

takšne kot so, saj 

veste, to je dednost, 

okolje, lastna 

vzgoja, to vse 

vpliva, da je otrok 

uspešen ali manj 

uspešen, pa njegovi 

jasno zastavljeni 

cilji, če je on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši ne želijo škodovati 

svojim otrokom 

 

 

 

 

 

 

 

Na otrokovo uspešnost 

vpliva sklop dejavnikov 

 

 

 

 

 

 

 

Na otrokovo uspešnost 
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zadovoljen in je to 

ponotranjil – jaz, 

meni je to fino, da 

imam to dovolj in 

ne rabim več, to je 

zopet, ja … 

vplivajo tudi zastavljeni 

cilji 

Ali se vam zdi, da so 

današnji otroci vključeni v 

veliko različnih 

dejavnosti, in ali menite, 

da je to za njih dobro ali 

ne? 

• Ja, to pa je sedaj 

tako, eni niso 

vključeni nikamor, 

pa so cele dneve na 

računalnikih, 

tablicah in 

telefonih. Drugi so 

vključeni v veliko 

stvari, tako da so 

absolutno 

preobremenjeni, 

seveda pa so tudi 

tisti, ki starši neke 

pametne meje med 

tema dvema 

poloma najdejo. 

Tako da ja, je pa 

dosti 

preobremenjenih 

otrok, tudi ja, že 

malih, ja, že malih. 

 

 

 

 

 

 

Nekateri niso vključeni 

nikamor  

 

Nekateri so vključeni v 

veliko stvari 

 

 

 

 

 

Nekateri otroci imajo 

ravno prav dejavnosti 

 

 

 

 

Veliko otrok je 

preobremenjenih  
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• Učenci so 

vključeni, večina 

ali vsaj zelo veliko 

učencev je 

vključenih v veliko 

dejavnosti. Tu je pa 

potrebno zopet, 

zopet vklopit dobro 

mero razuma, kaj 

in koliko, da niso 

preveč pod stresom 

in da imajo preveč 

vsega, sploh 

nadarjeni otroci, 

izjemno sposobni. 

Ja, zlo je potrebno 

poznat otroka. 

Starši in tudi tile 

vzgojitelji oz. 

učitelji, ki otroke v 

te interesne 

dejavnosti 

»vodijo«, zdaj ali 

so dejavnosti v šoli 

ali izvenšolske, a 

ne, ker glede na 

starost, razvojno 

obdobje je zlo 

različno, v kaj ga 

vključiš, v ne 

preveč, da ni potem 

otrok preveč 

obremenjen s temi. 

 

 

 

Veliko učencev se ukvarja 

z veliko dejavnostmi 

 

 

 

 

Otroci ne smejo biti 

preobremenjeni 

 

 

 

 

 

Treba je poznati otroka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembno je upoštevati 

razvojno obdobje otroka 
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Primarno je, da bi 

otrok bil vključen, 

jaz pravim ne v 

eno, ampak dve 

dejavnosti, se mi 

zdi čisto dovolj, ali 

pa da je sinhrono 

nekaj športa, 

glasbe, pa kak tuj 

jezik ali pa še kaj, 

ampak zopet je to 

pomembno, kakšen 

je otrok, kakšni so 

njegovi potenciali, 

koliko zmore, kaj 

lahko ... da potem 

to ne deluje nanj 

stresno, ampak 

osvežujoče, da mu 

je to popestritev 

njegovega 

vsakdana, pa 

nadgradnja, 

nadgradnja 

njegovega dne. Zdi 

se mi izjemno 

pomembno, da bi 

se vsi otroci, to je 

pa moje mnenje, 

ukvarjali vsaj z eno 

športno 

dejavnostjo, ker še 

zmeraj drži to 

Za otroka sta dve 

dejavnosti dovolj 

 

 

 

 

Glasba, šport in tuj jezik 

so koristne dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

Pomembno je upoštevanje 

otrokovih zmožnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembna je športna 

dejavnost 
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»zdrav duh v 

zdravem telesu« in 

če so otroci 

razgibani, možgani 

dobro 

funkcionirajo, so 

prekrvavljeni in si 

lažje zapomnijo. 

Jaz osebno, če bi 

imela možnost, bi 

športno vzgojo 

uvedla vsak dan od 

prvega razreda 

naprej in da bi jo 

izvajali za to 

usposobljeni 

učitelji in da bi 

vsak otrok hodil, 

ker bi skozi šport 

spoznaval, da če 

hočeš bit uspešen, 

prvi, drugi tretji ali 

katerikoli pač, 

moraš za to imet 

dobre rezultate, 

moraš za to nekaj 

naredit. Jaz sem 

sicer načeloma 

proti tekmovanju, 

ker je osnovna 

šola, osnovna šola, 

ampak da se meri 

tako: danes sem že 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športna vzgoja je 

pomembna za otroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prek športa se otrok veliko 

nauči 
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lahko več, jutri 

bom še več in tako 

naprej. Gre torej za 

tekmovanje s 

samim seboj, ne z 

drugimi, ampak 

samim s seboj! Ker 

ta male tudi 

pohvalimo: danes 

si že več hodil, jutri 

še več, skozi to, in 

se lahko potem 

aplicira na učenje, 

jaz sem z mojimi 

učenci to večkrat: 

poglej, ko lahko 

narediš več 

korakov; pa fantje, 

ko rečejo: lahko 

zdaj že tolk 

treniram, pa vete, 

sedaj sem sklece 

naredil, mu rečem, 

krasno, vidiš potem 

pa tudi lahko malo, 

če boš večkrat bral 

pa petkrat 

ponavljal, boš mel 

tudi oceno pet 

lahko ali pa štiri, 

vidiš, kako je to 

lahko in se 

zamislijo. In to je 

 

 

 

 

Pomembno je tekmovanje 

s samim seboj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športno vztrajnost lahko 

otrok prenese na druga 

področja 

 

 

 

 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLED NA OTROKA 

 

 

 



	  

 

zelo dobro na lastni 

koži, na sebi 

preizkusit. Isto je 

glasbena šola, če 

ima otrok posluh, 

mu daje ta občutek 

več vadit, bolje 

znat, sem že boljši, 

lepše zaigram, 

melodija zveni, a 

ne. Tudi to je. Jaz 

vsaj mislim, da bi 

otroci morali 

obiskovati še 

kakšno dejavnost 

kljub šoli, ampak v 

šoli ne delajo 

sprotno, ne, potem 

se pa nabere, pa je 

stresno, ampak to 

je pa zdaj že drugo 

poglavje, a ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembno je, da se otrok 

ukvarja z obšolsko 

dejavnostjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLED NA OTROKA 

Ali menite, da se otroci 

sami odločajo za te 

dejavnosti ali so to 

mogoče odločitve staršev?  

• V začetku se oni 

sami odločijo, ker 

ne vejo, kaj jih 

čaka, potem pa bi 

vse, ampak potem 

vidijo, da jim kaj ni 

všeč, potem pa je 

 

 

 

 

V začetku se otrok sam 

odloči 
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pač odvisno od 

staršev, ko 

precenijo, da je to 

sedaj pomembno, 

da vztrajajo, ali je 

pomembnejše, da 

jih poslušajo, to je 

tako odvisno. Sedaj 

govorim o šolskih 

dejavnostih. Tisto, 

kar je pa obšolskih 

dejavnosti, pa se 

verjetno bolj starši 

odločajo, kam bodo 

otroka usmerili, kaj 

je njim v interesu, 

kam se naj otroci 

obrnejo, absolutno, 

če ti je nogomet 

všeč, ne, torej 

odvisno od 

interesov staršev, 

seveda.  

• Nekaj se sami, 

velikokrat pa jih 

malo starši še 

potisnejo, pa 

usmerjajo, ker še 

imajo vpliv na te 

male otroke, takrat 

še lahko, pa vendar 

so otroci in kar 

rečejo: jaz pa bi to 

 

 

 

 

Od staršev je odvisno, ali 

otrok vztraja v neki 

dejavnosti ali ne 

 

 

 

 

Za izvenšolske dejavnosti 

se odločajo starši  

 

 

 

 

 

 

 

Odvisno je od interesov 

staršev. 

 

 

 

Večinoma starši 
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STARŠEV PRI IZBIRI 

DEJAVNOSTI 
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STARŠEV PRI IZBIRI 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

ali ono, ker že od 

starejših bratov in 

sestrc slišijo, pa od 

vrstnikov, sosedov. 

Slišijo, kje je fino, 

predvsem pevski 

zbor, pa športni 

program, pa judo 

hodijo, pa take 

stvari, a ne. Ja, 

starši jih še 

usmerjajo tukaj, 

ampak mislim, da 

ne pretirano, da 

niso tako grozno 

ambiciozni starši 

še.  

 

 

 

 

Otroci tudi sami 

predlagajo dejavnosti 

 

 

 

 

 

Starši usmerjajo otroke 

 

Niso pretirano ambiciozni 

starši 
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