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 Povzetek 

 

Diplomsko delo predstavlja analizo vzgojnih stilov staršev v povezavi s samopodobo 

mladostnikov. Teoretični del vsebuje teorije in raziskave družine, različnih vzgojnih stilov, 

obdobje mladostništva, samopodobe mladostnikov na različnih področij kot so družinska, 

čustvena, medosebna, akademska, telesna in splošna samopodoba, ter povezave same vzgoje z 

razvojem samopodobe. V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljena raziskava, ki smo 

jo izvedli med 111 anketiranci. Ugotovili smo, da je vzgoja staršev povezana z razvojem 

posameznikove samopodobe. Pokazalo se je, da vzgojni stili vplivajo na različna področja 

samopodobe, največji vpliv pa se je pokazal ravno pri družinski samopodobi, torej, kako otroci 

vidijo svojo družino ter svojo vlogo v njej ter kako si sami predstavljajo svojo bodočo družino. 

Zato je poudarjena pomembnost primernega izbora vzgojnega stila staršev, saj ta vpliva na 

samopodobo mladostnikov ter njihovo mnenje o samem sebi. V obdobju mladostništva pa je 

zelo pomembno, kakšna je posameznikova samopodoba, saj se mladostniki v tem obdobju 

veliko srečujejo z odnosi z osebami istega ter nasprotnega spola, začnejo se telesno razvijati in 

spreminjati, prav tako pa se tudi začnejo odločati, s čim se želijo v življenju ukvarjati in 

posledično izbirajo oziroma usmerijo svoj študij ter začnejo iskati primernega partnerja, s 

katerim si bodo v prihodnosti ustvarili svojo družino. 

Ključne besede: družina, mladostniki, vzgoja, vzgojni stili, samopodoba. 

 

Abstract 

 

The thesis presents an analysis of educational styles of parents in relation to the self-esteem of 

adolescents. The theoretical part contains theory and research family, different educational 

styles, the period of adolescence, self-image of young people in various areas such as family, 

emotional, interpersonal, academic, physical and general self-esteem, education, and links itself 

to the development of self-esteem. In the empirical part of the thesis presents the survey, which 

was conducted among 111 respondents. We have found that education of parents associated 

with the development of the individual's self-esteem. It has been shown that educational styles 

affect various areas of self-esteem, the greatest impact is revealed precisely in the family self-

esteem, then, is how children see their family and their role in it and how they had imagined his 



 

 

 

 

future family. Therefore, it emphasizes the importance of proper selection of educational styles 

of parents, since it affects the self-esteem of young people and their opinions about oneself. In 

adolescence, it is very important, what is the individual's self-esteem, because adolescents in 

this period, many faced with the relations with persons of the same and opposite sex begin to 

physically develop and modify, as well as also begin to decide what they want in life deal and 

consequently choose or orient their studies and start looking for a suitable partner with whom 

they will in the future create your family. 

Key words: family, youth, education, educational styles, self-esteem. 
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1. UVOD 

 

 

Vsi se kdaj v življenju sprašujemo, kdo smo, kaj si želimo, zakaj nekaterih stvari ne maramo, 

zakaj smo takšni, kakršni smo in kaj nas je pravzaprav oblikovalo, da smo danes to, kar smo. 

Ti odgovori imajo velik pomen za nas in za naše življenje. Svojo samopodobo in podobo o sebi 

na različnih področjih pa si začenjamo ustvarjati že zelo zgodaj, v družini oziroma v času 

vzgoje. V nalogi se bomo osredotočili na povezanost posameznikove samopodobe in vzgoje 

njegovih staršev oziroma skrbnikov. 

Kompare in Stražišar (2011) pravita, da so med najpomembnejšimi funkcijami družine 

psihološke funkcije. Z njimi se v družini zadovoljijo potrebe po varnosti, ljubezni in sprejetosti, 

razvoju, samostojnosti in tudi po samozavesti. Družina je za posameznika najpomembnejša 

skupina, saj ga tisto, kar se zgodi v družini (dogodki, odnosi, čustva itd.), lahko trajno 

zaznamuje. Ker se družinsko življenje v posameznika trajno vtisne, lahko rečemo, da na neki 

način vsakdo nosi v sebi svojo družino – ne glede na starost, obdobje zrelosti ali življenjske 

razmere. 

Velik pomen vzgoje poudarjata tudi Peček Čuk in Lesar (2009). Pravita, da je vzgoja izrazita 

težnja k izboljšanju oz. ohranjanju dobrega v človekovi osebnosti in velja kot priprava na 

življenje. Starš je v teh konceptih ne le izrazito aktiven, in splošno veljavno prepričanje je, da 

vse, kar počne, dela z najboljšimi nameni za otroka in v imenu najvišjih idealov. Cilj vzgojnega 

delovanja je bil zato vedno vezan na neko zaželeno podobo človeka, ki naj bi prispevala k 

integralnosti in brez konfliktnosti družbe kot celote, zato so bila vsa sredstva, ki so omogočala 

doseganje izpostavljenega cilja, tudi legitimne. 

Za povezavo vzgoje oziroma vzgojni stili staršev s samopodobo mladostnika Veljič (2006) 

pravi, da ima vzgoja zelo velik vpliv na otrokovo samopodobo. Vlogo staršev otrok sprejema 

različno. Otroštvo je verjetno za vsakogar izmed nas neponovljiv čas pridobivanja raznolikih 

in bogatih izkušenj in vsako preživeto čustvo, tako strah kot tudi veselje, ima korenine v našem 

otroštvu in je skoraj vedno povezano s tem, kako so se reševali družinski konflikti v družini, iz 

katere prihajamo. Ta model ravnanj, ki je bil prisoten v lastnem otroštvu vsakega starša, se 

prenaša v novo družino. 
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Zato smo izvedli raziskavo med mladostniki starimi med 15 in 25 let, s katero smo želeli 

ugotoviti, ali obstaja povezava med vzgojnim stilom staršev in mladostnikovo samopodobo na 

njenih različnih področjih. Torej, ali vzgoja oziroma izbira vzgojnega stila res vpliva na to, 

kako visoko oziroma nizko bomo imeli samopodobo. 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi zajema širšo 

teoretično predstavitev družine, vzgoje, vzgojnih stilov, samopodobe in morebitne povezave 

med enim in drugim. V empiričnem delu je predstavljena naša raziskava, kjer smo z anketnim 

vprašalnikom preverili, kateri vzgojni stil prevladuje med mladostniki in obenem tudi preverili 

višino samopodobe na področju družinske, akademske, čustvene, medosebne, telesne in splošne 

samopodobe. Z opravljeno raziskavo smo prišli do podatkov, ki so nam povedali ali vzgojni stil 

staršev res vpliva na razvoj mladostnikove samopodobe, kateri vzgojni stil prevladuje med 

mladostniki, kako visoka je samopodoba mladostnikov. Na koncu smo dobljene rezultate 

interpretirali in jih povezali z obstoječimi teorijami na tem področju. 

 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Družina in mladostniki 

 

Družina je skupina ljudi, ki so sorodstveno povezani in je kot taka tudi najosnovnejša oblika 

človeške družbe. Običajno (vsaj v naši kulturi) družino sestavljata starša in vsaj eden ali več 

otrok. Med najpomembnejšimi funkcijami družine so psihološke funkcije. Z njimi se v družini 

zadovoljijo potrebe po varnosti, ljubezni in sprejetosti, razvoju, samostojnosti in tudi po 

samozavesti. Družina je za posameznika najpomembnejša skupina, saj ga tisto, kar se zgodi v 

družini (dogodki, odnosi, čustva itd.), lahko trajno zaznamuje. Ker se družinsko življenje v 

posameznika vtisne trajno, lahko rečemo, da na neki način vsakdo nosi v sebi svojo družino – 

ne glede na starost, obdobje zrelosti ali življenjske razmere. (Kompare et. al. 2011) 

Družina in medgeneracijske družinske vezi so temeljno gibalo človekovega psihičnega razvoja. 

Vloge, ki so se prenašale in dopolnjevale iz generacije v generacijo ob soočanju z izzivi okolja, 
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s spremembami kulture ter notranjimi čustvenimi zapleti, so globoko vtkane v psihično 

strukturo vsakega otroka. Ta kompleksnost in prepletenost vzorcev odnosov, dogodkov, usod 

in čustvenih prepletov je temeljni kontekst, v katerem lahko posameznik začne pisati svojo 

lastno zgodbo na podlagi globokega soočenja s tradicijo prejšnjih generacij in lastnih hotenj, 

želja, potreb in hrepenenja. Zanikanje teh vezi pomeni za posameznika spodsekanje korenin, iz 

katerih se napaja njegova sedanja psihična struktura. Prav te korenine, iz katerih izhaja, mu 

omogočajo, da svoj razvoj požene v novo smer. (Kompan Erzar, 2003) 

Temeljne značilnosti posameznikovega notranjega psihičnega delovanja se pokažejo v dobi 

adolescence. Telesno je adolescenca obdobje velikih sprememb tako hormonskega kot 

nevrološkega delovanja, kar pomeni veliko obremenitev tistih struktur, ki povezujejo 

emocionalne in telesne odzive, tako imenovani mehanizmi desne hemisfere. Hkrati se prvič v 

življenju posameznika močno razvijejo mehanizmi leve hemisfere, abstraktno mišljenje in 

sposobnost razmišljanja o čustvih. Poenostavljeno rečeno je adolescenca obdobje preizkušnje 

dosedanjih mehanizmov regulacije emocij in telesnih stanj v soočanju s stresorji, ki zahtevajo 

ponovno vzpostavitev ritma, ravnotežja in fleksibilnosti delovanja, vendar pri tem vključujejo 

tudi vse novonastale sposobnosti. (Kompan Erzar, 2003) 

  Adolescenca je prehod iz sveta otroštva v svet odraslih, ki ga večini uspe izpeljati gladko in 

brez hujših pretresov. Čeprav je to obdobje življenja polno novih potreb, nenadnih silnih želja 

in vznemirljivih izkušenj, ga nujno spremljajo tudi dvomi, negotovosti in tveganja, neločljivo 

povezana z velikim številom novosti. Pod vplivom nagonov in poželenj, ki vznikajo zaradi 

številnih telesnih in duševnih sprememb, se namreč razmeroma mirno obdobje otroštva 

končuje, saj ga zamenja vrsta sprememb in novih spoznanj, ki bodo mladostniku omogočila 

spoznavanje sebe in odnosov z drugimi, kar vpliva tudi na njihovo samopodobo. Ko bo spet 

našel ravnovesje, bo sposoben kar najbolje in kar najbolj v skladu s svojimi željami obvladovati 

svoje življenje prihodnjega odraslega. (Braconnier 2001, 31) 

  Adolescenca se začenja s puberteto, ki se danes začne bolj zgodaj kot v preteklosti; v starosti 

10–13 let. Puberteta je časovno omejena in jo lahko opredelimo kot skupek bioloških in 

anatomskih sprememb, zaradi katerih telo otroka postane odraslo in sposobno reprodukcije. 

Pri dekletih se puberteta pogosto začne prej kot pri fantih. S telesnimi spremembami mladostnik 

hkrati doživlja tudi psihološke spremembe. Po eni strani se počuti negotovega, ker se mu to, 

kar mu je do zdaj pomenilo varnost ter mu narekovalo čutenje in mišljenje, izmika in ni več 
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otrok v varnem okrilju staršev, ki bedijo nad njim, ga zasipajo z ljubeznijo in dobrohotno 

vzgajajo, po drugi strani pa čuti potrebo, da se od tega odtrga, ker želi odrasti. Želje, ideale, 

vzore in zanimanja iz otroštva pušča za seboj. Iskati začne, sprva previdno in obotavljaje, nove 

stvari, ki bi ga zanimale in veselile. Skratka, odločiti se mora, vsaka odločitev pa pomeni 

določeno svobodo, osvojitve, a tudi negotovost in odpovedovanje. Odločitve so odvisne od 

kulture, družbene in družinske dediščine, stanja, v katerem je družba, in od gospodarske 

uspešnosti države, v kateri živi. Oblikovanje identitete, to, da jo spozna sam, in to, da jo priznajo 

drugi, je v adolescenci velik izziv. Oblikovati identiteto pomeni za mladostnika odkriti, kaj ima 

rad, česa si želi, česa si nadeja v čustvenem in poklicnem življenju, skratka, kaj sploh pričakuje 

od življenja. (Braconnier 2001, 32-33) 

Starši imajo v tej dobi odraščanja pomembno vlogo, navkljub mladostniškemu nenehnemu 

upiranju in dokazovanju, da jih ne potrebujejo. Zato morajo starši še toliko bolj vztrajati. Tako 

učitelji v šoli kot starši doma morajo vedeti, da so v tem obdobju še posebej poklicani, da 

promovirajo mladostnikovo naravno odraščanje, da je njihova glavna naloga, da ugotovijo, kaj 

mladostnik najbolj potrebuje, kako ga podpreti v njegovem emocionalnem in socialnem 

razvoju, skratka, kako mu pomagati, da bo lažje prebrodil tranzicijo med otroštvom in 

odraslostjo. (Gostečnik, 2014). Na kakšen način se bo starš obnašal do mladostnika, je stvar 

vzgoje. 

 

2.2 Vzgoja 

 

Biti lepo vzgojen, pomeni vedeti, kako se vesti v konkretnih situacijah, kako vzpostavljati 

odnose, na kakšen način komunicirati in drugo, kar pomeni obvladovati družbeno zaželene 

vzorce vedenja, torej biti socializiran oziroma dobro upoštevati družbena pričakovanja. (Peček 

Čuk, Lesar 2009).  

Vzgoja poteka na zelo različnih področjih. Ne samo doma, poznamo jo tudi v vrtcih, šoli, javnih 

ustanovah, skratka v celotnem procesu socializacije se vzgajamo – učimo oziroma drugi k temu 

pripomorejo. Definicija vzgoje z zgodovinskega zornega kota kaže, da je bila vzgoja v 

preteklosti vedno razumljena kot namerna, zavestna dejavnost starša z otrokom v duhu nekih 

vrednost, bodisi z namenom izboljševanja človeka bodisi zaradi ohranjanja njegovih dobrih 
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strani ali zaradi obojega hkrati. V klasičnem pojmovanju vzgoje je torej izrazita težnja k 

izboljšanju oz. ohranjanju dobrega v človekovi osebnosti. Velja kot priprava na življenje. Starš 

je bil v teh konceptih ne le izrazito aktiven, marveč je veljalo prepričanje, da vse, kar počne, 

dela z najboljšimi nameni za otroka in v imenu najvišjih idealov. Cilj vzgojnega delovanja je 

bil vedno vezan na neko zaželeno podobo človeka, ki naj bi prispevala k integralnosti in brez 

konfliktnosti družbe kot celote, zato so bila vsa sredstva, ki so omogočala doseganje 

izpostavljenega cilja, tudi legitimne. Danes je teorija vzgoje pedagoška znanstvena disciplina, 

ki na najbolj splošni ravni opisuje fenomen vzgoje. Obravnava temeljne zakonitosti, zveze, 

načela vzgojnih pojavov in dejavnosti, pojasnjuje strukturo različnih vzgojnih konceptov, 

sintetizira spoznanja različnih znanosti in ima aplikativni značaj. Teorija vzgoje velja za 

temeljno pedagoško disciplino, saj je njeno poznavanje pogoj za razumevanje, ukvarjanje in 

preučevanje drugih pedagoških problematik, pa tudi za praktično vzgojno delovanje. (Peček 

Čuk, Lesar, 2009) 

Poznamo več različnih definicij vzgoje: 

 Nekateri definirajo vzgojo z vidika procesa in drugi z vidika rezultata oziroma učinka. 

 Nekateri definirajo vzgojo z vidika opisa metod in aktivnosti, s katerimi želimo doseči 

vzgojeni cilj, drugi z vidika tega, katere cilje, vrednote, lastnosti posameznika želimo 

razviti v vzgojo. 

 Nekateri definirajo vzgojo z vidika namena starša, drugi z vidika učinka njegovega 

delovanja na otroka. 

 Nekateri definirajo vzgojo kot ravnanje staršev, drugi kot spremembe v vedenju, 

ravnanju otroka. (Peček Čuk, Lesar, 2009) 

Osrednji del vzgoje poteka znotraj družine. Večina staršev ima o vzgoji svoje mnenje, za katero 

so prepričani, da je najpravilnejša. Toda večji del teh nazorov je zmotnih in krivičnih ravno do 

otrok. Ob uporabi teh nazorov se otroci iz različnih vzrokov lahko začenjajo grdo vesti. 

Poznamo štiri glavne razloge za grdo vedenje otrok in to je, ko želijo otroci pritegniti pozornost, 

doseči moč, se maščevati ali s tem, da se delajo nezmožne, ali pa doseči, da bi jih drugi pustili 

pri miru.  (Hauck, 1988) 

Zato je največ, kar lahko storimo, če hočemo biti dobri starši, to, da se otresemo vseh 

neutemeljenih verovanj in jih nadomestimo z novimi, razumnejšimi prepričanji. (Hauck, 1988)  
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V prvi vrsti je pomembno, da mladostnike sprejmemo kot samosvoje osebnosti in da razlike, ki 

jih ločijo od nas, ne le prenašamo, temveč jih celo spodbujamo. Otroci se namreč najlepše 

razvijajo, če jih ljubimo takšne, kot so, ne pa takšne, kakršni bi po naših predstavah morali biti. 

Samo v takih okoliščinah se otrok lahko razvije v psihično zdravo odraslo osebo. (Fenwick, 

Smith, 1997) 

Ko starši naletijo na nesoglasje s svojim otrokom, je pomembno, da poskušajo ublažiti odnose, 

se do določene mere prilagoditi, predvsem pa se zavedati, da mladostniki potrebujejo tople, 

ljubeče in odprte starše, ki takšni ostanejo tudi takrat, ko se odnosi zaostrijo. (Fenwick, 

Smith,1997) 

 

2.2.1 Ljubezen in vzgoja 

 

Prisotnosti ljubezni v vzgoji je mogoče razumeti kot vprašanje čustvene komponente v procesu 

oblikovanja posameznikove osebnosti. V vsakdanjem pogovoru, se čustvenost večinoma 

opredeljuje kot nasprotni pol razumskosti oziroma pogosto rečemo, da je nekdo v določeni 

situaciji ravnal povsem iracionalno (kar pomeni čustveno), nekdo drug pa povsem racionalno 

(v tem kontekstu ne čustveno). (Peček Čuk, Lesar, 2009) 

Ljubezen ima pri vzgoji zelo velik pomen. Zaradi nje otroka vzgajamo na različne načine. Ne 

moremo sicer ločiti med starši, ki imajo radi svoje otroke, in starši, ki nimajo radi svojih otrok, 

so samo starši, pri katerih ljubezen premaga neke vrednote, pravila, in starši, pri katerih ljubezen 

vseeno ne more premagati vrednot in pravil. Želijo vzgojiti otroke v primernega mladostnika 

oziroma v odraslega človeka. Ravno zavedanje možnosti preseganja samega sebe, da torej 

živimo za nekoga ali nekaj, omogoča slehernemu posamezniku osmišljanje lastnih življenjskih 

položajev. To pa od nas zahteva vstopanje v ljubezenski odnos z otrokom na duhovni ravni, saj 

je le v tem neka stopnja zagotovila, da bo posameznik zmogel najti smiselne rešitve v težkih 

dogajanjih, pred katere bo v svojem življenju večkrat postavljen. (Peček Čuk, Lesar, 2009) 
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2.2.2 Vzgoja in avtoriteta 

 

»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 oziroma razkrivanja vrednostnih 

okvirov, ki so podlaga človekovi načrtni dejavnosti, avtoriteta pa je tista moč, ki nam omogoča 

vplivati na otrokov razvoj.« (Kroflič 1997, 54) 

 

Je močan pojem v vzgoji in je odločilen pri tem, kako bomo otroka vzgojili. Eno najbolj perečih 

dilem je vprašanje avtoritete v vzgoji. Različnim ljudem se ob izrazu avtoriteta izpostavijo 

precej raznolike predstave, zato bomo najprej pogledali, kako je pojem opredeljen. Avtoriteta 

ni le nekaj omejujočega, zapovedujočega, grozečega, temveč je avtoriteta tudi nekdo, ki ima 

ugled, veljavo, ki je vpliven in priznan. (Peček Čuk, Lesar, 2009) 

 

Vendar se je v zgodovini pedagoške teorije in prakse neprimeren odnos do avtoritete izkazal 

kot zelo problematičen. Avtoriteta je kot moč vplivanja za vzgojo nujno potrebna, a hkrati je 

lahko nevarna. Kaj hitro namreč postane osnova uspešnega manipuliranja in indoktrinacije, 

vedno pa v določenem trenutku predstavlja oviro pri doseganju najvišjih vzgojnih ciljev, to je 

razvoja svobode, kritične in odgovorne osebnosti. (Kroflič, 1997)  

 

2.3 Vzgojni stili 

 

Poznamo različne načine vzgoje oziroma tako imenovane vzgojne stile. Najpreprostejše bi 

vzgojni stil opredelili kot odnos med staršema in otrokom, odnos, ki vključuje namen vzgojiti 

posameznika z določenimi lastnostmi. Lahko tudi rečemo, da je vzgojni stil sistem metod, 

sredstev, postopkov, s katerimi skušamo vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi. 

Vzgojni stil postavlja v ospredje torej medčloveški odnos kot bistven element vzgojnega 

dogajanja. Vzgoja namreč vedno poteka na relaciji starši–otrok. Če gledamo na vzgojo iz tega 

zornega kota, je ta zelo močno povezana in določena s kakovostjo medčloveškega odnosa, saj 

kakovost srečanja starša in otroka predstavlja formativni dejavnik razvoja osebnosti. »Kakšen 

vzgojni stil uporabljamo ali zagovarjamo, je odvisno od naših stališč in razumevanja cele vrste 

elementov, ki zadevajo vzgojo otroka in vlogo starša pri tem. Odvisno je od tega, kako 
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pojmujemo otrokovo naravo, od tega, kako pojmujemo otrokov razvoj, kakšno avtoriteto pri tej 

vzgoji zagovarjamo, kakšno discipliniranje in kaznovanje, koliko menimo, da mora imeti otrok 

pri vzgoji svobode« (Peček Čuk in Lesar 2009, 130). Preplet vseh teh elementov in njihova 

medsebojna odvisnost opredeljuje vzgojni stil. Pri tem ne smemo pozabiti, da pri določitvi 

vzgojnega stila niso pomembna le naša stališča, tisto, kar v zvezi z vzgojo zavestno 

zagovarjamo, temveč tudi, kakšne so naše implicitne teorije o vzgoji in njeni moči. Te je 

mogoče prepoznati na podlagi naših ukrepov, odzivov, občutkov, ki jih imamo pri vzgoji, torej 

preko kritične refleksije konkretnih praks. (Peček Čuk, Lesar, 2009) 

V Sloveniji je vzgojne stile podrobneje raziskovala Milica Bergant (1971; 1986; 1994). Po 

Bergantovi (1994, v Peček Čuk in Lesar, 2009, 131) poznamo tri vzgojne stile:  

 represivni oziroma avtoritarni vzgojni stil, 

 permisivni vzgojni stil, 

 laissez faire ali vsedopuščajoča vzgoja. 

Nekateri avtorji kritizirajo ne le represivni vzgojni stil, temveč tudi laissez faire, kot pozitivno 

pa zagovarjajo tisto, kar naj bi bilo na sredi, to je permisivni vzgojni stil, čeprav se večkrat 

pokaže, da nihče ne ve natančno, kaj to na sredi je, kdaj se nagnemo preveč v eno smer in kdaj 

v drugo.  (Peček Čuk, Lesar, 2009) 

Zaradi zadreg, do katerih prihaja po zgornjem pojmovanju vzgojnih stilov, Peček Čuk in Lesar 

izhajata iz drugačne delitve le-teh. Delita jih: 

 represivni ali avtokratski oziroma avtoritarni vzgojni stil, 

 interakcijski ali demokratični oziroma avtoritativni vzgojni stil, 

 permisivni ali laissez-faire oziroma do-(po-)puščajoči vzgojni stil (Peček Čuk, Lesar, 

2009). 

Ob tem se moramo zavedati, da »čistih« vzgojnih stilov v praksi skorajda ni mogoče zaslediti, 

vendar je opazno, da se nekateri starši bolj nagibajo k določenemu vzgojnemu stilu, zato ta 

prevladuje. (Peček Čuk, Lesar, 2009) 
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2.3.1 Avtoritarna vzgoja 

 

Avtoritarna vzgoja temelji na otrokovem podrejanju staršem. Pri takšni vzgoji so v ospredju 

zahteve staršev in pričakuje se, da jih bo otrok izpolnjeval – včasih celo brez spraševanja in 

kritične presoje v lastno škodo. Zahteve staršev do otroka so visoke, raven sprejemanja otroka 

pa je nizka. Takšni starši si pogosto želijo, da bi njihov otrok čim hitreje odrasel in postal 

podoben njim – dozorel. Še v nedavni preteklosti je bila takšna vzgoja v Evropi najbolj 

razširjena, zdaj pa jo uporabljajo manj ozaveščeni starši. (Kompare et. al. 2011) 

Omenjeni 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 se uveljavljajo v družbi. 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. Ta vzgojni stil usmerja ne le moralno, temveč tudi druge oblike vzgoje. Učencem 

so na primer v okviru intelektualne vzgoje ubijali učenost v glavo predvsem s palico, 

prevladovalo je »guljenje«, učenje na pamet brez razumevanja. Ta vzgojni stil je pri nas 

prevladoval v krščanskem tipu patriarhalne vzgoje, in to predvsem v preteklosti, čeprav ga 

lahko srečamo tudi v današnjem času, kljub temu da se kažejo njegove omejenosti tako v 

procesu kot tudi ciljih. Starši, ki danes zagovarjajo takšno vzgojo, izhajajo iz prepričanja, da je 

s postavljenimi pravili vedenja in nepopustljivostjo pri uresničevanju le-teh ter s kaznovanjem 

in nagrajevanjem mogoče doseči želeno vedenje, za katerega postavljajo merila starši. 

Komunikacija med starši in otrokom je večidel enosmerna. Starši so poklicani, da posredujejo 

informacije in opredelijo primerne vzorce vedenja (moralne norme), otrok pa jim mora slediti. 

Vzgojno-izobraževalni uspeh je opredeljen s čim bolj vestno in natančno reprodukcijo znanja 

ter s spoštovanjem vnaprej opredeljenih moralnih pravil in institucionalnih ritualov. (Peček 

Čuk, Lesar, 2009) 
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2.3.2 Permisivna vzgoja 

 

  Pogosto se nam zdi samo po sebi umevno, da otroka vzgajamo tako, kot odrasli mislimo, da 

je prav. S tem se ne strinjajo zagovorniki permisivnega vzgojnega stila. Menijo namreč, da na 

ta način ne damo otrokom možnosti, da se razvijejo tako, kot bi se lahko, oziroma da zatiramo 

in omejimo njihove potenciale in interese. Vzgoja je tako omejevanje in izvajanje pritiska nad 

otrokom, namesto da bi bila omogočanje igre, vznemirjenja, zadovoljstva in veselja. Namesto 

da otroku predajamo goro informacij, bi se morali osredotočiti na to, česa je otrok sposoben 

in kaj ga zanima. Namesto da izhajamo iz tega, kar je zunaj otroka (npr. sposobnosti, ki se zdijo 

odraslim pomembne), je potrebno izhajati iz tega, kar je že dano v otroku, iz njegovih 

potencialov. Ta vzgojni stil je med vsemi za otroka najmanj vsiljiv, saj temelji na prepričanjih: 

      -  da je najbolje ne omejevati otrokovega razvoja, da je otrok sam sposoben spreminjati 

svoje vedenje, 

- da je prisila nad otrokom krnitev njegovih ustvarjalnih potencialov in individualnosti, 

- da je kazen napad na otrokovo avtonomijo in  

- 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 starševo moč 

in kontrolo. Agresivno vedenje npr. razlaga kot posledico otrokovega notranjega nemira, zato 

naj starši otroka ne bi obsojali ob neprimernem vedenju, temveč naj bi ustvarjali možnosti 

pogovora o problemih in potrebah. To naj bi otroku pripomoglo k večji odločnosti pri vedenju 

in k ustavitvi neustreznega vedenja. (Peček Čuk in Lesar 2009, 141) 

Rezultat take vzgoje je lahko otrok, ki je pretirano razvajen, nesocialen, včasih celo 

antisocialen. Starši ob njem kmalu postanejo nemočni, saj otrok ne upošteva nobene njihove 

zahteve oziroma meje. Njegova smernica v življenju in ravnanju je v brezmejnem 

zadovoljevanju lastnih potreb – pogosto tako, da prezre potrebe drugih, včasih celo na škodo 

drugih. Najpozneje z vstopom v šolo pa je vsak otrok prisiljen prilagajati svoje vedenje tudi 

potrebam drugih, kar pomeni za nekoga, ki je bil deležen popustljive vzgoje, stalne konflikte, 

saj mu zunaj družine nihče ni pripravljen v vsem ugoditi. (Kompare et al. 2011) 
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2.3.3 Avtoritativna vzgoja 

 

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). Nekateri celo trdijo, da 

je teorija vzgoje I. Kanta implicitna kritika sodobnih vzgojnih teorij, torej tistih, ki so se pojavile 

po drugi svetovni vojni in se zavzemajo za osvoboditev otroka. V sodobnosti se je interakcijski 

oz. avtoritativni 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 drugih elementov, ki ga določajo. Pri 

nas interakcijski oz. avtoritarni vzgojni stil z vidika moralnega razvoja opredeljuje R. Krofič, 

ko govori o procesno-razvojnem modelu moralne vzgoje in z vidika avtoritete, ko govori o 

samoomejitveni avtoriteti. (Peček Čuk, Lesar, 2009) 

Starši postavljajo meje, vendar jih postavljajo smiselno in utemeljeno, nikoli pa ne ponižujoče. 

Zato včasih delujejo avtoritarno, nedemokratično, saj vztrajajo pri tem, da otrok postavljene 

meje spoštuje. Pri tem vztrajanju pa meje in pravila postavljajo in hkrati spreminjajo glede na 

otrokov razvoj, zrelost, stopnjo samostojnosti, sposobnosti itd. Ta vzgojni stil je usmerjen, kar 

se v današnji družbi postavlja za cilj dobre vzgoje. Značilnost takšnega vzgojnega stila je, da 

ne temelji na podrejanju, temveč predvsem na dogovarjanju. Ko otrok in starši v zvezi z nečim 

dosežejo dogovor, tudi prevzamejo odgovornost, da se ga bodo obojestransko držali. Gre torej 

za vzgojo, v kateri starši postavljajo visoke zahteve in hkrati zelo sprejemajo svojega otroka. 

(Peček Čuk, Lesar, 2009) 

Takšna vzgoja je najtežja, ker mora biti fleksibilna, saj dokler je otrok majhen in dokler je manj 

odgovoren, morajo starši postaviti veliko (in odločilnih) zahtev, ki pa morajo biti smiselne in 

prilagojene otrokovim zmožnostim. Ko je otrok starejši in zmore več odgovornosti, pa starši 

uporabljajo vedno več dogovarjanj in več odločitev (in s tem posledic teh odločitev) prepuščajo 

otroku. Značilnost take vzgoje je torej tudi neprestano spraševanje, ali je v določenem trenutku 

določen način vzgoje še/že pravi za našega otroka. (Kompare et al. 2011) 

  S tem vzgojnim stilom starši z veliko večjo verjetnostjo dosežejo tisto, česar pri preostalih dveh 

vzgojnih stilih niso mogli in to je spodbujanje odgovornosti, notranje motivirano delovanje, 
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zmanjšuje odvisnost od vzgojitelja, potrebo po zunanjem vrednotenju, razvija osebno moč, 

izboljšuje posameznikovo samozavest, razvija zmožnost odločanja, odgovorno vedenje in 

spretnost upravljanja samega sebe, zmožnost sklepanja kompromisov, pogajanja, sodelovanja 

in spoštovanja potreb drugih. (Kompare et al. 2011, 242) 

2.4 Vzgoja in samopodoba 

 

Vzgoja in vzgojni stil staršev vpliva na posameznikovo vedenje in doživljanje na različne 

načine. Eden izmed sestavnih delov posameznikove osebnosti, ki je v veliki meri podvržen 

vzgoji, je samopodoba. Veljič pravi, da ima vzgoja zelo velik vpliv na otrokovo samopodobo. 

Vlogo staršev otrok sprejema različno. Otroštvo je verjetno za vsakogar izmed nas neponovljiv 

čas pridobivanja raznolikih in bogatih izkušenj in vsako preživeto čustvo, tako strah kot tudi 

veselje, ima korenine v našem otroštvu in je skoraj vedno povezano s tem, kako so se reševali 

družinski konflikti v družini, iz katere prihajamo. Ta model ravnanj, ki je bil prisoten v lastnem 

otroštvu vsakega starša, se prenaša v novo družino (Veljič, 2006). 

 

2.5 Opredelitev samopodobe 

 

Ko omenimo besedo samopodoba, si ljudje vedno predstavljajo samo svoj zunanji videz, ali se 

počutijo privlačni in ali jim je njihova telesna teža všeč. Če pa pogledamo globlje, vidimo, da 

ta beseda ne predstavlja samo tega. Samopodoba je konstrukt, ki je v psihologiji znan že od 

Jeamesove teorije sebstva dalje. Avtor je razvil pojem sebstva, v katerega je zajel vse, kar lahko 

posameznik imenuje kot svoje in ga razdvojil na sebstvo kot subjekt – čisti ego, ki je dejaven, 

in sebstvo kot objekt – empirični ego, ki je pasiven in kot tak predmet samoopazovanja ter 

psihološkega preučevanja.  (Kobal Grum, 2003) 

Musek (1993) je opisal model referenčnega delovanja jaza oziroma samopodobe.  

  Osnovna ideja modela je v tem, da je podoba o sebi referenčni okvir (standard, kriterij), ki 

uravnava naše delovanje. Temeljno načelo tega uravnavanja je težnja po vzdrževanju relativno 

visoke ravni samovrednotenja (to, kar včasih imenujemo težnjo po samospoštovanju in 

samoprestižu). Podobne ideje najdemo vsekakor tudi pri drugih avtorjih, npr. Tesserju (»model 
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vzdrževanja samovrednotenja« ali »SEM-model«). V našem psihičnem aparatu potekajo (bolj 

nezavedne kot zavestne) primerjave aktualnih informacij o sebi in našem ravnanju s standardi, 

ki jih zahteva samopodoba. Od izidov teh primerjav je odvisno ravnanje, pri čemer 

uporabljamo vse mogoče strategije, ki nam omogočajo vzdrževanje relativno visokega 

samovrednotenja, nekako tako kot posadka v balonu, ki odmetava balast, da bi balon lahko 

letel dovolj visoko. (Musek 1993, 348) 

  Samopodoba množica odnosov, ki jih posameznik – zavestno ali nezavedno – vzpostavlja do 

samega sebe. V te odnose s samim seboj vstopa postopoma, s pomočjo predstav, občutij, 

vrednotenj, ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih naravnanosti in ravnanj, ki jih najprej 

prek prvotnega objekta, tj. matere, nato prek širšega družbenega okolja razvija že od rojstva 

dalje. S takšno organizirano celoto pojmovanj, stališč, sposobnosti, doživljanj, uravnava in 

usmerja svoje ravnanje ter povezuje svoj vrednostni sistem z vrednostnim sistemom ožjega in 

širšega družbenega okolja. (Kobal Grum 2003, 20) 

Splošna samopodoba je sestavljena iz več področij oziroma vidikov, ki so predstavljeni na Sliki 

1 in podrobneje opisani v nadaljevanju. Strukturo samopodobe avstralska psihologa Shavelson 

in Bolusa predstavljata tako (glej Sliko 2.1).  

 

 

Vir: Kobal Grum (2000, 101) 

SPLOŠNA SAMOPODOBA

Telesna samopodoba

Zunanji 
videz

Telesne 
dejavnosti

Emocionalna 
samopodoba

Posebna 
emocionalna 

stanja

Socialna 
samopodoba

Vrstniki

Pomembni 
drugu

Akademska 
samopodoba

Znanost Zgodovina

Angleščina

Slika 2. 1: Struktura samopodobe v mladostništvu 



Gregorin, Tanja. 2016. »Povezanost vzgojnih stilov staršev z razvojem samopodobe pri 

mladostnikih.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije. 

 

 

14 

 

2.5.1  Šolska (akademska) samopodoba 

 

Šolska samopodoba predstavlja šolske dosežke, želje po šolanju itd.  

  Je presoja lastnih spretnosti za učenje ter zanimanja za šolske predmete. Gre za prepričanja 

o tem, koliko je nekdo zmožen biti uspešen, in za zaznavanje lastnega uspeha. Šolska 

samopodoba se še naprej deli na samopodobo pri jezikih, naravoslovju, tehniki, zgodovini itd.  

Pri odraslih je šolska samopodoba vključena v samopodobo o sposobnostih in počutju: to je 

doživljanje in vrednotenje lastne inteligentnosti, posebnih talentov, in zmožnosti za delo ter 

zaznava psihičnega in telesnega zdravja. Ta pa se povezuje še s samopodobo o dosežkih: o 

kulturi izobraženosti, o dosežkih na delovnem mestu, materialni lastnini, o osebni kontroli. 

(Kompare et al. 2009, 137) 

 

2.5.2 Telesna samopodoba 

 

Telesna samopodoba ne predstavlja samo našega mnenja o zunanjosti, ampak prav tako tudi 

našo telesno kondicijo, našo telesno moč itd. »Naše prepričanja in sodbe o svoji telesni 

privlačnosti, o telesni kondiciji in slogu oblačenja ter primerjave lastnega videza z drugimi in 

prepričanja o tem, kako osebo vidijo drugi. S telesno samopodobo se zelo veliko ukvarjajo 

mladostniki, saj se takrat zelo hitro spreminja in so telesne značilnosti v središču lastnega in 

medsebojnega vrednotenja: pri dekletih je pomembnejši videz, pri fantih pa sposobnosti, moč, 

spretnost.« (Kompare et al. 2009, 137)  

Večina psiholoških preučevanj in razlag izvorov negativne telesne samopodobe se osredotoča 

na širši kulturni kontekst, v katerem se razvije nezadovoljstvo z zunanjim videzom, posebej 

izrazito pri ženskah, v zadnjem času pa vse pogosteje tudi pri moških. Na razvoj telesne 

samopodobe pomembno vplivajo medosebne izkušnje, npr. druženje, vrednotenje, tudi 

navidezno milo komentiranje videza. Osebe, ki so v otroštvi in mladosti deležne pogostih kritik 

in draženja zaradi videza, razvijejo bolj negativno telesno samopodobo, kajti telesna 

samopodoba ne pozablja. Velik vpliv ima tudi sodobna družba, saj s poudarjanjem zunanje 

podobe pripomore k temu, da so pripombe pogostejše in imajo lahko celo travmatičen učinek 

na telesno podobo. Na slednjo vplivajo tudi specifični dogodki in situacije, ki sprožajo določena 

občutja in razmišljanje o videzu. Če nekdo misli, da bi moral imeti kako telesno značilnost, ki 
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je nima, lahko doživlja v situacijah, ki ga spominjajo na »pomanjkljivost«, pravo gorje. 

Dogodki, ki osebo opominjajo na lasten fizični ideal in posledično na lastne pomanjkljivosti, 

krepijo občutja manjvrednosti ter samozavedanja in posledično nižajo samozavest. Negativne 

emocije vodijo do obnašanja, kot je izogibanje določenim situacijam, pretirane diete, prevelika 

potrata časa, za telesne aktivnosti in lepotičenje. Ljudje s stvarnimi in zmernimi ideali imajo 

bolj ugodno telesno samopodobo in bolj sprejemajo sami sebe. (Kuhar, 2004) 

 

2.5.3 Medosebna ali socialna samopodoba 

 

Medosebna ali socialna samopodoba temelji na medosebnih odnosih in obsega prepričanja in 

presoje o odnosih z vrstniki in drugimi pomembnimi bližnjimi osebam, kot so starši, sorojenci, 

partner, sodelavci. To so predstave o lastnih sposobnostih sklepanja prijateljstev, o lastni 

priljubljenosti in o kakovosti (koliko sem podredljiv). Predvsem gre za to, kako sami mislimo, 

da nas ostali dojemajo in kako se vključimo v določeno družbo ljudi. (Kompare et al. 2009) 

 

2.5.4 Čustvena samopodoba 

 

Čustvena samopodoba temelji na obvladovanju tako pozitivnih kot negativnih čustev. Zajema 

predstave in prepričanja o izražanju in obvladovanju čustev, npr. o samem sebi kot ne/miren, 

ne/sproščen in čustveno ne/uravnovešenem, o tem, ali sem pretežno dobro ali slabo razpoložen, 

ali se močno vznemirim ali pa dobro obvladujem svoja čustva v določenih situacijah. (Kompare 

et al. 2009) 

 

2.6 Oblikovanje samopodobe v mladostništvu 

 

  Mladostnik se sooča z vrsto razvojnih nalog, ki se dotikajo naslednjih psihosocialnih področij, 

kot so iskanje lastne identitete oziroma samopodobe, odnosa do lastnega telesa in oblikovanja 

spolne vloge, odnosov z vrstniki, s starši in z drugimi avtoritetami, odnosa do prihodnosti – 
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zlasti do študija, poklica, dela in družine, prilagajanja družbenemu okolju, ki zajema socialno 

odgovorno vedenje, ustrezen vrednostni sistem in lastna moralna načela in podobno. Leta 1978 

je Coleman (1983) izvedel obsežno študijo, v kateri je ugotovil, da so za razvoj mladostnikove 

identitete ključna štiri temeljna področja, ki so telesni vidik samega sebe (ta zajema tudi telesno 

samopodobo), kognitivne sposobnosti, socialni odnosi in sebstvo. Ta področja si sledijo v 

določenem časovnem zaporedju, povezana pa so s štirimi temeljnimi razvojnimi nalogami, in 

sicer s telesnim, kognitivnim in socialnim razvojem ter z oblikovanjem identitete. V teh nalogah 

mora posameznik osvojiti neke kompetence in si prisvojiti ustrezne poteze svoje identitete. Na 

primer osvojiti osnovna pravila in norme ravnanja v različnih socialnih vlogah, v svoji spolni 

vlogi in drugih. To pomeni, da se vse razvojne naloge medsebojno tesno prepletajo in 

sooblikujejo mladostnikovo samopodobo. Prva razvojna naloga omogoča korenite spremembe 

v telesnem razvoju in vpliva tudi na mladostnikovo telesno samopodobo. Ta se ne oblikuje le 

na podlagi mladostnikovih zaznav in doživljanj telesnih sprememb, temveč tudi na osnovi bolj 

ali manj stereotipnih odzivov drugih oseb na njegov spreminjajoči se zunanji videz. Če je 

oblikovanje telesne samopodobe moteno, se posledično tudi splošna samopodoba in 

samospoštovanje ne moreta ustrezno razviti. S telesnim razvojem in vzpostavljanjem telesne 

samopodobe pa se oblikuje tudi nova podoba mladostnikove spolne vloge. Skladno s to nalogo 

mora mladostnik razreševati tudi tretjo nalogo, ki se nanaša na socializacijo in pomeni zlasti 

prehajanje k odgovornejšim socialnim vlogam. V kronološkem pogledu je zadnjo razvojno 

nalogo, ki nastopi okrog 14. oziroma 15. leta, Coleman (1978) imenoval oblikovanje identitete, 

nekateri drugi avtorji pa oblikovanje samopodobe. Razvoj stabilne samopodobe je celo 

najpomembnejša razvojna naloga v mladostništvu. Od tod je mogoče sklepati, da vse naloge 

odločilno sooblikujejo različna področja samopodobe: vsa tista, ki se nanašajo na socialno, 

moralno področje, emocionalno stabilnost, iskrenost in zanesljivost, ustvarjalnost, akademsko 

samopodobo itd. (Kobal Grum 2000, 64) 

 

2.6.1 Vpliv vzgoje na samopodobo 

 

Coopersmith (1967) je raziskoval stopnjo samopodobe pri mladostnikih. Ugotovil je, da imajo 

otroci z nizko samopodobo mamo, ki jim ni pokazala veliko naklonjenosti, ter otroci z visoko 

samopodobo mamo, ki jim je nudila veliko naklonjenosti. Raziskava je prav tako pokazala, da 
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so starši z visoko samopodobo vzgajali svoje otroke avtoritativno, torej so imeli avtoriteto in 

obenem nudili odprt pogovor. Burns (1979) je pokazal, da na stopnjo otrokove samopodobe 

prav tako vpliva starševo sprejemanje otroka, toplina ter pravilno ustaljena vzgoja. Enright in 

Ruzicka (1989) sta ugotovila, da starševo sprejemanje svojega otroka ter izvrševanje določenih 

pravil, povečuje otrokovo samozavest. Natančneje, ugotovila sta, da obstaja pozitivna povezava 

med otrokovo samopodobo in materino razlago, zakaj je otroka kaznovala in tak vzgojni stil 

imenujemo avtoritativni vzgojni stil. Do podobnih ugotovitev sta prav tako prišla tudi Morviz 

in Motta (1992), ki sta pokazala, da je stopnja samozavesti otroka močno povezana s tem, kako 

jih starši sprejemajo. Maccoby (1980) je raziskal koncept vpliva vzgojnih stilov na otrokov 

razvoj. Ugotovil je, da so otroci, ki so bili deležni avtoritativne vzgoje, neodvisni, prevzemajo 

pobudo v kognitivnem in družbenem področju življenja, so odgovorni, znajo kontrolirati 

agresijo, imajo visoko samospoštovanje in visoko stopnjo samopodobe. Dombusch (1987) je z 

raziskavo ugotovil, da so otroci staršev z avtoritarnim in permisivnim vzgojnim stilom, manj 

uspešni v šoli kot otroci staršev z avtoritativnim vzgojnim stilom. (Wolf 2000). 

 

 

3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI IN 

VPRAŠANJA 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Samopodoba je pomemben vidik človekove osebnosti in v veliki meri vpliva na posameznikovo 

kakovost življenja. Kobal Grum (2000) pravi, da splošno samopodobo lahko podrobneje 

razčlenimo na telesno, akademsko, medosebno, čustveno in družinsko samopodobo. V hitro 

razvijajočem se svetu je dobro, če imamo visoko, a še vedno realno samopodobo, saj tako lažje 

dosežemo naše zastavljene cilje na različnih življenjskih področjih. Na razvoj samopodobe ima 

velik vpliv vzgoja oziroma vzgojni stil staršev. Pomembno je, da se starši zavedajo, kako bo 

izbrana vzgoja vplivala na njihovega otroka.   
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Z raziskavo bomo preverili, kakšna je povezava med vzgojo oziroma vzgojnimi stili in 

samopodobo. Zanima nas, ali obstaja povezava med vzgojnim stilom staršev in otrokovo 

samopodobo, kakšen vzgojni stil prevladuje med mladostniki starimi med 15 in 25 let in kako 

visoko samopodobo imajo na telesni, medosebni, akademski, čustveni, družinski in splošni 

ravni samopodobe.   

 

 

3.2 Namen in cilj raziskave 

 

Cilj raziskave je v prvi vrsti preveriti, ali obstaja povezava med vzgojnim stilom staršev in 

samopodobo posameznika v obdobju mladostništva in zgodnje odraslosti na različnih področjih 

mladostnikovega življenja. S tem želimo pokazati, da starši s svojim izbranim vzgojnim stilom 

vplivajo na področje mladostnikove samopodobe. Naslednji cilj je raziskati, na katerih 

področjih je samopodoba posameznikov najvišja pri različnih vzgojnih stilih staršev, in 

raziskati, kateri vzgojni stili prevladujejo pri posameznikih starih od 15 do 25 let. Ker se 

samopodoba izraža na različnih področjih, tako na telesni, akademski, družinski, medosebni in 

splošni ravni, nas zanima, pri katerem vzgojnem stilu, katero področje samopodobe doseže 

visok nivo in pri katerem področju nizek nivo samopodobe. Prav tako nas zanima, pa bi radi 

raziskali, ali obstaja razlika pri izbiri vzgojnega stila staršev med dekleti in fanti.  

 

3.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

 1. Koliko je anketiranih oseb, pri katerih ne prevladuje samo en vzgojni stil?  

 2. Kateri vzgojni stil prevladuje med anketiranci? 

Hipoteza 1: Med anketiranci prevladuje avtoritativni vzgojni stil. 

 3. Kateri vzgojni stil prevladuje pri starših deklet in kateri pri starših fantov? 

 4. Na katerem področju je samopodoba mladostnikov najnižja/najvišja pri različnih 

prevladujočih vzgojnih stilih njihovih staršev? 

 5. Pri katerem prevladujočem vzgojnem stilu staršev je splošna samopodoba 

posameznika najvišja? 
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Hipoteza 2: Najvišja splošna samopodoba posameznika je pri avtoritativnem vzgojnem 

stilu staršev. 

 6. Pri katerem prevladujočem vzgojnem stilu je splošna samopodoba najnižja? 

Hipoteza 3: Najnižja splošna samopodoba je pri prevladujočem avtoritarnem vzgojnem 

stilu. 

 7. Ali obstaja povezanost med različnimi področji samopodobe posameznika in 

vzgojnim stilom njegovih staršev? 

Hipoteza 4: Obstaja povezanost med različnimi področji samopodobe posameznika in 

vzgojnim stilom njegovih staršev. 

 8. Kako med seboj korelirajo različna področja samopodobe? Kateri področji 

samopodobe sta med seboj najbolj povezani in kateri področji samopodobe najmanj? 

 

4. EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Raziskovalna metodologija in vzorec 

 

V empiričnem delu smo uporabljali kvantitativni raziskovalni pristop. Podatke smo od 

udeležencev raziskave pridobili s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Prvi, s katerim smo 

raziskali vzgojne stile mladostnikov, je Vprašalnik starševske avtoritete (Parental Authority 

Questionnaire for the Mother's and Father's Parenting Style; avtor J. R. Buri (1991)), s katerim 

smo pridobili podatke o vzgojnem stilu staršev. Vprašalnik je bil razvit z namenom ugotavljanja 

prevladujočega izmed treh, po Baumrinovi, prototipičnih vzgojnih stilov: permisivni, 

avtoritativni ter avtoritarni. Vprašalnik zajema 30 vprašanj, s pomočjo katerih določimo 

prevladujoč vzgojni stil starša anketiranca. Vprašalnik smo za namene raziskave prevedli v 

slovenščino. Drugi, s katerim smo raziskali samopodobo na različnih področjih, je Vprašalnik 

samopodobe za adolescente avtor Marsh in O'Neill (1984), s katerim smo preverjali stopnjo 

samopodobe anketirancev na različnih področjih. Vprašalnik zajema 82 vprašanj, s pomočjo 

katerih smo določili stopnjo akademske, telesne, medosebne, emocionalne, družinske in 

splošne samopodobe. Vsak anketiranec je rešil oba vprašalnika.  
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Anketni vprašalnik je bil anonimen in prostovoljen, razdeljen med mladostnike stare med 15 in 

25 let. V vzorec je bilo zajeto 111 oseb med njimi 91 žensk in 20 moških. Anketirance smo 

izbrali naključno. 

 Število anketiranih po spolu 

Tabela 3. 1: Starostna skupina anketirancev 

STAROST FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

15–17 let 23 20,72 % 

18–21 let 39 35,14 % 

22–25 let 49 44,14 % 

Skupaj 111 100,00 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Vzorec je sestavljalo 111 mladostnikov starih med 15 in 25 let (glej Tabelo 3.1). Vzorec je bil 

izbran priložnostno in je nereprezentativen glede na izbrano populacijo.  

Vzorec mladostnikov je sestavljalo 20 fantov (18,02 % celotnega vzorca) in 91 deklet (81,98 % 

celotnega vzorca). Med njimi je bilo 23 anketiranih (20,72 %) starih med 15–17 let, 39 

anketiranih (35,14 %) starih med 18–21 let in 49 anketiranih (44,14 %) starih med 22–25 let.  

 

 Število anketiranih po izobrazbi 

Tabela 3. 2: Dokončana izobrazba anketirancev 

IZOBRAZBA FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Manj kot srednja šola 18 16,22 % 

Srednja šola 64 57,66 % 

Višja, visoka, univerza 29 26 % 

Več 0 0 

SKUPAJ 111 100,00 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Med 111 anektiranimi je imelo 18 anketiranih (16,22 %) manj kot srednješolsko izobrazbo, 64 

anketiranih (57,66 %) končano srednješolsko izobrazbo in 29 anketiranih (26 %) končano višjo, 

visoko ali univerzitetno izobrazbo (glej Tabelo 3.2). 
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4.2 Rezultati 

 

4.2.1 Deskriptivna statistika 

 

 Število anketiranih po izobrazbi in po prevladujočem vzgojnem stilu 

Tabela 4. 1: Prevladujoč vzgojni stil in dosežena izobrazba 

 VZGOJNI STILI 

IZOBRAZB

A 

PERMI

SIVNI 

STRUK. 

ODSTOTEK 

AVTORIT

ATIVNI 

STRUK. 

ODSTOTEK 

AVTORI

TARNI 

STRUK. 

ODSTOTEK 

Manj kot 

srednja šola 1 20,00 % 14 18,18 % 3 10,34 % 

Srednja šola 2 40,00 % 45 58,44 % 17 58,62 % 

Višja, 

visoka, 

univerza 2 40,00 % 18 23,38 % 9 31,03 % 

SKUPAJ 5 100,00 % 77 100,00 % 29 100,00 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 
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Slika 4. 1: Grafično prikazan strukturni delež anketirancev s prevladujočim vzgojnim stilom ter 

doseženo stopnjo izobrazbe 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

V raziskavi smo preverili, kakšna je izobrazbena struktura pri določenem prevladujočem 

vzgojnem stilu mladostnika (glej Tabela 4.1). Rezultati so pokazali, da pri prevladujočem 

permisivnem vzgojnem stilu prevladuje dosežena srednješolska izobrazba (40 %) in dosežena 

višja, visoka oziroma univerzitetna izobrazba (40 %). Pri prevladujočem avtoritativnem 

vzgojnem stilu prevladuje dokončana srednješolska izobrazba (58,44 %), takoj za njo pa je 18 

anketiranih mladostnikov (23,38%) s prevladujočim avtoritativnim vzgojnim stilom z 

dokončano višjo, visoko oziroma univerzitetno izobrazbo. Pri prevladujočem avtoritarnem 

vzgojnem stilu prevladuje srednješolska izobrazba (58,62 %), takoj za njo pa je 9 mladostnikov 

(31,03 %) s tem prevladujočim vzgojnim stilom z dokončano višjo, visoko oziroma 

univerzitetno izobrazbo. Lahko povzamemo, da je pri vseh treh prevladujočih vzgojnih stilih 

največje število anketiranih mladostnikov doseglo srednješolsko izobrazbo. Sklepamo lahko 

tudi, saj gre za anketirane mladostnike stare med 15 in 25 let, da bodo verjetno nekateri svoje 

šolanje tudi nadaljevali, saj je to obdobje mladostništva, ko se odločajo, v kaj se bodo usmerili 

v svojem življenju in na katerem področju bodo svoje šolanje tudi nadaljevali.  
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4.2.2 Raziskovalna vprašanja 

 

 Raziskovalno vprašanje 1. Koliko je anketiranih oseb, pri katerih ne prevladuje samo en 

vzgojni stil?  

S tem raziskovalnim vprašanjem smo hoteli preveriti, ali je pri večini anketirancev prevladujoč 

eden ali se združuje več vzgojnih stilov staršev.  

Tabela 4. 2: Št. anketiranih oseb, pri katerih prevladuje več kot en vzgojni stil 

  

Št. anketirancev od skupnih 

(n=111) 

Strukturni delež od vseh anketiranih 

(n=111) 

Avtoritativni/permis

ivni 4 3,6 % 

Avtoritativni/avtorit

arni 13  11,7 % 

Skupaj 17  15,3 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Slika 4. 2: Grafično prikazan delež anketirancev, pri katerih prevladuje en in več vzgojnih stilov 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Ne pripadamo vsi samo enemu vzgojnemu stilu, načeloma smo vzgajani v vseh treh, eden pa 

vseeno prevladuje. Nadaljnje je rezultate potrebno razumeti v tej luči, zato govorimo o 
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prevladujočem vzgojnem stilu in ne pripadajočem vzgojnem stilu. Vseeno pa je nekaj tudi takih, 

pri katerih prevladuje več kot en vzgojni stil. Za anketirane osebe, pri katerih je bila razlika 

med dobljenimi točkami za določitev vzgojnega stila med enim in drugim vzgojnim stilom 

manjša od 3 točk (2 % od vseh 150 možnih točk), smo definirali, da gre za osebo, pri kateri 

prevladuje več kot en vzgojni stil. Pri 111 anketirancih se je izkazalo, da gre za 17 anketirancev, 

pri katerih prevladuje več kot samo en vzgojni stil (15 %) (glej Tabelo 4.2). Največ, 11,7 % 

oziroma pri 13 anketirancih, je razlika med avtoritativnim in avtoritarnim vzgojnim stilom 

manjša od 3 točk in tako prevladujeta avtoritativni in avtoritarni vzgojni stil. Od tega je 7 

anketirancev, pri katerih prevladuje avtoritativen vzgojni stil, vendar je razlika med doseženimi 

točkami manjša od 3 točk, zato govorimo o prevladujočem avtoritativnem in avtoritarnem 

vzgojnem stilu. Pri 8 anketirancih prevladuje avtoritaren vzgojni stil, vendar je razlika med 

doseženimi točkami manjša od 3 točk, zato govorimo o prevladujočem avtoritativnem in 

avtoritarnem vzgojnem stilu. Ta dva vzgojna stila sta si med seboj po nekaterih značilnostih 

podobna po drugih pa tudi zelo različna. Pri obeh gre za postavljanje meja, red in disciplino. 

Razlika pa je v tem, da pri avtoritativni vzgoji starši s svojim otrokom veliko bolj komunicirajo 

in pokažejo veliko več razumevanja kot pa pri avtoritarni, kjer razumevanja in komunikacije 

pravzaprav ni. Torej pri teh anketirancih prevladuje red in disciplina in obstaja neka 

komunikacija med starši in otroki, vendar ni velika. Prav tako pa so rezultati tudi pokazali, da 

je med 4 anketiranci prisotna permisivna in avtoritativna vzgoja (3,6 %). Od tega sta 2 

anketiranca, pri katerih prevladuje avtoritativen vzgojni stil, vendar je razlika med doseženimi 

točkami manjša od 3 točk, zato govorimo o prevladujočem avtoritativnem in permisivnem 

vzgojnem stilu. Pri 2 anketirancih pa prevladuje permisivni vzgojni stil, vendar je razlika med 

doseženimi točkami manjša od 3 točk, zato govorimo o prevladujočem avtoritativnem in 

permisivnem vzgojnem stilu. Ti dve vzgoji sta si manj podobni, saj pri permisivni ni reda, 

discipline, postavljanja meja, temveč je vse prepuščeno otrokom. Pri avtoritativni vzgoji pa je 

ravno obratno. Pri obeh vrstah pa obstaja komunikacija in pri anketirancih, kjer prevladujeta 

oba vzgojna stila, gre za vzgojo, kjer enkrat so in drugič niso postavljene meje, prisotna pa je 

komunikacija med otrokom in staršem.  
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 Raziskovalno vprašanje 2. Kateri vzgojni stil prevladuje pri anketirancih? 

Tabela 4. 3: Prevladujoč vzgojni stil med anketiranci 

VZGOJNI STIL FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Permisivni 5 4,50 % 

Avtoritativni 77 69,37 % 

Avtoritarni 29 26,13 % 

Skupaj 111 100,00 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Slika 4. 3: Grafično prikazan delež prevladujočih vzgojnih stilov pri anketirancih 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Pri največjem številu anketiranih mladostnikov, to je 77 (69,37 %), prevladuje avtoritativni 

vzgojni stil njihovih staršev. Sledijo mladostniki, pri katerih prevladuje avtoritarni starševski 

vzgojni stil, skupaj 29 (26,13 %). Pri samo 5 anketiranih mladostnikih (4,50 %) pa prevladuje 

permisivni vzgojni stil (glej Tabelo 4.3).  

Svojo prvo hipotezo, da med mladostniki prevladuje avtoritativni vzgojni stil, lahko potrdim, 

saj se izkaže, da pri večini anketirancev prevladuje ravno omenjeni vzgojni stil. V večini svojo 
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vzgojo velikokrat prenesemo tudi na svoje otroke, čeprav tega včasih ne želimo. Gre za prenos 

vzgojnega vzorca oziroma vzgojnega stila. Zato lahko starš, ki je bil vzgajan v nekem vzgojnem 

stilu, v tem vzgojnem stilu vzgaja tudi svoje otroke. V času otroštva mladostnikovih staršev 

(50., 60. in 70. leta prejšnjega stoletja) sta prevladovala predvsem avtoritarni ter avtoritativni 

vzgojni stil. To je povedal tudi Kompare (2000), da je še v nedavni preteklosti bila avtoritarna 

vzgoja v Evropi najbolj razširjena, zdaj pa jo uporabljajo manj ozaveščeni starši. Poleg teh dveh 

vzgojnih stilov je bil prisoten tudi permisivni vzgojni stil, vendar v zelo manjšem številu, saj v 

tistih časih popuščanje otrokom ni bilo v skladu s pravili. Po tem vzorcu pa starši otroke 

verjetno vzgajajo tudi zato, ker želijo, da njihovi otroci postanejo samozavestni, ambiciozni in 

sposobni, saj so starši seznanjeni, kako lahko vzgoja vpliva na njihovega otroka. 

 Raziskovalno vprašanje 3. Kateri vzgojni stil prevladuje pri starših deklet in kateri pri 

starših fantov? 

Tabela 4. 4: Prevladujoč vzgojni stil glede na spol 

VZGOJNI 

STIL 

                       SPOL 

Moški Strukturni delež Ženska Strukturni delež 

Avtoritarni 5 25 % 24 26 % 

Avtoritativni 13 65 % 64 70 % 

Permisivni 2 10 % 3 3 % 

Skupaj 20 100 % 91 100 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 
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Slika 4. 4: Grafično prikazan strukturni delež prevladujočega vzgojnega stila pri dekletih in 

fantih 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

 

Pri največjem številu anketiranih mladostnikov moškega spola, to je 13 (65 %), prevladuje 

avtoritativni vzgojni stil. Prav tako pa tudi pri največjem številu anketiranih mladostnikov 

ženskega spola prevladuje avtoritativni vzgojni stil, to je 64 (70 %). Pri obeh spolih sledi 

avtoritarni vzgojni stil, pri moškem spolu 5 (25 %) in pri ženskem spolu 24 (26 %) (glej Tabelo 

4.4). Tako pri ženskem spolu (3 %) kot pri moškem spolu (10 %) je najmanj prisotnega 

prevladujočega permisivnega vzgojnega stila. Zanimivo je tudi to, da je več prevladujočega 

permisivnega vzgojnega stila pri fantih (10 %) kot pa pri dekletih (3 %). Predvidevamo, da je 

razlog v tem, ker naj bi fant v družini predstavljal prestolonaslednika, nekoga, ki nosi družinski 

priimek naprej in se šteje, da zanj v mladostništvu skrbi mama, pozneje pa njegova žena. Tak 

način vzgoje je najbližji permisivnemu vzgojnemu stilu, zato je tudi več prevladujočega 

permisivnega vzgojnega stila pri fantih kot pa pri dekletih.   

Na raziskovalno vprašanje, kateri vzgojni stil prevladuje pri starših deklet in kateri pri starših 

fantov, lahko odgovorimo, da pri obeh spolih močno prevladuje avtoritativni vzgojni stil in tako 

ni nobenih razlik med enim in drugim spolom, čeprav bi mislili, da se fante vzgaja drugače kot 

dekleta, kar izhaja iz določenih kultur, vendar rezultatov ne moremo posploševati na celotno 

populacijo. 
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 Raziskovalno vprašanje 4. Na katerem področju je samopodoba mladostnikov 

najnižja/najvišja pri različnih prevladujočih vzgojnih stilih njihovih staršev1? 

 

 Prevladujoč permisivni vzgojni stil 

Tabela 4. 5: Višina različnih področij samopodobe pri anketirancih s prevladujočim 

permisivnim vzgojnim stilom 

                                                 
1 Anketiranci, ki so dosegli 0–26 točk na vprašalniku samopodobe – anketiranci z nizkim št. točk, 27–

53 točk – anketiranci s srednjim št. točk, 54–80 točk – anketiranci z visokim št. točk. Razen pri telesni 

in medosebni samopodobi, kjer je kategorizacija nekoliko drugačna: anketirancih, ki so dosegli 0–53 

točk – anketiranci z nizkim št. točk, 54–107 točk – anketiranci s srednjim št. točk, 108–160 toč – 

anketiranci z visokim št. točk. Prav tako pa je izjema tudi splošna samopodoba, kjer je 0–32 točk – 

anketiranci z nizkim št. točk, 33–64 točk – anketiranci z srednjim št. točk, 65–96 točk – anketiranci z 

visokim št. točk. 

PERMISIVNI VZGOJNI STIL 

  
AKADEM

SKA  

TELES

NA 

MEDOSE

BNA 

DRUŽIN

SKA 

ČUSTVE

NA 

SPLOŠ

NA 

Št. anketiranih z 

visokim št. točk 
1 3 3 3 4 3 

Št. anketiranih z 

srednjim št. točk 
3 2 2 2 0 1 

Št. anketiranih z nizkim 

št. točk 
1 0 0 0 1 1 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 
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Slika 4. 5: Grafično prikazana višina različnih področij samopodobe pri anketirancih s 

prevladujočim permisivnim vzgojnim stilom 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Raziskovali smo, kako visoka/srednja/nizka so različna področja samopodobe pri 

prevladujočem permisivnem vzgojnem stilu anketirancev, katero področje samopodobe se 

najbolje razvije pri določenem prevladujočem vzgojnem stilu in katero področje najmanj 

oziroma katero doseže visoko število točk in katero nizko število točk. Do rezultatov smo prišli 

tako, da smo mladostnikom, pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil na podlagi 

točkovnika (opomba 1) določili, ali je njegova samopodoba na določenem področju 

visoka/srednja/nizka. Ko smo to storili pri vseh anketirancih s prevladujočim permisivnim 

vzgojnim stilom, smo v tabelo vnesli število anketirancev z visokim/srednjim/nizkim št. točk 

pri različnih področjih samopodobe (glej Tabelo 4.5). Rezultat ankete kaže, da ima največ 

anketiranih oseb, pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil, doseženih najvišje število točk 

na področju čustvene samopodobe (23 %). Za njo ji z 18 % sledijo družinska, medosebna in 

splošna samopodoba, s 17 % telesna samopodoba, medtem ko je akademska samopodoba s 6 

% dosegla najnižje število točk pri anketiranih osebah s prevladujočim permisivnim vzgojnim 

stilom. Predvidevamo, da je najnižje doseženo število točk na področju akademske samopodobe 

zato, ker starši, pri katerih prevladuje permisiven vzgojni stil, otrokom ne določajo meja, ni 

nekega natančno določenega reda in discipline, vse skupaj deluje, kot da starši ubogajo svoje 

otroke in ne otroci starše. Pri takem načinu vzgoje pa velikokrat trpi ravno akademsko področje. 
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Vseeno pa je potrebno poudariti, da je bilo v tej kategoriji malo anketirancev in da so lahko 

rezultati ankete podvrženi naključju.  

 Prevladujoč avtoritativen vzgojni stil 

Tabela 4. 6: Višina različnih področij samopodobe pri anketirancih z prevladujočim 

avtoritativnim vzgojnim stilom 

AVTORITATIVEN VZGOJNI STIL 

  

AKADEM

SKA  

TELES

NA 

MEDOSE

BNA 

DRUŽIN

SKA 

ČUSTVE

NA 

SPLOŠ

NA 

Št. anketiranih z 

visokim št. točk 48 37 38 62 38 43 

Št. anketiranih s 

srednjim št. točk 25 35 38 14 33 25 

Št. anketiranih z nizkim 

št. točk 4 5 1 1 6 9 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

 

Slika 4. 6: Grafično prikazana višina različnih področij samopodobe pri anketirancih s 

prevladujočim avtoritativnim vzgojnim stilom 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 
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Rezultati ankete kažejo, da ima največ anketiranih oseb, pri katerih prevladuje avtoritativni 

vzgojni stil staršev, doseženih najvišje število točk na področju družinske samopodobe (24 %). 

Za njo ji z 18 % sledi področje akademske samopodobe, s 16 % področje splošne samopodobe, 

s 14 % področje medosebne in čustvene samopodobe ter z najnižjim doseženim številom točk 

14 % kaže, da je pri anketirancih, pri katerih prevladuje avtoritativen vzgojni stil, najnižje 

doseženo število točk na področju telesne samopodobe (glej Tabelo 4.6). Predvidevam, da je 

do visokega števila točk na področju družinske samopodobe prišlo zato, ker pri anketiranih 

prevladuje avtoritativni vzgojni stil, pri katerem je značilno razumevanje, potrpljenje, ob tem 

pa tudi red in disciplina. Ravno zaradi tega, ker avtoritativni vzgojni stil temelji na komunikaciji 

in medsebojnem razumevanju, lahko rečemo, da posamezniku družina zelo veliko pomeni in jo 

zato tudi zelo spoštuje. To pa je temelj za visoko družinsko samopodobo. Razlog, zakaj je ravno 

področje telesne samopodobe najnižje pri anketirancih s prevladujočim avtoritativnim 

vzgojnim stilom, je verjetno v tem, da so mladostniki v tem obdobju zelo občutljivi na svoj 

zunanji videz, ki mu posvečajo veliko pozornosti in mogoče sam avtoritativni vzgojni stil ne 

daje veliko poudarka na komunikacijo o tem.  

 Prevladujoč avtoritaren vzgojni stil 

Tabela 4. 7: Višina različnih področij samopodobe pri anketirancih s prevladujočim 

avtoritarnim vzgojnim stilom 

AVTORITARNI VZGOJNI STIL 

  

AKADEM

SKA  

TELES

NA 

MEDOSE

BNA 

DRUŽIN

SKA 

ČUSTV

ENA 

SPLOŠ

NA 

Št. anketirancev z 

visokim št. točk 14 9 12 6 12 12 

Št. anketirancev s 

srednjim št. točk 14 16 15 16 13 11 

Št. anketirancev z 

nizkim št. točk 1 4 2 7 4 6 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 
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Slika 4. 7: Grafično prikazana višina različnih področij samopodobe pri anketirancih s 

prevladujočim avtoritarnim vzgojnim stilom 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Rezultat ankete kaže, da ima največ anketiranih oseb, pri katerih prevladuje avtoritarni vzgojni 

stil staršev, doseženih najvišje število točk na področju akademske samopodobe (22 %). Za njo 

ji z 19 % sledi področje medosebne samopodobe, z 18 % področje čustvene in splošne 

samopodobe, s 14 % področje telesne samopodobe ter z najnižjim doseženim številom točk, 9 

%, kaže, da je pri anketirancih, pri katerih prevladuje avtoritarni vzgojni stil, najnižje doseženo 

število točk na področju družinske samopodobe (glej Tabelo 4.7). Predvidevamo, da je pri 

prevladujočem avtoritarnem vzgojnem stilu doseženo najmanjše število točk na področju 

družinske samopodobe, ker je za tak vzgojni stil značilno, da starši svojemu otroku ne nudijo 

nekega razumevanja, topline, podpore, temveč samo zahtevajo dolžnosti, ki jih mora otrok 

opraviti brez oporekanj. Tako imajo posledično otroci nizko družinsko samopodobo, saj jim 

družina ne predstavlja nekega varnega in toplega okolja. Prav zaradi opravljanja dolžnosti so 

mladostniki, pri katerih prevladuje tak vzgojni stil, pridni, delavni in uspešni na akademskem 

področju in posledično je tudi njihova samopodoba na tem področju visoka oziroma dosega 

visoko število točk.  

Če vse skupaj povzamemo, lahko rečemo, da je največja razlika pri različnih vzgojnih stilih 

staršev na področju akademske in družinske samopodobe. Pri permisivnem vzgojnem stilu trpi 

akademska samopodoba, vendar je visoka družinska samopodoba. Pri avtoritarnem vzgojnem 

stilu pa je ravno obratno, torej trpi družinska samopodoba, medtem ko je akademska 
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samopodoba visoka. Pri avtoritativnem vzgojnem stilu pa je prav tako zelo visoka družinska 

samopodoba in tudi akademska samopodoba, ki je takoj za družinsko samopodobo.  

 Raziskovalno vprašanje 5. in 6. Pri katerem prevladujočem vzgojnem stilu staršev je 

splošna samopodoba posameznika najvišja/najnižja?  

Tabela 4. 8: Prevladujoči vzgojni stili anketirancev in doseženo št. točk pri splošni 

samopodobi 

SPLOŠNA SAMOPODOBA 

  

PERMIS

IVNI 

Strukturni 

delež 

AVTORITA

TIVNI 

Strukturni 

delež 

AVTORIT

ARNI 

Strukturni 

delež 

Visoko doseženo 

št. točk 3 60,0 % 43 55,8 % 12 41,4 % 

Srednje 

doseženo št. točk 1 20,0 % 25 32,5 % 11 37,9 % 

Nizko doseženo 

št. točk 1 20,0 % 9 11,7 % 6 20,7 % 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Slika 4. 8: Grafično prikazan delež dosežene višine točk pri splošni samopodobi pri 

prevladujočih vzgojnih stilih 

 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 
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Rezultati anket kažejo, da je največje število doseženih točk na področju splošne samopodobe 

pri anketirancih, pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil (60 %) (glej Tabelo 4.8). Tudi 

tukaj je potrebno poudariti, da je bilo v tej kategoriji malo anketirancev in da so lahko rezultati 

ankete podvrženi naključju.  

S 55,8 % sledijo anketiranci, pri katerih prevladuje avtoritativen vzgojni stil in nazadnje z 

41,4 % anketiranci, pri katerih prevladuje avtoritarni vzgojni stil. 

Svojo drugo hipotezo, da je najvišja splošna samopodoba posameznika pri avtoritativnem 

vzgojnem stilu staršev, lahko zavržemo, saj so po rezultatih sodeč največje število točk pri 

splošni samopodobi dosegli anketiranci, pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil in ne 

predviden avtoritativen vzgojni stil. Da bo doseženo najvišje število točk na področju splošne 

samopodobe ravno pri avtoritativnem vzgojnem stilu, smo sklepali zato, ker naj bi bil ta vzgojni 

stil najprimernejši in najbolj priporočljiv za starše. S tem vzgojnim stilom naj bi pri otrocih 

dosegli, da bi se jim razvila čim višja splošna samopodoba.  

Rezultati anket kažejo, da je najnižje število doseženih točk na področju splošne samopodobe 

pri anketirancih, pri katerih prevladuje avtoritarni vzgojni stil (20,7 %). Z 20,0 % ji sledijo 

anketiranci, pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil in nazadnje z 11,7 % anketiranci, pri 

katerih prevladuje avtoritativni vzgojni stil. 

Svojo tretjo hipotezo, da je najnižja splošna samopodoba posameznika pri avtoritarnem 

vzgojnem stilu staršev, lahko potrdim, saj so po rezultatih sodeč najnižje število točk pri splošni 

samopodobi dosegli anketiranci, pri katerih prevladuje avtoritarni vzgojni stil, za katerega je 

značilno, da starši z otroki ne komunicirajo veliko, ni velike čustvene navezanosti, razumevanja 

in posledično je pri mladostnikih, pri katerih prevladuje avtoritaren vzgojni stil, doseženo 

najnižje število točk na področju splošne samopodobe.  
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 Raziskovalno vprašanje 7. Ali obstaja povezanost med različnimi področji samopodobe 

posameznika in vzgojnim stilom njegovih staršev? 

Tabela 4. 9: Povezanost prevladujočega vzgojnega stila anketirancev z različnimi področji 

samopodobe 

 Področje samopodobe 

Prevladujoč vzgojni stil  

(Pearsonov koeficient 

korelacije)2 Interpretacija 

akademska samopodoba 0,11 neznatna povezanost 

telesna samopodoba 0,12 neznatna povezanost 

medosebna samopodoba 0,12 neznatna povezanost 

družinska samopodoba 0,55** srednja/zmerna povezanost 

emocionalna samopodoba 0,09 neznatna povezanost 

splošna samopodoba 0,12 neznatna povezanost 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Legenda: ** rezultat je statistično značilen na nivoju p < 0.001 

Zanimalo nas je, kakšna je povezanost med prevladujočim vzgojnim stilom anketiranca in 

različnimi področji samopodobe (glej Tabelo 4.9). Rezultati anket so pokazali, da je neznatna 

povezanost v večini področij samopodobe, razen pri družinski samopodobi, kjer je povezanost 

prevladujočega vzgojnega stila in družinske samopodobe srednja oziroma zmerna. To pomeni, 

da obstaja zmerna odvisnost med tem, kakšen vzgojni stil izberejo starši in družinsko 

samopodobo – torej, kako otroci, mladostniki vidijo svojo družino oziroma svoje starše ter 

svojo vlogo v njej.  Najslabša povezanost s prevladujočim vzgojnim stilom je z emocionalno 

samopodobo, kjer je korelacijski koeficient 0,09, kar pomeni, da obstaja neznatna povezanost 

oziroma zelo majhna povezanost med eno in drugo.  

 

 

                                                 
2 Interpretacija dobljenega Pearsonovega koeficienta korelacije: 0 – ni povezave, 0,01-0,19 – neznatna 

povezanost, 0,20-0,39 – nizka/šibka povezanost, 0,40-0,69 – srednja/zmerna povezanost, 0,70-0,89 – 

visoka/močna povezanost, 0,90-0,99 – zelo visoka/zelo močna povezanost, 1 – popolna (funkcijska) 

povezanost. 
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Tabela 4. 10: Povezanost vzgojnih stilov z različnimi področji samopodobe 

 vzgojni stil (Pearsonov koeficient korelacije) 

Področje samopodobe Permisivni Avtoritativni Avtoritarni 

akademska samopodoba -0,14 0,16 -0,02 

telesna samopodoba -0,06 0,12 -0,07 

medosebna samopodoba -0,1 0,14 -0,03 

družinska samopodoba 0,1 0,7** -0,4** 

emocionalna samopodoba -0,06 0,1 -0,2 

splošna samopodoba -0,08 0,2* -0,04 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Legenda: * rezultat je statistično značilen na nivoju p < 0.05; ** rezultat je statistično značilen 

na nivoju p < 0.001 

Prav tako pa nas zanima, kakšna je povezanost med posameznimi vzgojnimi stili anketirancev 

in različnimi področji samopodobe (glej Tabelo 4.10). Rezultati anket so pokazali, da so pri 

permisivnem vzgojnem stilu vsa področja samopodobe negativno neznatno povezane s 

permisivnim vzgojnim stilom staršev, razen družinska samopodoba, ki je pozitivno neznatno 

povezana s permisivnim vzgojnim stilom staršev. To, da je negativna povezava med različnimi 

področji samopodobe, pomeni, da je obratno sorazmerna povezanost, kar pomeni, da bolj kot 

je izrazit permisivni vzgojni stil, neznatno manjša so različna področja samopodobe, z izjemo 

emocionalne samopodobe. Pri emocionalni samopodobi pa obstaja neznatna povezanost s 

permisivnim vzgojnim stilom, kar pomeni, da bolj kot je permisivni vzgojni stil izražen, 

neznatno višja je  emocionalna samopodoba. 

Rezultati anket so pokazali, da so pri avtoritativnem vzgojnem stilu vsa področja samopodobe 

neznatno povezane z avtoritativnim vzgojnim stilom staršev, razen na področju splošne in 

družinske samopodobe. Rezultati so v tem primeru statistično značilni. Na področju splošne 

samopodobe gre za nizko oziroma šibko povezanost med samopodobo in avtoritativnim 

vzgojnim stilom. Pri družinski samopodobi gre za visoko oziroma močno povezanost med 

samopodobo in avtoritativnim vzgojnim stilom. To pomeni, da bolj kot je izrazit avtoritativen 

vzgojni stil, močno višja je družinska samopodoba.  

Rezultati anket so pokazali, da so pri avtoritarnem vzgojnem stilu vsa področja samopodobe 

negativno neznatno povezane z avtoritarnim vzgojnim stilom staršev, razen na področju 
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emocionalne in družinske samopodobe. Na področju emocionalne samopodobe gre za 

negativno nizko oziroma šibko povezanost med samopodobo in avtoritativnim vzgojnim stilom. 

Kar pomeni, bolj kot je izrazit avtoritarni vzgojni stil, šibko nižja je emocionalna samopodoba. 

Pri družinski samopodobi gre za negativno srednjo oziroma zmerno povezanost med 

samopodobo in avtoritarnim vzgojnim stilom. To pomeni, da bolj kot je izrazit avtoritaren 

vzgojni stil, zmerno nižja je družinska samopodoba. 

Svojo četrto hipotezo, da obstaja povezanost med različnimi področji samopodobe 

posameznika in vzgojnim stilom njegovih staršev, lahko delno potrdimo, vendar je ta 

povezanost neznatna oziroma obstaja šibka povezanost prevladujočega vzgojnega stila samo z 

družinsko samopodobo.  

 Raziskovalno vprašanje 8. Kako med seboj korelirajo različna področja samopodobe? 

Kateri področji samopodobe sta si med seboj najbolj povezani in kateri področji 

samopodobe najmanj? 

Tabela 4. 11: Povezanost med seboj različnimi področji samopodobe 

Koeficienti korelacij različnih področij samopodobe 

  Akademska Telesna Medosebna Družinska Emocionalna Splošna 

Akademska 1 0,39 0,46 0,27 0,46 0,52 

Telesna 0,39 1 0,62 0,34 0,62 0,79 

Medosebna 0,46 0,62 1 0,31 0,54 0,68 

Družinska 0,27 0,34 0,31 1 0,36 0,44 

Emocionalna 0,46 0,62 0,54 0,36 1 0,77 

Splošna 0,52 0,79 0,68 0,44 0,77 1 

VIR: Gregorin, anketa (2016) 

Med seboj prav tako korelirajo tudi različna področja samopodobe. Po dobljenih rezultatih smo 

ugotovili, katera področja samopodobe so si med seboj najbolj in katera najmanj povezana (glej 

tabelo 4.11). Večji kot je dobljeni Pearsonov koeficient, večja je korelacija med enim in drugim 

področjem in obratno, torej manjši kot je dobljeni koeficient, manjša je povezanost med enim 

in drugim. Iz Tabele 4.11, čeprav rezultati niso statistično značilni, lahko vidimo, da sta najbolj 

povezani telesna in splošna samopodoba. Torej, če ima nekdo visoko telesno samopodobo, ima 

posledično višjo tudi splošno samopodobo in obratno. Ko se človek dobro počuti v svoji koži, 

je tudi njegovo splošno počutje dobro. Takoj za telesno in splošno samopodobo sta močno 
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povezani tudi področji emocionalne in splošne samopodobe. Kako smo čustveno stabilni in 

kako čustveno reagiramo, je povezano z našim splošnim počutjem. Bolj kot znamo čustveno 

obvladovati tako pozitivna kot negativna čustva, boljše je naše splošno počutje oziroma naša 

splošna samopodoba in obratno. Govorimo torej o močni povezanosti med tema dvema 

področjema samopodobe. Prav tako, pa sta si med seboj povezani tudi področji telesne in 

medosebne samopodobe. Pri njima gre za srednjo oziroma zmerno povezanost. Če se 

mladostnik dobro počuti v svojem telesu, je telesno dobro pripravljen in ima o svojem telesu 

dobro, pozitivno mišljenje, se posledično tudi dobro počuti v svoji družbi oziroma pri 

ustvarjanju novih stikov in se na splošno dobro počuti v odnosu z drugimi. Najmanjšo 

povezanost oziroma šibko povezanost imata področje akademske in družinske samopodobe. 

Torej, če se v družini dobro razumemo, če imamo lepo mnenje o njej in svoji vlogi v njej, še ne 

pomeni, da bomo imeli tudi pozitivno mnenje o naših akademskih sposobnostih. Prav tako 

imata nizko oziroma šibko povezanost področji medosebne in družinske samopodobe. Ta šibka 

povezanost se nam zdi zanimiva, saj v sklopu medosebne samopodobe zajema tudi odnos s 

starši. Torej, če se dobro razumemo z vrstniki istega in nasprotnega spola, še ne pomeni, da se 

dobro razumemo tudi s svojimi straši oziroma imamo pozitiven odnos do svoje družine.  

Če odgovorimo na raziskovalno vprašanje, sta si med seboj najbolj povezani področji telesne 

in splošne samopodobe ter najmanj področji akademske in družinske samopodobe. Rezultati 

kažejo na to, da je pri mladostnikih telesna samopodoba glavni aspekt samopodobe na splošno. 

Razlog predvsem vidimo v tem, da je mladostništvo obdobje, ko pri mladostnikih na telesni 

ravni prihaja do velikih sprememb tako hormonskega kot nevrološkega delovanja. Takrat so 

tudi veliko bolj občutljivi na svoj zunanji videz in obenem dajejo videzu zelo velik pomen. 

 

4.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V raziskavi smo ugotavljali, kako je vzgojni stil staršev posameznika povezan z razvojem 

posameznikove samopodobe.  

Najprej nas je zanimalo, koliko je oseb, pri katerih prevladuje samo en vzgojni stil. Pri tem 

raziskovalnem vprašanju smo izhajali iz raziskave Peček Čuk in Lesarjeve (2009), ki sta 

navedli, da se moramo zavedati, da »čistih« vzgojnih stilov v praksi skorajda ni mogoče 
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zaslediti, in da je vseeno opazno, da se nekateri starši bolj nagibajo k določenemu vzgojnemu 

stilu, zato ta prevladuje. Potrdili smo ugotovitve njune raziskave, da čistih vzgojnih stilov, to je 

načinov vzgoje, ki bi sledili značilnostim izključno enega vzgojnega stila, praktično ni. Zato 

skozi celotno raziskavo govorimo o prevladujočem vzgojnem stilu in ne o pripadajočem. V tem 

okviru nas je zanimalo, koliko je anketirancev, pri katerih je zelo majhna razlika med 

pripadajočim enim vzgojnim stilom in pripadajočim drugim vzgojnim stilom. Največkrat se v 

vzgoji prepletata avtoritarni in avtoritativni vzgojni stil. Te dva vzgojna stila sta si med seboj 

zelo podobna, a obenem tudi zelo različna, zato velikokrat prihaja do prevladovanja obeh 

vzgojnih stilov, ali pa je razlika med njima majhna. Njuna skupna lastnost je predvsem 

avtoriteta, postavljanje meja otrokom, disciplina in spoštovanje postavljenih mej. Razlika pa se 

pojavi pri komunikaciji in sprejemanju otroka. Komunikacija pri avtoritarnem vzgojnem stilu, 

kot pravita Peček Čuk in Lesar (2009), je v večini enosmerna, medtem ko je pri avtoritativnem 

vzgojnem stilu komunikacija med otrokom in starši dvosmerna, kar pomeni, da starši slišijo 

svojega otroka, se o svojih odločitvah in drugih stvareh z njim tudi pogovarjajo. Zaradi take 

podobnosti med enim in drugim vzgojnim stilom verjamemo, da lahko pride do prevladovanja 

več kot enega vzgojnega stila ali pa celo do določitve napačnega prevladujočega vzgojnega 

stila. Rezultati so prav tako pokazali, da so med mladostniki tudi štirje anketiranci, pri katerih 

prevladujeta avtoritativni vzgojni stil in permisivni vzgojni stil oziroma prevladuje eden izmed 

njiju, razlika pri pridobljenih točkah, med enim in drugim pa je manjša ali enaka 3 točkam. Tudi 

ta vzgojna stila imata skupne lastnosti. Podobna sta si predvsem v sprejemanju svojega otroka. 

Kot navaja Wolf (2000)  je raziskavo na to temo opravil že Burns (1979, v Wolf, 2000, 27) je 

pokazal, da na stopnjo otrokove samopodobe vpliva starševo sprejemanje otroka, toplina ter 

pravilno ustaljena vzgoja. In ravno te lastnosti imata tako avtoritativni kot tudi permisivni 

vzgojni stil. Oba vzgojna stila poudarjata komunikacijo med staršem in otrokom ter sprejemanje 

otroka, razvijanje otrokovega potenciala. Razlikujeta pa se predvsem v tem, da pri 

avtoritativnem vzgojnem stilu ni popuščanja in da starši s takim vzgojnim stilom postavljajo 

razumne meje otrokom ter želijo, da otrok postavljene meje tudi spoštuje. Medtem ko pri 

permisivni vzgoji starši svojim otrokom ne postavljajo mej, ne postavljajo pravil in od otrok 

tudi ne pričakujejo, da se jih bodo držali. Vse je veliko bolj prepuščeno otrokom. Zaradi 

podobnosti med obema vzgojnima stiloma verjamemo, da lahko pride do prevladovanja več kot 

enega vzgojnega stila ali pa celo do določitve napačnega prevladujočega vzgojnega stila. 
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Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kateri vzgojni stil prevladuje pri 

anketirancih. Rezultati so pokazali, da pri 77 anketiranih mladostnikih prevladuje avtoritativen 

vzgojni stil. Z 29 anketiranci ji sledi avtoritarni vzgojni stil in s 5 anketiranimi mladostniki 

permisivni vzgojni stil. Predvidevamo, da avtoritativen vzgojni stil prevladuje predvsem zaradi 

njegovih pozitivnih rezultatih na otroka. Vsak starš pa si za otroka želi samo najboljše. Danes 

tudi mediji veliko poudarjajo pomembnost izbire primerne vzgoje in vpliv le-te na razvoj 

otrokove osebnosti. Tudi Kompare (2011) je povedal, da z avtoritativnim vzgojnim stilom starši 

z veliko večjo verjetnostjo dosežejo tisto, česar pri preostalih dveh vzgojnih stilih ne morejo in 

to so spodbujanje odgovornosti, notranje motiviranega delovanja, zmanjševanje odvisnosti od 

vzgojitelja, potreba po zunanjem vrednotenju, razvijanje osebne moči, izboljševanje 

posameznikove samozavesti, razvijanje zmožnosti odločanja, odgovorno vedenje in spretnost 

upravljanja samega sebe, zmožnost sklepanja kompromisov, pogajanja, sodelovanja in 

spoštovanja potreb drugih. Torej je to vzgojni stil, ki je najbolj priporočljiv, če želimo, da se 

naš otrok razvije v osebo, ki jo opisuje Kompare. Lahko torej potrdimo hipotezo, da med 

mladostniki prevladuje avtoritativni vzgojni stil staršev, saj se to potrdi pri največjem številu 

anketirancev (69,37 %). Prej našteti možni razlogi, zakaj prevladuje avtoritativni vzgojni stil, 

so verjetno razlog tudi za prenos vzgoje oziroma prenos vzgojnega vzorca. Razlog vidimo v 

tem, da vsak ponovi vzgojni vzorec svojih staršev pri svojih otrocih. To meni, da tako, kot smo 

bili sami vzgojeni in kako smo bili sami deležni neke vzgoje, tako bomo verjetno tudi mi sami 

vzgajali svoje otoke, čeprav včasih tega ne želimo. Peček Čuk in Lesar (2009) pravita, da je to, 

kakšen vzgojni stil uporabljamo ali zagovarjamo, odvisno od naših stališč in razumevanja cele 

vrste elementov, ki zadevajo vzgojo otroka in vlogo starša pri tem. Prav tako pa pravita tudi, da 

nekateri definirajo vzgojo z vidika opisa metod in aktivnosti, s katerimi želijo doseči vzgojni 

cilj, drugi z vidika tega, katere cilje, vrednote, lastnosti posameznika želimo razviti v vzgojo. 

Torej, če povzamemo, vzgojni stil izberemo na podlagi naših prepričanj in stališč, in ravno ta 

prepričanja in stališča se razvijejo v procesu naše vzgoje. Zato po navadi vzgajamo svoje otroke 

v podobnem vzgojnem stilu, kot smo bili vzgajani mi sami. 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, kateri vzgojni stil prevladuje pri starših deklet in kateri pri 

starših fantov, so rezultati pokazali, da pri dekletih v 70 % prevladuje avtoritativni vzgojni stil 

in pri fantih prav tako v 65 % prevladuje avtoritativni vzgojni stil. Rezultati so tako pokazali, 

da pri 111 anketiranih mladostnikih ne obstaja razlika pri izbiri vzgojnega stila med dekleti in 

fanti. Potrebno pa je tudi poudariti, da je procentualno nekoliko več permisivne vzgoje pri fantih 
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kot pri dekletih. Že v poglavju Rezultati smo to utemeljili kot verjetnost, da se več fantov kot 

deklet vzgaja v tem vzgojnem stilu, verjetno zato, ker fantje predstavljajo v družini 

prestolonaslednika, nekoga, ki bo nosil naprej priimek in nekoga, za katerega bo zanj v mladosti 

skrbela njegova mama, pozneje pa njegova žena.  

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo raziskali, kako visoka oziroma nizka so različna 

področja samopodobe pri različnih vzgojnih stilih. Začeli smo s permisivnim vzgojnim stilom. 

Rezultat ankete kaže, da ima največ anketiranih oseb, pri katerih prevladuje permisivni vzgojni 

stil, doseženih najvišje število točk na področju čustvene samopodobe (23 %), medtem ko je 

akademska samopodoba s 6 % dosegla najnižje število točk pri anketiranih osebah s 

prevladujočim permisivnim vzgojnim stilom. Če izhajamo iz raziskave Peček Čuk in Lesarjeve 

(2009), lahko vzroke za takšen rezultat iščemo v tem, da starši otrok agresivno vedenje 

razlagajo kot posledico otrokovega notranjega nemira. Temu primerno starši otroka ne obsojajo 

ob neprimernem vedenju, temveč naj bi ustvarjali možnosti pogovora o problemih in potrebah. 

To naj bi otroku pripomoglo k večji odločnosti pri vedenju in k ustavitvi neustreznega vedenja. 

Kompare (2009) pa pravi, da ravno čustvena samopodoba temelji na obvladovanju tako 

pozitivnih kot negativnih čustev. Torej starši s permisivnim vzgojnim stilom otrokova tako 

pozitivna kot negativna čustva sprejemajo, spodbujajo, tako da jih otrok izraža in poskuša 

razumeti tudi njihov izvor. Zato menimo, da je ravno to področje pri permisivnem vzgojnem 

stilu najvišje. Kot navaja Wolf (2000) je raziskavo na to temo opravil že Dombusch (1987, v 

Wolf, 2000, 29) je ugotovil, da so otroci staršev z avtoritarnim in permisivnim vzgojnim stilom 

manj uspešni v šoli kot otroci staršev z avtoritativnim vzgojnim stilom. Če se osredotočimo še 

na akademsko samopodobo, ki je pri permisivnem starševskem vzgojnem stilu najmanj 

izražena. Razlog za nizko akademsko samopodobo vidimo v tem, da starši svojim otrokom ne 

postavljajo meja in kontrole. Kot pravita Peček Čuk in Lesar (2009), permisivni vzgojni stil 

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 in minimalno starševo 

moč in kontrolo nad njim. Mladostniki pa v adolescenčnem obdobju same šole in šolskih 

dosežkov ne postavljajo na prvo mesto, zato brez kontrole staršev težje dosežejo visoko stopnjo 

akademske samopodobe oziroma želen akademski cilj. Nadaljevali smo z avtoritativnim 

vzgojnim stilom, pri katerem so rezultati pokazali, da je najvišje število točk na področju 

družinske samopodobe (24 %) in najnižje doseženo število točk na področju telesne 
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samopodobe (14 %). Menimo, da je razlog, zakaj je doseženo najvišje število točk ravno na 

področju družinske samopodobe, v tem, da starši razumejo svoje otroke in jih prav tako 

sprejemajo take, kakršne so. Posledično tudi mladostniki sprejemajo in spoštujejo svoje starše. 

Tudi Peček Čuk in Lesar (2009) sta povedali, da pri avtoritativnem vzgojnem stilu starši 

postavljajo meje, vendar jih postavljajo smiselno in utemeljeno, nikoli pa ne ponižujoče. Zato 

včasih delujejo avtoritarno in nedemokratično, saj vztrajajo pri tem, da otrok postavljene meje 

spoštuje. Pri tem vztrajanju pa meje in pravila postavljajo in hkrati spreminjajo glede na otrokov 

razvoj, zrelost, stopnjo samostojnosti, sposobnosti. To so razlogi, da mladostniki spoštujejo 

svoje starše, imajo o njih oblikovano dobro mnenje in posledično sami tudi visoko družinsko 

samopodobo. Zakaj pa je ravno pri avtoritativnem vzgojnem stilu najnižje število točk doseženo 

na področju telesne samopodobe? Po Kobal Grumovi (2000) lahko razloge iščemo v 

mladostništvu, obdobju, ki obsega korenite spremembe v telesnem razvoju in vpliva tudi na 

mladostnikovo telesno samopodobo. Ta se ne oblikuje le na podlagi mladostnikovih zaznav in 

doživljanj telesnih sprememb, temveč tudi na osnovi bolj ali manj stereotipnih odzivov drugih 

oseb na njegov spreminjajoči se zunanji videz. Če je oblikovanje telesne samopodobe moteno, 

se posledično tudi splošna samopodoba in samospoštovanje ne moreta ustrezno razviti. Ker se 

v samem avtoritativnem vzgojnem stilu ne pogovarjajo veliko o telesnem videzu, je verjetnost, 

da si bo mladostnik zaradi napačnih predstav in napačnih informacij iz medijev o idealnem 

telesnem videzu, oblikoval nizko telesno samopodobo. Pri avtoritarnem vzgojnem stilu pa so 

rezultati pokazali, da je najvišje doseženo število točk na področju akademske samopodobe 

(22%) in najnižje doseženo število točk na področju družinske samopodobe. Razlog, zakaj je 

doseženo najvišje število točk ravno na področju akademske samopodobe, vidimo v tem, da so 

za avtoritarni vzgojni stil značilni red, disciplina, postavljanje meja in prisila otroka, da doseže 

želene cilje svojih staršev. Kompare (2011) pravi, da avtoritarna vzgoja temelji na otrokovem 

podrejanju staršem. Pri takšni vzgoji so v ospredju zahteve staršev in pričakuje se, da jih bo 

otrok izpolnjeval – včasih celo brez spraševanja in kritične presoje v lastno škodo. Zahteve 

staršev do otroka so visoke, raven sprejemanja otroka pa je nizka. Takšni starši si pogosto želijo, 

da bi njihov otrok čim hitreje odrasel in postal podoben njim – dozorel. Velikokrat so ravno te 

zahteve staršev visoke na akademskem področju, zato mladostniki s takim vzgojnim stilom 

dosegajo visoke akademske rezultate in posledično imajo visoko akademsko samopodobo. 

Razlog, zakaj je ravno družinska samopodoba dosega najnižje število točk pri avtoritarnem 

vzgojnem stilu, vidimo v tem, da taki starši ne upoštevajo želja in potreb svojih otrok. Peček 

Čuk in Lesar (2009) pravita, da starši z avtoritarnim vzgojnim stilom izhajajo iz prepričanja, da 
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je s postavljenimi pravili vedenja in nepopustljivostjo pri uresničevanju le-teh ter s 

kaznovanjem in nagrajevanjem mogoče doseči želeno vedenje, za katerega postavljajo merila 

starši. Komunikacija med starši in otrokom je večinoma enosmerna. Starši so poklicani, da 

posredujejo informacije in opredelijo primerne vzorce vedenja (moralne norme), otrok pa jim 

mora slediti. Zaradi takih prepričanj staršev, otrok ki je deležen avtoritarne vzgoje, ne more 

vzpostaviti visoke družinske samopodobe. Kot pravita Kompare in Stražišar (2011), pa se v 

družini zadovoljijo potrebe po varnosti, ljubezni in sprejetosti, razvoju, samostojnosti in tudi 

po samozavesti. Družina je za posameznika najpomembnejša skupina, saj ga tisto, kar se zgodi 

v družini (dogodki, odnosi, čustva itd.), lahko trajno zaznamuje. Če povzamemo, lahko 

poudarimo, da je višina mladostnikove samopodobe na različnih področjih res odvisna od 

izbora vzgojnega stila staršev. 

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, pri katerem prevladujočem vzgojnem stilu 

staršev je splošna samopodoba posameznika najvišja. Rezultati anket so pokazali, da je največje 

število doseženih točk na področju splošne samopodobe pri anketirancih, pri katerih prevladuje 

permisivni vzgojni stil (60 %). Tukaj je potrebno poudariti, da je bilo v tej kategoriji malo 

anketirancev in da so lahko rezultati ankete podvrženi naključju. S 55,8 % ji sledijo anketiranci, 

pri katerih prevladuje avtoritativen vzgojni stil in nazadnje z 41,4 % anketiranci, pri katerih 

prevladuje avtoritarni vzgojni stil. Kobal Grum (2003) je samopodobo definirala kot množico 

odnosov, ki jih posameznik – zavestno ali nezavedno – vzpostavlja do samega sebe. V te odnose 

s samim seboj vstopa postopoma, s pomočjo predstav, občutij, vrednotenj, ocen samega sebe, 

svojih tipičnih socialnih naravnanosti in ravnanj, ki jih najprej prek prvotnega objekta, tj. 

matere, nato prek širšega družbenega okolja razvija že od rojstva dalje. Področje splošne 

samopodobe je skupek večjih področij samopodobe, kot so akademska, emocionalna, 

medosebna in telesna samopodoba. Da je splošna samopodoba najvišja ravno pri 

prevladujočem permisivnem vzgojnem stilu, sklepamo zato, ker starši s takim vzgojnim stilom 

podpirajo vse potenciale svojega otroka. Tudi Peček Čuk in Lesar (2009) pravita, da z drugim 

vzgojnim stilom ne damo otrokom takih možnosti, da se razvijejo tako, kot bi se lahko, oziroma 

da zatiramo in omejimo njihove potenciale in interese. Vzgoja je tako omejevanje in izvajanje 

pritiska nad otrokom, namesto da bi bila omogočanje igre, vznemirjenja, zadovoljstva in 

veselja. Namesto da otroku predajamo goro informacij, bi se morali osredotočiti na to, česa je 

otrok sposoben in kaj ga zanima. Namesto da izhajamo iz tega, kar je zunaj otroka (npr. 

sposobnosti, ki se zdijo odraslim pomembne), je potrebno izhajati iz tega, kar je že dano v 
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otroku, iz njegovih potencialov. Torej ta vzgojni stil podpira otrokov potencial in taki starši 

želijo, da se kar se da najbolje to tudi razvija pri otroku, zato menimo, da imajo mladostniki, 

pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil, posledično doseženo višje število točk na 

področju splošne samopodobe. Zato lahko našo drugo hipotezo, ki pravi, da je najvišja splošna 

samopodoba posameznika pri avtoritativnem vzgojnem stilu staršev, zavržemo. Kljub temu pa 

vseeno vidimo, da je tudi pri osebah z avtoritativnim vzgojnim stilom, splošna samopodoba 

visoka (55,80 %). Da je doseženo najvišje število točk na področju splošne samopodobe ravno 

pri avtoritativnem vzgojnem stilu, smo sklepali zato, ker naj bi bil ta vzgojni stil najprimernejši 

in najbolj priporočljiv za starše. S tem vzgojnim stilom naj bi pri otrocih dosegli, da bi se razvila 

čim višja splošna samopodoba. Tako pravi tudi Kompare (2011), da s tem vzgojnim stilom 

starši z veliko večjo verjetnostjo dosežejo tisto, česar pri preostalih dveh vzgojnih stilih niso 

mogli in to so spodbujanje odgovornosti, notranje motivirano delovanje, zmanjševanje 

odvisnosti od vzgojitelja, potrebe po zunanjem vrednotenju, razvijanje osebne moči, 

izboljševanje posameznikove samozavesti, razvijanje zmožnosti odločanja, odgovorno vedenje 

in spretnost upravljanja samega sebe, zmožnost sklepanja kompromisov, pogajanja, 

sodelovanja in spoštovanja potreb drugih. Vse lastnosti, ki so potrebne za razvoj visoke splošne 

samopodobe. 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, pri katerem prevladujočem vzgojnem stilu 

je splošna samopodoba najnižja. Rezultati so pokazali, da je najnižje število točk na področju 

splošne samopodobe dosegel prevladujoč avtoritarni vzgojni stil (20,7 %). S tem lahko tudi 

potrdimo našo tretjo hipotezo, ki pravi, da je najnižja splošna samopodoba pri prevladujočem 

avtoritarnem vzgojnem stilu. To smo sklepali zato, ker je za ta vzgojni stil značilna majhna 

mera komunikacije oziroma enosmerna komunikacija med staršem in otrokom, majhna mera 

sprejemanja otroka. Tudi Peček Čuk in Lesar (2009) pravita, da starši, ki danes zagovarjajo 

takšno vzgojo, izhajajo iz prepričanja, da je s postavljenimi pravili vedenja in nepopustljivostjo 

pri uresničevanju le-teh ter s kaznovanjem in nagrajevanjem mogoče doseči želeno vedenje, za 

katerega postavljajo merila starši. Komunikacija med staršem in otrokom je večidel enosmerna. 

Starši so poklicani, da posredujejo informacije in opredelijo primerne vzorce vedenja (moralne 

norme), otrok pa jim mora slediti. Ob taki vzgoji in takem sprejemanju otroka je manj verjetno, 

da se bo razvila visoka splošna samopodoba.  

S sedmim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, ali obstaja povezanost med različnimi 

področji samopodobe posameznika in vzgojnim stilom njegovih staršev. Rezultati anket so 
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pokazali, da obstaja neznatna povezanost v večini področij samopodobe, razen pri družinski 

samopodobi, kjer je povezanost prevladujočega vzgojnega stila in družinske samopodobe 

srednja oziroma zmerna. To pomeni, da obstaja zmerna odvisnost med tem, kakšen vzgojni stil 

izberejo starši, in družinsko samopodobo – torej kako otroci, mladostniki vidijo svojo družino 

oziroma svoje starše ter svojo vlogo v njej.  Najslabša povezanost s prevladujočim vzgojnim 

stilom je z emocionalno samopodobo, kjer je korelacijski koeficient 0,09, kar pomeni, da 

obstaja neznatna povezanost oziroma zelo mala povezanost med eno in drugo. Zdelo se nam je 

zanimivo, da je ravno na področju emocionalne samopodobe povezanost najmanjša, saj je bilo 

pri prejšnjih raziskovalnih vprašanjih področje emocionalne samopodobe najvišje pri 

permisivnem vzgojnem stilu. Zato smo preverili povezanost različnih področij samopodobe s 

posameznimi tremi vzgojnimi stili. Rezultat je pokazal, da so pri permisivnem vzgojnem stilu 

vsa področja samopodobe negativno neznatno povezana s permisivnim vzgojnim stilom 

staršev, razen družinska samopodoba, ki je pozitivno neznatno povezana s permisivnim 

vzgojnim stilom staršev. Torej pri permisivnem vzgojnem stilu obstaja negativna neznatna 

povezanost. Ker pa je bil vzorec majhen, težko posplošujemo na celotno populacijo. Pri 

avtoritativnem vzgojnem stilu so rezultati pokazali, da so pri tem vzgojnem stilu vsa področja 

samopodobe neznatno povezana z avtoritativnim vzgojnim stilom staršev, razen na področju 

splošne in družinske samopodobe. Na področju splošne samopodobe gre za nizko oziroma 

šibko povezanost med samopodobo in avtoritativnim vzgojnim stilom. Pri družinski 

samopodobi pa obstaja visoka oziroma močna povezanost med samopodobo in avtoritativnim 

vzgojnim stilom. To pomeni, da bolj kot je izrazit avtoritativen vzgojni stil, višja je družinska 

samopodoba. Tak rezultat smo pričakovali, saj smo že pri prejšnjih raziskovalnih vprašanjih 

videli, da je področje družinske samopodobe pri mladostnikih z avtoritativnim vzgojnim stilom 

visoko in tudi tukaj vidimo, da obstaja močna povezanost med enim in drugim. Peček Čuk in 

Lesar (2009) pravita, da gre za stil, ki izhaja iz drugačnega razumevanja otrokove narave ter 

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

določajo. Starši tako ne samo, da vidijo vlogo starši–otrok, ampak vidijo otroka kot celoto, ga 

sprejemajo kot celoto in poskušajo razumeti njegov razvoj. Ker starši spoštujejo svoje otroke, 

jih podpirajo, imajo otroci jasno opredeljeno svojo vlogo v družini in jo zato spoštujejo, se v 

njej počutijo varno, kar veča družinsko samopodobo in ravno zato lahko govorimo o 

povezanosti le-teh. Medtem ko so pri prevladujočem avtoritarnem vzgojnem stilu rezultati 

anket pokazali, da so vsa področja samopodobe negativno neznatno povezana z avtoritarnem 

vzgojnim stilom staršev, razen na področju emocionalne in družinske samopodobe. Na 
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področju emocionalne samopodobe obstaja negativna povezanost med samopodobo in 

avtoritativnim vzgojnim stilom. To pomeni, da bolj kot je izrazit avtoritarni vzgojni stil, nižja 

je emocionalna samopodoba. Pri družinski samopodobi gre za negativno srednjo oziroma 

zmerno povezanost med samopodobo in avtoritarnim vzgojnim stilom. To pomeni, da bolj kot 

je izrazit avtoritaren vzgojni stil, zmerno nižja je družinska samopodoba. To, da je srednja 

oziroma zmerna povezanost z družinsko samopodobo, smo pričakovali, saj otroci, ki so deležni 

avtoritarne vzgoje, vidijo svoje starše kot avtoriteto, ki ji ne smejo oporekati. Peček Čuk in 

Lesar (2009) sta povedali, da se taka vzgoja otrokom običajno predstavlja kot trdna, 

tradicionalna, včasih celo večna in predvsem kot norme, o katerih se ne razpravlja. Ta vzgojni 

stil usmerja ne le moralno, temveč tudi druge oblike vzgoje. Zato mladostniki ne vidijo svoje 

družine kot varnega okolja, kjer bo razumljen, za kar lahko razumemo, zakaj obstaja negativna 

srednja povezanost – torej bolj kot bo izrazit avtoritarni vzgojni stil, manjša bo družinska 

samopodoba. Našo zadnjo oziroma četrto hipotezo, da obstaja povezanost med različnimi 

področji samopodobe in prevladujočim vzgojnim stilom, lahko potrdimo, saj povezava obstaja, 

čeprav je zelo šibka. Ugotovitve se skladajo z ugotovitvami Veljića (2006), ki pravi, da ima 

vzgoja zelo velik vpliv na otrokovo samopodobo. Vlogo staršev otrok sprejema različno. 

Otroštvo je za vsakogar izmed nas neponovljiv čas pridobivanja raznolikih in bogatih izkušenj 

in vsako preživeto čustvo, tako strah kot tudi veselje, ima korenine v našem otroštvu in je skoraj 

vedno povezano s tem, kako so se reševali družinski konflikti v družini, iz katere prihajamo. Ta 

model ravnanj, ki je bil prisoten v lastnem otroštvu vsakega starša, se prenaša v novo družino. 

Prav tako so različne raziskave pokazale, da obstaja povezanost med enim in drugim. Kot 

navaja Wolf (2000) sta raziskave na to temo opravila že Enright in Ruzicka (1989, v Wolf, 

2000, 27) sta ugotovila, da starševo sprejemanje svojega otroka ter izvrševanje določenih pravil, 

povečuje otrokovo samozavest. Natančneje, ugotovila sta, da obstaja pozitivna povezava med 

otrokovo samopodobo in materino razlago, zakaj je otroka kaznovala in tak vzgojni stil 

imenujemo avtoritativni vzgojni stil. Do podobnih ugotovitev sta kot navaja Wolf (2000) prišla 

tudi Morviz in Motta (1992, v Wolf, 2000, 27), ki sta pokazala, da je stopnja samozavesti otroka 

močno povezana s tem, kako jih starši sprejemajo. Wolf (2000) prav tako navaja, da je Maccoby 

(1980, v Wolf, 2000, 28) raziskal koncept vpliva vzgojnih stilov na otrokov razvoj. Ugotovil 

je, da so otroci, ki so bili deležni avtoritativne vzgoje, neodvisni, prevzemajo pobudo v 

kognitivnem in družbenem področju življenja, so odgovorni, znajo kontrolirati agresijo, imajo 

visoko samospoštovanje in visoko stopnjo samopodobe. 
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Na osmo raziskovalno vprašanje, kako med seboj korelirajo različna področja samopodobe in 

kateri področji samopodobe sta med seboj najbolj povezani in kateri področji samopodobe 

najmanj, so rezultati anket pokazali, da so različna področja samopodobe med seboj bolj ali 

manj povezana. Ugotovili smo, da sta med seboj najbolj povezani telesna in splošna 

samopodoba. Razlog je verjetno v tem, da je telesna samopodoba pomemben del splošne 

samopodobe, predvsem v obdobju mladostništva. Ko se človek dobro počuti v svoji koži, je 

tudi njegovo splošno počutje posledično dobro, saj danes ob takem medijskem pritisku damo 

ljudje na svoj zunanji videz veliko, še posebej pa to velja za mladostnike. Tudi Kompare in 

Stražišar (2009) pravita, da se s telesno samopodobo mladostniki zelo veliko ukvarjajo, saj se 

takrat le-ta zelo hitro spreminja in so telesne značilnosti v središču lastnega in medsebojnega 

vrednotenja: pri dekletih je pomembnejši videz, pri fantih pa sposobnosti, moč, spretnost. Takoj 

za telesno in splošno samopodobo sta močno povezani tudi področji emocionalne in splošne 

samopodobe. Zopet je lahko prvi razlog v tem, da je področje emocionalne samopodobe del 

splošne samopodobe. Kako čustveno stabilni smo in kako čustveno reagiramo, je povezano z 

našim splošnim počutjem. Bolj kot znamo čustveno obvladovati tako pozitivna kot negativna 

čustva, boljše je naše splošno počutje oziroma naša splošna samopodoba in obratno. Največkrat 

je naše splošno počutje povezano z našimi čustvi. Torej, če se mi slabo počutimo, bodo tudi 

naša čustva negativna, izražali bomo nezadovoljstvo, željo po nečem drugem in podobno. Velja 

tudi obratno, če bo naše splošno počutje dobro, bodo tudi naša čustva pozitivna, vesela in bolje 

bomo znali čustva tudi izkazovati, kar predstavlja našo emocionalno samopodobo. Govorimo 

torej o močni povezanosti med tema dvema področjema samopodobe. Prav tako pa sta si med 

seboj povezani tudi področji telesne in medosebne samopodobe. Pri njima gre za srednjo 

oziroma zmerno povezanost. Če se mladostnik dobro počuti v svojem telesu, je telesno dobro 

pripravljen in ima o svojem telesu dobro, pozitivno mišljenje, se posledično tudi dobro počuti 

v svoji družbi oziroma pri ustvarjanju novih stikov in se na splošno dobro počuti v odnosu z 

drugimi. To razumemo tudi zato, kot smo že omenili, da je mladostniku v tem obdobju zelo 

pomemben zunanji videz in glede na to, kako se počuti v svoji koži, tako je posledično tudi 

samozavesten v družbi vrstnikov istega in nasprotnega spola. Če se neki mladostnik slabo 

počuti v svoji koži, zase misli, da ni lep, bo posledično tudi njegova medosebna samopodoba 

manjša, saj se bo slabo počutil in posledično mogoče težje pristopil do osebe nasprotnega spola, 

kar bo seveda v njem vzbudilo negativna čustva in nenazadnje za prihodnjič negativno 

medosebno samopodobo. Najmanjšo povezanost oziroma šibko povezanost imata področji 

akademske in družinske samopodobe. Če se v družini dobro razumemo, če imamo lepo mnenje 
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o njej in svoji vlogi v njej, še ne pomeni, da bomo imeli tudi pozitivno mnenje o naših 

akademskih sposobnostih oziroma, če bomo imeli slabo mnenje o družini oziroma o naši vlogi 

v njej, še ne pomeni, da bo tudi naša akademska samopodoba nizka. To se je pokazalo tudi pri 

naši raziskavi, kjer je bila najvišja akademska samopodoba ravno pri avtoritarnem vzgojnem 

stilu. To si lahko razlagamo kot pomembnost prisile staršev, pri ustvarjanju mladostnikove 

akademske samopodobe, obenem pa le-ta slabi družinsko samopodobo. Prav tako imata nizko 

oziroma šibko povezanost področji medosebne in družinske samopodobe. Tudi ta šibka 

povezanost se nam zdi zanimiva, saj v sklopu medosebne samopodobe zajema tudi odnos s 

starši. Lahko pa to tudi drugače razumemo, torej, če se dobro razumemo z vrstniki istega in 

nasprotnega spola, še ne pomeni, da se dobro razumemo tudi s svojimi straši oziroma imamo 

pozitiven odnos do svoje družine in posledično visoko družinsko samopodobo. Če vse skupaj 

povzamemo, lahko rečemo, da obstaja tako šibka kot močna povezanost med različnimi 

področji samopodobe in da sta si med seboj najbolj povezani področji telesne in splošne 

samopodobe ter najmanj področji akademske in družinske samopodobe.  

 

 

5. ZAKLJUČEK 

 

 

Cilj mojega diplomskega dela je bil raziskati, ali obstaja povezava med vzgojnim stilom staršev 

ter samopodobo njihovih otrok oziroma mladostnikov.  

V teoretičnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da je mladostništvo prehod iz sveta 

otroštva v svet odraslih, ki ga večini uspe izpeljati gladko in brez hujših pretresov. Braconnier 

(2001) pravi, da čeprav je to obdobje življenja polno novih potreb, nenadnih silnih želja in 

vznemirljivih izkušenj, ga nujno spremljajo tudi dvomi, negotovosti in tveganja, neločljivo 

povezana z velikim številom novosti. Pod vplivom nagonov in poželenj, ki vznikajo zaradi 

številnih telesnih in duševnih sprememb, se namreč razmeroma mirno obdobje otroštva 

končuje, saj ga zamenja vrsta sprememb in novih spoznanj, ki bodo mladostniku omogočila 

spoznavanje sebe in odnosov z drugimi, kar vpliva tudi na njegovo samopodobo. Ko bo spet 
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našel ravnovesje, bo sposoben kar najbolje in kar najbolj v skladu s svojimi željami obvladovati 

svoje življenje prihodnjega odraslega. 

Vzgoja in vzgojni stil staršev vpliva na posameznikovo vedenje in doživljanje na različne 

načine. Eden izmed sestavnih delov posameznikove osebnosti, ki je v veliki meri podvržen 

vzgoji, je samopodoba. 

Z raziskavo smo ugotovili, da pri 15 % anketirancev prevladuje več kot samo en vzgojni stil. 

Največ je bilo tistih, pri katerih prevladujeta avtoritarni in avtoritativni vzgojni stil. Prav tako 

smo ugotovili, da je med anketiranci prevladujoč avtoritativni vzgojni stil. Prav tako smo 

ugotovili, da razlike pri izbiri vzgojnega stila med spoloma ni, saj pri obeh, tako pri fantih kot 

dekletih, prevladuje avtoritativni vzgojni stil. Z raziskavo smo ugotovili, da pri anketirancih, 

pri katerih prevladuje permisivni vzgojni stil, imajo te osebe najvišjo čustveno samopodobo, 

najnižjo pa akademsko samopodobo. Pri osebah s prevladujočim avtoritativnim vzgojnim 

stilom se je izkazalo, da imajo osebe najvišjo družinsko in najnižjo telesno samopodobo. Pri 

osebah s prevladujočim avtoritarnim vzgojnim stilom, pa imajo osebe najvišjo akademsko ter 

najnižjo družinsko samopodobo. Prav tako je raziskava pokazala, da je pri prevladujočem 

permisivnem vzgojnem stilu stopnja splošne samopodobe najvišja, pri avtoritarnem vzgojnem 

stilu pa je splošna samopodoba najnižja. Cilj naše naloge je bil raziskati, ali obstaja povezava 

med prevladujočim vzgojnim stilom in različnimi področji samopodobe. Naše ugotovitve so 

bile, da obstaja neznatna povezava med prevladujočim vzgojnim stilom in različnimi področji 

samopodobe, razen na področju družinske samopodobe, kjer je povezava s prevladujočim 

vzgojnim stilom zmerna. Nenazadnje nas je tudi zanimalo, kako med seboj korelirajo različna 

področja samopodobe. Kateri področji samopodobe sta med seboj najbolj povezani in kateri 

področji samopodobe najmanj. Z raziskavo smo ugotovili, da so si področja samopodobe med 

seboj povezana, najbolj med njimi pa splošna in telesna samopodoba ter najmanj družinska in 

akademska samopodoba.  

Če povzamemo ugotovitve empiričnega in teoretskega dela, lahko rečemo, da vzgoja in vzgojni 

stili vplivajo na razvoj posameznikove samopodobe na njenih različnih področjih. Največji 

vpliv imajo na družinsko samopodobo posameznika, ki je zelo pomembna, saj je ravno ta zelo 

pomembna pri ustvarjanju naše družine. Na oblikovanje samopodobe pa lahko poleg staršev 

vpliva tudi okolica, vrstniki, izobraževalne ustanove in v veliki meri tudi mediji.  
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Ob koncu diplomske naloge lahko dodamo, da je pomembno, kako vzgajamo svojega otroka, 

kako in koliko z njim komuniciramo ter koliko naklonjenosti, nežnosti in razumevanja 

pokažemo. Skupek vsega tega pa je zdrav in samozavesten mladostnik, ki je pripravljen na 

življenje.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljen/a! 

Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer psihosocialna 

pomoč in pripravljam diplomsko delo na temo vpliv vzgojnih stilov staršev na razvoj 

samopodobe pri mladostniku. Prosim za vašo pomoč. Vprašalnik je anonimen. Že vnaprej se 

zahvaljujem za sodelovanje. 

Spol:    M     Ž 

Starost:  _____ 

Izobrazba:   osnovna šola    srednja šola    višja šola     visoka šola/univerza       več 

 

I. DEL: Vprašalnik o vzgoji – določitev vzgojnega stila 

 

Pred vami je skupina trditev, ki jih boste ocenjevali glede na to, kako značilne so za vas. 

Vprašalnik se nanaša na celotno obdobje vašega odraščanja. Nanje odgovarjate tako, da 

obkrožite eno od petih številk, v skladu z spodnjo lestvico: 

1 – se popolnoma ne strinjam 

2 – se ne strinjam 

3 – niti se strinjam niti se ne strinjam 

4 – se strinjam 

5 – se popolnoma strinjam 

 

1. Ko sem odraščal/a so bili moji starši mnenja, da ima otrok v urejenem domu enake pravice 

kot jih imajo starši. 

1    2   3   4   5 

 

2. Četudi se nisem strinjal/a s svojimi starši, sem moral/a storiti to kar so želeli, saj so mislili 

da je to za nas najboljše. 

1    2   3   4   5 

 

3. Vedno, ko so mi starši naročili naj nekaj storim, so od mene pričakovali da bom to storil/a 

takoj in brez kakršnihkoli vprašanj. 

1    2   3   4   5 

 

4. Ob postavitvi meja in pravil so se starši z menoj pogovorili in utemeljili njihove razloge. 

1    2   3   4   5 

 



 

 

 

5. Moji starši so vedno spodbujali pogovor in utemeljitev pravil kadarkoli sem čutil/a, da niso 

bila razumna. 

1    2   3   4   5 

 

6. Moji starši so me vedno pustili, da se svobodno odločam in delam kar hočem, četudi se z 

mojim vedenjem niso strinjali. 

1    2   3   4   5 

 

7. Svojih staršev nikoli nisem smel/a spraševati po razlogih za njuno odločitev. 

1    2   3   4   5 

 

8. Moji starši so usmerjali aktivnosti in odločitve otrok z razumom in disciplino. 

1    2   3   4   5 

 

9. Moji starši so mnenja, da je potrebno več prisilnih vzgojnih ukrepov, da bi se otrok obnašal 

tako kot bi se moral. 

1    2   3   4   5 

 

10. Moji starši so mnenja, da otroci ne rabijo upoštevati pravil samo zato, ker jih je nekdo z 

avtoriteto postavil. 

1    2   3   4   5 

 

11. Vem kaj od mene v moji družini pričakujejo moji starši, obenem pa vem, da se o tem lahko 

pogovorimo, ko menim, da njihova pričakovanja niso realna. 

1    2   3   4   5 

 

12. Moji starši so mnenja, da pametni starši naučijo svoje otroke že v zgodnjem otroštvu, kdo 

ima avtoriteto v družini.  

1    2   3   4   5 

 

13. Skozi moje odraščanje sem redko dobil/a navodila v zvezi z mojim pričakovanim vedenjem. 

1    2   3   4   5 

 

14. Večino svojega odraščana sta moja starša sprejemala odločitve, ki so bile všeč meni, četudi 

njima niso bila. 

1    2   3   4   5 

 

15.  Skozi moje odraščanje sem vseskozi dobival/a napotke na objektiven in racionalen način s 

strani svojih staršev. 

1    2   3   4   5 

 

16. Vsakič, ko se nisem strinjal/a s svojimi starši sta se razjezila. 

1    2   3   4   5 

 

17. Moji starši so mnenja, da bi bilo veliko manj družbenih problemov, če starši pri otrokovem 

obnašanju ne bi omejevali njegovih želja, aktivnosti in njihovih odločitev. 

1    2   3   4   5 



 

 

 

 

18. Skozi svoje odraščanje so mi starši dali vedeti, kako naj se vedem. Če se nisem vedel/la v 

skladu z pričakovanji, sem bil/a zato kaznovan/a. 

1    2   3   4   5 

 

19. Moji starši so mi pustili, da sem se o večini mojih stvari odločal/a sam, brez posebnega 

usmerjanja z njihove strani. 

1    2   3   4   5 

 

20. Moja starša sta pri odločanju o družinskih zahtevah za mnenje prosila tudi mene, vendar 

nista upoštevala izključno moje mnenje. 

1    2   3   4   5 

 

21. Moji starši se ne počutijo odgovorne za določanje in usmerjanje mojega vedenja. 

1    2   3   4   5 

 

22. Moji starši imajo določene jasne standarde o vzgoji, vendar sta pripravljena standarde tudi 

prilagoditi potrebam otrok. 

1    2   3   4   5 

 

23. Moji starši so mi dali jasne napotke o mojem vedenju, o mojih aktivnostih in pričakujejo da 

jih bom pri tem upošteval/a, obenem pa sta pripravljena poslušati tudi moj pogled na to in 

se o tem tudi pogovoriti. 

1    2   3   4   5 

 

24. Skozi moje odraščanje so me starši pustili da oblikujem svoj pogled na družinske vrednote 

in da se v splošnem sam/a odločim, kaj želim početi. 

1    2   3   4   5 

 

25. Moji starši so mnenja, da bi bilo rešenih veliko družbeni težav, če bi bili starši bolj striktni, 

strogi in se soočili z otrokom, ko se on ne bi obnašal tako kot bi se moral. 

1    2   3   4   5 

 

26. Vedno sem dobil/a jasna navodila kaj starši pričakujejo od mene in kako pričakujejo, da 

bom to storil. 

1    2   3   4   5 

 

27. Skozi moje odraščanje so mi starši dali jasne napotke za moje vedenje in aktivnosti, obenem 

pa so razumeli tudi moje nestrinjanje. 

1    2   3   4   5 

 

28. Skozi moje odraščanje starši niso usmerjali mojega obnašanja, aktivnosti in mojih želja.  

1    2   3   4   5 

 

29. Vem kaj od mene v družini pričakujejo moji starši in vztrajajo pri tem, da izpolnim njihova 

pričakovanja zaradi spoštovanja njune avtoritete. 

1    2   3   4   5 



 

 

 

 

30. Vsakič, ko sta starša sprejela neko odločitev ki me je prizadela, sta se o tem želela 

pogovoriti, prediskutirati in priznati , če sta naredila napako. 

1    2   3   4   5 

 

 

II. DEL: Vprašalnik o samopodobi na različnih področjih 

Pred vami je skupina trditev, ki jih boste ocenjevali glede na to, kako značilne so za vas. 

Nanje odgovarjate tako, da na desni rob lista napišete eno od osmih številk, v skladu z 

spodnjo lestvico: 

1 – sploh ne drži                                                       5 – le redno drži 

2 - včasih ne drži                                                      6 – pretežno drži 

3- pretežno ne drži                                                   7 – skoraj povsem drži 

4 – le redno ne drži                                                  8- povsem drži 

 

1. Gledano v celoti zelo spoštujem samega/o sebe.                                                    _____ 

2. S strani nasprotnega spola sem deležen/na mnogo pozornosti.                              _____ 

3. Po navadi sem precej miren/na in sproščen.                                                          _____ 

4. Skoraj vse šolske predmete imam rad/a.                                                                _____ 

5. Sem telesno privlačen/na.                                                                                      _____ 

6. Le malo imam takih prijateljev istega spola, na katere se lahko res zanesem.      _____ 

7. Sem dober/ra športnik/ca.                                                                                      _____ 

8. Gledano v celoti mi primanjkuje samozavesti.                                                      _____ 

9. Imam težave pri stikih z osebami nasprotnega spola, ki so mi všeč.                     _____ 

10. Pogosto sem zaskrbljen/a.                                                                                      _____ 

11. Veliko predmetov je, ki se jih ne maram učiti.                                                      _____ 

12. Grd/a sem.                                                                                                              _____ 

13. Med pogovorom z vrstniki nasprotnega spola sem sproščen/a.                            _____ 

14. Sem okoren/na in nespreten pri večini športnik in telesnih dejavnosti.                _____ 

15. Gledano v celoti sprejemam sam/a sebe.                                                              _____ 

16. Imam veliko prijateljev med vrstniki nasprotnega spola.                                     _____ 

17. Po navadi sem srečen/a.                                                                                        _____ 

18. Rad/a imam skoraj vse šolske predmete.                                                              _____ 

19. Telesno sem dobro razvit/a.                                                                                  _____ 

20. Ne razumem se preveč dobro z vrstniki istega spola.                                           _____ 

21. Pri športu in drugih telesnih aktivnostih sem precej vztrajen/na in vzdržljiv/a.   _____ 

22. Gledano v celoti, se ne cenim dovolj.                                                                   _____ 

23. Večina mojih prijateljev je bolj sproščenih ob vrstnikih nasprotnega spola.       _____ 

24. Večinoma se počutim tesnobno ali pa sem zaskrbljen/a.                                     _____ 

25. Skoraj vsi šolski predmeti mi povzročajo težave.                                                _____ 

26. Svoj zunanji videz bi rad/a v marsičem spremenil/a.                                           _____ 



 

 

 

27. Z lahkoto sklepam prijateljstva z vrstniki istega spola.                                         _____ 

28. Sovražim šport in telesne aktivnosti.                                                                     _____ 

29. Gledano v celoti, zelo zaupam sam vase.                                                               _____ 

30. V pogovoru z vrstniki sem sproščen/a.                                                                  _____ 

31. Skoraj nikoli nisem potrt/a.                                                                                    _____ 

32. Pri večini šolskih predmetov sem uspešen/na.                                                       _____ 

33. Imam ravno pravšnjo telesno težo.                                                                         _____ 

34. Vrstnikom istega spola se zdim dolgočasen/na.                                                     _____ 

35. Za šport in telesne aktivnosti imam veliko energije.                                              _____ 

36. Gledano v celoti, imam zelo dobro mnenje o sebi.                                                _____ 

37. V družbi z osebami nasprotnega spola sem precej sramežljiv/a.                           _____ 

38. Vedno bolj postajam napet/a in nemiren/na.                                                          _____ 

39. Šolski predmeti me kaj dosti ne zanimajo.                                                             _____ 

40. Nisem zadovoljen/na s svojim videzom.                                                                _____ 

41. Pri mnogih dejavnostih sodelujem z vrstniki istega spola.                                     _____ 

42. Nisem preveč uspešen/na pri katerikoli dejavnosti, ki zahteva telesno sposobnost in 

usklajenost gibov.                                                                                                   _____ 

43. Gledano v celoti ne delam nič pomembnega.                                                         _____ 

44. Z lahkoto sklepam prijateljstva z vrstniki nasprotnega spola.                                _____ 

45. Nimam dosti problemov.                                                                                        _____ 

46. Hitro se učim pri večini šolskih predmetov.                                                           _____ 

47. Imam lepe poteze obraza.                                                                                        _____ 

48. Le malo je vrstnikov istega spola, ki me imajo radi.                                              _____ 

49. Pri športu in (ali) telesnih aktivnostih rad/a vneto vadim.                                      _____ 

50. Gledano v celoti sebe doživljam kar pozitivno.                                                      _____ 

51. Zdi se mi, da sem neroden/na v odnosih z vrstniki nasprotnega spola.                  _____ 

52. Pogosto sem potrt/a.                                                                                                _____ 

53. Večino šolskih predmetov sovražim.                                                                      _____ 

54. Rad/a bi bil telesno bolj privlačen/na.                                                                     _____ 

55. Pri vrstnikih istega spola sem priljubljen/a.                                                            _____ 

56. Skoraj pri vsakem športu in telesni dejavnosti sem slab/a.                                     _____ 

57. Gledano v celoti imam zelo slabo mnenje o samem/i sebi.                                    _____ 

58. Sproščen/a sem pri navezovanju čustvenih odnosov z osebami nasprotnega spola.                                

                                                                                                                           _____ 

59. Nagibam se k optimizmu.                                                                                        _____ 

60. Skoraj pri vseh šolskih predmetih imam dobre ocene.                                            _____ 

61. Večina mojih prijateljev/ic je privlačnejših od mene.                                             _____ 

62. Večina ljudi ima več prijateljev/ic istega spola, kot jih imam jaz.                          _____ 

63. Uživam v športu in telesnih aktivnostih.                                                                  _____ 

64. Gledano v celoti, so moja občutja do same/ga sebe precej negativna.                    _____ 

65. Zdi se mi, da nikdar nisem imel/a kaj dosti skupnega z vrstniki nasprotnega spola.        

                                                                                                                            _____ 

66. Postajam vedno bolj nervozen/na človek.                                                               _____ 

67. Nikdar ne bi dosegel/la akademskih časti, četudi bi trdo delal/a.                           _____ 



 

 

 

68. Sem privlačen/na.                                                                                                    _____ 

69. Imam mnogo prijateljev istega spola.                                                                     _____ 

70. Sem »sedeč« tip človeka, ki se izogiba napornim dejavnostim.                             _____ 

71. Gledano v celoti, počnem mnogo stvari, ki so pomembne.                                     _____ 

72. Gledano v celoti ne sprejemam preveč same/ga sebe.                                             _____ 

73. Svoje otroke (če jih bom imel/a) bom vzgajal/a tako, kot so mene vzgajali moji starši 

                                                                                                                                  _____ 

74. Imam podobne vrednote kot moji starši.                                                                  _____ 

75. Ko sem bil/a majhen/na, so starši z menoj lepo ravnali.                                           _____ 

76. Starši me razumejo.                                                                                                   _____ 

77. Rad/a imam svoje starše.                                                                                           _____ 

78. Ko sem odraščal/a, skoraj nikoli nisem gledal/a na stvari tako, kot so nanje gledali moji 

starši.                                                                                                                          _____ 

79. Še vedno je veliko konfliktov, ki jih z starši nisem razrešil.                                      _____ 

80. Moji starši so nesrečni in razočarani nad tem, kar počnem in kar sem počel/a.         _____ 

81. Moji starši me nikoli niso posebno spoštovali.                                                           _____ 

82. Večkrat mi je bilo težko govoriti s svojimi starši.                                                       _____  

 

 


