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POVZETEK 

 

V zadnjem času je za starše pomembno predvsem kakovostno družinsko življenje. Pri tem 

imata bistveno vlogo dobra komunikacija in uspešno reševanje konfliktov. 

Diplomska naloga opredeljuje družino, pogovore, komunikacijo, konflikte in strategije 

reševanja konfliktov. Kvantitativna in kvalitativna raziskava sta pokazali, da je komunikacija 

med starši in otroki dobra, da se z mamo in očetom bolje razumejo sinovi kot hčere, da ni 

razlik v komunikaciji med starši in otroki iz ruralnega ali mestnega okolja, da na 

komunikacijo z mamo vpliva zaupanje staršem, občutek, da me imajo starši radi in počutje 

doma. Današnji starši se več pogovarjajo z otroki, vendar menijo, da je pogovorov premalo. 

V družinah se pogovarjajo o svojih potrebah, željah, o doživljanju in čustvih. Komunikacija je 

raznovrstna in se razlikuje od družine do družine. Konflikti med starši in otroki se pojavljajo 

na področju šolanja, socialnih dejavnosti, družinskih odnosov in obveznosti. Načinov za 

reševanje konfliktov je veliko, eni so uspešni, drugi ne. Starši in otroci večinoma konflikte 

rešujejo konstruktivno, s sklepanjem kompromisov in pogajanjem. Iz ugotovitev so izpeljani  

predlogi za uspešno reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini. 

 

 

 

Ključne besede: družina, komunikacija, pogovori, konflikti, reševanje konfliktov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The quality of family life has become increasingly significant for parents lately. Good 

communication and effective conflict management are of crucial importance. 

My paper defines a family, a conversation, communication, conflicts and conflict management 

strategies. It has been established on the basis of quantitative and qualitative researches that 

the communication between parents and children is good and that sons have a better 

relationship with their parents than daughters. Furthermore, the conclusions of the above 

mentioned researches have shown that the communication between parents and children in 

the urban environment does not differ in any way from the communication between parents 

and children in the rural environment. Moreover, these researches have proved that the 

communication with the mother depends immensely on the feeling of trust towards the 

parents, the feeling of being loved by them and on the feeling of cosiness at home. Nowadays, 

parents talk with their children much more than they used to. However, they believe that is 

still not enough. The topics of their conversations are their needs, desires, experiences and 

emotions. There are various types of communication depending on the family. Conflicts 

between parents and children emerge in various fields of life, such as education, social 

activities, relationships and obligations within a family. They can be managed in many 

different ways, some of which are successful, some, however, are not. The conflicts between 

parents and children are usually resolved constructively by reaching compromises and by 

negotiating. On the basis of the conclusions, some proposals have been made for effective 

management of conflicts between parents and children. 
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1. UVOD 

 

 

Čas, v katerem živimo, tempo življenja, ki se mu prilagajamo, ko iz dneva v dan hitimo, nam 

pogosto onemogoča ali vsaj otežuje kvalitetno vsakdanje družinsko življenje. Odgovorni 

starši doživljajo svojo nemoč. Starši si želijo dobrih pogovorov, učinkovite komunikacije, 

uspešnega reševanja konfliktnih situacij z otroki in še boljših medsebojnih odnosov v družini.  

 

Bistvo diplomske naloge je raziskovanje komunikacije, konfliktov in strategij reševanja 

konfliktov med starši in otroki v družini. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšna je 

komunikacija, kaj povzroča konflikte in kakšne so strategije za reševanje konfliktov med 

starši in otroki v družini. Želimo ugotoviti, ali je komunikacija dobra, ali obstajajo razlike v 

komunikaciji z mamo ali z očetom in med ruralnim ter mestnim okoljem, kaj vpliva na 

komunikacijo, kako starši in otroci rešujejo konfliktne situacije v družini in kateri so 

dejavniki, ki vplivajo na uspešno reševanje konfliktov med starši in otroki v družini. 

 

Naša teza je, da potrebujemo več znanja o družini za vsakdanje življenje, več znanja, da bi 

mogli v družini kakovostno in zadovoljno živeti. Za temo diplomske naloge smo se odločili, 

ker je sporazumevanje in uspešno reševanje konfliktov za nas kot starše aktualna in 

vsakodnevna tema ter se želimo na tem področju še kaj izboljšati. Z ugotovitvami raziskave in 

izkušnjami izpraševancev pri reševanju konfliktov se bomo lahko namreč kaj naučili in 

uporabili v vsakdanjem družinskem življenju. 

 

Diplomska naloga je osredotočena na komunikacijo med starši in otroki, na konflikte, ki se 

pojavljajo med njimi, ter reševanje le-teh. V uvodu je navedeno področje raziskave, 

opredeljeni so raziskovalni problem, raziskovalno vprašanje in hipoteze ter cilji raziskave. V 

teoretičnih izhodiščih so najprej opisane tako različne definicije pojma družine, kot tudi 

spreminjanje, funkcije, razporeditve moči, socializacija in vzgojni slogi v družini. Nato je 

pojasnjen pogovor in komunikacija ter njen namen, uspešnost in pomen v medsebojnih 

odnosih v družini. Nadalje je opredeljena definicija konflikta, opisane so njegove lastnosti in 

posledice, vrste, vzroki, dejavniki in obvladovanje konfliktov v družini. Temu sledi še opis 

strategije reševanja medosebnih konfliktov, načela in načini za reševanje konfliktov, ki so 

izogibanje, prevladovanje, izglajevanje, kompromis, dogovarjanje in uspešno reševanje 
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konfliktov. Predstavljene so tudi ugotovitve podobnih raziskav. V poglavju načrt raziskave je 

predstavljena baza podatkov in opis vzorca, opis spremenljivk in uporabljene statistične 

metode za kvantitativno analizo podatkov. Metoda vzorčenja in raziskovanja, opis vzorca in 

opis postopka zbiranja ter obdelave podatkov je opisan za kvalitativno raziskavo. V 

empiričnem delu je predstavljena analiza podatkov, zbranih z raziskavo Mladina 2000, ki se 

nanaša na komunikacijo med starši in otroki, ter rezultati analize podatkov fokusne skupine 

staršev in otrok ter intervjuja z Bogdanom Žoržem, ki temelji na štirih kategorijah: pogovori, 

komunikacija, konflikti in vzroki konfliktov ter reševanje konfliktov. Zaključek diplomske 

naloge povzema ključne ugotovitve obeh raziskav, odgovor na raziskovalno vprašanje, 

povezave iz teoretičnega in empiričnega dela diplomske naloge ter predloge za uspešno 

reševanje konfliktov med starši in otroki v družini. 

 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Želimo si dobrih pogovorov, učinkovite komunikacije, uspešnega reševanja konfliktnih 

situacij z otroki in še boljših medsebojnih odnosov v družini. Avtorji (Gordon, 1991; Tomori, 

1994; Gostečnik, 1999 in Ule, 2005) izpostavljajo, da je komunikacija in uspešno reševanje 

konfliktnih situacij v družini eden ključnih dejavnikov za dobre odnose v družini. Ugotovitve 

raziskav potrjujejo dobro komunikacijo in odnose v družini ter pojavljanje konfliktov. Da bi 

preverili omenjene ugotovitve, bomo pri mladostnikih v Sloveniji, vključenih v raziskavo 

Mladina 2000, preverili, kakšna je njihova komunikacija s starši in kaj vpliva nanjo. 

 

V diplomski nalogi bomo preverjali tudi strategije reševanja konfliktov pri izprašanih osebah 

in skušali ugotoviti uspešnost njihovih strategij pri reševanju konfliktnih situacij, ki se 

razlikujejo glede na to, ali bi v konfliktu raje (Lamovec, 1993): 

 dosegli osebni cilj, zaradi katerega so prišli v konflikt 

 ali ohranili dobre medosebne odnose. 

 

1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Raziskovalno vprašanje kvantitativne analize podatkov je: 

 Kakšna je komunikacija med starši in otroki? 

Hipoteze kvantitativne analize podatkov so: 

 H1: Komunikacija med starši in otroki je dobra. 
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 H2: Z materami se boljše razumejo sinovi kot hčere. 

 H3: Z očeti se boljše razumejo hčere kot sinovi. 

 H4: Komunikacija med starši in otroki je boljša v ruralnem okolju. 

 H5: Pogostost uporabe mobitela, pomembnost vzdrževanja tradicionalnih vrednot, 

občutek, da me imajo starši zelo radi, pomembnost spričevala, starševsko načrtovanje 

otrokove prihodnosti, počutje doma, zaupanje staršem, izleti z družino vplivajo na 

komunikacijo z mamo. 

 

Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave je: 

 Na kakšen način starši in otroci rešujejo konfliktne situacije v družini? 

 

1.3 Cilj diplomske naloge 

 

Cilj diplomske naloge je preveriti, ali je komunikacija med starši in otroki v družini dobra, ali 

se z mamo in z očetom boljše razumejo hčerke ali sinovi, ali obstajajo razlike v komunikaciji 

z mamo in z očetom med ruralnim ali mestnim okoljem, kaj vpliva na komunikacijo z mamo, 

kako starši in otroci rešujejo konfliktne situacije v družini, kateri so uspešni načini reševanja 

konfliktnih situacij med starši in otroki v družini. 

 

Upamo, da bomo uspešni in bomo dospeli, do glavnega raziskovalnega cilja diplomske 

naloge: »Zbir predlogov za uspešno reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v 

družini.« 

 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Družina 

 

Na prvi pogled težav s pojmom družine ne bi smelo biti, nasprotno, saj vendar vsakdo ve, kaj 

je družina. Vendar obstaja več različnih definicij družine. V glavnem si družino 

predstavljamo kot skupnost staršev in otrok. Murdock družino opredeljuje kot družbeno 

skupino, »za katero je značilno skupno bivanje, ekonomsko sodelovanje in reprodukcija. 
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Vključuje odrasle obeh spolov, med katerimi najmanj dva vzdržujeta družbeno priznano 

seksualno razmerje, in enega ali več otrok, lastnih ali posvojenih, ki živijo skupaj« (Murdock 

v Haralambos in Holborn 1999, str. 325). Lešnik pojmuje družino kot skupino ljudi, »ki je na 

zakonit način povezana v sistem ženitnih in sorodstvenih vezi in na urejen način opravlja 

določeno (skupno) delo. Temu delu na najsplošnejši ravni rečemo biološka in družbena 

reprodukcija: rojevanje in vzgoja otrok« (Lešnik 1995, str. 11). »Družina je osnovna 

institucija zasebnega življenja, kjer se oblikuje za ljudi večina pomembnih razmerij. Je 

socialna skupina, v katero smo stalno in dolgotrajno vključeni« (Ličen 1995, str. 5). Tomori 

opisuje družino kot »skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za 

otroke« (Tomori 1994, str. 18). 

 

Družina je po eni strani primarna skupina, katere člani so sorodstveno, čustveno in 

solidarnostno povezani. V tem smislu je družina kraj neposredne, intimne solidarnosti, kjer se 

zadovoljujejo primarne potrebe njenih članov. Po drugi strani pa je družina socialna 

institucija, predvsem v odnosu do drugih socialnih skupin in institucij, ki ji nalagajo določene 

formalno legitimne in neformalne norme in pričakovanja glede vedenja in življenja družinskih 

članov (Ule, 2008). Družina ni ohlapna skupina nekih med seboj sorodstveno povezanih ljudi 

različne starosti, ampak je čisto poseben, specifičen človeško socialni sestav, ki je 

nenadomestljiv. Družina je prav gotovo lahko nebo in pekel, vir veselja in trpljenja glede na 

to, kaj posamezni člani iz nje napravijo (Lukas, 1993). 

 

Socialnopsihološka definicija družine se po Čačinovič Vogrinčič glasi: »Družino tvorijo 

dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje, povezujejo jih 

skupna pravila, norme, vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura 

moči in način vodenja, izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog 

posameznih družinskih članov v njej, diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razločijo se 

čustveni odnosi med člani« (Čačinovič Vogrinčič 1992, str. 105). 

 

Družina je sistem in družinsko življenje je proces. Družina se spreminja zaradi razvoja, 

sprememb, dogodkov in situacij, ki jih doživljajo posamezni člani družine (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998). Tako kot vsak posameznik se tudi družina razvija in spreminja prek 

zaporednih obdobij. Z vsakim od razvojnih obdobij prihaja v življenje družinskih članov in 

družine več preizkušenj in težav, vendar tudi nove spodbude, prednosti in zadoščenja. Razvoj 

zahteva vrsto različnih sprememb: družinski člani se na različne načine vključujejo v družino, 
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prilagaja se družinska pravila, spreminja se pomen bližine, spreminja se urnik družine in njena 

notranja dinamika (Tomori, 1994). 

 

V različnih kulturah poznajo različne oblike in velikosti družin. Rener tako opisuje različne 

tipe družin. Jedrna družina je zakonski par z otroki. Razširjena družina je večgeneracijska, 

poleg staršev z otroki v družini živijo še kakšni drugi sorodniki, najpogosteje stari starši. V 

zadnjem času narašča število enostarševskih družin, v katerih imajo le enega od staršev in vsaj 

enega otroka, ter reorganiziranih družin, kamor sodijo sestavljene družine, komune in družine 

istospolnih partnerjev. Sestavljene družine so tiste, v katerih sta si mati ali oče po ločitvi 

poiskala novega partnerja in si ustvarila novo družino. K družinam štejemo tudi družine, kjer 

partnerja nista poročena (Rener in drugi, 2006). 

 

Družina kot najstarejša institucija na zemlji ima pomembno vlogo v družbi. Ličen (1995) 

navaja funkcije družine, ki se nanašajo na biološko reprodukcijo, zadovoljevanje čustvenih 

potreb, skrb za otroke in njihovo vzgojo, skrb za dom in zadovoljevanje osnovnih potreb ter 

prenašanje kulturnih vzorcev in izročila. 

 

Pomembno je tudi vprašanje razporeditve moči v družini. Moč se v družini kaže z 

razporeditvijo vlog, z možnostjo in pravico do odločanja, s pravico do različnih prednosti, z 

dolžnostjo za prilagajanje drugim družinskim članom (Tomori, 1994). Čačinovič Vogrinčič 

(1992) navaja, da je struktura moči oziroma izdelan hierarhični sistem v družini pogoj za 

vzpostavljanje jasnih meja med podsistemi. Če med starši in otroki ni jasne hierarhije, celoten 

sistem razpade. Otrok v družini nujno potrebuje jasno in trdo hierarhijo, ker mu le-ta daje 

dovolj varnosti. Vprašanje strukture moči v družini je aktualno v procesih odločanja, 

razpravljanja, reševanja problemov, konfliktov in v kriznih procesih. 

 

Družina je najpomembnejši dejavnik socializacije. Je temelj socialnega življenja in socialnih 

odnosov, tako da se v njeni zasnovi pojavljajo vsi pomembni medosebni odnosi. Je osnovno 

okolje, v katerem nastaja in se oblikuje posameznikova osebnost. Posameznik se v njej razvije 

biološko, socialno in duhovno. Vpliv družine je pomemben, saj posamezniku daje zavetje, 

kjer se počuti varnega in sprejetega (Musek in Pečjak, 1997). 

 

V procesu socializacije ne gre zgolj za spreminjanje otrok, temveč tudi za spreminjanje 

odraslih, saj so oboji, otroci in odrasli, v interakciji. Starši začnejo uporabljati različne 
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socializacijske postopke v interakciji z otrokom približno v drugem letu njegove starosti, ko je 

otrok sposoben slediti njihovim zahtevam in usmeritvam. Zahtevni starši imajo razmeroma 

visoke zahteve do otroka in vztrajajo na postavljenih standardih vedenja, medtem ko 

nezahtevni le malo zahtevajo od otroka, če pa že, pri tem niso vztrajni in nočejo vplivati nanj. 

Odzivni starši sprejemajo svojega otroka in se nanj skoraj vedno odzivajo, neodzivni pa ga 

pretežno zavračajo in se malokrat odzivajo. S kombinacijami vedenja staršev do otroka 

dobimo štiri vzgojne sloge (Ule, 2008 in Marjanovič Umek in Zupančič, 2004): 

 Avtoritarni vzgojni slog je slog vzgoje, s katerim starši veliko zahtevajo od otroka, se 

pa malo odzivajo na njegove potrebe, interese in pravice. Starši zahtevajo poslušnost 

od otrok in neposlušnost kaznujejo brezkompromisno in brez pogovora. Starši ne 

kažejo topline in ljubezni do otrok, včasih so videti celo sovražni do njih. 

 Avtoritativni vzgojni slog je slog vzgoje, s katerim starši sicer veliko zahtevajo od 

otrok, vendar so hkrati tudi odzivni na njihove potrebe in poglede. Racionalno in 

precej demokratično postavljajo meje otrokovemu vedenju in so mu naklonjeni. Imajo 

tudi dosledna pravila in določijo posledice, če otrok teh ne izpolnjuje. Starši vedno 

razložijo razloge za pravila in pričakovanja in so odprti za razpravljanje z otroki. 

 Permisivni vzgojni slog je slog vzgoje, s katerim se starši odzivajo na otroke, vendar 

od njih zelo malo zahtevajo. Starši so pretirano tolerantni in popustljivi do otroka. 

Imajo samo nekaj jasnih pričakovanj glede otrokovega obnašanja in jih redko 

kaznujejo. Verjamejo, da otroci potrebujejo brezpogojno ljubezen. Otroka obdajo z 

ljubeznijo in toplino in mu puščajo veliko svobode. Disciplina in nadzor naj bi 

poškodovala otrokove zdrave možnosti za razvoj kreativnosti in samoizražanja. 

 Nevpleteni (neangažirani) vzgojni slog je slog vzgoje, s katerim starši izražajo svojo 

neodzivnost in nezahtevnost do otroka. V vzgojo se vpletajo le minimalno. Za starše je 

značilno, da minimizirajo vsoto časa in čustev, ki jih vložijo v starševstvo. Od svojih 

otrok pričakujejo malo, redko postavljajo jasna pravila ali meje in redko kaznujejo 

otroke. Kažejo tudi malo ljubezni ali skrbi za otroke. 

 

Satir (1995) pravi, da so pri družini bistveni občutki in predstave članov družine o samem sebi 

(samopodoba), izdelani načini sporazumevanja (komunikacija), pravila o tem, kako morajo 

člani čutiti in delovati, ter načini, kako člani družine vzpostavljajo stik z drugimi ljudmi in 

ustanovami. 
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2.2 Pogovor 

 

Pogovor je izmenjavanje dveh vlog, oddajanja in sprejemanja sporočil. Za pogovor je 

značilna izmenjava, udeleženci pogovora želijo slišati, kaj jim sporoča sogovornik, želijo 

vzbuditi zanimanje sogovornika in mu povedati svoje misli. Zato je pomembno, da znajo 

sporočilo oddati, ga primerno oblikovati v besede, stavke in ga spremljati z ustreznim izrazom 

na obrazu ter ga znati tudi sprejeti (Gostečnik, 1999). 

 

Čas v katerem živimo, tempo življenja, ki se mu prilagajamo in podrejamo, ko iz dneva v dan 

hitimo, nam pogosto onemogoča ali vsaj otežuje vsakdanji družinski pogovor in zavesten stik 

z našimi otroki (Strniša, 1997). 

 

Starši večkrat tožijo, da se z otroki ne da pogovarjati. To morda drži. Vendar bi se morali 

najprej starši vprašati, kako se znajo oni pogovarjati. Gostečnik (1999) trdi, da pogovor ne bo 

stekel, če se starši postavijo v vzvišen položaj in mladostnika ter njegovega mnenja ne 

spoštujejo. Pogovor je nemogoč tudi, ko starši ne opazijo pozitivnih plati in poudarjajo le 

napake otrok, kaznujejo otrokove pobude, želje, zamisli, zahtevajo popolnost, vrhunske 

rezultate, sitnarijo in očitajo, nalagajo krivdo za vse mogoče, imajo nespoštljiv odnos, ki se 

kaže v vpitju in žaljenju. Tak način komunikacije pomeni hiranje odnosa. Ko pogovor ni 

način za sporazumevanje, začnejo otroci iskati druge načine sporočanja, ki pa so bolj opazni, 

boleči, kruti, zato da pritegnejo pozornost staršev (Gostečnik, 1999). 

 

Gordon (1991) navaja, da je eden najučinkovitejših načinov, s katerim ustvarjamo možnost za 

pogovarjanje, pasivno poslušanje ali »odpiranje vrat«, ko z nekaterimi odgovori (pripoveduj 

mi kaj o tem, zanima me tvoje mnenje, dobro poslušam, o tem se lahko pogovarjava) bolj 

določno spodbujamo h govorjenju. Otroci se opogumijo in veliko bolj odprto pripovedujejo o 

svojih občutkih in razmišljanjih, če jih le kdo hoče poslušati. Še bolj učinkovita metoda je 

aktivno poslušanje. Poleg pasivnega poslušanja preverjamo, če smo pravilno razumeli 

sogovornika, in z lastnimi besedami interpretiramo njegova občutja in razmišljanje. 

Pomembno je, da ne damo nobene sodbe, mnenja, sklepa, povemo le tisto, kar smo razumeli 

iz sporočila. Način pogovarjanja in poslušanja staršev s svojimi otroki zelo vpliva na otrokovo 

sposobnost komuniciranja z drugimi. 
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2.3 Komunikacija 

 

Komunikacija je vsesplošen pojav, ki tvori pomemben in neizogiben del našega vsakdanjika, 

saj ima osrednjo vlogo v naših življenjih. Sestavine komunikacije so pogovor, spretnost 

razpravljanja, uporaba socialnih vlog, pridobivanje in vzdrževanje pozornosti poslušalca in 

sposobnost prepričevanja. 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je navedena naslednja definicija komunikacije: 

»sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij«, komunicirati pa pomeni 

»izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se« (SSKJ). Beseda 

komuniciranje izvira iz latinske besede communicare, ki pomeni (po)deliti, sporočiti, narediti 

nekaj skupno (Ule, 2005). Gerbner (v Ule 2005, str. 14) opredeli komuniciranje kot proces 

socialne interakcije s pomočjo simbolov in sporočilnih sistemov. Wood (v Ule 2005, str. 14) 

označuje komuniciranje kot sistemski proces, v katerem ljudje reagirajo drug na drugega s 

pomočjo simbolov ter s tem interpretirajo simbole in ustvarjajo nove pomene. Day (v Brajša 

1993, str. 21) opisuje komunikacijo kot organiziranje, prenos in sprejem sporočila in vidi v 

njej glavno sredstvo medčloveških odnosov. 

 

Komuniciranje je spreminjajoči se proces, zato ga ne moremo opazovati kot celoto. 

Uporabljamo ga za pojasnjevanje vedenja ljudi, nanaša se na vsakdanjo izmenjavo 

materialnih in simbolnih dobrin, občutkov, misli in socialno sodelovanje. Komuniciranje je 

tudi ustvarjalno, z njim ustvarimo stvari, ki obstajajo samo v simbolnem človeškem svetu, na 

primer sočutje, resnico, pravico in lepoto. S komuniciranjem delujemo na svet okrog sebe, ga 

urejamo in nadzorujemo. Komuniciranje zahteva sodelovanje, upoštevati moramo drug 

drugega, naš odnos in se mu prilagajati (Ule, 2005). Komuniciranje je osrednja socialna 

dejavnost ljudi, ker (Ule, 2005) večino svojega zavestnega življenja posvetimo komuniciranju 

z drugimi ljudmi ali s samim seboj, je izjemno univerzalna dejavnost, ki prežema vse druge 

človekove dejavnosti, nam izjemno veliko pomeni, kako komuniciramo in kako uspešni smo 

v tem, je edini način, da spoznamo, kdo smo, in da to povemo drugim. 

 

Komunikacija poteka na različnih ravneh od dialoga med dvema osebama do globalnih 

socialnih interakcij med skupinami in institucijami. Standardna je delitev na štiri ravni 

delovanja: medosebno komuniciranje, skupinsko komuniciranje, organizacijsko 

komuniciranje in množično komuniciranje (Ule, 2005). 
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Brajša (1993) loči splošno in interpersonalno komunikacijo. Splošna komunikacija se ukvarja 

z medijsko, žurnalistično, organizacijsko, javno, množično, sekundarno in posredno 

komunikacijo. Interpersonalna komunikacija se ukvarja z neposredno, primarno komunikacijo 

»iz oči v oči«. Holzer (v Brajša 1993, str. 21) je zajel opis interpersonalne komunikacije v 

stavek: »Kdo komu kaj sporoča, s kakšnim sredstvom in s kakšnim učinkom?« 

 

Komunikacija torej ni le izražanje samega sebe in sporočanje svojih misli in čustev. Kot 

medsebojno sporazumevanje je oboje smeren proces in vključuje tudi sprejemanje in 

razumevanje sporočil drugih ter ustrezno odzivanje nanje (Tomori, 1994). Komunikacija je 

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

morajo znati najprej jasno in nedvoumno povedati, ubesediti misli, občutja, doživljanja, ki jih 

želijo sporočiti. Vsako sporočilo ima svoj vsebinski (kaj povem) in svoj odnosni del (kako 

povem). Kako povedati neko sporočilo je vsaj toliko pomembno, kot to, kaj povedati. Prav 

tako je pomemben drugi del procesa komunikacije, ki predstavlja sprejemanje sporočila ali 

poslušanje. Poslušanje ljudem omogoča, da se lahko ustrezno odzovejo na to, kar jim nekdo 

želi sporočiti. Bistvena značilnost dobre komunikacije je skladnost med besedno in nebesedno 

govorico (Gostečnik in drugi, 1999). 

 

Ule (2005) navaja, da se le del našega komuniciranja z drugimi ljudmi odvija na eksplicitni 

jezikovni ravni. Komuniciramo s celotnim telesom, z glasom, s pogledom, z izrazom na 

obrazu, z mimiko, držo telesa, s telesno bližino, z dotikom in s prostorom. Človek komunicira 

enovito, torej obenem verbalno in neverbalno, in šele celota obeh načinov komuniciranja 

daje komunikacijski učinek. Pri verbalni komunikaciji uporabljamo besede, pri neverbalni 

komuniciramo brez besed. Razumevanje neverbalnih sporočil in reagiranje nanje poteka po 

navadi mnogo bolj avtomatsko in neposredno kot pri verbalnem sporočanju. Verbalna 

sporočila moramo pozorno, zavestno spremljati, razumevanje neverbalnih sporočil pa je hitro 

in nezavedno. Med verbalno in neverbalno komunikacijo obstajajo naslednje razlike (Ule, 

2005): 

 Neverbalna sporočila dojemamo kot bolj verodostojna in jim bolj zaupamo. 

 Neverbalna sporočila so čustveno močnejša, resničnih občutkov in čustev ne moremo 

skriti. 

 Neverbalna sporočila imajo bolj univerzalen pomen. 

 Neverbalna sporočila so kontinuirana in ciklična, potekajo istočasno. 
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 Neverbalno komuniciranje lahko hkrati uporablja več kanalov. 

 Pri verbalnih sporočilih vedno najprej premislimo, kaj bomo rekli, večina neverbalnih 

sporočil pa je spontanih in nezavedno poslanih. 

 

Tisti, ki znajo dobro komunicirati, pozorno, sočutno poslušajo, premislijo, preden kaj rečejo, 

sporazumevajo se s telesno govorico, govorijo primerno okoliščinam in obzirno, znajo držati 

jezik za zobmi, ko je potrebno, da ne zabredejo v težave (Sears, 2004). Pomembna značilnost 

kvalitetne in uspešne komunikacije so tudi naslednji elementi komunikacijskega udobja 

(Brajša, 1993): 

 Vsebinsko komunikacijsko udobje je pravica do bližine in oddaljenosti sogovornikov. 

Vsakdo ima pravico do svojega »ozemlja« in nihče ne sme vstopiti vanj. 

 Časovno komunikacijsko udobje je pravica vseh udeležencev, da sami določijo 

začetek in konec trajanja komunikacije. Vsakdo ima pravico, da se odloči, s kom, kdaj 

in koliko časa bo komuniciral. 

 Delovno komunikacijsko udobje pomeni pravico udeležencev komunikacije do 

aktivnosti ali pasivnosti v komunikaciji. Vsakdo ima pravico, da govori ali da je tiho, 

da se pridruži pogovoru ali pa izstopi iz pogovora. 

 Čustveno komunikacijsko udobje predstavlja razmerje med zadoščenjem in 

prikrajšanostjo v komunikacijskem procesu. Samo če smo čustveno zadovoljni, smo 

zmožni kvalitetno komunicirati dalj časa. 

 

Komuniciranje se večkratno in na več ravneh prepleta z odnosi med ljudmi, tako da v 

komunikacijski situaciji praktično ni mogoče razlikovati komuniciranja od odnosov. Zato 

izraz odnosno komuniciranje zajema mnogo oblik, načinov in ravni komuniciranja, predvsem 

pa se seveda nanaša na proces komuniciranja v medosebnih odnosih, na socialne interakcije 

med ljudmi. V komuniciranju se dogaja zapleten preplet sočasnega vplivanja, ki vzpostavlja 

povratne zveze med temi, ki oddajajo sporočila, in onimi, ki jih sprejmejo. Vsak 

komunikacijski proces poteka na ozadju socialnih odnosov, to pomeni socialnih interakcij in 

njihovega simbolnega oziroma pomenskega presežka, vendar velja tudi obratno, da socialni 

odnosi »potekajo«, ne le »obstajajo«. Potekajo pa kot komunikacijsko dogajanje, v katerem 

udeleženci dogajanja drug drugemu predstavljajo sami sebe, svoja videnja drug drugega in 

odnose med njimi (Ule, 2005). 
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V večini kultur so sorodstvene mreže osnova vseh medosebnih odnosov. Najbolj pomembni 

sorodstveni odnosi so odnosi s tistimi sorodniki, s katerimi živimo skupaj. Sorodniški odnosi 

so pomemben vir podpore in pomoči. Največ je pomoči pri gospodinjskem delu, pri reševanju 

stanovanjskega problema, pri kmečkih opravilih, varstvu otrok ter skrbi za ostarele in bolne 

sorodnike (Ule, 2009). Odnos med starši in otroki se začenja ob otrokovem rojstvu in po 

navadi traja do smrti staršev, vendar ima več razvojnih stopenj. Na začetku gre predvsem za 

veliko in vsestransko odvisnost otroka od staršev. Otrok se postopno osamosvaja. Ta razvoj 

pogosto spremljajo večje ali manjše krize. Sčasoma mladostniki zavzamejo enakopravnejši 

odnos s starši. Glavne naloge staršev v odnosu do otrok so oskrba, skrb, nadzor, čustvena 

podpora in vzgoja otrok za družbeno odgovorno delovanje. Med starši in otroki je po navadi 

velika povezanost, veliko je izražanja čustev. Otroci so staršem pomemben vir veselja in 

zadovoljstva, pomoči, pa tudi vir žalosti, skrbi, konfliktov, odvisno od ujemanja z otrokom 

(Ule, 2009). 

 

Sposobnost izražanja omogoča življenje z drugimi ljudmi. Učenje komunikacije se začne v 

družini, vsak človek jo mora razviti že v zgodnjem otroškem obdobju. Za to dobi prve 

možnosti, spodbude in vzore v družini. Starši s svojim besednim in nebesednim izražanjem 

prvi seznanijo otroka s pravili sporazumevanja. Ustrezne komunikacijske sposobnosti 

odločajo o vrsti, globini in trajnosti odnosov, ki jih človek oblikuje z drugimi znotraj družine 

in zunaj nje (Tomori, 1994). 

 

Komunikacija v družini je zelo pomembna. Skozi komunikacijo med člani družine se 

oblikujejo pravila družinskega življenja, ustvarjajo se strukture in medsebojni odnosi, 

izoblikuje se sistem družinskih vrednot in norm. Družinska komunikacija odločilno vpliva na 

osebnostni razvoj vsakega člana. V zdravi družini je komunikacija jasna, odprta, neposredna, 

iskrena, živa in spontana. V zdravi družini sta komunikacija in poslušanje velikega pomena, 

zato družina kontrolira gledanje televizije in uporabo računalnika, spodbuja izražanje 

individualnih čustev in neodvisno razmišljanje. Različna mnenja posameznih članov so nekaj 

vsakdanjega in so cenjena. V zdravi družini se znajo kregati, konflikti so lahko tudi precej 

burni, vendar imajo zdrave družine razvit vzorec sprave oziroma pobota. Ustrezno oziroma 

jasno, razumljivo in neposredno komunikacijo v družini, ki je pogoj za učinkovito reševanje 

različnih problemov, opisujejo naslednje značilnosti (Tomori, 1994): 

 Govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je sporočilo 

namenjeno. 



12 

 Razumljiv, odprt in enoznačen način izražanja čustev, misli in stališč. 

 Občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov družine. 

 Upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč, tudi če so ta 

različna od drugih. 

 Izražanje le svojih lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli drugim. 

 Uporabljanje imen, ne pa nedoločenih oznak za druge člane družine. 

 Sposobnost za strpno dogovarjanje. 

 Izogibanje ugotavljanja, »kdo ima prav«, in motiva, »kdo bo koga«. 

 

Sorodnikov si običajno ne moremo izbrati, saj so nam dani. Zaradi tega in zaradi intenzivnosti 

odnosov in pomembnosti so v sorodstvenih odnosih pogosti tudi problemi in konflikti. 

Družine s problemi imajo motnje v komunikaciji. Motnje so lahko različne. Čačinovič 

Vogrinčič (1998) našteva naslednje: različen pomen besed oziroma formulacij, neupoštevanje 

neverbalnih komunikacij, dvojna vez – verbalno in neverbalno sporočilo si nasprotujeta, 

poskus umika iz komunikacije, nepovezanost obravnavane teme, psevdokonflikt: razprava na 

vsebinski ravni, konflikt pa na odnosni, če vsak vidi svoje vedenje zgolj kot odziv na vedenje 

partnerja, toga simetričnost (eskalacija simetrije), toga komplementarnost (neenakopravnost). 

 

Kot ve veliko staršev, komuniciranje z otroki ni vedno lahko. Včasih se zdi, da otrok pozorno 

posluša navodila staršev, pozneje pa se ničesar ne spomni. Včasih otrok ves dan samo govori, 

potem pa starše obtoži, da niso slišali niti besedice. Otroci na različnih stopnjah razvoja 

različno komunicirajo. Pri otrocih, ki znajo dobro komunicirati, je večja verjetnost, da bodo 

uspešni. Z govorjenjem in poslušanjem si bodo utrli pot do prijateljev, izobrazbe, službe in 

poroke. S pogajanjem se bodo izmotali iz neprijetnih položajev in ustvarili plodne odnose. 

Spretnost komuniciranja se otrok nauči doma. Družinski pogovori, v katerih starši dajejo in 

sprejemajo, otrokom pomagajo izraziti njihovo mnenje in ga branijo. Ko otroci v družinskih 

pogovorih izražajo svoje mnenje, lahko preverijo prepričanje staršev in se učijo druge 

prepričati o svoji stvari. Zato bi morali otroci med družinskimi pogovori imeti pravico do 

izražanja svojih stališč. 

 

Komunikacija povezuje ljudi med seboj, vzpostavlja razmerja in odnose med njimi. Zato sega 

daleč nad proces prenosa informacij in jezikovne artikulacije. Komuniciranje pa ni vedno 
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usmerjeno k soglasju odnosov med ljudmi. Lahko spodbuja tudi konflikte in sovraštvo med 

njimi (Ule, 2005). 

 

2.4 Konflikt 

 

Beseda konflikt marsikomu zbudi neprijetne občutke, saj pogosto predstavlja nekaj bolečega, 

škodljivega in nezaželenega. Ljudje pojmujejo konflikt zelo različno, na primer kot spor, 

prepir, pretep, nesporazum, nestrinjanje, nesoglasje, nasprotovanje, odklanjanje, 

neupoštevanje oziroma različna mnenja. Pri večini ljudi to pomeni nekaj slabega, čemur se je 

potrebno izogniti, če je le mogoče (Iršič, 2004). 

 

Deutsch (v Brajša 1993, str. 203) definira konflikt kot spopad nezdružljivih tendenc in 

učinkov v posamezniku, skupini in narodu. Fischalek (v Brajša 1993, str. 203) opisuje 

konflikte kot medsebojno nasprotovanje različnih potreb, želja, interesov, čustev in ravnanja.  

Lamovec označuje medosebni konflikt kot »situacijo, v kateri dejanje ene osebe onemogoča, 

otežuje ali ovira dejanja druge osebe« (Lamovec, 1993). Po Možini (2002) je konflikt 

nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, čustev v osebi in med 

posameznimi člani v skupini ali organizaciji. Gordon (1989) pojmuje konflikt kot situacijo, ko 

vedenje enega ovira izpopolnjevanje potreb drugega, ali pa ko so neusklajene vrednote dveh 

posameznikov. Po Lipičniku (1991 in 1996) so konflikti posledica boja med različnimi motivi 

oziroma hotenji, ki nastanejo, ko nekdo ali nekaj preprečuje, da bi tisto, kar želimo, tudi 

uresničili. 

 

Kljub različnim opredelitvam in pojmovanjem konflikta lahko pod pojmom konflikt 

razumemo stanje nasprotujočih si teženj v nekem sistemu tako v posamezniku kot med 

osebami znotraj določene skupnosti ali med skupinami. Iršič je predlagal naslednjo definicijo: 

»Konflikt je stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema oz. teritorija ne 

funkcionirata optimalno zaradi (delne) neusklajenosti sistemov« (Iršič 2004, str. 66). 

 

Konflikti nimajo le negativnih lastnosti, temveč tudi pozitivne, ki jih velja izrabiti kot 

priložnosti. Pozitivne strani konfliktov pripomorejo, da ozavestimo probleme v odnosu, ki 

jih je potrebno rešiti, spodbujajo spremembe, mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo 

za soočenje s problemi, razbijajo monotonost življenja, spodbujajo nove interese, pomenijo 

izziv in vnašajo dinamiko. Konflikti pogosto pripomorejo k ustreznejši odločitvi in znižujejo 
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napetost v vsakdanjih odnosih. V konfliktu bolj spoznamo samega sebe, poglobimo in 

obogatimo odnos (Lamovec, 1993; Lipičnik, 1991; Lipičnik, 1996 in Možina, 2002). Iršič 

(2004) dodaja še naslednje pozitivne lastnosti konfliktov: bolj spoznamo drug drugega, 

spodbujajo osebnostno rast, povečujejo in utrjujejo sposobnost reševanja in obvladovanja 

konfliktov, prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta oziroma življenja, 

prinašajo višjo raven kulture v interakciji in omogočajo bolj intenzivno sodelovanje ter 

omogočajo večje zaupanje drug drugemu ali samemu sebi. 

 

Iršič (2004) navaja, da poleg pozitivnih posledic, ki jih razrešeni konflikti prinašajo, obstaja 

tudi cela vrsta negativnih posledic nerazrešenih ali neobvladanih konfliktov, kot so: upad 

komunikacije, poslabšanje ali celo prekinitev odnosa oziroma razpad skupine, stagnacija 

sistema ali odnosa, nasilje, zatiranje, izobčenje, duševne motnje ali psihosomatske bolezni. 

 

Do konfliktov med ljudmi pride zaradi razlik med njimi. Ker smo različni, si naši interesi prej 

ali slej pridejo navzkriž. Najprej pride le do rahlega nestrinjanja, če pa s pogovorom ne 

pridemo do soglasja, se konflikt stopnjuje in nestrinjanje poglablja. K sreči ni nujno, da se 

vedno razvija od prve do zadnje stopnje. Na vsaki stopnji je razvoj konflikta mogoče prekiniti 

in ga konstruktivno razrešiti. Vsak konflikt ima neko ozadje, ki ga moramo razumeti, če ga 

želimo konstruktivno reševati. 

 

Za boljše razumevanje in lažje prepoznavanje konfliktov, je koristno, če znamo ločiti med 

različnimi vrstami konfliktov. Obstaja več možnih klasifikacij konfliktov. Možina (2002) 

loči predvsem tri vrste osnovnih konfliktov: 

 konflikt ciljev: nasprotje, ki izvira iz ciljev, ki se med seboj razlikujejo; 

 konflikt spoznanja: nasprotje, ki nastane iz nestrinjanja z mislimi, idejami drugih; 

 konflikt čustev: nasprotje, ki izvira iz čustev in občutkov, ki so zaznani kot 

nezdružljivi. 

 

Raush in drugi (1974) konflikte delijo glede na stopnjo razširjenosti oziroma njihov fokus. 

Fokus konflikta je lahko problem, oseba ali odnos, kar poimenuje prva, druga in tretja stopnja 

konflikta. Birt (2002) konflikte deli glede na ravni konflikta na spor, podpovršinski konflikt, 

globoko zakoreninjen konflikt in dediščino preteklosti. Iršič (2004) deli konflikte glede na 

odkritost konflikta na potlačene, prikrite in odkrite, glede na aktivnost konflikta na pasivne in 

aktivne, glede na ozadje konflikta na samostojne, prenesene in konflikte, ki so posledica 
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globljih neusklajenosti. Iršič (2002) predlaga še nekaj vrst konfliktov, izhajajočih iz 

neusklajenosti določenih elementov (informacij, znanja, ciljev, vrednot, osebnosti, čustev, 

motiviranosti, odnosov, razpoloženj, dojemanja, navad …). 

 

Vzroki za konflikte so pogosto drugačno razumevanje, prepričanje, stališče, vrednotenje 

vsebin in problemov, pri katerih sodelujemo. Položajni vzroki nasprotij pomenijo, da se ne 

moremo sporazumeti na vsebinski ravni, ker začenjamo z različnih pozicij, imamo različna 

stališča, različne zorne kote, različna prepričanja in vrednotenja. Komunikacijski vzroki za 

konflikte pokrivajo področje komunikacije o konfliktnih vsebinah. Sogovornik nas ne razume, 

ker govorimo nerazumljivo in nejasno, nam ne zaupa, ne verjame tistemu, kar govorimo. 

Prepričan je, da govorimo eno, mislimo drugo, delamo pa nekaj tretjega. Osebni vzroki 

izvirajo iz različnih osebnosti z različnimi osebnimi lastnostmi (Možina, 2002). Po Esserju (v 

Brajša 1993, str. 212) so vzroki konfliktov lahko različna ali popačena prepričanja. Temu 

sledijo problemi vrednotenja zaradi osebne frustriranosti ali različnih meril. Konflikti lahko 

nastanejo tudi zaradi konfliktnih odnosov in čustvovanja ob njih. Konflikti so pogosto 

posledica konfliktnosti in agresivnosti v vedenjskih programih posameznikov. 

 

Kako pristopamo h konfliktom, je odvisno od našega znanja in pozitivne, negativne ali 

nevtralne drže, ki je sad osebnih izkušenj, pojmovanj in prepričanj (Možina, 2002). Za 

uspešno soočanje in reševanje konfliktov je potrebno, da (Ule, 2005 in Ule, 2009) znamo 

izraziti občutke in čustva, tudi negativna, in jih ne projiciramo na partnerje. Ne počutimo se 

krive in se ne opravičujemo za svoje negativne občutke in čustva. Govorimo natančno in o 

tem, kar nas v odnosu in komuniciranju dejansko moti. Usklajujemo svoje verbalno in 

neverbalno komuniciranje in se izogibamo posplošenemu ocenjevanju in interpretiranju 

sporočil in vedenja partnerjev. Dejavniki, ki vplivajo na uspešno reševanje konfliktov, so 

(Gordon, 1991): 

 razporeditev odgovornosti; 

 informiranje, komuniciranje, preživljanje skupnega prostega časa; 

 obstoj konfliktov in način reševanja; 

 stopnja medsebojnega zaupanja, spoštovanja in upoštevanja. 

 

Življenje v družini je močno odvisno od tega, kako družina obvladuje konflikte. Družine se 

različno soočajo s konflikti, nekatere iščejo primerno rešitev, druge se konfliktu izogibajo ali 
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ga zanikajo, kar pa ustvarja osebne in medosebne napetosti in probleme. Ustreznega ali 

neustreznega reševanja konfliktov se otroci v glavnem učijo v družini, in sicer ob opazovanju 

interakcije med starši in v interakciji z brati in sestrami. Otrok bo stil reševanja konfliktov, ki 

se ga je naučil doma, prenašal tudi na druge socialne situacije. Ena od pomembnih 

sposobnosti, povezanih z družinskim življenjem, je sposobnost za konflikt. »Sposobnost za 

konflikt pomeni pridobljeno, naučeno sposobnost posameznika, da zazna konflikt za 

motenimi interakcijami in komunikacijami, ga prepozna in se z njim sooči, da bi ga bodisi 

začel reševati bodisi zmogel živeti z njim« (Čačinovič Vogrinčič 1998, str. 228). 

 

Zdravi odnosi niso tisti, ki ne vsebujejo konfliktov, temveč tisti, v katerih se konflikti uspešno 

rešujejo. Če sami ne znamo obvladovati konfliktov, zaman pričakujemo, da jih bodo znali 

naši otroci, zato je prva dolžnost staršev, da se naučijo obvladati lastne konflikte, da bodo 

potem znali pomagati svojim otrokom. Otroci se namreč osnovnih vzorcev v odnosih, še 

posebej pa načinov soočanja s konflikti, naučijo predvsem v družinskem okolju. 

 

Konflikti, tako notranji kot tudi medosebni, so vedno in povsod, ključnega pomena je to, kaj s 

konflikti storimo. Lahko jih rešujemo ali pa puščamo nerešene. Zanje lahko prevzamemo 

odgovornost ali pa krivdo zvalimo na drugega, lahko jih uporabimo za rast ali pa za uničenje 

odnosa. Če se ne zavedamo, da imamo izbiro, potem se bomo konfliktom verjetno izogibali in 

zanje krivili druge. 

 

2.4.1 Strategije reševanja konfliktov 

 

Lamovec (1993) med socialne spretnosti šteje tudi uspešno reševanje konfliktov. Ta del 

socialnih spretnosti bomo tudi sami raziskovali v kvalitativnem delu diplomske naloge. 

 

Konflikti so v medosebnih odnosih neizogibni in noben partnerski ali prijateljski odnos ne 

more potekati brez občasnih konfliktov. Kljub temu med ljudmi vlada prepričanje, da so 

konflikti nezaželeni in da se jim je treba izogibati. Vendar konflikti sami niso krivi za 

nesoglasja, prepire, ločitve ali nasilje – po navadi je vzrok za vse to nesposobnost reševanja 

konfliktov na konstruktiven način (Lamovec, 1993). 

 

Lamovec (1993) pravi, da se strategij za reševanje konfliktov navadno naučimo že v otroštvu, 

kasneje pa jih uporabljamo bolj ali manj avtomatično. Pri vsaki osebi navadno prevladuje ena 
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strategija, vendar se jih z ozaveščanjem navadno naučimo več. Filley (1978) priporoča 

naslednja načela pri reševanju konfliktov: 

 Definirajte problem kot cilj, ne kot potrebo za reševanje. 

 Ko ste odkrili problem, poiščite rešitev, ki bo pomenila spremembo za obe strani.  

 Svojo pozornost usmerite na problem, ne na osebne probleme ali na drugo stran. 

 Gradite zaupanje s spreminjanjem in dajanjem ustreznih informacij. 

 Med komuniciranjem izražajte svojo naklonjenost, vživite se v sogovornika, ga 

poslušajte ter zmanjšajte morebitno nejevoljo in grožnje. 

 

Strategije reševanja medosebnih konfliktov vključujejo načine, ki pomagajo pri zbliževanju 

obeh udeležencev, pri ohranjanju in razvijanju odnosa. Obstaja več načinov reševanja 

konfliktov; različni avtorji jih navadno naštevajo štiri ali pet. Feldman in Gowen (1998) 

navajata naslednje načine reševanja konfliktov: kompromis, iskanje socialne opore, 

izogibanje (umik), odvračanje pozornosti in odprta jeza (napadanje, agresivnost, besedno 

spopadanje). Trenholmova in Jansen (v Ule 2009, str. 382) navajata pet glavnih stilov 

reševanja medosebnih konfliktov: agresivni, izogibalni, prilagoditveni, kompromisni in 

problemski. Lipičnik (1991 in 1996) navaja naslednje načine reševanja konfliktov: izogibanje, 

pospeševanje, izglajevanje, sklepanje kompromisov in reševanje problemov. Lamovec (1993) 

načine reševanja konfliktov poimenuje umik, prevlada, izglajevanje, kompromis, 

konfrontacija. Možina (2002) prav tako navaja pet načinov reševanja konfliktov: izogibanje,  

prevladovanje, prilagajanje, pristajanje na kompromise in dogovarjanje. 

 

Izogibanje. Kadar se pojavlja nizka stopnja zaskrbljenosti zase in za soudeleženca v 

konfliktu, se konfliktu poskušamo izogniti (Lipičnik, 1991). Tisti, ki uporabljajo ta način, se 

nagibajo k umiku iz konflikte situacije ali želijo ostati nevtralni. Sklicujejo se na nezadostno 

poznavanje problema ali na pomanjkanje podatkov, da bi lahko tudi sami sodelovali v debati 

o problemu. Takšno ravnanje je popolnoma neproduktivno, če problem dejansko obstaja, saj z 

izogibanjem ne bomo ničesar rešili. Opisan način reševanja konfliktov je primeren le, če so 

konflikti manjšega pomena, če ni dovolj informacij za učinkovito reševanje konflikta ali če 

posameznik nima zadostnega vpliva na neko rešitev v primerjavi z drugimi (Možina, 2002). 

 

Pospeševanje/prevladovanje. Ob visoki zaskrbljenosti zase in skoraj nikakršni za 

soudeleženca v konfliktu poskušamo uveljaviti in vsiljevati svojo rešitev kot edino mogočo 
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(Lipičnik, 1991). Ta način reševanja konfliktov zadovoljuje samo eno stran, ki je udeležena v 

konfliktu. Pri reševanju nasprotij med udeleženci ena stran lahko uporablja grožnjo, kazen in 

druge podobne instrumente za dosego svojega cilja. Nepopustljivo vztrajanje ene ali obeh 

strani vodi v stresno ali krizno situacijo. Uporaba tega pristopa bolj škodi kot ne, saj lahko 

druga stran ob neupoštevanju njenih predlogov in želja otopi. Ta način reševanja konfliktov je 

primeren predvsem, če je potrebno zelo hitro in odločno reagirati, kadar je potrebno opraviti 

neprijetne naloge in odločitve ali če je potrebno nekoga zaščititi pred prevlado druge osebe 

(Možina, 2002). 

 

Izglajevanje/prilagajanje. Kadar zase nismo nič zaskrbljeni, za drugega pa malo bolj, 

govorimo o izglajevanju konflikta (Lipičnik, 1991). Soudeleženca skušamo prepričati, da 

konflikt ni tako velik, da bi ga bilo potrebno reševati, in je zato njegova skrb nepotrebna. V 

tem primeru sami nismo pripravljeni premagovati konflikta in bi radi videli, da bi miroval 

tudi naš soudeleženec. Ta način zanemarja pomen zadovoljevanja osebnih potreb in ciljev ter 

poudarja zadovoljevanje skupnih potreb in interesov. Posameznik se prilagaja drugim in s tem 

sodeluje z njimi na škodo lastnih ciljev. Posameznik namreč noče tvegati rušenja dobrih 

odnosov. Slabost tega načina je, da sicer lahko zagotovimo dobro počutje ljudi, a pravi 

problem ostaja nedotaknjen in se bo slej ko prej znova pojavil. Ta način torej zadovoljuje 

samo čustvene potrebe posameznikov, medtem ko zanemarja prave vzroke konflikta (Možina 

in drugi, 1994). 

 

Sklepanje kompromisov/pristajanje na kompromise pomeni težnjo posameznikov, da bi 

žrtvovali nekaj interesov in s tem dosegli dogovor. Tu je v ospredju zmerno in delno 

vztrajanje pri lastnih potrebah in željah ob prav tako zmernem in delnem zadovoljevanju 

partnerjevih potreb in želja. Točka pristajanja na kompromise predstavlja ravnovesje med 

lastnimi in tujimi potrebami. Ravnovesje pa dosežemo s pogajanjem, merjenjem dobička in 

izgube in skupnim iskanjem obojestransko zadovoljujoče in sprejemljive rešitve. Način 

pristajanja na kompromise se uporablja v primerih, če kompromis predstavlja za obe strani 

večji dosežek ali vsaj ne slabšega, kakor če ga ne bi bilo. Uporaben je tudi, kadar ni možno 

doseči kaj več od tega in kadar predlogi ene strani preprečujejo cilje druge. Pri tem je 

potrebno upoštevati dejstvo, da ni dobro prehitro pristati na kompromis, saj to lahko škodi 

resničnemu razpletu konfliktne situacije. Pri tem namreč lahko vsaka stran prehitro nekaj 

izgubi in nekaj pridobi. Na vsaki strani je zelo pomemben pristanek, saj se drugače lahko 

zgodi, da na koncu nihče ne bo zadovoljen (Možina, 2002). 
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Reševanje problemov/dogovarjanje. Ta način nakazuje posebno vrsto reševanja konfliktov, 

kjer sta dosežena maksimalna skrb zase in za soudeleženca v konfliktu. Z reševanjem 

problemov želimo konflikt rešiti, ne pa samo zmagati v boju z nasprotnikom (Lipičnik, 1991). 

Pomembno je medsebojno sodelovanje z željo, da bi vsak v čim večji meri uresničil svoje 

cilje. Ob skupnem reševanju problema odkrito obravnavamo konflikte, jih analiziramo in 

skušamo najti rešitev, ki bi kar najbolje zadovoljevala vse vpletene v konfliktu. Strokovnjaki 

pravijo, da je to edini pristop k resničnemu reševanju konflikta in je tudi najbolj konstruktiven 

glede na vse ostale. Ta način uporabljamo, kadar imajo vpletene strani skupne cilje, ne 

strinjajo pa se samo glede poti za doseganje skupnega cilja. Gre torej za proces, s katerim 

iščemo neko srednjo pot, ki bo zadovoljila obe strani (Možina, 2002). 

 

Katero strategijo bomo uporabili, je torej odvisno od tega, kako pomemben je naš osebni cilj 

in kako pomemben je specifičen odnos (Lamovec, 1993 in Lipičnik, 1996): 

 Kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najbolje umakniti. 

 Kadar je cilj zelo pomemben, odnos pa ne, lahko poskusimo nasprotnika prevladati. 

 Kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, lahko poskušamo spor zgladiti. 

 Kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaže, da nihče ne bo mogel doseči 

tistega, kar želi, je kompromis lahko koristen. 

 Kadar sta zelo pomembna tako cilj kot odnos, je najustreznejša konfrontacija. 

 

Konflikti in nejasnosti so dejstvo, vprašanje je samo, ali jih oziroma kako ji rešujemo. »V 

družini je mogoče tvegati konflikte, če so jasno postavljeni pogoji za njihovo reševanje 

oziroma pogoji za to, da ne ogrožajo posameznika ali skupine« (Čačinovič Vogrinčič 1998, 

str. 224). Če bi konflikti ogrozili posameznika, se jim bo skušal izogniti, da bi se zavaroval. 

Če pa so jasno postavljeni pogoji oziroma smernice za reševanje konfliktov, potem se lahko 

progresivno pristopi k razreševanju konfliktov. Za konstruktivno reševanje konfliktov je 

potrebno, da znamo na primer prevzemati perspektivo druge osebe, udeležene v konfliktu. 

Bolj kot imamo torej razvite socialne spretnosti in empatijo, boljši naj bi bili pri reševanju 

konfliktov. Gordon (1991) trdi, da je za uspešno reševanje konfliktov potrebno medsebojno 

aktivno poslušanje, dajanje in sprejemanje odkritih in iskrenih sporočil, obojestransko 

spoštovanje partnerjevih potreb ter medsebojno zaupanje. Potrebna je obojestranska 

pripravljenost sprejemanja novih informacij, obojestranska vztrajnost in odločnost. Obe strani 

se morata pri reševanju konfliktov ogibati ravnanju »zmaga-poraz« in sprejeti pošteno 
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konfrontacijo. Za reševanje konfliktov je zelo pomembno uporabljati jaz sporočila, saj 

preprečujejo zapiranje in odtujevanje, spodbujajo pa medsebojno samoodkrivanje. 

 

Kot uspešno metodo reševanja konfliktov med starši in otroki Gordon (1991) navaja metodo 

reševanja konfliktov, pri kateri ni poraženca. To je metoda, pri kateri ne uporabljamo sile in 

pri kateri ni poraženca. Rešitve lahko predlagata obe strani, nato pa jih vsi skupaj kritično 

presojajo in odločijo, katero bodo izbrali. Ko se odločijo za eno rešitev, ni medsebojnih 

obtoževanj, kajti obe strani sta predlagano rešitev sprejeli. Izvajanje te metode razdelimo na 

šest stopenj (Gordon, 1991): 

 Kako prepoznati konflikt in ga opredeliti. Izberemo pravi čas, jasno in natančno 

pojasnimo sporno zadevo, prav tako, kot jo občutimo. Ogibamo se izjavam, ki bi 

otroka prizadele in poniževale. Jasno povemo, da želimo najti rešitev, sprejemljivo za 

obe strani. 

 Zbiranje mogočih rešitev. Otroci in starši za rešitev problema predlagajo različne 

možnosti. 

 Kritična presoja mogočih rešitev. Z utemeljitvami izključimo nesprejemljive rešitve.  

 Odločanje za najbolj sprejemljivo rešitev. Najprimernejši način za izbor je razprava. 

 Iskanje načinov, kako rešitev izpeljati. O izvajanju rešitve se je potrebno natančno 

dogovoriti in zediniti za dokončno rešitev. 

 Pregled in presoja učinkovitosti. Preveriti moramo zadovoljstvo z rešitvijo oziroma 

njeno uresničljivost in pravičnost. 

 

2.5 Pregled raziskav 

 

Beck ugotavlja, da se v »družinah dogajajo strukturne spremembe« (Beck v Rener 2002, str. 

86), spreminja se narava zasebnih odnosov. Moški, ženske in otroci prvič v zgodovini stopajo 

v intimna razmerja kot v načelu enaki subjekti (Rener, 2002). Sredi prejšnjega stoletja so v 

priročnikih za vzgojo otrok priporočali staršem, naj ne bodo preveč prijateljski do svojih 

otrok, sicer bodo ob vso avtoriteto. Kasneje se je razvila doktrina, da bi morali starši razvijati 

tesne čustvene vezi z otroki, a hkrati upoštevati otrokovo avtonomijo in samostojnost. 

Izkazanim učinkom permisivne vzgoje so sledili apeli po vrnitvi tradicionalne družine. V 

zadnjem desetletju je v ospredje stopila kakovost starševskega razmerja, kjer si obe strani 
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želita občutljivosti in razumevanja. Za osnovno zgradbo razmerja med starši in otroki so 

odgovorni starši, komunikacija pa ima osrednjo vlogo (Rener, 2000 in 2002). 

 

Rener (2000 in 2002) navaja, da so v empiričnih raziskavah mladine v Sloveniji na področju 

družinskih razmerij med starši in otroki ugotovili, da se dogaja premik od modela etične in 

vzgojne družine k modelu čustvene in podporne družine. Večina mladih ljudi živi pri starših v 

relativno ugodnih življenjskih razmerah. Spreminjajo se modeli medsebojne komunikacije. V 

večini družin med starši in otroki poteka intenzivno odnosno delo, nenehna medsebojna 

dogovarjanja in pogajanja na vseh ravneh. Za tako »delovno intenzivno« družino je značilna 

visoka stopnja tolerance in dopuščanja osebne avtonomije. Starši in otroci so si čustveno in 

kulturno bliže, kot so si bili kdajkoli. V življenju mladih ljudi se povečuje pomen staršev, 

predvsem matere, ki nastopajo kot izjemno pomembne »terapevtke« in blažilke stisk in 

konfliktov (Rener, 2000; 2002 in Ule, 2008). 

 

2.5.1 Raziskave o komunikaciji med starši in otroki 

 

Z raziskavo o komunikaciji v družini, ki je sredi leta 1995 potekala na vzorcu 157 ljubljanskih 

družin četrtošolcev, je Berdajsova (1996) glede komunikacije med starši in otroki 

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

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

potrjevalna komunikacija, člani bolj zadovoljni kot v drugih. Večina anketirancev, 57,9 

odstotkov, meni, da se v družini pogovarjajo manj, kot bi želeli. 18,5 odstotkov anketirancev 

meni, da se v družini pogovarjajo v glavnem dovolj, da pa si v družini vedno vzamejo čas za 

pogovor, meni 23,6 odstotkov anketirancev. Torej se v družinah, v katerih se pogovarjajo 

toliko, kot želijo, bolje počutijo kot v tistih, v katerih jim zmanjkuje časa. Kot vzrok za 

pomanjkanje časa so starši in otroci največkrat navajali preobremenjenost. Nekateri so 

omenjali problem kontrole nad gledanjem televizije. Tisti, ki so imeli za pogovor dovolj časa, 

so poudarjali, da si zavestno sami organizirajo izrabo časa in ne dovolijo, da bi jih službene, 

šolske ali druge obveznosti in televizija preveč okupirali. Tudi gospodinjsko delo si marsikje 

že znajo porazdeliti, da je hitreje opravljeno in se potem lahko posvetijo drug drugemu. 

Največ družin, 47,1 odstotkov, ocenjuje kvaliteto komunikacije, kot sprejemanje in izražanje 

čustev, reševanje konfliktov in potrjevanje, za srednje kvalitetno, kot zelo dobro jih ocenjuje 

38,2 odstotkov. Slabo komunikacijo v družini pa navaja 14,6 odstotkov anketirancev. 
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Zadovoljstvo v družini je mnogo bolj povezano s kvaliteto družinske komunikacije kot pa s 

časom, posvečenim komunikaciji (Berdajs, 1996). 

 

Raziskave kažejo (Strniša, 1997), da več komuniciranja prinaša boljše razumevanje le v 

primeru, če se udeleženci strinjajo v bistvenih elementih, če sporazumevanje temelji na 

pozitivnih stališčih, medsebojnem sprejemanju in upoštevanju medsebojne veljave. 

 

Strniša (1997) je želel z raziskavo o pogovorih med starši in otroki, ki je bila osredotočena 

na populacijo šoloobveznih otrok šestih in osmih razredov ter staršev osnovnošolcev četrtih in 

petih razredov osnovne šole Tabor Maribor, ugotoviti, kako poteka osnovna komunikacija v 

družini ter katere so njene osnovne značilnosti in oblike. Na osnovi pogostosti pojavljanja 

posameznih vprašanj in odgovorov je ugotovil, da v vsakdanjem pogovarjanju med starši in 

otroki obstaja »železni« repertoar vprašanj in odgovorov, ki običajno poteka na pobudo 

staršev. Najpogostejša  vprašanja o šoli: »Kako je bilo v šoli, ali se moraš kaj učiti, ali si bil 

kaj vprašan, ali si že napisal nalogo?« Pogovor se odvija preko pozdrava v obliki vprašanja: 

»Zdravo, kako si kaj?« do vprašanj o tem, kaj bi skuhali za kosilo, o pospravljanju sobe, 

preoblačenju in načrtih za popoldne. Najpogostejši odgovori so: »V redu, dobro, ne, nič, ja, 

no.« Nimajo neke sporočilne vrednosti, temveč so le izpolnitev rituala, ki ga želijo otroci čim 

prej zaključiti ter se tako izogniti vroči in sitni temi o dogajanju v šoli. V družini se izoblikuje 

neke vrste pogovorni ritual, ki se odvija praktično vsakodnevno, sporočilna vrednost tovrstne 

komunikacije pa je izredno majhna (Strniša, 1997). 

 

V zaključku prispevka Strniša (1997) navaja, da se starši sicer zavedajo pomena komunikacije 

z otroki, ves čas jo tudi poudarjajo, premalo pa se zavedajo pomena raznovrstnosti 

komunikacije. Premalo se zavedajo, da jim otroci nenehno nekaj sporočajo, več neverbalno 

kot z besedo. Vendar to le redko upoštevajo in se prepogosto zatekajo k ustaljenim, dobro 

preizkušenim, a neučinkovitim metodam »vrtanja« v otroka. Le redko upoštevajo otrokova 

čustva, občutke, želje, pričakovanja, mnenja in stališča. 

 

V raziskavi Mladina 2000 so med drugim ugotavljali tudi kakovost razmerja med starši in 

otroki v Sloveniji. Ugotovili so, da je večina mladih dobro opremljena s starševskimi 

čustvenimi podporami in intelektualnimi spodbudami. Na podporo staršev v čustvenem in 

intelektualnem smislu vpliva izobrazba matere in samoocena materialnega stanja družin. Z 

višanjem izobrazbe matere se viša tudi občutek ljubljenosti. Mati je poglavitna svetovalka, 
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tolažnica in pomočnica, predvsem ko gre za najhujše življenjske stiske otrok in ko je potrebna 

dejavna pomoč pri reševanju zunanjih težav. V pomembnih življenjskih situacijah bi se velika 

večina anketirancev obeh spolov obrnila na mamo, kar je zanimivo, fantje tudi na očeta, 

dekleta pa ne. Raziskava je ugotovila zelo dobro razumevanje (komunikacijo) z obema 

staršema pri veliki večini anketirancev. Tako fantje kot dekleta se zelo dobro razumejo z 

mamo. Čeprav se veliko fantov zelo dobro razume tudi z očetom, se jih še več (za 10 %) zelo 

dobro razume z mamo. Z materjo se dobro ali zelo dobro razume kar 85,3 % vprašanih, nekaj 

manj z očetom. Raziskava potrjuje hipotezo, da se je tudi v Sloveniji dogodil »generacijski 

mir«, neke vrsta generacijska simbioza, ki govori o tem, da se je dogodil tudi premik iz 

modela etično vzgojne v čustveno podporno družino (Rener, 2002). 

 

V nadaljevanju povzemam ugotovitve raziskave o odnosih med mladostnikom in družino 

glede komunikacije, ki sta jih zbrala Zupančič in Svetina z intervjuji v letih 1995–2002. V 

obdobju mladostništva se mladostnikovi odnosi z vrstniki, s sorojenci, starši in z drugimi 

odraslimi spremenijo količinsko in kakovostno, mladostnik pa bolj dejavno komunicira tudi s 

širšim socialnim okoljem. Odnosi med mladostniki in starši postajajo vse manj strukturirani, 

mladostniki vse bolj sodelujejo pri oblikovanju večine družinskih pogovorov, še posebej 

tistih, ki se nanašajo nanje osebno. Najpogosteje sklepajo kompromise glede nočnih izhodov, 

učenja, obveznosti v gospodinjstvu ter porabe denarja. Mladostnikova komunikacija s starši je 

vse bolj selektivna, večina staršev pa vse bolj spoštuje mladostnikovo težnjo po zasebnosti. 

Mladostniki staršem povedo samo izbrane informacije, vendar še te v izbrani obliki in ob 

izbranem času. Mladostniki pri komunikaciji s starši postajajo vse bolj enakovredni partnerji. 

V interakciji staršev z mladostniki je zlasti pomembno vključevanje mladostnika v odločanje, 

postavljanje jasnih pravil, norm in vrednot, pripravljenost staršev za poslušanje mladostnika 

in pogajanje z njim, nadzorovanje njegovega vedenja in spodbujanje mladostnika k 

oblikovanju njegovih lastnih stališč (Zupančič in Svetina, 2004). 

 

Ob že omenjenih raziskavah je ključne izzive in vprašanja, s katerimi se srečujejo mladi v 

Sloveniji, odkrivala tudi raziskava Mladina 2010. Lavrič (2011) kot ključne ugotovitve 

študije Mladina 2010 navaja zelo hiter upad števila mladih v Sloveniji, v zadnjih 10 letih za 

11 odstotkov. Odraščanje, ki je bilo v preteklosti predvidljivo, je v sodobnih razmerah postalo 

individualni projekt. Na ravni vrednot se je edini večji premik zgodil v smeri višanja ravni 

individualizma in pomena tekmovalnosti. Delež mladih, vključenih v izobraževalni sistem, 

hitro narašča, delež študirajoče mladine je v Sloveniji daleč najvišji v EU-27. Poleg 
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obsežnega in do mladih prijaznega sistema izobraževanja se mladi v povprečju zelo dobro 

počutijo tudi v svojih izvornih družinah. »Po nekaterih raziskavah so slovenski mladostniki v 

EU-27 med tistimi, ki imajo najboljše odnose s starši« (Lavrič 2011, str. 588). Mladi so na 

svoje starše izjemno navezani, predvsem se čutijo dolžni staršem pomagati in s tem »svoj 

dolg odplačati«, predvsem zato, da bi tako odnose še okrepili in poglobili. Mladi svoje 

življenje organizirajo tako, da doma vzpostavijo svojo zasebnost v družini, s starši pa 

oblikujejo simbiozo, pri kateri nimajo občutka, da živijo na njihov račun (Naterer, 2011). V 

prostem času mladih se je v zadnjem desetletju izrazito povečalo ukvarjanje z računalnikom, 

bistveno več časa mladi namenjajo tudi ukvarjanju s športom in kulturno-umetniškim 

ustvarjanjem ter prostovoljstvom. Na drugi strani pa družbeni okviri mladim v Sloveniji 

otežujejo oziroma časovno odmikajo doseganje ključnih mejnikov odraslosti, kot so redna 

zaposlitev, odselitev od staršev in ustvarjanje lasne družine. Ključne težave v zvezi s 

položajem mladih so občutki nelagodja v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjskim 

vprašanjem in z negotovostjo glede zaposlovanja (Lavrič, 2011). 

 

Na podlagi datoteke podatkov iz študije Mladina 2010 (Lavrič in drugi, 2011) smo preverili, 

kakšna je komunikacija, občutek, da me imajo starši radi, pomembnost spričevala za odnos s 

starši in počutje doma. Iz odgovorov o oceni razumevanja (komunikacije) s starši je razvidno, 

da je kar 83 odstotkov anketirancev izjavilo, da se z mamo razume zelo dobro oziroma dobro. 

Zelo dobro oziroma dobro razumevanje z očetom navaja 71 odstotkov anketirancev. Na 

vprašanje, v kolikšni meri za odnos med teboj in tvojimi starši velja trditev: »Imam občutek, 

da me imajo starši zelo radi,« je velika večina, 88 odstotkov anketirancev, odgovorila, da 

trditev zelo velja oziroma velja. Na vprašanje, v kolikšni meri za odnos med teboj in tvojimi 

starši velja trditev: »Za moje starše je (bilo) spričevalo zelo pomembno,« je večina, 65 

odstotkov anketirancev, odgovorila, da trditev velja oziroma srednje velja. Na vprašanje, v 

kolikšni meri za odnos med teboj in tvojimi starši velja trditev: »Doma se ne počutim/se 

nisem počutil dobro,« je velika večina, 76 odstotkov anketirancev, odgovorila, da trditev ne 

velja oziroma celo sploh ne velja. 

 

2.5.2 Raziskave o konfliktih med starši in otroki 

 

Živeti z drugimi povečuje možnost za vse vrste sodelovanja, še posebej konflikt. Dejansko se 

v družinah dogaja več konfliktov kot v kakšnih drugih družbenih skupinah. Boj med starši in 

otroki so pogoste manifestacije družinskega življenja. Najbolj bistveno vprašanje reševanja 
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konfliktov, je ali se jim da izogniti. Izogibanje se lahko pojavlja v različnih oblikah od 

zadrževanja pritožb, izogibanja vprašanjem o občutljivih temah do umika iz konfliktne 

situacije (Messman, 2011). 

 

V nadaljevanju bomo povzeli še ugotovitve nekaterih raziskav o konfliktu med starši in 

otroki. Kar nekaj se jih osredotoča na konflikte med malčki in njihovimi starši, večina 

raziskav pa se osredotoča na interakcije med materjo in otrokom, saj mati najpogosteje deluje 

kot primarna negovalka. Kot taka veliko bolj sodeluje v konfliktnih odnosih z otroki kot oče 

(Vuchinich v Messman, 2011). Otroci pogosteje nasprotujejo materi kot očetu. To večje 

število interakcij za matere pomeni, da izvajajo več vpliva na otrokov razvoj vedenja in 

obvladovanje konfliktov (Lytton v Messman, 2011). 

 

Tradicionalni pogledi na spor med otrokom in starši so bili obravnavani kot konflikt 

starševske discipline ali neujemanja z otroki, novejše raziskave pa poudarjajo obojestransko 

vplivanje. Tako kot starševsko vedenje vpliva na otroke, tudi otroško vedenje vpliva na starše 

(Eisenberg in Patterson v Messman, 2011). Ta dvosmerni pristop vpliva tudi na različnost tem 

konfliktov. Konflikti med starši in malčki (2–4 leta) se v veliki meri odražajo v otrokovem 

poskusu pridobivanja družbenega nadzora (Hay in Ross v Massman, 2011). Pri starejših 

otrocih konfliktne teme vključujejo gospodinjska opravila, spoštovanje hišnih pravil, 

samostojnost oziroma mero starševskega nadzora nad mladostnikom. Natančneje, starši in 

otroci so v konfliktu dan za dnem zaradi različnih stališč glede prevzemanja odgovornosti za 

opravila, šolskih obveznostih, policijske ure, ter upoštevanja otrokove pravice do zasebnosti 

(Montemayor v Messman, 2011). Čeprav spori med starši in otroki ostanejo, tudi ko otrok 

odraste, je na tem področju manj raziskav. Posledice konflikta med starši in otroki so po 

navadi bolj spodbudne kot ne. Večinoma so vedenja pozitivna in vsebujejo pozitivno klimo, 

spravljive izjave, pripombe v podporo, potrditev drugega vidika, poskus razumevanja drugega 

stališča (Messman, 2011). Čeprav so negativna nasprotja preizkus potrpežljivosti otrok in 

staršev, na njihov odnos večinoma ne vplivajo. Negativni oziroma škodljivi učinki na odnose 

med starši in otroki se kažejo le v 5 do 10 odstotkih družin (Paikoff in Brooks-Gunn v 

Messman, 2011). Pomembna značilnost odnosov med starši in otroki, ki lahko vplivajo na 

negativnost sporov, je, da odnosi niso prostovoljni (otroci so v podrejenem položaju). 

Reševanje konfliktov med starši in otroki se lahko razlikuje glede na kulturo (Ting-Toomey v 

Messman, 2011). Žal pa raziskav glede na razlike reševanja konfliktov zaradi kulturnih razlik 

ni (Messman, 2011). 
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Z raziskavo o komunikaciji v družini, ki je sredi leta 1995 potekala na vzorcu 157 ljubljanskih 

družin četrtošolcev, je Berdajsova (1996) glede konfliktov med starši in otroki ugotovila, da 

so v družinah, v katerih obvladujejo konstruktivno reševanje konfliktov, člani bolj zadovoljni 

in otroci bolj disciplinirani. Da se konflikti v njihovi družini rešujejo konstruktivno, meni 59,8 

odstotkov anketirancev. Delno konstruktivno reševanje konfliktov v družini navaja 21 

odstotkov anketirancev, 19,1 odstotkov anketirancev pa meni, da se konflikti v njihovi družini 

ne rešujejo konstruktivno ali ostajajo nerešeni in se kar naprej ponavljajo ali pa se rešujejo na 

račun enega ali nekaterih članov. Sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov je močno 

povezana z zadovoljstvom v družini in s kvaliteto človeškega življenja nasploh. V nekaterih 

družinah se konfliktom stalno izogibajo, to pa ustvarja osebne in medosebne napetosti in 

probleme (Berdajs, 1996). 

 

V nadaljevanju povzemamo ugotovitve raziskave o odnosih med mladostnikom in družino 

glede konfliktov, ki sta jih zbrala Zupančič in Svetina z intervjuji v letih 1995–2002. 

Konflikti med starši in mladostniki se pojavljajo na področju mladostnikovega šolanja 

(količina učenja, odnos do učiteljev in šole, delovne navade, domače naloge in ocene), 

njegovih socialnih dejavnosti (vedenje v vrstniški skupini, večerni izhodi, zunanji izgled, 

preživljanje počitnic), družinskih odnosov (čas, ki naj bi ga mladostniki in starši preživeli 

skupaj, vedenje do staršev, sorojencev) in obveznosti (gospodinjska opravila, uporaba 

telefona, skrb za svoje imetje in poraba denarja) ter na področju moralno-normativnega 

vedenja (spoštovanje avtoritet, kajenje, uživanje alkohola in drog). Mladostniki menijo, da 

starši od njih pričakujejo predvsem uspeh v šoli (učenje, končanje šole), moralno poštenost 

(poštenost, vljudnost) in samozaščitno vedenje (ne bodo pili alkohola, uživali drog, bodo 

previdni v prometu) ter pomoč pri gospodinjskih opravilih, hkrati pa poročajo, da je večina 

njihovih konfliktov s starši omejenih na šolo in pomoč v gospodinjstvu. Starši mladostnike 

najpogosteje kaznujejo tako, da jih oštevajo, jim povedo, da so jezni nanje, jim omejijo 

večerne izhode, finančno podporo in gledanje televizije. Kričanje na mladostnike, telesna 

kazen in vzbujanje krivde je v odnosih med slovenskimi mladostniki in njihovimi starši 

razmeroma redka. V večjih družinah so konflikti pogostejši kot v družinah z manj otroki in 

mladostniki, prvorojenci naj bi imeli v mladostništvu več konfliktov s starši kot naslednji 

rojeni otroci, fantje v povprečju več kot dekleta. Mame imajo na mladostnike večji vpliv kot 

očetje, navadno več komunicirajo z njimi, v njihovi komunikaciji je prisotnih več intimnih 

prvin, bolj so vpletene v mladostnikove vsakodnevne dejavnosti. Slovenski mladostniki imajo 

več konfliktov z očeti kot z mamami, ki so bolj sodelovalne pri postavljanju pravil in 
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dogovorov z mladostniki kot očetje. Mame se tudi več pogovarjajo s svojimi otroki in med 

družinskimi konflikti večkrat podprejo želje mladostnikov v primerjavi z očeti. Zaradi 

močnejše potrebe po zasebnosti se v mladostništvu nekoliko povečajo konflikti med tistimi 

sorojenci, ki delijo skupne prostore. Ti konflikti so praviloma omejeni na vsakodnevne 

probleme pri izposojanju oblačil, poslušanju glasbe in pospravljanju sobe (Zupančič in 

Svetina, 2004). 

 

Kako se reševanja konfliktov lotevajo v družinah ter kako posamezni konflikti vplivajo na 

njihov tok življenja, je raziskovala tudi Majcnova (2010) na priložnostnem vzorcu 71 staršev 

vrtičkarjev v Zrečah. Dobljeni empirični podatki s pomočjo anketnega vprašalnika so 

pokazali, da se konflikti redno pojavljajo pri večini družin anketirancev, da konflikte rešujejo 

sproti in imajo občutek, da so pri reševanju konfliktov uspešni. Načini reševanja konfliktov so 

različni: izkustveno, praktično, z zgledom, s kompromisi, s popuščanjem, z aktivnim 

poslušanjem, z mediacijo, z vživljanjem v vlogo drugega, s postavljanjem meja, z dodelitvijo 

kazni, s konstruktivnim dialogom, s konkretnimi rešitvami, večina pa jih rešuje s pogovori. 

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

negativnih posledic za življenje njihovih družin. Večina staršev trdi, da popuščajo svojim 

otrokom v izogib konfliktom, da pa so načini, na katere konflikte rešujejo, večinoma primerni. 

Večina se jih tudi strinja, da neustrezno reševanje konfliktov pušča neugodne posledice na 

otroku (Majcen, 2010). 

 

Raziskave vedno znova potrjujejo, da so starši najpomembnejše osebe v življenju 

odraščajočih mladih in da večina mladih ohranja občutek čustvene bližine s starši do 

odraslosti. Mladostniki želijo drugačen status v družini, več svobode in samostojnosti kot 

otroci. Ta proces velikokrat ne poteka gladko in nekonfliktno. Zato odnosi med mladostniki in 

starši postanejo bolj zahtevni, bolj razumski in manj čustveni. Raziskave kažejo, da ima danes 

večina otrok dobre odnose s starši, da jim zaupajo in jih občudujejo. Komunikacija med starši 

in otroki se spreminja, večina otrok se zelo dobro razume s starši, predvsem z mamo.  

Konflikti se sicer pojavljajo, vendar o posamičnih rečeh, npr. glede šolanja, dejavnosti, 

odnosov in obveznosti. Konflikte večina rešuje na konstruktiven način. 
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3. NAČRT RAZISKAVE 

 

 

3.1 Kvantitativna analiza podatkov 

 

3.1.1 Baza podatkov in opis vzorca 

 

Bazo podatkov, ki smo jo uporabili v naši raziskavi, smo dobili v osrednjem slovenskem 

Arhivu družboslovnih podatkov (v nadaljevanju ADP), ki je bil ustanovljen leta 1997 kot 

organizacijska enota v okviru Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede v 

Ljubljani (ADP). 

 

Uporabljena raziskava Mladina 2000 je raziskava iz serije Mladina, ki so namenjene 

longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spremljanju vrednot in 

življenjskih stilov. Vsebinska področja raziskave so: družbena slojevitost in skupine – 

mladina, socialna psihologija, vrednote, problemi in stališča mladih ter nakupovanje. Namen 

raziskave je prikazati splošno podobo mlajše generacije v Sloveniji. Poudarek raziskave je na 

političnih stališčih in odnosu do politike ter demokracije po desetih letih od prehoda, na 

nakupovalnih navadah ter socialnih stikih. Poleg tega so zajeta običajna področja navad, 

aktivnosti in preživljanja časa, vrednot, odnosa do šole in staršev ter ocenjevanja problemov 

mladih (Miheljak in drugi, 2001). 

 

Ciljna populacija za raziskavo Mladina 2000 so bili prebivalci, ki imajo stalno bivališče na 

ozemlju Republike Slovenije in so bili 20. oktobra 2000  stari v razponu od dopolnjenih 16 let 

do dopolnjenih 29 let. Iz definicije ciljne populacije so bili zaradi praktičnih razlogov izvedbe 

ankete izpuščeni vsi "institucionalizirani" prebivalci, med njimi tudi tisti, ki so na služenju 

vojaškega roka, v bolnišnici ali zaporu (Miheljak in drugi, 2001). 

 

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot 

vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, ker je 

imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Opravljen je bil 

dvostopenjsko. Na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerne velikosti 

CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije ter predhodno 

stratificirano po 12 regijah in 6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od 
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izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni 

in priimki ter naslovi (Miheljak in drugi, 2001). 

 

Mladina 2000 je po načinu izvedbe osebna anketa na terenu. Vsakega anketiranca s seznama 

anketiranih oseb je anketar obiskal na domu in tam z njim opravil intervju. Instrument za 

zbiranje podatkov je standardiziran vprašalnik na papirju z večino vprašanj zaprtega tipa. 

Anketiranje je potekalo od 20. oktobra do 28. novembra 2000. Anketo na terenu je izvedel 

Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. Anketarji so bili v 

večini študentje Fakultete za družbene vede (Štebe, 2002). 

 

Uvedeni so bili posebni ukrepi za izboljšanje sodelovanja pri anketi. Če je oseba začasno 

živela na drugem naslovu (študenti v Ljubljani in Mariboru), jo je anketar poiskal na 

začasnem naslovu. Anketarji so bili seznanjeni s tehnikami pridobivanja anketirancev za 

sodelovanje, osebe so obiskali do štirikrat ob različnih dnevih in urah, tudi za konec tedna. 

Vsem osebam iz vzorca je bilo poslano obvestilno pismo, kjer je bil pojasnjen namen ankete s 

spodbudo k sodelovanju. Po zaključku ankete je bilo vsaki anketirani osebi poslano posebno 

kontrolno pismo, s katerim je bilo preverjeno, ali je bila anketa dejansko opravljena (Štebe, 

2002). 

 

Dosežena stopnja sodelovanja pri anketi Mladina 2000 je nekaj nad 72 %. Od skupnih 1800 

enot v vzorcu je bilo 54 neustreznih, predvsem zaradi napačne osebe v vzorcu ali bivanja v 

instituciji. Med razlogi nesodelovanja prevladujejo odklonitve (252) predvsem zaradi 

pomanjkanja časa, pri 200 anketirancih niso prišli v stik z anketirancem (nikogar doma, 

preselil v tujino, ni doma kljub dogovoru), pri 32 anketirancih so navedeni drugi razlogi 

nesodelovanja (zdravstvene težave, neznanje jezika). Iz zgoraj navedenega sledi, da je pri 

anketi sodelovalo 1262 anketirancev (Štebe, 2002). 

 

3.1.2  Predstavitev spremenljivk 

 

Pri raziskavi smo uporabili naslednje spremenljivke: 

 Q311: Z mamo se razumem. Anketiranci so ocenjevali razumevanje (komunikacijo) 

z mamo kot zelo dobro (1), dobro (2), srednje (3), slabo (4), neznosno (5) in nimam 

stikov (6). Veljavnih odgovorov je bilo 1255, manjkajočih pa 7. Ker spremenljivka ni 

bila normalno porazdeljena, smo jo logaritmirali v novo spremenljivko Q311x. Za 
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potrebe preverjanja 1. in 2. hipoteze smo jo kategorizirali v novo spremenljivko 

Q311k. Odgovore zelo dobro (1) in dobro (2) smo združili v dobro (1), ostale 

odgovore: srednje (3), slabo (4), neznosno (5) in nimam stikov (6) smo združili v 

slabo (2). 

 Q312: Z očetom se razumem. Anketiranci so ocenjevali razumevanje (komunikacijo) 

z očetom kot zelo dobro (1), dobro (2), srednje (3), slabo (4), neznosno (5) in nimam 

stikov (6). Veljavnih odgovorov je bilo 1222, manjkajočih pa 40. Ker spremenljivka ni 

bila normalno porazdeljena, smo jo logaritmirali v Q312x. Za potrebe preverjanja 1. in 

3. hipoteze smo jo kategorizirali v novo spremenljivko Q312k. Odgovore zelo dobro 

(1) in dobro (2) smo združili v dobro (1), ostale odgovore: srednje (3), slabo (4), 

neznosno (5) in nimam stikov (6) smo združili v slabo (2). 

 D1: Spol. Anketiranci so odgovarjali, katerega spola so: ženski (1), moški (2). 

Veljavni so bili vsi odgovori (1262). 

 D41: Izhajam iz. Anketiranci so odgovarjali, od kod izhajajo: tipično podeželsko 

okolje (1), tipično okolje majhnih slovenskih mest (2) in tipično mestno okolje večjih 

slovenskih mest (3). Veljavnih so bili vsi odgovori (1262). Za potrebe preverjanja 4. 

hipoteze smo spremenljivko kategorizirali v D41k. Odgovor tipično podeželsko okolje 

(1) smo klasificirali kot ruralno okolje (1), odgovora tipično okolje majhnih 

slovenskih mest (2) in tipično mestno okolje večjih slovenskih mest (3) smo združili 

in klasificirali kot mestno okolje (2). 

 Q11: GSM aparat (mobitel). Anketiranci so odgovarjali, kako pogosto uporabljajo 

GSN aparat na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikoli, 2 pomeni redko, 3 pomeni 

včasih, 4 pomeni pogosto, 5 pomeni redno. Veljavni so bili vsi odgovori (1262). 

 Q38: Vzdrževanje tradicionalnih vrednot. Anketiranci so odgovarjali, kako 

pomembno je vzdrževanje tradicionalnih vrednot za njihovo življenje. Možni odgovori 

so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 2 pomeni malo 

pomembno, 3 pomeni srednje pomembno, 4 pomeni dokaj pomembno, 5 pomeni zelo 

pomembno. Veljavnih odgovorov je bilo 1259, manjkajoči pa 3. 

 Q85: Starši me imajo radi. Anketiranci so odgovarjali, v kolikšni meri velja trditev 

»Imam občutek, da me imajo starši zelo radi,« za odnos med njimi in njihovimi starši. 

Možni odgovori so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne velja, 2 pomeni 

ne velja, 3 pomeni srednje velja, 4 pomeni velja, 5 pomeni zelo velja. Veljavnih 

odgovorov je bilo 1260, manjkajoča pa 2. 



31 

 Q86: Za starše je spričevalo pomembno. Anketiranci so odgovarjali, v kolikšni meri 

velja trditev »Za moje starše je (bilo) spričevalo zelo pomembno,« za odnos med njimi 

in njihovimi starši. Možni odgovori so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh 

ne velja, 2 pomeni ne velja, 3 pomeni srednje velja, 4 pomeni velja, 5 pomeni zelo 

velja. Veljavnih odgovorov je bilo 1260, manjkajoča pa 2. 

 Q87: Starši imajo velike načrte za mojo prihodnost. Anketiranci so odgovarjali, v 

kolikšni meri velja trditev »Starši imajo/so imeli velike načrte za mojo prihodnost,« za 

odnos med njimi in njihovimi starši. Možni odgovori so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 

1 pomeni sploh ne velja, 2 pomeni ne velja, 3 pomeni srednje velja, 4 pomeni velja, 5 

pomeni zelo velja. Veljavnih odgovorov je bilo 1259, manjkajoči pa 3. 

 Q88: Doma se ne počutim dobro. Anketiranci so odgovarjali, v kolikšni meri velja 

trditev »Doma se ne počutim/se nisem počutil dobro,« za odnos med njimi in 

njihovimi starši. Možni odgovori so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne 

velja, 2 pomeni ne velja, 3 pomeni srednje velja, 4 pomeni velja, 5 pomeni zelo velja. 

Veljavnih odgovorov je bilo 1259, manjkajoči pa 3. Spremenljivka je numerična. 

 Q206: Zaupanje staršem. Anketiranci so odgovarjali, v kolikšni meri zaupajo 

staršem. Možni odgovori so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nič, 2 pomeni 

malo, 3 pomeni srednje, 4 pomeni precej, 5 pomeni popolnoma. Veljavnih odgovorov 

je bilo 1261, manjkajoč pa 1. 

 Q351: Hodim na izlete. Anketiranci so odgovarjali, kako pogosto hodijo na izlete z 

družino. Možni odgovori so bili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikoli, 2 pomeni 

redko, 3 pomeni včasih, 4 pomeni pogosto, 5 pomeni zelo pogosto. Veljavnih 

odgovorov je bilo 1261, manjkajoč pa 1. 

 

3.1.3 Predstavitev uporabljenih statističnih metod 

 

Statistično analizo podatkov smo izvedli s pomočjo brezplačne programske aplikacije PSPP. 

Za preverjanje hipotez smo uporabili deskriptivno analizo, binomski test, Hi-kvadrat test, T-

test za neodvisna vzorca in multiplo regresijo. 

 

Deskriptivna analiza predstavlja opisno analizo, s katero raziskujemo sestavo opazovanih 

podatkov in različne zveze med njimi. Analiza ne vključuje statističnega sklepanja, ampak z 

njo le opisujemo podatke. Za kategorične spremenljivke smo izračunali osnovne frekvence, 
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relativne frekvence oziroma deleže in veljavne relativne frekvence. Pri numeričnih 

spremenljivkah pa smo poleg osnovnih in relativnih frekvenc izračunali še določene mere 

srednje vrednosti in razpršenosti. Rezultati deskriptivne analize numeričnih spremenljivk nam 

prikažejo naslednje vrednosti: število veljavnih anketirancev, aritmetično sredino, standardno 

napako, standardni odklon, koeficient sploščenosti, koeficient asimetričnosti in najnižjo ter 

najvišjo vrednost, ki so jo anketiranci navedli. Analizo smo opravili, da se seznanimo z 

osnovnimi podatki spremenljivk in preverimo, ali so numerične spremenljivke normalno 

porazdeljene in uporabne v bivariatnih in multivariatnih statističnih analizah. 

 

Binomski test je univariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo le eno 

spremenljivko in preverimo sklepanje iz vzorca na populacijo. Analizo smo izvedli, ker smo 

želeli preveriti, ali je delež vzorca statistično značilno večji od populacijskega deleža in lahko 

hipotezo potrdimo na nivoju populacije. Z binomskim testom smo preverili hipotezo H1. 

 

Hi-kvadrat test je bivariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo dve 

kategorični spremenljivki. Uporabljamo jo, kadar raziskujemo povezanost/razlike med dvema 

spremenljivkama. Analizo smo izvedli, ker smo želeli primerjati deleže v kontingenčni tabeli. 

S Hi-kvadrat testom smo preverili hipotezo H2 in H3. 

 

T-test za neodvisna vzorca je bivariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo 

dve spremenljivki. Ena spremenljivka je kategorična in ima točno dva odgovora, druga 

spremenljivka je numerična. Uporabljamo jo, kadar raziskujemo povezanost/razlike med 

dvema spremenljivkama. Pri t-testu gre za primerjavo aritmetične sredine numerične 

spremenljivke za vsakega izmed odgovorov kategorične spremenljivke. Analizo smo izvedli, 

ker smo želeli primerjati aritmetično sredino numerične spremenljivke z obema neodvisnima 

skupinama kategorične spremenljivke. S t-testom smo preverili hipotezo H4. 

 

Multipla regresija je multivariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo vsaj tri 

ali več numeričnih spremenljivk. Uporabljamo jo, ko raziskujemo medsebojne vplive treh ali 

več spremenljivk. Pri multipli regresiji ugotavljamo, ali neodvisne spremenljivke lahko 

pojasnijo odvisno in kakšen je njihov vpliv. Multipla regresija se lahko uporabi tudi za 

napovedovanje. Analizo smo izvedli, ker smo želeli izvedeti, katere izbrane neodvisne 

numerične spremenljivke v največji meri vplivajo na odvisno numerično spremenljivko. Z 

multiplo regresijo smo preverili hipotezo H5. 
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3.2 Kvalitativna raziskava 

 

3.2.1 Metoda raziskovanja 

 

Pojem »kvalitativno raziskovanje« je skupni pojem za zelo različne metodološke, teoretične 

in metodične pristope k družbeni resničnosti. Kvalitativno raziskovanje lahko pojmujemo na 

različnih ravneh, po eni strani kot samostojno dopolnilo, po drugi strani pa kot nasprotje, 

razmejitev in posebni poudarek v odnosu do eksperimentalnega (Kardorff v Mesec 1998, str. 

22). Kot kvalitativne metode Mesec (1998) označuje odprti intervju, opazovanje z udeležbo, 

skupinsko razpravo, ker dajo zbrani podatki pretežno kvalitativno gradivo, ki nam dajo 

odgovor, kaj, kako in zakaj, ne pa koliko. 

 

Kvalitativna raziskava, ki temelji na poglobljenem pridobivanju informacij, nam pomaga lažje 

razumeti družbene pojave. V raziskavi odkrivamo subjektivnost udeležencev, njihove različne 

načine doživljanja življenjskega položaja, interpretiranja pomena pojavov in dogodkov 

ravnanja (Mesec, 1998). Je bolj osebne narave, saj smo v neposrednem kontaktu z 

izpraševanimi osebami. 

 

Intervju je pogovor med dvema osebama, kjer anketar zastavlja vprašanja anketirancu z 

namenom pridobiti informacije. Intervju kot metoda za kvalitativne raziskave poskuša opisati 

in se poglobiti v bistvo teme. Glavna naloga anketiranja je razumeti pomen odgovora 

anketiranca (Kvale, 1996). Ločimo več vrst intervjujev. Pri strukturiranem intervjuju iščemo 

odgovore na vnaprej postavljena in definirana vprašanja. Delno strukturiran je voden intervju, 

kjer so vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Nestrukturiran intervju je voden po zelo splošni 

temi in nima vnaprej določenih vprašanj. Vprašanja za intervju ne smejo biti preveč 

usmerjevalna in ne smejo izražati mnenja. 

 

Metoda fokusnih skupin je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo 

podatkov. Sodi torej med metode, pri katerih se uporabljajo nestandardizirane tehnike 

anketiranja ali opazovanja, ki niso zelo strukturirane. V bistvu gre za pogovor skupine ljudi, 

ki se od drugih pogovorov razlikuje po tem, da je osredotočen na vnaprej znano temo in 

poteka po določenem načrtu. Namen fokusnih skupin je zbrati čim več informacij v kratkem 

času. Vir informacij je interakcija, pogovor v skupini (Klemenčič in Hlebec, 2007). 
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V okviru raziskave smo se odločili za intervju s strokovnjakom in dvema fokusnima 

skupinama, v eni so bili starši, v drugi otroci. S fokusno skupino smo želeli s pomočjo 

skupinske interakcije spodbuditi posameznike k bolj poglobljenemu razmišljanju o svojih 

navadah, mnenjih, prepričanjih in pogledih na nekatere pojave. Na ta način bomo lahko 

nadgradili informacije, ki bi jih sicer dobili prek individualnih intervjujev. Odgovore fokusne 

skupine želimo preveriti, primerjati, nadgraditi z odgovori, ki jih bomo dobili z intervjujem s 

strokovnjakom. 

 

3.2.2 Metoda vzorčenja in opis vzorca 

 

Za intervju smo izbrali namensko vzorčenje. Najprej smo identificirali in izbrali več 

posameznikov, ki imajo lastnosti, relevantne za študijo. Izmed njih smo izbrali enega, za 

katerega smo ocenili, da je dober poznavalec in strokovnjak za obravnavano temo, ima veliko 

izkušenj ter je dostopen za intervju. Intervju smo opravili s psihologom in psihoterapevtom 

Bogdanom Žoržem. Kot psiholog se ukvarja v glavnem z vzgojnim svetovanjem, mladinskim 

prestopništvom in obrobnimi psihološkimi pojavi v družbi. Razvil je izviren družinski model 

terapevtske pomoči otrokom in mladostnikom. S soprogo je 14 let vodil zasebni zavod v 

Čepovanu nad Novo Gorico, kjer se je ukvarjal z otroki, mladostniki in družinami v stiski. 

Ima evropsko diplomo iz gestalt terapije ter splošno evropsko diplomo iz psihoterapije. 

Bogdan Žorž je priljubljen predavatelj in pisec strokovnih in poljudnih člankov in knjig. 

 

Sestava fokusnih skupin je eden izmed najpogostejših vzrokov za neuspeh oziroma uspeh 

njihovega delovanja. Torej je zelo pomembno, kako bomo skupine sestavili in iskali 

udeležence (Klemenčič in Hlebec, 2007). Zato smo najprej opredelil populacijo − starše in 

otroke, ki smo jo želeli vključiti v fokusno skupino. Pripravili smo si začetni seznam 

potencialnih udeležencev izmed vseh naših sorodnikov, prijateljev, znancev in sovaščanov. Iz 

začetnega seznama smo si izbrali in povabili k sodelovanju tiste, za katere smo ocenili, da jim 

je vsebina oziroma problematika reševanja konfliktov med starši in otroki blizu, da imajo 

izkušnje z njo oziroma se s problematiko dodatno ukvarjajo in izobražujejo, da bodo njihovi 

odgovori pripomogli diplomski nalogi priti do cilja – zbir predlogov za uspešno reševanje 

konfliktov med starši in otroki ter bodo pripravljeni sodelovati. Poskrbeli smo tudi, da smo v 

fokusno skupino povabili ljudi, za katere smo verjeli, da se bodo skupaj počutili sproščeno, se 

bodo hitro sporazumeli in jim ne bo mučno razpravljati o temi. Oblikovali smo dve 

nehomogeni fokusni skupini, v katerih so bili ljudje različnega spola, starosti, izobrazbe, 
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poklica, družinskih razmer in kraja bivanja. Dve ločeni fokusni skupini smo izvedli, ker smo 

bili mnenja, da fokusna skupina z mešanimi udeleženci (starši in otroci) ne bi bila tako 

uspešna zaradi možnosti neposrečenih interakcij in odnosov med starši in otroki. Nekateri 

izpraševanci, predvsem otroci, bi bili bolj zadržani in si verjetno ne bi upali odkrito 

odgovoriti. 

 

V prvo fokusno skupino s starši je bilo vključenih pet izpraševancev. 

 

Prvi izpraševanec je bil moškega spola, star 52 let, oče štirih otrok, dveh odraslih hčera ter 

dveh sinov, starih 19 in 15 let. Izpraševanec ima srednjo tehnično izobrazbo in je zaposlen v 

podjetju, kjer opravlja delo konstruktorja električnih omaric. V skupnem gospodinjstvu, v 

svoji lastni hiši, v mestnem okolju bivajo on, žena, oba sinova ter ena hči z možem in dvema 

svojima otrokoma. Na svoji življenjski poti je naletel že na veliko ovir (odvisnost, anoreksija, 

prizadetost), zato se aktivno vključuje v družinsko življenje in se tudi izobražuje na tem 

področju. 

 

Drugi izpraševanec je bil moškega spola, star 36 let, oče 14-letne hčerke in 12-letnega sina. 

Ima srednjo tehnično izobrazbo, trenutno se izobražuje na visokošolskem študiju, zaposlen pa 

je kot reklamant v javnem podjetju. Skupaj z ženo in otroki živi v lastnem stanovanju v 

mestnem okolju. 

 

Tretja izpraševanka je bila ženskega spola, stara 46 let, mati 12-letne hčerke, z visokošolsko 

izobrazbo, zaposlena kot profesorica matematike na osnovni šoli. Skupaj s hčerko živi v lastni 

hiši v ruralnem okolju. 

 

Četrta izpraševanka je bila ženskega spola, stara 43 let, mati dveh hčera, starih 20 in 23 let. 

Ima srednjo izobrazbo, zaposlena pa je kot vzgojiteljica v vrtcu. Živi v lastni hiši v ruralnem 

okolju skupaj z možem, s hčerkama in z vnukom ter zetom. 

 

Peta izpraševanka je bila ženskega spola, stara 38 let, mati štirinajstletnih dvojčic. Ima 

visokošolsko izobrazbo in je zaposlena kot profesorica angleškega jezika na osnovni šoli, 

obenem je tudi usposobljena mediatorka. Skupaj z možem in s hčerkama živi v lastnem 

stanovanju v mestnem okolju. 
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Tudi v drugo fokusno skupino z otroki je bilo vključenih pet izpraševancev. 

 

Prvi izpraševanec je bil moškega spola, star 17 let, gimnazijec, ki živi v stanovanjski hiši 

skupaj s staršema, z 10-letnim bratom in s 13-letno sestro v ruralnem okolju. 

 

Druga izpraševanka je bila ženskega spola, stara 14 let, osnovnošolka, ki živi v stanovanjski 

hiši skupaj s staršema, z 8-letnim bratom in 18-letno sestro v ruralnem okolju. 

 

Tretji izpraševanec je bil moškega spola, star 16 let, srednješolec, ki je čez teden v dijaškem 

domu, čez vikend pa doma v stanovanjski hiši s staršema in z desetimi brati in sestrami, 

starimi od 3 do 22 let, v ruralnem okolju. 

 

Četrta izpraševanka je bila ženskega spola, stara 12 let, osnovnošolka, edinka, ki živi skupaj z 

materjo v stanovanjski hiši v ruralnem okolju, oče živi drugje. 

 

Peta izpraševanka je bila ženskega spola, stara 14 let, osnovnošolka, ki živi v stanovanju 

skupaj s starši in z 12-letnim bratom v mestnem okolju. 

 

3.2.3 Raziskovalni instrument 

 

Vprašanja za fokusno skupino staršev in otrok: 

1. Kdaj, koliko, kako se starši pogovarjate s svojimi otroki in obratno? 

2. Katera je najpogostejša tema pogovora? 

3. Kakšna je komunikacija, ali ste z njo zadovoljni? 

4. Kako bi opisali razumevanje in odnose med vami? 

5. Na kakšen način izražate svoja stališča? 

6. Kakšne so vaše reakcije pri neuspešnem pogovoru? 

7. Glede česa se najpogosteje prepirate? 

8. Kaj razumete pod besedo konflikt? 

9. Kateri so po vašem mnenju glavni vzroki za večino konfliktov v vaši družini? 

10. Kdo mora popustiti, da je konfliktna situacija rešena? 

11. Kakšne so po vašem mnenju posledice konfliktov? 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja konfliktov? 

13. Na kakšen način rešujete konflikte? 
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14. Ali vas konflikti zbližujejo ali ločujejo? 

15. Kako bi izboljšali odnose med starši in otroki? 

16. Ali želite kaj pripomniti? 

 

Vprašanja za intervju z Bogdanom Žoržem: 

1. Kdaj, koliko, kako se starši pogovarjajo s svojimi otroki in obratno? 

2. Katere so najpogostejše teme pogovorov? 

3. Kakšne so reakcije staršev in otrok pri neuspešnem pogovoru? 

4. Kaj menite, kakšna je komunikacija med starši in otroki? 

5. Kako bi opisali komunikacijo in odnose med starši in otroki? 

a. Kakšne so razlike v komunikaciji hčera oziroma sinov do mame oziroma očeta? 

b. Kakšne so razlike v komunikaciji med starši in otroki glede na kraj bivanja 

(mesto, podeželje)? 

c. Kaj vpliva na kakovost komunikacije z mamo (pogostost uporabe mobitela, 

pomembnost vzdrževanja tradicionalnih vrednot, občutek, da me imajo starši zelo radi, 

pomembnost spričevala, starševskega načrtovanja otrokove prihodnosti, počutja doma, 

zaupanja staršem, izleti z družino)? 

6. Na kakšen način starši in otroci izražajo svoja stališča? 

7. Glede česa se starši in otroci najpogosteje prepirajo? 

8. Kaj razumete pod besedo konflikt? 

9. Kakšne so po vašem mnenju posledice konfliktov? 

10. Kako reševanje konfliktov starše in otroke zbližuje ali ločuje? 

11. Kateri so po vašem mnenju glavni vzroki za večino konfliktov v družini? 

12. Na kakšen način starši in otroci rešujejo konflikte? 

13. Kdo mora popustiti, da je konfliktna situacija rešena? 

14. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja konfliktov? 

15. Kako bi izboljšali odnose med starši in otroki? 

16. Ali želite kaj pripomniti? 

 

3.2.4 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

 

Za uspeh kvalitativne analize je načrtovanje vseh potrebnih korakov izredno pomembno, zato 

smo si pripravili časovnico (Priloga 1). Po opredelitvi teme raziskovanja, identifikaciji 

raziskovalnega problema, raziskovalnega vprašanja in cilja raziskave smo opravili kritični 
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pregled literature. Videnja, razumevanja, stališča in prepričanja do obravnavanih vprašanj 

smo zbrali z dvema fokusnima skupinama in intervjujem. Prvo fokusno skupino, v kateri je 

bilo pet staršev, smo izvedli 26. decembra 2010 v Zadlogu, trajala je uro in pol. Drugo 

fokusno skupino s petimi otroki pa 2. januarja 2011 v Zadlogu, trajala je 45 minut. Intervju z 

Bogdanom Žoržem smo izvedli 7. februarja 2012 v Taboru pri Dornberku, trajal je uro in pol. 

Zaradi nadaljnjih potreb analize smo pogovora fokusnih skupin in intervju snemali na 

diktafon. Obema fokusnima skupinama in Bogdanu Žoržu smo najprej predstavili cilje 

naloge, osrednjo temo, način dela, nato smo jim postavili predhodno pripravljena preprosta in 

neposredna vprašanja, ki so predstavljena v prejšnjem poglavju (Raziskovalni instrument). 

Fokusni skupini smo usmerjali ter vzpodbujali pogovor med njimi. Na koncu smo se 

udeležencem lepo zahvalili. 

 

Pri analizi podatkov fokusih skupin in intervjuja gre za subjektivne procese poslušanja in 

interpretacije povedanega (Klemenčič in Hlebec, 2007). Najprej smo posnetka pogovorov 

fokusnih skupin poslušali, nato smo jih zapisali, združili in uredili (oblikovali stavke, izbrisali 

balast, pripravili eno skupno transkripto). Pri prebiranju transkripte smo določili enote 

kodiranja in transkripto kodirali ter pripisali izraze za pojme. Nato smo primerjali pojme med 

seboj, ugotovili, kateri se nanašajo na podobne pojave, ter jih združili v širše kategorije 

(pogovori, komunikacija, konflikti in vzroki konfliktov, reševanje konfliktov). Pri analizi 

značilnosti pojmov in kategorij smo ugotavljali njihove značilnosti (v kakšnih okoliščinah se 

posamezen dogodek zgodi, katere metode izbirajo izpraševanci, kaj pri tem čutijo) in skušali 

izločiti zgodbo. Enak postopek smo izvedli tudi za intervju. Na koncu smo sestavili končno 

poročilo, v katerem smo predstavili izsledke, interpretirali in oblikovali priporočila. 
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4. EMPIRIČNI DEL 

 

 

4.1 Kvantitativna raziskava 

 

4.1.1 Frekvenčna porazdelitev analiziranih spremenljivk 

 

1. Spolna struktura anketirancev 

 

V raziskavi je sodelovalo 1262 anketirancev, od tega je bilo 50,8 % (641) žensk in 49,2% 

(621) moških. Spolno strukturo anketirancev prikazuje graf 4.1. 

 

Graf 4.1: Spolna struktura anketirancev 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

2. Struktura anketirancev glede na okolje, od kjer izhajajo 

 

Od 1262 anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi, jih je 46,7 % (589) izjavilo, da izhajajo iz 

ruralnega okolja, 53,3 % (673) iz mestnega okolja. Strukturo anketirancev glede na okolje, od 

kjer izhajajo, prikazuje graf 4.2. 
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Graf 4.2: Struktura anketirancev glede na okolje, od kjer izhajajo 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

3. Ocena razumevanja (komunikacije) z mamo in očetom 

 

Na vprašanji, kako se razumejo s starši, so anketiranci večinoma odgovorili, da se dobro, celo 

zelo dobro razumejo z obema staršema. Z materjo se zelo dobro razume 47,0 % (590) 

anketirancev, z očetom 33,1 % (405) anketirancev. Z materjo se dobro razume 38,6 % (485) 

anketirancev, z očetom 39,1 % (478) anketirancev. Srednje se z materjo razume 11,6 % (146) 

anketirancev, z očetom 16,4 % (200) anketirancev. Slabo se z materjo razume 1,8 % (22) 

anketirancev, z očetom 4,2 % (51). Razumevanje z mamo je neznosno v 0,2 % (2) odstotkih, z 

očetom v 0,4 % (5) odstotkih. Da nimajo stikov z materjo, je odgovorilo 0,8 % (10) 

anketirancev, z očetom pa 6,8 % (83) anketirancev. Oceno razumevanja (komunikacije) z 

mamo in očetom prikazuje graf 4.3. 
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Graf 4.3: Ocena razumevanja (komunikacije) z mamo in očetom 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

Oceno razumevanja (komunikacije) z mamo in očetom smo kategorizirali. Odgovore dobro in 

zelo dobro smo združili v dobro, ostale v slabo razmevanje. Z materjo se dobro razume kar 

85,7 % (1075) ankentirancev, z očetom se dobro razume kar 72,3 % (883) ankentirancev. 

Slabo se z materjo razume le 14,3 % (180) anketirancev, z očetom 27,7 % (339) 

ankentirancev. Kategorizirano oceno razumevanja (komunikacije) z mamo in očetom 

prikazuje graf 4.4. 

 

Graf 4.4: Ocena razumevanja (komunikacije) z mamo in očetom − kategorizirana 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 



42 

4. Pogostost uporabe GSM aparata (mobitel) 

 

Na vprašanje, kako pogosto uporabljaš GSM aparat (mobitel), je večina (70,3 %) anketirancev 

odgovorila, da pogosto oziroma redno. Največ anketirancev, kar 46,9 % (592), GSM aparat 

uporablja redno, 23,4 % (295) ga uporablja pogosto, 10,4 % (132) ga uporablja včasih, 7,7 % 

(97) ga uporablja redko in 11,6 % (146) anketirancev GSM aparata nikoli ne uporablja. 

Pogostost uporabe mobitela prikazuje graf 4.5. 

 

Graf 4.5: Pogostost uporabe GSM aparata (mobitela) 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

5. Pomembnost vzdrževanja tradicionalnih vrednot 

 

Na vprašanje, kako pomembno je vzdrževanje tradicionalnih vrednot za življenje, je večina 

(66,6 %) anketirancev odgovorila, da je dokaj oziroma srednje pomembno. Največ 

anketirancev, kar 37,0 % (466),trdi, da je vzdrževanje tradicionalnih vrednot dokaj 

pomembno, 29,6 % (373) anketirancev trdi, da je srednje pomembno, 21,2 % (267) jih trdi, da 

je zelo pomembno, 10,3 % (129) anketirancev trdi, da je malo pomembno, in 1,9 % (24) 

anketirancev trdi, da sploh ni pomembno. Pomembnost vzdrževanja tradicionalnih vrednot 

prikazuje graf 4.6. 
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Graf 4.6: Pomembnost vzdrževanja tradicionalnih vrednot 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

6. Občutek, da me imajo starši zelo radi 

 

Na vprašanje, v kolikšni meri, za odnos med teboj in tvojimi starši velja trditev: »Imam 

občutek, da me imajo starši zelo radi,« je velika večina (90,9 %) anketirancev odgovorila, da 

trditev velja oziroma zelo velja. Največ anketirancev, kar 54,1% (682), trdi, da trditev zelo 

velja, 36,8 % (463) anketirancev trdi, da trditev velja, 8,3 % (105) anketirancev trdi, da trditev 

srednje velja, 0,6 % (8) anketirancev trdi, da trditev ne velja in 0,2 % (2) anketirancev trdita, 

da trditev sploh ne velja. Občutek, da me imajo starši zelo radi, prikazuje graf 4.7. 

 

Graf 4.7: Občutek, da me imajo starši zelo radi 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 
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7. Pomembnost spričevala za odnos s starši 

 

Na vprašanje, v kolikšni meri za odnos med teboj in tvojimi starši velja trditev: »Za moje 

starše je (bilo) spričevalo zelo pomembno,« je večina (66,9 %) anketirancev odgovorila, da 

trditev velja oziroma srednje velja. Največ anketirancev, kar 37,4 % (471), trdi, da trditev 

srednje velja, 29,5 % (372) anketirancev trdi, da trditev velja, 15,2 % (191) anketirancev trdi, 

da ne velja, 13,4 % (169) jih trdi, da zelo velja, in 4,5 % (57) anketirancev trdi, da sploh ne 

velja. Pomembnost spričevala za odnos s starši prikazuje graf 4.8. 

 

Graf 4.8: Pomembnost spričevala za odnos s starši 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

8. Načrtovanje prihodnosti otrok 

 

Na vprašanje, v kolikšni meri za odnos med teboj in tvojimi starši velja trditev: »Starši 

imajo/so imeli velike načrte za mojo prihodnost,« je večina (63,7 %) anketirancev odgovorila, 

da trditev ne velja oziroma srednje velja. Največ anketirancev, kar 36,0 % (453), trdi, da 

trditev srednje velja, 27,7 % (349) anketirancev trdi, da trditev ne velja, 21,2 % (267) 

anketirancev trdi, da trditev velja, 8,5 % (107) anketirancev trdi, da trditev sploh ne velja, in 

6,6% (83) jih trdi, da zelo velja. Načrtovanje prihodnosti otrok prikazuje graf 4.9. 
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Graf 4.9: Načrtovanje prihodnosti otrok 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

9. Počutje doma 

 

Na vprašanje, v kolikšni meri za odnos med teboj in tvojimi starši velja trditev: »Doma se ne 

počutim/se nisem počutil dobro,« je velika večina (80,0 %) anketirancev odgovorila, da 

trditev ne velja oziroma celo sploh ne velja. Največ anketirancev, kar 49,2 % (619), trdi, da 

trditev sploh ne velja, 30,8 % (388) anketirancev trdi, da trditev ne velja, 12,9 % (162) 

anketirancev trdi, da trditev srednje velja, 5,0 % (63) anketirancev trdi, da trditev velja in 2,1 

% (27) jih trdi, da zelo velja. Počutje doma prikazuje graf 4.10. 

 

Graf 4.10: Počutje doma 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 
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10. Zaupanje staršem 

 

Na vprašanje, v kolikšni meri zaupaš staršem, je velika večina (79,2 %) anketirancev 

odgovorila, da staršem zaupa precej oziroma celo popolnoma zaupa. Največ anketirancev, kar 

45,6 % (575), trdi, da staršem zaupajo precej, 33,6 % (424) jih trdi, da staršem zaupajo 

popolnoma, 16,2 % (204) anketirancev trdi, da staršem zaupa srednje, 3,8 % (48) 

anketirancev trdi, da staršem zaupa malo, 0,8 % (10) anketirancev trditi, da staršem ne zaupa 

nič. Zaupanje staršem prikazuje graf 4.11. 

 

Graf 4.11: Zaupanje staršem 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

11. Pogostost izletov z družino 

 

Na vprašanje, kako pogosto hodiš na izlete z družino, je velika večina (76,1 %) anketirancev 

odgovorila, da redko oziroma včasih hodi na izlete z družino. Največ anketirancev, kar 44,6 

% (563), trdi, da hodijo na izlete z družino redko, 31,5 % (397) anketirancev trdi, da včasih 

hodijo na izlete z družino, 14,9 % (188) anketirancev trdi, da nikoli ne hodijo na izlete z 

družino, 8,1 % (102) jih trdi, da pogosto hodijo na izlete z družino, in 0,9 % (11) jih trdi, da 

hodijo na izlete z družino zelo pogosto. Pogostost izletov z družino prikazuje graf 4.12. 
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Graf 4.12: Pogostost izletov z družino 

 

Vir: Tominec, lastni prikaz (2012). 

 

4.1.2 Osnovne statistike numeričnih spremenljivk 

 

Tabela 4.1: Povprečje, razpršenost in porazdeljenost numeričnih spremenljivk 

 Aritmetična 

sredina  

Standardni 

odklon 

Koeficient 

sploščenosti 

Koeficient 

asimetričnosti 

Razumevanje z mamo 0,96 0,28 −0,08 0,68 

Razumevanje z očetom 1,09 0,36 −0,04 0,69 

Uporaba mobitela 3,86 1,38 −0,36 −0,99 

Vzdrževanje tradicionalnih 

vrednot 
3,65 0,99 −0,37 −0,39 

Starši me imajo zelo radi 4,44 0,69 0,96 −1,06 

Za starše je spričevalo 

pomembno 
3,32 1,03 −0,41 −0,18 

Starši imajo velike načrte za 

mojo prihodnost 
2,90 1,04 −0,54 0,11 

Doma se ne počutim dobro 1,80 0,99 1,10 1,25 
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Zaupanje staršem 4,07 0,85 0,67 −0,83 

Hodim na izlete z družino 2,35 0,86 −0,11 0,34 

Vir: Tominec, lastna raziskava (2012) 

 

V tabeli 4.1 prikazujemo povprečje, razpršenost in porazdeljenost numeričnih spremenljivk. 

Iz podatkov o aritmetični sredini lahko razberemo (Tabela 4.1): 

 razumevanje z mamo: v povprečju je 0,96, kar pomeni, da se anketiranci v povprečju 

zelo dobro razumejo z mamo; glede na razpon lestvice od 0,69 do 1,95, kjer pomeni 

0,69 dobro; 1,10 srednje; 1,39 slabo; 1,61 neznosno; 1,79 nimam stikov; 

 razumevanje z očetom: v povprečju je 1,09, kar pomeni, da se anketiranci v povprečju 

dobro razumejo z očetom; glede na razpon lestvice od 0,69 do 1,95, kjer pomeni 0,69 

dobro; 1,10 srednje; 1,39 slabo; 1,61 neznosno; 1,79 nimam stikov; 

 uporaba mobitela: v povprečju je 3,86, kar pomeni, da so anketiranci v povprečju 

bližje redni uporabi mobitela; glede na razpon lestvice od 1 (nikoli) do 5 (redno); 

 vzdrževanje tradicionalnih vrednot: v povprečju je 3,65, kar pomeni, da so anketiranci 

v povprečju bližje pomembnosti vzdrževanja vrednot; glede na razpon lestvice od 1 

(sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno); 

 starši me imajo radi: v povprečju je 4,44, kar pomeni, da za anketirance v povprečju 

bolj velja občutek, da jih imajo starši zelo radi; glede na razpon lestvice od 1 (sploh 

ne velja) do 5 (zelo velja); 

 za starše je spričevalo pomembno: v povprečju je 3,32, kar pomeni, da za anketirance 

v povprečju bolj srednje velja pomembnost spričevala za odnos s straši; glede na 

razpon lestvice od 1 (sploh ne velja) do 5 (zelo velja); 

 starši imajo velike načrte za mojo prihodnost: v povprečju je 2,90, kar pomeni, da za 

anketirance v povprečju bolj ne velja pomembnost načrtovanja prihodnosti otrok za 

odnos s straši; glede na razpon lestvice od 1 (sploh ne velja) do 5 (zelo velja). 

 doma se ne počutim dobro: v povprečju je 1,80, kar pomeni, da za anketirance v 

povprečju sploh ne velja, da se doma ne počutijo dobro; glede na razpon lestvice od 1 

(sploh ne velja) do 5 (zelo velja); 

 zaupanje staršem: v povprečju je 4,07, kar pomeni, da anketiranci v povprečju precej 

zaupajo staršem; glede na razpon lestvice od 1 (nič) do 5 (popolnoma); 
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 hodim na izlete z družino: v povprečju je 2,35, kar pomeni, da anketiranci bolj redko 

hodijo na izlete z družino; glede na razpon lestvice od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto). 

 

Višji kot je standardni odklon, bolj se odgovori anketirancev pri vprašanju razlikujejo. 

Standardni odklon (Tabela 4.1) je najnižji pri razumevanju z mamo in očetom, najvišji pa pri 

uporabi mobitela. 

 

Ko so vrednosti koeficienta sploščenosti in koeficienta asimetričnosti na intervalu med −1 in 

+1, je možno ugotoviti, da je spremenljivka vsaj približno normalno porazdeljena. Vse 

spremenljivke, razen »doma se ne počutim dobro«, ki le malenkostno odstopa, so na intervalu 

od −1 do +1, zato lahko sklepamo, da so normalno porazdeljene in jih uporabimo v 

statističnih testih (Tabela 4.1). 

 

4.1.3 Testiranje hipotez 

 

1. Hipoteza 1: Komunikacija med starši in otroki je dobra. 

 

Graf 4.13: Komunikacija med starši in otroki 

 

Vir: Tominec, lastna raziskava (2012). 

 

Graf 4.13 prikazuje število in deleže dobrega in slabega razumevanja (komunikacije) otrok z 

mamo in očetom. Delež otrok, ki imajo dobro komunikacijo z mamo, je 85,7 %. Delež otrok, 

ki imajo dobro komunikacijo z očetom, je 72,3 %. Komunikacija med starši in otroki je v 
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povprečju 79,0 %. S pomočjo binomskega testa smo preverili, ali je delež otrok, ki se dobro 

razumejo s starši, različen oziroma statistično značilno večji od populacijskega deleža 50 %. 

 

Statistična značilnost binomskega testa (Priloga 2), s katerim primerjamo delež na nivoju 

vzorca z določeno vrednostjo iz populacije, pri komunikaciji med starši in otroki (sig.) je 

0,00. Ker je omenjeni sig. manjši od 0,05, lahko z veliko gotovostjo potrdimo hipotezo, da je 

tudi v populaciji komunikacija med starši in otroki dobra. 

 

H1 – potrdimo. Komunikacija med starši in otroki je dobra. 

 

2. Hipoteza 2: Z materami se boljše razumejo sinovi kot hčere. 

 

Graf 4.14: Razumevanje z mamo 

 

Vir: Tominec, lastna raziskava (2012). 

 

Graf 4.14 prikazuje število in deleže dobrega in slabega razumevanja (komunikacije) z mamo 

za hčerke in sinove. Z materami se dobro razume 83,0 % hčerk in 88,3 % sinov. Iz tega sledi, 

da se z materjo boljše razume več sinov kot hčera. 

 

Pri testiranju, ali tudi za populacijo velja, da je pri sinovih večji delež razumevanja z mamo 

kot pri hčerkah, smo preverili statistično značilnost hi-kvadrat testa (Priloga 2), s katerim 

ocenjujemo povezanost/razlike med dvema spremenljivkama in primerjamo deleže v 

kontingenčni tabeli. Statistična značilnost (sig.) hi-kvadrat testa je 0,01. Ker gre za 

enostranski test, sig. najprej delimo z 2. 0,01/2 = 0,005, kar je manj od 0,05, zato lahko z 
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veliko gotovostjo potrdimo hipotezo, da se tudi v populaciji z materami boljše razumejo 

sinovi kot hčere. 

 

H2 – potrdimo. Z materami se boljše razumejo sinovi kot hčere. 

 

3. Hipoteza 3: Z očeti se boljše razumejo hčere kot sinovi 

 

Graf 4.15: Razumevanje z očetom 

 

Vir: Tominec, lastna raziskava (2012). 

 

Graf 4.15 prikazuje število in deleže dobrega in slabega razumevanja (komunikacije) z 

očetom za hčerke in sinove. Z očeti se dobro razume 69,1 % hčerk in 75,5 % sinov. Iz tega 

sledi, da se z očetom boljše razume več sinov kot hčera. 

 

Pri testiranju, ali tudi za populacijo velja, da je pri sinovih večji delež razumevanja z očetom 

kot pri hčerkah, smo preverili statistično značilnost hi-kvadrat testa (Priloga 2), s katerim 

ocenjujemo povezanost/razlike med dvema spremenljivkama in primerjamo deleže v 

kontingenčni tabeli. Statistična značilnost (sig.) hi-kvadrat testa je 0,01. Ker gre za 

enostranski test, sig. najprej delimo z 2. 0,01/2 = 0,005, kar je manj od 0,05, zato lahko z 

veliko gotovostjo trdimo, da se tudi v populaciji z očeti boljše razumejo sinovi kot hčere. 

 

H3 – zavrnemo. Ne moremo trditi, da se z očeti boljše razumejo hčere kot sinovi, ker 

smo dokazali ravno nasprotno. Z očeti se boljše razumejo sinovi kot hčere. 
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4. Hipoteza 4: Komunikacija med starši in otroki je boljša v ruralnem okolju 

 

Graf 4.16: Komunikacija med starši in otroki glede na okolje 

 

Vir: Tominec, lastna raziskava (2012). 

 

Graf 4.16 prikazuje deleže in aritmetično sredino komunikacije med mamo, očetom in otroki 

glede na okolje, iz katerega izhajajo. Aritmetična sredina komunikacije med mamo in otroki v 

ruralnem okolju je 0,96, v mestnem okolju pa 0,95. Aritmetična sredina komunikacije med 

očetom in otroci v ruralnem okolju je 1,10, v mestnem okolju pa 1,09. Aritmetična sredina 

komunikacije med mamo in očetom ter otroki v ruralnem oziroma mestnem okolju je skoraj 

enaka, zato ne moremo trditi, da okolje, iz katerega izhajajo otroci, vpliva na komunikacijo. 

 

Pri testiranju, ali tudi za populacijo velja, da je komunikacija s starši boljša v ruralnem okolju, 

smo preverili statistično značilnost t-testa za neodvisna vzorca (Priloga 2), s katerim 

primerjamo aritmetično sredino numerične spremenljivke za vsakega izmed dveh odgovorov 

kategorične spremenljivke. Statistična značilnost pri komunikaciji z mamo (sig.) t-testa za 

neodvisna vzorca je 0,47. Ker gre za enostranski test, sig. najprej delimo z 2. 0,47/2 = 0,24, 

kar je več od 0,05. Statistična značilnost pri komunikaciji z očetom (sig.) t-testa za neodvisna 

vzorca je 0,85. Ker gre za enostranski test, sig. najprej delimo z 2. 0,85/2=0,42 kar je več od 

0,05. Ker je statistična značilnost večja od 0,05, ugotovitve ne moremo z gotovostjo posplošiti 

iz vzorca na populacijo. 

H4 – ne potrdimo. Ne moremo trditi, da je komunikacija med starši in otroki boljša v 

ruralnem okolju.  
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5. Hipoteza 5: Pogostost uporabe mobitela, pomembnost vzdrževanja tradicionalnih 

vrednot, občutek, da me imajo starši zelo radi, pomembnost spričevala, starševsko 

načrtovanje otrokove prihodnosti, počutje doma, zaupanje staršem, izleti z družino 

vplivajo na komunikacijo z mamo 

 

Tabela 4.2: Vpliv spremenljivk na komunikacijo z mamo 

Vpliv spremenljivk na komunikacijo z mamo 

Odvisna 

spremenljivka  

Neodvisne 

spremenljivke 

Regresijski 

koeficient 

Statistična 

značilnost 

Komunikacija 

z mamo 

Uporaba mobitela –0,01 0,21 

Vzdrževanje tradicionalnih vrednot 0,00 0,89 

Starši me imajo zelo radi –0,10 0,00 

Za starše je spričevalo pomembno 0,00 0,74 

Starši imajo velike načrte za mojo 

prihodnost 

0,00 0,91 

Doma se ne počutim dobro 0,04 0,00 

Zaupanje staršem –0,12 0,00 

Hodim na izlete z družino –0,01 0,25 

Pojasnjena varianca 0,34   

Vir: Tominec, lastna raziskava (2012) 

 

Tabela 4.2 prikazuje rezultate analize odnosov med odvisno spremenljivko komunikacija z 

mamo in odvisnimi spremenljivkami uporaba mobitela, starši me imajo zelo radi, vzdrževanje 

tradicionalnih vrednot, za starše je spričevalo pomembno, starši imajo velike načrte za mojo 

prihodnost, doma se ne počutim dobro, zaupanje staršem in hodim na izlete z družino. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo multiple regresije, s katero je možno ugotoviti, katere 

izbrane neodvisne numerične spremenljivke v največji meri vplivajo na odvisno 

spremenljivko. 
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Pojasnjena varianca je 34 %, kar pomeni, da 34 % variance odvisne spremenljivke 

komunikacija z mamo lahko pojasnimo z neodvisnimi spremenljivkami uporaba mobitela, 

starši me imajo zelo radi, doma se ne počutim dobro, zaupanje staršem in hodim na izlete z 

družino. 66 % variabilnosti spremenljivke komunikacija z mamo pa je možno pojasniti z 

drugimi dejavniki, ki niso vključeni v regresijski model. 

 

Glede na to, da neodvisne spremenljivke pojasnijo kar velik del odvisne, nas v naslednjem 

koraku zanima, katera izmed neodvisnih spremenljivk ima večji vpliv na odvisno. Večji kot je 

regresijski koeficient večji je vpliv na odvisno spremenljivko. Regresijski koeficient je 

največji pri spremenljivki zaupanje staršem in znaša –0,12, kar pomeni, da ima ta 

spremenljivka največji vpliv na komunikacijo z mamo. Regresijski koeficient pri 

spremenljivki starši me imajo radi je –0,10, doma se ne počutim dobro je 0,04, uporaba 

mobitela in hodim na izlete z družino pa –0,01. Pri spremenljivkah vzdrževanje tradicionalnih 

vrednot, za starše je spričevalo pomembno, starši imajo velike načrte za mojo prihodnost je 

regresijski koeficient 0, zato te spremenljivke ne vplivajo na odvisno spremenljivko 

komunikacija z mamo in jih bomo v nadaljevanju izključili iz analize. 

 

Povečanje zaupanja staršem, povečanje občutka, da me imajo starši zelo radi, povečanje 

uporabe mobitela in povečanje hoje na izlete z družino ter zmanjšanje slabega počutja doma 

bo vplivalo na še boljšo komunikacijo z mamo. 

 

Pri testiranju, ali zgoraj navedeno velja tudi na nivoju celotne populacije, smo preverili 

statistično značilnost multiple regresije (Priloga 2), s katero ugotavljamo, ali neodvisne 

spremenljivke lahko pojasnijo odvisno, če da, kolikšen je vpliv vsake izmed neodvisnih 

spremenljivk na odvisno. Statistična značilnost multiple regresije je manjša od 0,05 pri 

spremenljivkah starši me imajo radi (0,00), doma se ne počutim dobro (0,00) in zaupanje 

staršem (0,00), zato je možno samo za te spremenljivke trditi, da tudi na nivoju populacije 

vplivajo na komunikacijo z mamo. Za spremenljivke uporaba mobitela in hodim na izlete pa 

ne moremo z gotovostjo trditi, da vplivajo na komunikacijo z mamo na nivoju populacije, saj 

je statistična značilnost multiple regresije večja od 0,05 oziroma znaša 0,21 in 0,25. 

 

H5: potrdimo delno. Zaupanje staršem, občutek, da me imajo starši zelo radi, in počutje 

doma vpliva na komunikacijo z mamo. 
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4.2 Kvalitativna raziskava 

 

4.2.1 Pogovori 

 

Pogovor pomeni izmenjavo mnenj, misli ter stališč med dvema ali več osebami, nikakor pa ne 

kričanje nad drugimi, ukazovanje drugim ali pridiganje ene osebe drugi. Žorž na podlagi 

svojih izkušenj trdi, da se današnji starši več pogovarjajo s svojimi otroki, kot so se v 

preteklosti. Naši izpraševanci pravijo, da se pogovarjajo vsak dan, ko pridejo vsi domov, ob 

kosilu in zvečer, na sprehodu, v avtu, vendar večinoma ugotavljajo, da je pogovorov premalo. 

Kot vzroke za premalo pogovorov navajajo, da nimajo časa, ker imajo preveč obveznosti in 

vsak hiti na svoj konec. »Vedno smo se veliko pogovarjali in to vzdržujemo še vedno,« pravi 

izpraševanka B. Za izpraševanko J je pomembno, da sta s hčerko sami, za izpraševanca R, da 

jih ne motita televizija in računalnik. V družini izpraševanca S se pogovarjajo ob zaključku 

dneva, »…saj takrat pridejo na dan doživetja tistega dne in z njimi občutki in razpoloženja«. 

»Problem naše dobe pa je v tem, da so starši veliko odsotni in jih preprosto ni, ko bi otrok 

potreboval pogovor. Manjka torej pogovora »tu in zdaj«, v trenutku, ko otrok tak pogovor 

potrebuje,« trdi Žorž. 

 

V družinah se pogovarjajo o svojih potrebah, željah, o doživljanju, čustvih in si nekaj 

pripovedujejo. Žorž navaja, da starši svojim otrokom zaupajo tudi svoje partnerske in 

družinske probleme in pripovedujejo o svoji službi. Najpogostejša vsebina pogovorov 

izpraševancev je šola, poročanje o dogodkih iz šole, o življenju v njej in po njej, o sošolcih, 

ocenah, kontrolkah in učenju. Pogovarjajo se tudi o vsakdanjih stvareh, novostih, tabornikih, 

športu, filmih, preživljanju prostega časa, lepem obnašanju, živalih in morju. Sproti rešujejo 

probleme, težave usklajujejo, se spodbujajo in motivirajo. Izpraševanka B omenja, da »…je 

veliko pogovora preko telefona, kar mi ni najbolj všeč«. Izpraševanec H pravi, da »…ni takih 

tem, o katerih se ne bi mogli pogovarjati«. Širina tem za pogovore se je povečala. 

 

Izpraševanec S pravi, da »…neuspešnih pogovorov ni. So pogovori, katerih rezultat ni po 

mojih pričakovanjih, pa zato ni nujno, da so slabi.« Enakega mnenja so tudi ostali starši, ki v 

odkritih pogovorih iščejo pozitivne stvari, ki prinašajo rezultate, včasih tudi spremenijo svoje 

mišljenje. Izpraševanec R se potrudi, da ne pušča vtisa neodločnosti, pravi, da vedno obvelja 

njegova, če pa pride do spoznanja, da je vztrajal pri napačnem stališču, zadevo počasi 

prilagodi do točke, na kateri sta obe strani zadovoljeni. Izpraševanki B in D pravita, da so 
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njune reakcije različne, odvisno od dneva in počutja, včasih tudi glasne, jokajoče, jezne, 

užaljene. Takrat zadevo prespijo oziroma počakajo na pravi trenutek, da ponovno pričnejo s 

pogovorom. Otroci pa pravijo, da pri neuspešnih pogovorih poskušajo vztrajat i do konca ali 

poskušajo še enkrat, pri tem uporabijo kakšne zvijače, se prilizujejo, pogajajo, prepričujejo, 

sitnarijo, nergajo, če ne gre, odnehajo ali pa naredijo po svoje. Svoje nezadovoljstvo pokažejo 

z jezo, navijanjem radia, zavračanjem pogovora s starši, lahko se slabo počutijo in jih boli 

glava. Žorž navaja, da se v svoji praksi veliko srečuje »s starši, ki sebe obtožujejo, da se ne 

znajo dobro pogovarjati z otrokom, imajo občutke krivde, občutke nesposobnosti, kar škoduje 

odnosu. So pa tudi starši, ki ob neuspehu, ob spoznanju, da jim ne uspeva dober, lep pogovor, 

postanejo nasilni – besedno, čustveno, pa tudi telesno.« 

 

4.2.2 Komunikacija 

 

Komunikacija je sestavljena iz informacije, sporočanja in razumevanja. Koliko je 

komunikacije in kako dobra je, je odvisno od pogovorov, prepirov, odnosov, razumevanja, 

načina izražanja stališč, konfliktov, do katerih pride, in njihovega reševanja. Žorž trdi, da je že 

definicija pojma komunikacija problem. Ta pojem težko sprejema, zato raje govori o 

sporazumevanju. Sporazumevanje je v vsaki družini drugačno, celo v isti družini se pojavljajo 

različni vzorci; od pogovora, ki ima že sam lahko nešteto različnih oblik, do manipulacij, zato 

je komunikacijo težko opisati. Na kakovost sporazumevanja vpliva nešteto stvari. Žorž misli, 

»da na kakovost sporazumevanja vpliva prav vse, vključno s tem, kako dobro se starša 

razumeta med seboj, pa tudi, kako se mama počuti v službi ali celo na neki zabavi.« 

Izpraševanec S je s komuniciranjem z otroki zadovoljen, saj poteka brez skrivalnic, 

prepiranja, kritiziranja in napadanja. Tudi izpraševanec R bazira na popolnoma odkriti 

komunikaciji. V družini imajo dogovor, da dokler jima z ženo otroka povesta vse po pravici, 

jima za manjše prekrške ne vzameta določenih privilegijev. Izpraševanki J in D pravita, da je 

komunikacija odvisna od dneva, situacije, počutja in razpoloženja. Izpraševanka D je s 

komunikacijo zadovoljna, le včasih pogreša malo potrpežljivosti. Tudi otroci navajajo, da 

komunikacija teče, je dobra in odkrita, le včasih pride do trenja, ki ga rešijo s pogovorom. 

 

Izpraševanec S misli, da se z otroki dobro razume, naučil se je jih poslušati, trudi se, »…da bi 

jih razumel in pri svojih odločitvah upošteval tudi njihova mnenja.« Drug drugemu so 

pomembni, zato skuša biti strpen, upoštevajoč, da jih je veliko in ima vsak svoj prav. 

Izpraševancu R se zdi pomembno, da otrokoma ne omejuje njihovih pravic, morata pa 
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spoštovati pravila. Rad ju objame in pohvali, boji se, da je preveč popustljiv. Izpraševanka B 

pravi, da je ključnega pomena spoštovanje, prostor do samostojnega odločanja in s tem 

odgovornosti ter čutenja, da imajo otroci starševsko ljubezen, varnost in razumevanje. Tudi 

otroci menijo, da se starši držijo dogovorjenega. Izpraševanec V pravi, da se s starši da vedno 

pogovarjati, saj si vzamejo čas za poslušanje. Ostali otroci trdijo, da se s starši ne da vedno 

pogovoriti, ker ne razumejo vsega, včasih se jim zdijo otroške ideje nemogoče in se o njih 

nočejo pogovarjati. Žorž z obžalovanjem opazuje izgubljanje razlik v komunikaciji hčerk 

oziroma sinov do mame oziroma očeta, saj je prepričan, »da otrok potrebuje mamo in očeta in 

da ima z vsakim od njiju drugačen odnos, kar mu omogoča, da se lažje prilagaja, lažje 

oblikuje svojo lastno identiteto.« Dodaja, da namesto da bi se starša trudila za »skladnosti v 

vzgoji, ki pomeni nujno in koristno dopolnjevanje, skušata delovati enako, kar pa pogosto 

pomeni, da oba ponavljata in utrjujeta iste napake.« 

 

Izpraševanec S ima najraje »…pogovore, v katerih sodelujemo vsi s svojimi stališči. Stališča 

pri hišnem redu so jasna in ni večjih odstopanj, zato lahko pri pregovarjanju pride tudi do 

povišanega tona in ostrega nastopa.« Izpraševanec R svoja stališča uveljavlja zelo različno, 

glede na pomembnost, od skrajne pasivnosti do neizprosnosti. Izpraševanka B se v primerih, 

ko pride do razhajanja v stališčih, s hčerkama pogovori in uskladi, njuna stališča spoštuje in 

podpira. Izpraševanka J pravi: »Svoja stališča predstavljam jasno, ker za njimi stojim.« 

Stališča podaja na realen način, primeren starosti otrok, ki jih spodbuja. Izpraševanka D svoja 

stališča po navadi pove takoj in naravnost, včasih se zadrži in počaka, v določenih situacijah 

pa svoj prav tudi hrupno zagovarja. Vendar starši niso zagovorniki prisile in diktata. 

Izpraševanec R trdi: »Otroci se učijo iz dejanj svojih staršev in ne na osnovi lepih besed, zato 

bi jim morali biti vzor«. Izpraševanka B pravi: »Pustimo otrokom, da lahko razmišljajo in se 

sami odločajo po predhodnem pogovoru, lahko tudi nasvetu.« Otroci navajajo, da lahko svoja 

stališča izražajo normalno, kdaj jih povedo tudi bolj na glas, trmasto vztrajajo, večkrat 

poskušajo, vendar raje odnehajo, kot bi se prepirali. Izpraševanka L pravi, da moraš svoje 

stališče argumentirati. Žorž pri načinih izražanja stališč spoznava in prepoznava vse mogoče 

vzorce »od strpnega pogovora, do hudih prepirov, kričanja, zmerjanja, celo do uporabe fizične 

sile«. 

 

Do bolj napetih komunikacij prihaja ob temah, ki največkrat privedejo do prepirov. 

Najpogostejše teme za prepire, ki jih navajajo starši, so šola, učenje, delovne navade oziroma 

neopravljene dolžnosti, razmetana soba, pospravljanje oblek in drugih stvari, izraba prostega 
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časa (televizija in računalnik), prehrana, cilji ustvarjanja, vedenje v družbi. Otroci navajajo 

enake teme prepirov kot starši, le izpraševanec Z trdi, da se ne prepirajo. Ostali pravijo, da se 

ne prepirajo veliko, sicer lahko pride do drobnih prepirčkov, večjih pa ni. Žorž glede tem za 

prepire pravi: »Vsako starostno obdobje in vsaka družinska situacija prinese nove povode za 

prepire. V predšolski dobi so to običajne drobne stvari, povezane s hrano, oblačenjem, 

higienskimi navadami, pospravljanjem igrač, gledanjem TV. V šolski dobi so to problemi, 

povezani s šolo in učenjem, kmalu se jim pridružijo problemi, povezani z izhodi in 

opravljanjem hišnih dolžnosti.« 

 

4.2.3 Konflikti in vzroki konfliktov 

 

Izpraševanec S definira konflikt kot »stanje, pri katerem se mišljenje dveh postavi eno proti 

drugemu in pri tem kljub dogovarjanju ne uspeta zbliževati stališč.« Izpraševanka B: »Ko se 

dve osebi ne moreta zmeniti o določeni stvari in vsak vleče na svojo stran, posledično ne 

prideta do skupne točke. Konflikti so življenjski, saj imamo vsak svoja stališča in potrebe.« 

Izpraševanka J: »Konflikt je stanje, ki nastane, ko skupaj trčita dve različni mnenji, dva 

različna pogleda na stvar.« Izpraševanka D: »Konflikt je spor, prepir, neusklajenost, ovira, 

nasprotovanje.« V nasprotju s starši so otroci bolj kratki. Menijo, da je konflikt spor, 

zagovarjanje dveh različnih mnenj, ki jih ni mogoče uskladiti, nejasnost oziroma trenja med 

dvema osebama, nerazumevanje, nestrinjanje in nesporazum. Žorž pod izrazom konflikt 

razume »neko soočenje, srečanje različnih stališč, želja, potreb, pričakovanj, zahtev«. 

 

Izpraševanec S meni: »Konflikti so nujno potrebni, saj se je potrebno v toku življenja 

nenehno prilagajati danim razmeram, pri čemer nastajajo različni pogledi na ovire, možnosti 

izhodov iz krize ali delitve ugodja.« Tako konflikti prinašajo posledice, ki so po mnenju 

izpraševancev negativne in pozitivne. Pod negativne navajajo prizadetost, stopnjevanje težav, 

vedno večje težave, slabo počutje, kuhanje mule, jeza, razočaranje. Pod pozitivne navajajo 

napredek, poglabljanje medčloveških odnosov in razširjanje obzorij, spodbujanje sprememb, 

zadovoljstvo in odpuščanje. Izpraševanka D pravi: »Posledice konfliktov so odvisne od tega, 

za kakšne konflikte gre in kakšne so strategije reševanja. Če strategije reševanja konfliktov le-

te še poglabljajo in stopnjujejo, lahko pride do eskalacije in pogosto se izgubi izhodišče 

problema. Po drugi strani pa lahko s pravimi strategijami reševanja konfliktov zelo poglobimo 

medčloveške odnose in razširimo svoja obzorja, konflikti ne nazadnje spodbujajo 

spremembe.« Tudi Žorž navaja pozitivne in negativne posledice konfliktov. Če se ustrezno 
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razrešujejo, imajo za posledico rast in razvoj, če se neustrezno rešujejo, imajo za posledico 

»nezadovoljstvo, zaustavljanje v rasti, oblikovanje občutkov krivde, slabe samopodobe«.  

 

Glede na posledice, ki jih prinašajo konflikti, lahko rečemo, da konflikti zbližujejo in ločujejo. 

Izpraševanec S pravi: »Kadar se konflikti rešujejo konstruktivno in so člani družine 

motivirani za skupno reševanje odnosov v družini, potem nas vsekakor zbližujejo.« 

Izpraševanec R je prepričan, »da pogosti konflikti nikakor ne morejo zbliževati. Neposredno 

po doseženem konsenzu se nam mogoče celo zdi, da smo v tistem trenutku še močnejši, a na 

dolgi rok to zagotovo pušča posledice.« Izpraševanec S pravi: »Manjši konflikti so hitro 

rešljivi, saj jih povzročajo vsakodnevna razhajanja v trenutnih odločitvah in hitrih 

nepremišljenih dejanjih. Večji, ki imajo dolgotrajnejšo dobo reševanja, pa so posledica 

razhajanj v načrtovanju prihodnosti in dojemanja trenutne situacije v družini.« »Ustrezno, 

zdravo reševanje konfliktov pomeni rast, zato tudi zbližuje starše in otroke. Nasproti njih 

nezdravo reševanje konfliktov razdvaja, pogosto pripelje celo do prekinitve odnosov, do 

odtujitve,« trdi Žorž. Glavni vzroki za večino konfliktov, ki jih navajajo izpraševanci, so 

vztrajanje pri pravicah in zanemarjanje obveznosti, razhajanje v mišljenju, različni pogledi, 

različno dojemanje odgovornosti in samoiniciativnosti, ni truda za dogovor, trmoglavljenje, 

nepripravljenost za poslušanje, nezanimanje, ognjevit temperament, razlike v starosti oziroma 

med generacijami, različne želje in interesi, zahteve staršev, odnosi med starši ter 

alkoholizem, izpraševanka A pa navaja kar konkretne dejavnosti: »Tatina muzika in njegov 

okus ter čakalna vrsta za pod tuš.« Žorž trdi, da je iskanje vzrokov nesmiselno, saj je glavni 

vzrok za konflikte sobivanje v družini, brez katerega ne gre. Sobivanje pa nujno vodi v 

konflikte. 

 

4.2.4 Reševanje konfliktov 

 

Načini reševanja konfliktov so zelo različni, nekateri so bolj, nekateri manj uspešni. 

Izpraševanci za reševanje konfliktov uporabljajo pogovor, ki je lahko tudi glasnejši, npr. s 

kričanjem in z loputanjem z vrati. Vsi se strinjajo, da si je za pogovor treba vzeti čas, izbrati 

prave besede in biti umirjen. Način reševanja konfliktov je odvisen tudi od pomembnosti 

teme, ki je sprožila konflikt. Tudi izpraševanka D loči načine reševanja konfliktov glede na 

pomembnost: »…Odzivi na konflikt so lahko zelo različni. Od tega, da se umaknem, do tega, 

da razrešujem ali pa sem pripravljena na kompromis. Včasih pa želim prevladati.« Žorž pravi, 

da je načinov in vzorcev za reševanje konfliktov toliko, kot je staršev in konfliktov. Pri 
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reševanju konfliktne situacije je običajno potrebno popuščanje. Večina izpraševancev se 

strinja, da bi moral popustiti vsak malo. Izpraševanec S dodaja, da »ni pomembno, kdo 

popusti. Pomembno mi je, da se konflikta lotimo vsak s svojim predlogom in povzamemo 

sprejemljiv način za vse.« En starš navaja, da morajo popustiti otroci, drug pa, da popusti on, 

ker so otroci že odrasli, zato morajo prevzeti odgovornost. Izpraševanka J navaja, da »…ne 

gre za popuščanje, gre za nekakšen kompromis. Pri otroku ga gotovo naredi starš s pravim 

pristopom, ki po navadi tudi otroka omehča in sam uvidi, da nekaj ni bilo prav.« Izpraševanka 

D pravi, da je odvisno od situacije, kdo popusti. »Pogosto popušča vsak malo, vendar pa so 

tudi situacije, ko v odnosu starš – otrok obvelja starševska beseda. Še posebno, če gre za 

vzgojne komponente, pri čemer pa se trudim, da odločitve razložim.« Otroci navajajo tudi, da 

večinoma popustijo oni, popuščanje staršev pa skušajo doseči z argumentiranjem svojih izjav. 

Žorž trdi, da se srečujemo z dvema vzorcema popuščanja, in sicer z avtoritarnim, v katerem 

vedno zmaga starš in se mora otrok podrediti, popustiti, in permisivnim, v katerem vedno 

zmaga otrok in se mora starš prilagoditi, popustiti. Oba izhajata iz ideje, da mora eden v 

konfliktu zmagati, eden popustiti. Tako popuščanje pa ni zdravo. 

 

Na uspešnost reševanja konfliktov vpliva mnogo dejavnikov. Izpraševanka D pravi: 

»Uspešnost reševanja konfliktov je odvisna od mnogih dejavnikov. Od čustev, razpoloženja, 

motiviranosti, energetskega nivoja, v katerem se v določenem trenutku nahajamo, odnosa, ki 

ga imamo z osebo, s katero smo v konfliktu, in od drugih neusklajenosti, ki jih imamo z 

osebo, s katero smo v konfliktu.« Ostali starši dodajajo še naslednje dejavnike: pripravljenost 

vlaganja v reševanje, poslušanje, zaupanje, doslednost, sodelovanje, razumevanje, karakterni 

značaj, pristop. Otroci so opozorili še na argumentiranje, zunanjo tretjo osebo, izkušnje in 

vest. Glede uspešnosti reševanja konfliktov Žorž trdi, da je najbolj pomembno prizadevanje 

za rešitev konflikta. Pri reševanju konfliktov ne bi smel biti cilj zmaga starša ali otroka, 

ampak rešitev konflikta. Pri sklepanju kompromisov in pogajanju za rešitev konflikta je 

potrebno upoštevati želje in potrebe otroka, izkušnje in modrost starša in večjo odgovornost 

starša, saj le-ta ni enakovredno porazdeljena. 

 

Na reševanje konfliktov vplivajo tudi odnosi med starši in otroki, zato moramo graditi na 

izboljšanju odnosov. Izpraševanec J pravi: »Za boljše odnose z otroki moramo starši bolj 

prisluhniti otroški domišljiji, poskušati bolje razumeti njihov svet, upoštevati njihov strah, 

pogum, radovednost, željo po uveljavljanju itd., istočasno pa nevsiljivo ponuditi svoje 

izkušnje … Pomembno je, da čutimo, upoštevamo in cenimo drug drugega. Dobri odnosi se 
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vedno gradijo na iskrenosti in pozornosti do bližnjega.« Izpraševancu R se zdi pomembno, da 

otrok ne utruja z zgodbami in nauki iz svojega otroštva, temveč jim dopušča, da čim več 

odločitev sprejemajo individualno. Starši morajo biti dovolj modri, da se ne vtikajo v vsako 

zadevo in posredujejo le v nujnih zadevah. Ostali izpraševanci so dodali še, da je otrokom 

potrebno prepustiti samostojnost, nanje gledati kot na celovito osebnost, saj jih ne moremo 

spremeniti. Starši se morajo zavedati, da so odgovorni za svoje otroke, zato jim morajo 

pokazati prave poti, postaviti omejitve, dajati občutek ljubezni in varnosti, da se lahko nanje 

zanesejo. K boljšim odnosom bi prispevalo tudi več potrpežljivosti, strpnosti in pogovorov. 

Izpraševanka J pravi o odnosu do hčere: »…Ne jemljem je za majhnega otroka, ki nič ne ve, 

ampak poskušam nanjo gledati kot na samosvojo, kompleksno osebo.« Otroci si želijo, da bi 

jih starši pogosteje poslušali in upoštevali njihovo mnenje, da bi si vzeli več časa za pogovor, 

saj so njihovi vzorniki. Kot vzroke za slabe odnose navajajo premalo posvečanja, slab zgled, 

premalo pohvale, primerjavo z bratom, reagiranje staršev na neiskrenost otrok in preveč 

zaščitniški odnos. Od posvečanja oziroma časa, ki ga starši posvetijo svojim otrokom, je 

odvisno tudi obnašanje otrok. Otroci morajo čutiti, kaj je družina, in se v njej počutiti varne. 

»Samo kompromisi, usklajevanja mnenj in razum peljejo do skupnega zadovoljstva in kjer je 

ta, je tudi dober odnos,« pravi izpraševanec S. Žorž trdi, da obstaja nešteto različnih vzgojnih 

modelov, vendar ni nobeden univerzalen. Odnose lahko izboljšajo tisti, ki si to res želijo in so 

se za to pripravljeni potruditi. Žorž verjame v eno univerzalno pravilo: »Če hočemo izboljšati 

medsebojne odnose, se moramo naučiti drug drugega poslušati!« 

 

 

5. ZAKLJUČEK 

 

 

V zadnjem času je v ospredje stopila kakovost razmerja med starši in otroki, ker si obe strani 

želita dobrih odnosov in razumevanja. Za dobre odnose so odgovorni predvsem starši, pri tem 

pa osrednjo vlogo igra komunikacija. Med člani družine se skozi komunikacijo oblikujejo 

pravila družinskega življenja, ustvarjajo se medsebojni odnosi in oblikuje sistem družinskih 

vrednot in norm. 

 

Namen naše naloge je bil predstaviti, kakšna je komunikacija, kaj povzroča konflikte in 

kakšne so strategije za reševanje konfliktov med starši in otroki v družini. Želeli smo 
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ugotoviti ali je komunikacija dobra, ali obstajajo razlike v komunikaciji do mame oziroma 

očeta, kaj vpliva na komunikacijo, kako starši in otroci rešujejo konfliktne situacije v družini, 

kateri so dejavniki, ki vplivajo na uspešno reševanje konfliktov med starši in otroki v družini. 

Poskušali smo se dokopati do predlogov za uspešno reševanje konfliktov med starši in otroki. 

 

V nalogi smo postavili hipoteze, ki jih lahko na osnovi statističnih testov odgovorov na 

anketni vprašalnik, potrdimo ali ovržemo. 

 

Prvo hipotezo, ki se je glasila, da je komunikacija med starši in otroki dobra, lahko potrdimo. 

Zelo dobro razumevanje z obema staršema potrjujejo tudi ugotovitve drugih raziskovalcev. 

Medsebojna komunikacija se izboljšuje, starši in otroci so se čustveno in kulturno približali. 

V življenju otrok se povečuje pomen staršev, predvsem mame. Dobljeni rezultati so pokazali, 

da se tako hčere kot sinovi zelo dobro razumejo predvsem z mamo in malenkost manj z 

očetom. Pri primerjavi razumevanja sinov in hčera z mamo oziroma očetom dobljeni rezultati 

kažejo, da se bolje razume z mamo in tudi z očetom več sinov kot hčerk. Tako lahko drugo 

hipotezo, ki pravi, da se z materami boljše razumejo sinovi kot hčere, potrdimo in ovržemo 

tretjo hipotezo, ki pravi, da se z očeti boljše razumejo hčere kot sinovi. V preteklosti so 

obstajale razlike v komunikaciji med starši in otroki glede na to, ali so bivali na podeželju ali 

v mestu. Danes so se razlike že povsem izgubile, kar dokazuje tudi naša raziskava, zato četrte 

hipoteze, ki trdi, da je komunikacija med starši in otroki boljša v ruralnem okolju, ne moremo 

potrditi. Žorž trdi, da na komunikacijo med starši in otroki vpliva »prav vse, vključno s tem, 

kako dobro se starša razumeta med seboj, pa tudi to, kako se počuti mama …« Z našo 

raziskavo smo dokazali, da na komunikacijo z mamo vpliva zaupanje staršem, občutek, da me 

imajo starši zelo radi, in počutje doma. S tem je naša peta hipoteza delno potrjena in pravi, da 

zaupanje staršem, občutek, da me imajo starši zelo radi, in počutje doma vpliva na 

komunikacijo z mamo. 

 

Naša raziskava, ki smo jo izvedli na dveh fokusnih skupinah, s petimi starši in s petimi otroki, 

ter intervju, ki smo ga opravili s psihologom in psihoterapevtom Bogdanom Žoržem, 

osvetljujeta mnenje in pogled na pogovore, komunikacijo, konflikte in reševanje konfliktnih 

situacij med starši in otroki izpraševancev. Vse je podkrepljeno z mnenjem poznavalca. 

 

Sodeč po rezultatih analize se starši in otroci vsak dan pogovarjajo o svojih potrebah, željah, 

doživljanju in čustvih, največ o šoli, vendar je zaradi pomanjkanja časa pogovorov premalo. 
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Tem, o katerih se ne bi dalo pogovarjati, preprosto ni. Starši v odkritih pogovorih iščejo 

pozitivne stvari, ki prinašajo rezultate. Otroci pri pogovorih poskušajo vztrajati do konca, pri 

doseganju svojih ciljev uporabijo tudi kakšne zvijače. Kljub temu da je pogovorov več kot 

včasih, zaradi velike odsotnosti staršev manjka pogovora v trenutku, ko otrok pogovor 

potrebuje. S komunikacijo so zadovoljni tako starši kot otroci. Komunikacija je večinoma 

sproščena, včasih tudi napeta, odvisna od dneva, situacije, počutja in razpoloženja. Kljub 

dokazom naše kvantitativne raziskave, da razlik v komunikaciji z mamo oziroma očetom ni, 

ter ob enakem opažanju Bogdana Žorža se na našem vzorcu opaža razlika v komunikaciji med 

otrokom in očetom oziroma med otrokom in mamo. V glavnem se vsi dobro razumejo. Starši 

in otroci v komunikaciji izražajo svoja stališča, glede na pomembnost pa se to izvaja na zelo 

različne načine, in sicer od mirnih pogovorov do hudih prepirov, kričanja, celo do uporabe 

fizične sile. Sobivanje in komunikacija v družini nujno vodita v konflikte, zato je 

argumentacija stališč zelo pomembna. Do bolj napetih komunikacij prihaja ob običajnih 

drobnih stvareh, povezanih s hrano, pospravljanjem, z gledanjem televizije, računalnikom in 

opravljanjem dolžnosti, ter problemih, povezanih s šolo in učenjem, ki najpogosteje privedejo 

do prepirov. 

 

Različno pojmovanje konfliktov je bilo ugotovljeno pri kritičnem pregledu literature in analizi 

odgovorov fokusne skupine. Večina jih meni, da je to nekaj slabega: spor, prepir, 

nasprotovanje, neusklajenost, ovira. Konflikti prinašajo negativne in pozitivne posledice. Če 

se konflikti ustrezno razrešujejo, imajo za posledico rast, razvoj in zbliževanje ter dobre 

odnose, neustrezno reševanje konfliktov pa razdvaja, za posledico ima nezadovoljstvo, 

občutek krivde, slabo samopodobo, pogosto pripelje celo do prekinitve odnosa. Glede na 

posledice, ki jih prinašajo konflikti, lahko rečemo, da konflikti zbližujejo in ločujejo. 

Sobivanje v družini vodi v konflikte. Glavni vzroki za večino konfliktov med starši in otroki 

so vztrajanje pri pravicah in zanemarjanje obveznosti, razhajanje v mišljenju, različni pogledi, 

nepripravljenost za poslušanje, razlike v starosti in različne želje ter interesi. Načini reševanja 

konfliktov so zelo različni: umik, popuščanje, razreševanje, kompromis, prevlada itd. Odvisno 

je tudi od pomembnosti teme. Nekateri so bolj, nekateri manj uspešni. Na uspešnost reševanja 

konfliktov vpliva mnogo dejavnikov: čustva, razpoloženja, motiviranost, prizadevanje, tudi 

odnosi med starši in otroki, zato moramo na izboljšanju odnosov graditi. Pri reševanju 

konfliktov mora biti cilj rešitev konflikta in ne zmaga starša ali otroka. Konflikti se večinoma 

rešujejo konstruktivno, s sklepanjem kompromisov in pogajanjem, kjer je potrebno upoštevati 

želje in potrebe otroka ter izkušnje, modrost in večjo odgovornost starša. 
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Ugotovitve našega raziskovanja glede komunikacije, konfliktov in načinov njihovega 

reševanja se večinoma ujemajo s predhodnimi raziskavami, opisanimi v poglavju »Pregled 

raziskav«. 

 

Konflikt je nekakšen preizkus odnosov med dvema človekoma. Odnose lahko poglobi ali pa 

razloči. Za odnos staršev z otroki je zelo pomembno, kako konflikte rešimo. Starši lahko 

uveljavijo svojo avtoriteto in dosežejo svojo voljo ali nasprotno popuščajo svojim otrokom. 

Obe metodi sta neučinkoviti, saj je zmagovalec vedno le eden, starš ali otrok. Otrok je za 

rešitev, ki mu je bila vsiljena, malo motiviran, če pa vedno zmaguje otrok, lahko postane 

neobvladljiv. Najboljša je metoda, kjer starši skupaj z otrokom poiščejo rešitev. Tu nimamo le 

enega zmagovalca, ampak rešitev oboji kritično presodijo in na koncu ni medsebojnih 

obtoževanj, saj so oboji sprejeli predlagano rešitev. 

 

Iz pregleda literature in ugotovitev raziskave smo prišli tudi do predlogov za uspešno 

reševanje konfliktov med starši in otroki v družini: 

 vzemite si čas in otroke aktivno poslušajte; 

 imejte veliko odprtih in kvalitetnih pogovorov; 

 ustrezno, odprto, jasno, nedvoumno in mirno komunicirajte; 

 spoštujte otrokovo mnenje in upoštevajte njegova stališča; 

 imejte ustrezen odnos: otroka pohvalite, spodbujajte, poslušajte, upoštevajte, spoštujte, 

mu zaupajte, bodite iskreni, zagotavljajte mu varnost; 

 konflikte ustrezno rešujte: s kompromisi, z dogovarjanjem in metodo, pri kateri ni 

poraženca (win-win strategija); 

 bodite odgovorni. 

 

Čeprav menimo, da je cilj naše diplomske naloge dosežen, bi bilo zanimivo raziskavo 

ponoviti na drugem vzorcu. Pri analizi zbranih podatkov smo namreč ugotovili, da smo izbrali 

»reprezentativni« vzorec staršev in otrok, ki se zavedajo pomena konfliktov, se trudijo, da do 

njih sploh ne pride, če pa že, jih uspešno rešujejo. Tako smo opazili pomanjkanje druge strani, 

udeležencev, ki bi pripovedovali o hudih konfliktih in neuspešnih načinih reševanja le-teh. 

Dobrodošla pri primerjanju strokovnega vidika reševanja konfliktov z dejanskim praktičnim 

je bila izvedba intervjuja z Bogdanom Žoržem, poznavalcem na tem področju. Intervju z njim 

nam je bili v dopolnitev in oporo. 
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Komunikacijo in uspešno reševanje konfliktov med starši in otroki smo raziskovali tudi zase, 

saj je družina osrednja tema našega življenja. Ustvarjanje pogojev za uspešno sobivanje in 

sporazumevanje ter iskanje učinkovitih načinov reševanja konfliktnih situacij je za nas 

izredno pomembna tema, saj prispeva k uspešnosti vsakdanjega družinskega življenja. V 

nalogi pridobljeno znanje bo prišlo tudi nam še kako prav. Vsaka dodatna veščina namreč 

pomaga, da bolje vidimo, kaj delamo, včasih lažje zadržimo konflikt, ga rešimo, včasih lahko 

začnemo iskanje nečesa novega. Kljub vsem znanjem in izkušnjam se nekaterih konfliktov 

preprosto ne da rešiti, zato takrat ostaneta stiska in nemoč. 
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0000 Pošta 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Sem Tanja Tominec, študentka univerzitetnega študija uporabne družbene študije na Fakulteti 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Pri predmetu metode kvalitativne analize 

opravljam raziskavo »Reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini«.  

 

V raziskovalni nalogi bom raziskovala strategije reševanje konfliktov med starši in otroki ter 

skušala ugotoviti njihovo uspešnost. Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšni so 

pogovori in komunikacija med starši in otroki, kaj so konflikti in kateri so vzroki za nastanek 

konfliktov ter na kakšne načine se konflikte rešuje. Cilj raziskovalne naloge je »zbir 

predlogov za uspešno reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini.« 

 

Za raziskovalno nalogo sem se odločila, ker je uspešno reševanje konfliktov zame kot mater 

treh otrok aktualna in vsakodnevna tema, ki bi si jo želela izboljšati. Z ugotovitvami raziskave 

in vašimi izkušnjami pri reševanju konfliktov se bom kaj naučila in to uporabila v vsakdanjem 

družinskem življenju. 

 

Verjamem, da bodo vaše izkušnje in znanje, ki ga imate, pripomogle raziskovalni nalogi priti 

do cilja. Zato upam, da si boste vzeli čas in se odzvali na povabilo. 

 

V okviru raziskave sem se odločila za fokusno skupino, ker vas želim s pomočjo skupinske 

interakcije spodbuditi k bolj poglobljenemu razmišljanju o vaših navadah, mnenjih, 

prepričanjih in pogledih na nekatere pojave. V fokusno skupino so poleg vas povabljeni še 

štirje starši (ime, priimek), ki se enako kot vi trudijo za dobre družinske odnose. 

 

Srečanje fokusne skupine, ki bo trajalo predvidoma uro in pol, bo potekalo 26. 12. 2010, ob 

18:00 uri na naslovu Zadlog 25a, Črni Vrh. 

 

Zagotavljam vam anonimnost, vsi vaši podatki in odgovori bodo uporabljeni izključno za 

potrebe raziskovalne naloge. 

 

Za več informacij me lahko pokličete na tel. 051440178. 

 

Lepo pozdravljeni! 

 

 

 

Tanja Tominec 
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Popuščanje za reševanje konfliktov 

Posledice konfliktov 
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Način reševanja konfliktov 

Konflikti zbližujejo ali ločujejo 
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Vzroki za premalo pogovorov 

Pogled na otroka 

Medij pogovora 

Kakšni pogovori 

Količina prepirov 
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Priloga 5: Transkripta fokusnih skupin (starši in otroci) 

 

Čas pogovora 

Količina pogovorov 

Vzroki za konflikte 

Tema pogovorov 

Komunikacija 

Odnosi, razumevanje 

Način izražanja stališč 

Reakcije pri neuspešnem pogovoru 

Teme za prepire 

Kaj je konflikt 

Popuščanje za reševanje konfliktov 

Posledice konfliktov 

Vplivi na uspešnost reševanja konfliktov 

Način reševanja konfliktov 
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Izboljšanje odnosov 

 

Vzroki za premalo pogovorov 

pogled na otroka 

Medij pogovora 

Kakšni pogovori 

Količina prepirov 

 

 

 

1. Kdaj, koliko, kako se starši pogovarjate s svojimi 

otroki? 

S: Osredotočil bi se na sinova, ki še nimata družin in še živita pri 

meni. Z otroki se premalo pogovarjam. Starejši je malo doma, 

mlajši je s prijatelji ali za računalnikom. Pogovarjamo se ob kosilu 

ali pa zvečer, ko zaključujemo dan, saj takrat pridejo na dan 

doživetja tistega dne in z njimi občutki in razpoloženja. Dolgih 

dialogov ni, ker nas je v skupnem gospodinjstvu preveč. 

R: Sam sem se pogosto vprašal, ali mi, z ženo imava 14-letno hči 

in 12-letnega sina, sploh funkcioniramo kot, če se lahko temu tako 

reče, normalna družina. Gospod zraven mene me je prepričal, da 

sodimo v neko povprečje, a se kljub temu zavedam, da otrokoma 

namenjam premalo časa. Najpogosteje se pogovarjamo med 

sprehodi, ko nas ne moti niti televizija niti računalnik, če pa še 

slučajno telefon pozabimo doma, je še toliko bolje. Ker sem postal 

oče dokaj mlad, se lahko, vsaj tako menim sam, dokaj uspešno 

vklopim v otrokovo razmišljanje, imam tudi ogromno tolerance, ki 

sem jo pogosto pogrešal pri svojem očetu, zato se trudim, da 

otroka, čeprav je to pogosto v nasprotju z mojim prepričanjem, ne 

bi na kakršen koli način odstopala od svojih vrstnikov. 

B: Načeloma se pogovarjamo, ko pridemo vsi domov. Kaj smo 

doživeli preko dneva, kdo bo kaj postoril po hiši…skratka se 

 

 

Količina pogovorov 

Premalo pogovorov 

Vzroki za premalo 

pogovorov 

Čas pogovorov 

Ob kosilu ali zvečer 

 

 

Premalo časa za 

pogovore 

Pogovori na sprehodu 

Vzroki za konflikte 

Vklapljanje v 

otrokovo 

razmišljanje, 

toleranca, trud za ... 

Čas pogovorov 

Ko pridemo vsi 

domov 

Vsebina, tema 



 

zmenimo kako naprej. Mislim, da otrokom znam prisluhnit in jih 

poslušam. Se pa velikokrat zgodi, da imamo vsi preveč obveznosti 

in vsak hiti na svojem konec. Velikokrat jim povem svoje mnenje, 

saj to od mene pričakujejo. 

J: S svojo hčerko se ponavadi največ pogovarjava, kadar greva na 

sprehod in pomembno je, da sva sami. Takrat se mi najbolj odpre. 

Pogovarjam se z njo, kadar mi zastavi vprašanje, ne jemljem jo za 

majhnega otroka, ki nič ne ve, ampak poskušam nanjo gledati kot 

na samosvojo, kompleksno osebo. 

D:S svojimi otroki se pogovarjam redno, ko pridem iz službe, saj 

sta navajena, da mi poročata dogodke iz šole. Sicer se njuna 

zgovornost z leti (14 let) zmanjšuje oz. verjetno ne poročata čisto 

vsega, ha, ha…Najbolj »učinkoviti« in bogati pogovori, pa pri nas 

nastajajo, ko se skupaj vozimo v avtu. 

 

Z: Vsak dan. 

A: Pogosto, najpogosteje zvečer 

K: Ko pridemo do kakšnih težav. Ko nam je dolgčas.  

L: Kadarkoli. Kadar se zgodi kaj zanimivega, kadar nimaš kaj za 

delat. 

H: Jaz se pogovarjam med vikendi, kadar sem pač doma. In še to, 

če so kakšni problemi ali pa če se nam je kaj novega naredilo, 

drugače pa med južno. Redko pokličem domov. Pa med južno, kar 

se pogovarjamo. Drugače, pa bolj posamično. 

 

2. Katera je najpogostejša tema pogovora? 

S: Pogovarjamo se o vsakdanjih stvareh, ki se nam dogajajo. 

Spremljam dogajanja v šoli, življenje v njej in   po njej, zlasti o 

preživljanju prostega časa. Starejši nima posebnih prijateljev, zato 

ga mnogokrat vzpodbujam k aktivnostim, ki bi mu bogatila 

življenje in zmanjševala slabo počutje. 

R: Tukaj bi zelo rad še sam nekaj dodal. To razmišljanje se mi zdi 

zelo pomembno. Mislim, da je potrebno otroke, včasih je smiselno 

tudi šolo potisniti v drugi plan, vzpodbujati k pestremu življenju z 

velikim krogom prijateljev, na katere se lahko obrneš, ko 

potrebuješ njihovo pomoč, vedno pa moraš biti pripravljen pomoč 

tudi ponuditi. Se opravičujem, ker sem kar tako vskočil v besedo. 

S: Mlajši se raje pogovarja o tabornikih in novostih na spletu, 

programih…, zato se pogosto pogovarjava še o drugih oblikah 

preživljanja prostega časa. 

R: S sinom se poskušam pogovarjati predvsem o športu, a mi ne 

uspeva ravno najbolje, saj se njegov svet vrti okrog računalnikov 

in gledanja Discoveryja ter National Geographica. S hčerko 

govoriva o šoli in lepem obnašanju. Motiviram jo s svojim 

videnjem, da s tem ne predstavlja le sebe, temveč tudi svojo 

družino in svoj narod. 

Tu nimam več kaj dosti za dodat, mogoče le to, da poskušam 

otroka, tudi ženo, skozi pogovor prepričati v 'zakon vzroka in 

posledice'. Kaj mislim s tem? To, da se dobra dela vedno povrnejo, 

slaba, na žalost, ali pa tudi srečo, prav tako. 
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B: Veliko se pogovarjamo o vsakdanjih stvareh in sproti rešujemo. 

Glede na to, da je starejša hčerka poročena in živijo doma, se ne 

želim veliko vtikat v njihovo življenje. Sproti rešujemo in se 

dogovarjamo. Mlajša, ki je še študent in je ni veliko od doma 

(šola, študentsko delo) in je veliko pogovora preko telefona, kar 

mi ni najbolj všeč. Tako, da veliko stvari usklajujeva na ta način. 

J: Največkrat se pogovarjava o šoli . Je sicer v precej majhnem 

razredu , kjer prevladujejo dekleta ,nekatera izmed njih pa so zelo 

močna v svojih dejanjih, sama pa je bolj nežen tip deklice, zato 

imam občutek, da se kdaj ne zna ali ne upa postaviti zase. 

D: Najpogostejše teme se vrtijo okrog njunega življenja in dela v 

šoli in prostem času ter o pričakovanjih, ki jih imamo vsi skupaj. 

 

VSI: Šola. 

K: Ali bom imela žival ali ne?  

L: Med počitnicami, kdo bo šel na morje in kdo ne? O sošolcih. O 

ocenah. Če imaš katere... 

H: O stvareh, ki so se zgodile pretekli teden?  

Z: Če imaš kakšne probleme s prijatelji?  

A: Ko pridem iz šole staršem povem kako je bilo v šoli, zvečer pa 

starše zanima, kaj bom vprašana naslednji dan in če sem se kaj 

učila. 

Največ potem o dogodkih, ki so se dogajali v šoli? 

L: Yes. 

H: O športu. 

Z: O športu veliko. 

K: O filmih. O avtomobilih. 

A: O znanstveno fantastičnih serijah, filmih The Vampire Diaries 

naprimer 

3. Kakšna je komunikacija, ali ste z njo zadovoljni? 

S: Zadovoljen sem s komuniciranjem z otroki, saj potekajo brez 

skrivalnic. Trudim se, da ne obtožujem in ne dajem povodov za 

prepir.  

R: Z otrokoma se pogovarjam popolnoma odprtih kart, kar seveda 

pričakujem tudi od njiju. Imamo dogovor, da, dokler nama z ženo 

povesta vse po pravici, jima za manjše prekrške ne vzameva 

določenih privilegijev. 

B: Vedno smo se veliko pogovarjali in to vzdržujemo še vedno. 

Sama sem vedno povedala kam grem in kaj se dogaja in tega 

vzorca se držita tudi dekleti. 

J: Odvisno od dneva. Včasih se mi bolj odpre, kdaj jo ne razumem 

prav dobro, saj takšni otroci lahko hitro spreminjajo razpoloženja 

D: S svojo komunikacijo sem zadovoljna, morda bi bila lahko 

včasih bolj potrpežljiva. Seveda pa je način komuniciranja odvisen 

tudi od situacije, počutja, razpoloženja v kateri »komuniciramo«. 
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H: Vse se zmenimo, čeprav se ni kaj veliko za zmeniti, 

komunikacija je dobra. Ja, kar se zmenimo lepo ovrednotimo in 

pač, če je še kaj takega za se zmeniti, se itak zmenimo. Tako, da ni 

takih tem o čemer se nebi mogli pogovarjati.  

Z: Včasih pride tudi kakšen spor vmes. 

H: To absolutno.  

Z: Tega potem rešiš s pogovorom, ali pa tako, kot si rekel prej 

zaloputneš z vrati. 

H: Sem se hecal. 

K: Saj ni važno, samo eni to res naredijo. 

L: Jaz ne zaloputnem z vrati, ker jih je brat zlomil.  

A: Ja, obljube držita, če jim z bratom poveva po pravici. Za šolo 

povem vse po pravici, edino kakšno simpatijo prikrijem 

L: Ja, komunikacija je v redu, včasih pride do trenja, drugače pa 

sem zadovoljna. 

4. Kako bi opisali razumevanje in odnose med vami? 

S: Mislim, da se z otroki dobro razumem. Naučil sem se poslušati, 

trudim se, da bi jih razumel in pri svojih odločitvah upošteval tudi 

njihova mnenja. Pomembno se mi zdi, da sem dobil občutek, da so 

tudi oni del družine, da smo pomembni drug drugemu in ne 

morem sam sprejemati odločitve, ko gre za dobro vseh nas. Nisem 

sam, ki krojim življenje v družini, zato skušam biti strpen, 

upoštevam, da nas je veliko in vsak ima svoj prav, brez katerega ta 

družina ne bi bila takšna, kot je. Seveda pa to ne pomeni, da lahko 

vsak po svoje gospodari in vleče  vsak na svoj konec. Še vedno 

sem oče, ki v hiši nekaj pomeni.  

R: Verjamem, da z ničemer ne omejujem njihovih pravic. Mislim 

celo, da sem pogosto preveč popustljiv, predvsem do hčerke. 

Seveda obstajajo tudi pravila, pri katerih ni niti najmanjšega 

odstopanja. Nisem eden tistih, ki bi z besedami kazal pretirano 

ljubezen do otrok, zelo rad pa ju objamem in pohvalim ob 

kakšnem dosežku, za katerega vem, da se zdi otroku pomemben. 

B: Dekleti imata spoštovanje do naju z možem. Sva pa jima vedno 

pustila prostor do samostojnega odločanja in s tem tudi 

odgovornosti. Kar pomeni, da je bilo treba včasih nositi tudi 

posledice. Zelo radi smo skupaj, kar nam čas dopušča. Dekleti pa 

točno vesta, kje so meje in mislim, da čutita, da imata starševsko 

ljubezen in varnost. 

J: Mislim, da se sporazumevamo na nek klasičen način. Oče 

poskuša s svojo avtoriteto, mama je bolj za tolažbo. Mogoče se s 

problemi večkrat obrne name, ker z mano preživi več časa kot s 

svojim očetom, ki je pogosto službeno odsoten. 

D: Naše odnose doživljam kot povsem normalne družinske 

odnose. Večinoma sproščene, včasih pa tudi napete, saj je že spet 

vse odvisno od trenutne situacije v kateri se družina nahaja. Kar se 

pa razumevanja tiče, pa menim, da se vsi zelo trudimo, da bi drug 

drugega razumeli. 

 

A: Odkar hodi tata v šolo se manj jezi za ocene, je bolj 

razumevajoč 

dobra 

dogovor 

ni tem o katerih se ne 

bi mogli pogovarjati 

 

Komunikacije kot 

sredstvo za reševanje 

sporov 

 

 

 

Odkritost v 

komunikaciji 

 

Odnosi, razumevanje 

dobro razumevanje 

se poslušati, trudim 

se, da bi jih razumel 

in pri svojih 

odločitvah upošteval 

tudi njihova mnenja 

skušam biti strpen, 

upoštevam, da nas je 

veliko in vsak ima 

svoj prav, 

ne omejujem njihovih 

pravic 

spoštovanje pravil 

objem pohvala 

spoštovanje 

samostojnost 

odločanja 

odgovornost 

 

 

 

 

 

sporazumevamo na 

nek klasičen način 

avtoriteto tolažbo 

 

normalne družinske 

odnose 

sproščene, včasih pa 

tudi napete 

vsi zelo trudimo, da 

bi drug drugega 

razumeli 

je bolj razumevajoč 



 

H: S starši so odnosi zelo v redu, z brati in sestrami pride včasih 

do kakšnih prepirov. Glede računalnika, televizije, eden hoče eno 

drugi hoče drugo. 

A: Tudi jaz se z bratom pogosto skregam, a se hitro pobotava. 

Ali starši kaj posežejo vmes, ali se morate sami zmeniti? 

A: Če se z bratom bolj močno spreva morajo včasih tudi starši 

poseči vmes 

Z: To se sami zmenimo. Ja razumemo se v glavnem vsi dobro, 

dokler ne pride do spoznanja kakšnih novih laži. Kadar pač starši 

pogruntajo, da smo se nekaj zlagali ali da smo nekaj naredi, kar ne 

bi smeli. Takrat je pač potrebno to z pogovorom rešiti.  

A: Dokler se kaj ne zlaževa je vse OK, če ne nas tata pokliče v 

dnevno na sestanek. 

H: Kdaj se pač tudi pusti in se pač pusti za naprej. Potem, pa kakor 

pride. V glavnem se da z mamo in z očetom vedno pogovarjati, v 

glavnem si vzamejo čas in nas poslušajo. 

A: Ja s starši se ne da vedno pogovoriti, ker oni vsega ne 

razumejo. 

Z: In če je kakšna zadeva jo je potrebno rešit čim prej. 

L: Včasih se starši vedejo do nas preveč zaščitniško. Pač …Hočejo 

vse vedet. 

K: Ja, pa ti ne pustijo, da greš tja, čeprav veš, da ni potrebe tako 

naredit. A: Včasih ja, ko pa se nam zdijo naše ideje nemogoče se 

niti ne pogovarjajo o tem. 

 

5. Na kakšen način izražate svoja stališča? 

S: Najraje imam pogovore v katerih sodelujemo vsi s svojimi 

stališči. Ne maram se prepirati in za vsako ceno vsiljevati in 

prepričevati sogovornikov, da imam prav. Izjema je, ko gre za 

hišni red. Takrat so stališča jasna in ni večjih odstopanj in pri 

pregovarjanju lahko pride tudi do povišanega tona in ostrega 

nastopa. 

R: Svoja stališča uveljavljam zelo različno. Pri stvareh, ki se mi ne 

zdijo zelo pomembne, se obnašam skrajno pasivno in se ne 

vmešavam v sprejemanje odločitev. Pri tistih bolj pomembnih pa 

je v družini nepisano pravilo, da je potrebno pred dokončno 

odločitvijo vprašati očeta. Ob takšnih primerih znam biti dokaj 

neizprosen, predvsem pri hčerki, do katere sem sicer zelo 

popustljiv, saj je veliko močnejša osebnost od sina, pri katerem 

sem pri izbiri besed veliko bolj previden. 

B: Kot sem že povedala, ve se kje so meje in dekleti sta 

samostojni. Ko pride do razhajanja v stališčih, se pogovorimo in 

uskladimo. Velikokrat sem že ugotovila, da imata dekleti svoja 

stališča in to spoštujem in ju podpiram.  

J: Svoja stališča predstavljam jasno, ker za njimi stojim. Podajam 

ji jih na realen način, seveda njenim letom primerno.  

D: Svoja stališča ponavadi povem takoj in naravnost, včasih pa se 

zadržim in počakam. So pa tudi situacije, ko hrupno zagovarjam 

svoj prav. 

odnosi zelo v redu 

Teme za prepire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled na otroka 

 

nas preveč 

zaščitniško 

 

 

 

Način izražanja 

stališč 

Jasna stališča ne 

vsiljevati za vsako 

ceno in 

prepričevanjem 

Komunikacija 

Ne maram se 

prepirati 

pride tudi do 

povišanega tona in 

ostrega nastopa 

zelo različno 

 

Odnosi in 

razumevanje 

Zelo popustljiv 

 

se pogovorimo in 

uskladimo 

predstavljam jasno, 

ker za njimi stojim 

realen način, seveda 

njenim letom 

primerno 

povem takoj in 



 

 

K: Na kakšen način pač poveš mami, da bi kaj potrebovala? 

A: Trmasto vztrajam pri svojem 

H: Povemo. Normalno povemo, če se nam zdi, da nočejo zastopiti 

ali slišat, kar jaz mislim, pač povem malo bolj na glas, če pa se še 

vedno, jaz bi rekel po domače, delajo glupe, pa pač na glas povem 

in če ne gre stvar pustim do konca. Grem proč, ker vem, da se pač 

ne da pogovarjat. 

A: Vesela sem ko se šteje kot pri vsakem članu naše družine le da 

tatina največkrat obvelja Ja seveda hočem, da v stanovanju drži 

tudi moje mnenje 

H: Poskušam še par krat kasneje, enkrat, mogoče dvakrat, če niso 

zainteresirani za pogovor, se o tem ne pogovarjamo več in pustim 

to zase in imam svoje mnenje brez da bi mi oni kaj o tem rekli. 

Raje odneham kot da bi se prepiral? 

Z: Ja, skupno mnenje, pač na primer, zdaj če lahko na primeru, ki 

je bil zdaj ob novem letu, sem vprašal, če grem lahko v Sp. Idrijo, 

in potem sta vprašala da se naj zmenim in kdo pelje, da naj povem 

in smo se zmenili, da sem lahko šel.   

L: Izrazit moraš svoje stališče na tak način, da ga tudi 

argumentiraš, zakaj bi rad to, pa kako.  

A: Seveda moje želje poznajo od mojega 6 leta starosti 

K: Saj po navadi dovolijo. kadar pa ne, brez veze, da poskušaš 

naprej, ker je ne. 

 

6. Kakšne so vaše reakcije pri neuspešnem pogovoru? 

S: Mislim, da neuspešnih pogovorov ni. So pogovori, katerih 

rezultat ni po mojih pričakovanjih, pa zato ni nujno, da so slabi. 

Vsak pogovor prinese nek nov vidik, zato poskušam v njem najti 

pozitivne stvari, pa četudi je včasih treba spremeniti svoje 

mišljenje. 

R: Vsak odkrit pogovor zagotovo prinaša rezultate, brez izjem. Pri 

pogovorih, ki nekaj štejejo, se potrudim, da otrokoma ne puščam 

vtis neodločnosti. Vedno obvelja moja, tudi, ko nisem ravno 

prepričan v svoj prav, a po prespani noči, ko strnem vtise in 

pridem do spoznanja, da sem vztrajal pri napačnem stališču, 

zadevo počasi prilagajam do točke, na kateri sta zadovoljeni obe 

strani. 

B: Včasih je to odvisno tudi od dneva in počutja. Ponavadi se 

dogovorimo in se tega tudi držimo. Včasih se pogovarjamo, tudi 

glasneje, ko se ne moremo uskladit. Pogovora pa takrat ni konec, 

vedno ga dokončamo naslednji dan, ko stvar vsi prespimo.  

J: Ni neuspešnih pogovorov. Vsak poskus je približevanje k bolj 

odprtemu, zaupljivemu odnosu. Vsekakor ji pustim, da se sama 

odpre kolikor hoče, ne silim vanjo, ampak jo samo spodbujam. 

D: Moje reakcije pri neuspešnem pogovoru so prav tako zelo 

različne. Odvisno do kakšnih neusklajenosti je prišlo in koliko mi 

rešitev teh neusklajenosti pomeni. Moj pogost način reagiranja je, 
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da se v prvem trenutku umaknem in razmišljam o pogovoru. 

Včasih me prehiti moj »čustveni« program od jeze, besa in joka do 

užaljenosti. Včasih pa celo počakam na pravi trenutek in ponovno 

začnem s pogovorom. 

 

H: Ja, jaz, kot sem rekel, je potrebno vztrajat do konca in če pač 

pride do neuspešnega pogovora je potrebno poizkusit še enkrat, če 

ti še enkrat ne rata, potem odnehaš. Pustiš temo zase. Ali pa 

naredim po svoje, če mi starši nočejo povedat, pač naredim vse po 

svoje. Ali grem do sestre ali brata, da slišim njihovo mnenje. Oni 

mi sigurno povejo svoje mnenje, pri njih ni takšnih tem, o katerih 

se ne bi mogli pogovarjat. 

A: Jezno odvihram v svojo sobo, a moram upoštevat tisto kar 

rečejo. 

L: Po navadi nabijem radio do konca. 

Z: Ali pa na kakšen drug način probam. Na primer, če ti nekaj ne 

odgovorijo, probaš malo manj. 

K: Ali pa začneš drgnt staršem 

A: Pri neuspešnem pogovoru grem v svojo sobo, poslušat muziko 

ali prebrat kakšno knjigo 

Z: Odvisno od tega, kaj želiš doseči. 

H: Če ne, se pa spogajaš za kaj drugega.  

K: Ali pa probaš na tisti lep način, da se malo prilizneš in probaš 

na kakšno tako zvijačo. 

L: Poveš, kako ti gre dobro v šoli. 

K: Na primer, kako si bil danes priden, kaj vse si naredil. 

A:Jaz se včasih h tatu stisnem in ga poskušam prepričati 

7. Glede česa se najpogosteje prepirate? 

S: Pogosti prepiri so posledica mojega nezadovoljstva glede izrabe 

prostega časa otrok, ker imajo svoj pogled na življenje in stvari, ki 

jih zadovoljujejo. Pogosto je pogovor tudi o šoli, pa vedenju v 

družbi, cilji ustvarjanja starejšega sina… 

R: Imamo kar nekaj drobcenih prepirčkov, ki pa se začnejo in 

končajo pri razmetani sobi ter pri hčerkinih delovnih navadah. 

Večjih prepirov ni, saj se vsak v družini zaveda svojih pravic in 

obveznosti. 

B: Se ne prepiramo veliko, včasih je kaj nejevolje, a se vedno 

zmenimo. Kot mama včasih le ne morem mimo tega, da se ne 

vtaknem v stvari, ki se me ne tičejo, po mnenju deklet. Takrat mi 

vedno rečeta, to bom že sama uredila ali bom že, ko bom imela 

čas. 

J: Največkrat se prepiramo zaradi reda – pospravljanje oblek in 

drugih stvari za sabo,  včasih zaradi neješčosti, zadnje čase pa 

zaradi malce prevelike obsesije s televizijo in računalnikom. 

D: Z otroci se najpogosteje prepiramo o neopravljenih dolžnostih, 

ki jih imata v družini. 

Z: Se ne prepiramo. 

H: Program na televiziji ali pa na računalniku. Koliko časa si 
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lahko na računalniku, to je v glavnem, drugač pa … 

L: Kdo bo kaj pospravil oz. kaj bo kdo pospravil .. 

K: Tudi pri meni. 

L: Po mojem je to tudi to, pojdi se učit, ne bom se … 

A: Šola in bratova prehrana, diete, ker je alergičen na določene 

stvari in se vsi njemu prilagajamo 

8. Kaj razumete pod besedo konflikt? 

S: Stanje, pri katerem se mišljenje dveh postavita eden proti 

drugemu in pri tem kljub dogovarjanju ne uspeta zbliževati stališč. 

R: Pri tem vprašanju se popolnoma strinjam z mojim 

predhodnikom. Verjamem, da je, če si nasproti sedita osebi s 

poštenimi nameni, mogoče rešiti še tako nerešljiv zaplet. 

B: Ko se dve osebi, ne moreta zmenit o določeni stvari in vsak 

vleče na svojo stran, ne prideta do skupne točke. 

J: Konflikt je stanje, ki nastane, ko skupaj trčita dve različni 

mnenji, dva različna pogleda na stvar. 

D: Konflikt je spor, prepir, neusklajenost, ovira, nasprotovanje. 

 

K: L: Spor 

Z: Zagovarjanje dveh različnih mnenj, ki jih ni mogoče uskladit. 

L: Nejasnosti oziroma trenja med dvema osebama. 

K: Nerazumevanje. 

H: Eden nekaj reče, drugi pa se s tem ne strinja, 

A: Nesporazum, spor 

Kakšno mnenje imate o konfliktu? Pozitivno ali 

negativno? 

K: Oboje. 

Z: Jaz tudi mislim, da je lahko oboje. 

L: S tem, ko se ti kregaš s starši, se lahko naučiš argumentirat 

določene stvari. Negativno pa je to, da lahko prinese večji 

konflikt, daljše spore, lahko pride tudi do tega, da ne govoriš s 

starši, lahko te začne bolet glava. 

K: Lahko se počutiš slabo tudi čustveno. 

A: Negativno potem se en čas ne stisnemo 

9. Kateri so po vašem mnenju glavni vzroki za večino 

konfliktov v vaši družini? 

S: Manjši konflikti so hitro rešljivi, saj jih povzročajo 

vsakodnevna razhajanja v trenutnih odločitvah in hitrih 

nepremišljenih dejanjih. Večji, ki imajo dolgotrajnejšo dobo 

reševanja pa so posledica razhajanj v načrtovanju prihodnosti in 

dojemanja trenutne situacije v družini. 

R: Že prej sem omenil, da večjih prepirov ni, ker se vsak v družini 

zaveda svojih pravic in obveznosti. Konflikt nastopi, ko se vztraja 

pri pravicah, obveznosti pa se zanemarijo. Ker so za vsako 

nespoštovanje obveznosti predpisane sankcije oz. ukinitev 

privilegijev, se vsi bolj ali manj držimo nepisanih pravil. 

B: Ravno to, razhajanje v mišljenju. Kot mama imam drugačen 

pogled na stvari, ki pa se ne ujemajo z mišljenjem mladih. Kot pa 
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sem že povedala, prepustim jim samostojno odločitev in 

odgovornost. 

J: Pogosto prav različni pogledi na stvari in mogoče tudi malce 

bolj ognjevit temperament. MOJ 

D: Glavni vzroki za konflikte v naši družini, kar se otrok tiče, so 

različno dojemanje odgovornosti in samoiniciativnosti pri 

opravljanju hišnih opravil. 

 

Z: Po moje, da se ne potrudijo, da bi se poslušali. Pa da se 

nobeden ne potrudi, da bi se dogovoril, ampak svoje in nič 

drugega.  

H: Da imaš svojo trditev in da ciljaš samo na to in ne pustiš 

nobene druge možnosti. 

K: Da se sploh ne poslušaš med sabo. 

L: Po navadi pa se potem te razlike pokažejo v starosti v različnih 

mnenjih. 

Z: To je vse odvisno od starosti. Ko si mlajši se drugače kregaš, ko 

si starejši imaš drugačne potrebe. 

L: Ko si starejši imaš tudi drugačno mnenje in pogled na vse tisto, 

kot takrat, ko si bil mlad. 

A: Šola in razmetana soba 

Z: Pridejo pa tudi čisto druge teme. Bolj zahtevne so.  

L: Tudi v primeru teh dveh generacij. Npr. mi in starši, ki še niso 

živeli v času, ko so bili računalniki, mi pa imamo že ves čas 

računalnike pa moderne tehnologije. Tu je velika razlika. 

K: Po navadi pridejo tudi spori, če si kaj želiš, recimo, da si želiš 

ene stvari, ki staršem ne ustreza pa ne verjamejo vate, da boš delal 

vse, da boš dobil tisto stvar. 

L: Ali pa če damo primer živali. Mislijo, da še nisi dovolj skrben 

oziroma otrok misli, da je že dovolj skrben, pa pride do konflikta.  

K: Ja, lahko, da je otrok že dovolj skrben, pa starši tega ne morejo 

ugotovit. 

A: Tatina muzika in njegov okus, ter čakalna vrsta za pod tuš 

 

10. Kdo mora popustiti, da je konfliktna situacija rešena? 

S: O tem se ne sprašujem, saj ni pomembno, kdo popusti. 

Pomembno mi je, da se konflikta lotimo vsak s svojim predlogom 

in povzamemo sprejemljiv način za vse. Ne maram kritiziranja in 

napadanja, če nima član tudi svojega predloga, ki bi pomagal rešiti 

konflikt. 

R: Ker sta otroka pri dvanajstih in štirinajstih letih, sploh ni 

dvoma, kdo bo popustil. Mogoče se nekaterim med vami zdi to 

neprimerno, a sam ne mislim odstopati od zastavljene smeri. 

Mislim, da sem že omenil, da nikoli ne vztrajam pri odločitvah, ki 

se mi po prespani noči ne zdijo primerne. 

B: Ker sta dekleti odrasli in se sami odločata, ponavadi popustim 

jaz, odgovornost pa nosi vsak sam. 

J: Ne gre za popuščanje, gre za nekakšen kompromis. Pri otroku 
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ga gotovo naredi starš, s pravim pristopom, ki ponavadi tudi 

otroka omehča in sam uvidi, da nekaj ni bilo prav. 

D: Kdo pri konfliktu popusti, je že spet odvisno od situacije. 

Pogosto popušča vsak malo, vendar pa so tudi situacije, ko v 

odnosu starš – otrok obvelja starševska beseda. Še posebno, če gre 

za vzgojne komponente, pri čemer pa se trudim, da odločitve 

razložim. 

 

VSI: Vsak malo 

L: Po mojem bi morali vsi malo popustit, čeprav je tukaj …. 

Odvisno spet za kakšno stvar gre. Zdaj, če potem otrok vidi, da je 

bolj pametno mnenje od staršev, potem mora on bolj popustit, če 

je pa prav obratno, potem pa morajo popustiti starši. 

A: Ne, ne počutim se ogroženo 

H: Če starši nočejo popustit Se vdaš.  

K: Ali pa drgneš … 

L: Počakaš, da greš od hiše, pa si potem nabaviš. 

K: Ali pa drgneš … 

Z: Kar se tiče šole, večinoma starši bolj pritiskajo in to je po moje 

tudi pravilno. Da narediš malo več, ker če ne bi bilo bolj švoh. 

A: Tata ima svoje mnenje in ko nekaj sploh noče slišat vem, da ne 

bo nič.  Popustim 

Z: Ja. In je prav, da malo popuščaš in narediš kot ti rečejo za šolo. 

Kar se tiče za čist osebne zadeve pa je bolje, če starši malo več 

popustijo. Da te kam pustijo, da se malo razvedriš. 

L: Da starši popustijo dosežem z argumentiranjem svojih izjav in 

če so ti argument dobri, potem bo lahko tudi starš videl, da bi bilo 

mogoče … 

Z: Da jih prepričaš, da je v redu 

A: Da se bomo držali dogovorov. Ne dosežem vedno vsega. Ne 

hodim še vem, včasih pride prijateljica iz Ljubljane in če smo 

pridni lahko pride tudi naslednjič. 

Z: Da jih prepričaš, da ne boš veliko pil in čist take stvari. Da ti 

zaupajo, pa če bo dvakrat v redu, potem boš lahko vedno šel. 

K: Saj jim dokažeš. 

Z: Odvisno je od tebe, kako se obnašaš. 

H: Ker veš, da če se ne boš držal, drugič ne bo uspelo. Logično.  

 

11. Kakšne so po vašem mnenju posledice konfliktov? 

S: Mislim, da so konflikti nujno potrebni, saj se je potrebno v toku 

življenja nenehno prilagajati danim razmeram, pri čemer nastajajo 

različni pogledi na ovire, možnosti izhodov iz krize, ali delitve 

ugodja. 

R: S tem vprašanjem sem se v preteklosti že pogosto ukvarjal. Iz 

najstniških let se spominjam, da sem starše po vsaki omejitvi 

poskušal 'kazensko oz. vzgojno' ignorirati. Takrat sem celo užival 

v mamini bolečini, ki je bila ob tem zelo prizadeta. Zdaj se 

zavedam, kako veliko napako sem delal, zato se močno trudim, da 
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niti jaz niti moja otroka ne pridemo v položaj, ko bi konflikte 

reševali na podoben način. Po vsakem nesoglasju se s hčerko, za 

sina je očetova beseda še vedno 'zakon', resno pogovorim, v 

skrajnem primeru ji celo dopustim možnost, da naredi po svoji 

volji, če je prepričana, da je tako prav. Zadnji stavek uporabim res 

v skrajnih primerih, še nikoli pa ni, četudi je bila v svojem namenu 

zelo odločna, vztrajala pri svoji odločitvi. 

B: Konflikti so življenjski, saj imamo vsak svoja stališča in 

potrebe. Dobro je, da se oseba ne potegne vase in želi konflikt 

rešiti. Ni dobro dopustiti, da se konflikt, težava stopnjuje, ker je za 

posameznika lahko vedno večja, zato je pa pomemben pogovor. 

J: Konflikti lahko prinašajo tudi pozitivne posledice, pravzaprav 

morajo prinašati dobro, napredek 

D: Posledice konfliktov so odvisne od tega, za kakšne konflikte 

gre in kakšne so strategije reševanja. Če strategije reševanja 

konfliktov le tega še poglabljajo in stopnjujejo, lahko pride do 

eskalacije in pogosto se izgubi izhodišče problema. Po drugi strani 

pa s pravimi strategijami reševanja konfliktov, lahko zelo 

poglobimo medčloveške odnose in razširimo svoja obzorja. 

Konflikti ne nazadnje spodbujajo spremembe. 

 

Z: Negativne. Slabo počutje na obeh straneh. 

L: Če je konflikt nerešen pride slabo počutje. 

K: Lahko so psihične ali čustvene posledice. 

L: Če je konflikt rešen, če se dogovorijo kako bo, potem pride 

zadovoljstvo na obeh straneh. 

K: Odvisno, če ti recimo kaj ne dosežeš, je lahko fajn tudi kaj 

drugega. 

A: Ponavadi ne dosežemo vsega kar si želimo, lahko pa vseeno 

nekaj pridobimo... 

L: Lahko pa je ena stran zadovoljna, druga pa ne. Odvisno v 

katero smer se vse skupaj odvija. 

Z: Potem se konflikt nadaljuje. 

K: Če je v naše dobro, potem je v redu. 

L: Če ni v naše dobro kuhaš mulo, lahko si tudi jezen, lahko pa 

pustiš pri miru in čez nekaj časa spet načneš in se potem se še bolj 

razjeziš in potem spet začneš in potem pustiš. 

A: Razočarana sem... 

K: Lahko pa že na začetku popustiš, da potem … saj potem pride 

drugi. 

A: Včasih si odpustimo takoj naslednji dan , 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja 

konfliktov? 

S: Vse zavisi od članov družine in sicer, koliko so pripravljeni 

vlagati v reševanje skupnih vprašanj. 

R: Mislim, da ni zaželeno uveljavljati svoj prav s položaja 

nedotakljive avtoritete, temveč je nujno potrebno prisluhniti vsem 

argumentom, tudi otrokovim. 
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B: Pogovori in zaupanje, poslušanje drug drugega in doslednost 

pri reševanju konfliktov, npr. če želimo rešit problem, se ne 

smemo odmaknit ampak sodelovat dokler se ne reši. 

J: Reševanje konflikta je odvisno od širine ljudi, kako stvari 

razumejo, ali znajo mirno pristopiti k problemu, ali ga znajo 

pogledati z različnih koncev, koliko so pripravljeni narediti za 

rešitev spora. Da pa se konflikt lahko dobro reši, je veliko odvisno 

tudi od tistega, ki je na nasprotni strani. 

D: Uspešnost reševanja konfliktov je odvisna od mnogih 

dejavnikov. Od čustev, razpoloženja, motiviranosti, energetskega 

nivoja v katerem se v določenem trenutku nahajamo, odnosa, ki ga 

imamo z osebo s katero smo v konfliktu in od drugih 

neusklajenosti, ki jih imamo z osebo s katero smo v konfliktu. 

 

H: Argumentiranje, odvisno od stvari, ki bi jih rad rešil. Ne vem, 

če začneš eno stvar, ki bi jo res rad rešil, ne vem. Mogoče še ena 

zunanja oseba, ki stopi na stran enega  ali vpliv ene tretje osebe? 

A: Izpostavim vse dobre stvari ki sem jih naredila v zadnjem tednu 

in nadaljujem. Stric mi pogosto svetuje kaj je prav in kaj ne in 

babi. 

K: Mogoče vest, ali pa naše razpoloženje ped konfliktom. 

Z: Izkušnje. Kakšno je trenutno razpoloženje tudi zelo vpliva. Če 

pride mama že iz službe sitna, potem boljše, da se zmeniš drugi 

dan. 

A: Tudi. Najbolje je, če počakaš da pridejo starši domov dobre 

volje. 

L: Tudi pristop k konfliktu. Če pride otrok z zahtevo: Daj mi tisto, 

pa tretje, pa četrto, potem že takoj veš, da ne bo v redu, če pa lepo 

vpraša in se potrudi in če starš naloži kako nalogo, pa jo narediš, 

pa boš mogoče lahko, pa on to v redu napravi in je lahko tudi to 

urejanje konfliktov. 

 

13. Na kakšen način rešujete konflikte? 

S: Vsak konflikt se začne s pogovorom, ki so ob nepremišljenih in 

prehitrih poskusih reševanja lahko tudi glasnejši. 

R: Tu se prvič ne bi strinjal z mojim predhodnikom. Mislim, da 

glasno reševanje konfliktov vzame preveč energije tako staršem 

kot otrokom. Jezen oče in prestrašen otrok nikoli ne bosta sprejela 

racionalne odločitve. 

B: S pogovorom in vedno je treba imeti čas, da imata obe strani 

občutek, da si želita konflikt rešiti. 

J: Jaz večinoma s pogovorom, sem proti kakršni koli sili, sila po 

mojih izkušnjah rodi samo silo. Dobro izbrana beseda doseže svoj 

cilj. 

D: Moji odzivi na konflikt so lahko zelo različni. Od tega da se 

umaknem do tega da razrešujem ali pa sem pripravljena na 

kompromis. Včasih pa želim prevladati. Vse je zopet odvisno od 

pomembnosti, ki jo ima zame sam konflikt. 
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H: S pogovorom, če pa ne gre, pride tudi loputanje z vrati ali pa z 

glavo v steno, če je nuja, ali pa greš in te ni. 

K: Lahko besedno ali pa nebesedno. Obrazne poteze. 

A: Ne smem loputat z vrati. Moja dva me vedno pokličeta nazaj in 

moram še enkrat lepo zapret vrata, prav počasi, zato tega ne delam 

več. 

L Predvsem s pogovorom, ki mora biti umirjen. Če je tak bolj hud 

konflikt ljudje tudi kričijo eden na drugega. 

Imate kakšno tehniko, s katero pomirite nek resen 

konflikt, ko kričimo eden na drugega? 

K: Ne. 

H: Zatuliš, da preneha s kričanjem. 

K: Saj je boljše, da nekdo kriči na nekoga, kot pa da si tiho in se 

tudi pogledaš ne. 

A: Stisnem s k tatu. 

L: Jaz mislim, da je pomembno tudi, za kakšen konflikt gre. Zdaj, 

če je konflikt, ki ga je potrebno rešit takoj, da je nuja, je bolje, če 

se ga reši takoj, kot da se čaka in se potem zamera kuha. In čez 

čas, ko pride do tega konflikta, do katerega bi moralo priti že prej, 

si še bolj jezen, kot bi bil. 

A: Odkar hodi tata v šolo ne kriči več. 

H: Ja, pri nas, če pride do kričanja, rečemo, daj še bolj na glas 

govori, ker te ne slišim, ali pa rečemo, dobro, gremo naprej 

normalno. Dva se na primer dereta, pa pride tretji in reče, dajte 

bolj na glas, ker te nobeden ni sliši in se potem se umirita. S takim 

načinom pridemo potem do mirnejšega zaključka. 

 

14. Ali vas konflikti zbližujejo ali ločujejo? 

S: Kadar se konflikti rešujejo konstruktivno in so člani družine 

motivirani za skupno reševanje odnosov v družini, potem nas 

vsekakor konflikti zbližujejo. 

R: Prepričan sem, da pogosti konflikti nikakor ne morejo 

zbliževati. Neposredno po doseženem konsenzu se nam mogoče 

celo zdi, da smo v tistem trenutku 'še močnejši', a na dolgi rok to 

zagotovo pušča posledice. 

B: Konflikti se dogajajo, potrebno jih je sprotno reševati. Če je 

konfliktov veliko v družini in se o njih ne pogovarjamo in ne 

rešujemo sproti, potem se kopičijo in na ta način ločujejo. Če pa 

konflikte rešujemo sprotno, ima vsak član družine občutek, da so 

težave rešljive in zbližujejo. 

J: Če jih rešimo na način, ki je za vse nas zadovoljiv, potem nas 

gotovo zbližajo 

D: Uspešne strategije reševanja konfliktov pripomorejo k 

zbliževanju družine in odnosov. Kot že rečeno, pa menim, da bi 

globoko zakoreninjeni konflikti in nerazrešeni spori družino prej 

ko ne ločevali ne pa zbliževali. 

 

Z: Ločujejo. 

K: Eni zbližujejo… 
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H: Ja, v kakšnih konfliktih tudi spoznamo drugega človeka, 

kakšno mnenje ima on do tebe, tudi starši, če se nista še nikoli 

pogovarjala o tisti stvari, vidiš tudi njihovo mnenje in s tem te pač 

zbližuje. 

K: Če se skregaš s starši in ko se konflikt reši se imate še rajši ko 

prej. 

Z: Lahko pa se po konfliktu zapreš v sobo, pa se zmeraj bolj 

narazen, ja. 

A: Z bratom imava konflikte, s starši pa ne, ker se z njimi ne 

smem kregat. 

L: Ja, oddaljevanje, če si ga pa rešil, zbliževanje. 

 

15. Kako bi izboljšali odnose med starši in otroki? 

S: Za boljše odnose z otroki moramo starši bolj prisluhniti otroški 

domišljiji, poskušati bolje razumeti njihov svet, upoštevati njihov 

strah, pogum, radovednost, željo po uveljavljanju itd, istočasno pa 

nevsiljivo ponuditi svoje izkušnje na tako mesto, da jih bodo 

jemali takrat, ko to potrebujejo in so zreli za vsako od njih. 

Zavedanje, da nas je življenje kalilo in oblikovalo v to kar smo ni 

razlog, da tudi naši otroci postanejo taki, saj imajo v svoji 

domišljiji lahko popolnoma drugačen svet. Pomembno je, da 

čutimo, upoštevamo in cenimo drug drugega. Dobri odnosi se 

vedno gradijo na iskrenosti in pozornosti do bližnjega. 

R: Pomembno se mi zdi, da otroka ne utrujam z zgodbami in nauki 

iz svojega otroštva, saj je bil svet takrat popolnoma drugače 

naravnan. Otrokom je potrebno z leti dopuščati, da čim več 

odločitev sprejemajo individualno. Starši moramo biti dovolj 

modri, da se ne vtikamo prav v vsako zadevo, posredovati moramo 

le v nujnih zadevah, pri katerih se lahko otrok, predvsem zaradi 

pomanjkanja življenjskih izkušenj in otroške naivnosti, odloči 

napačno. 

B: Z zaupanjem in pogovori. Prepustiti jim je treba samostojnost, 

ne zavijajmo jih v vato. Zdi se mi pomembno, da smo jim primerni 

vzorniki. 

J: Starši moramo na otroka gledati kot na celovito osebnost, ki se 

gotovo v nekaterih lastnostih oddaljuje od naših pričakovanj in to 

je prav. Ne moremo jih spremeniti in mi smo odgovorni za njih, 

saj so tu po naši volji. Lahko jim pa pokažemo prave poti, nujno 

postavimo omejitve, ki prinesejo boljše, predvsem, pa jim moramo 

vseskozi dajati občutek ljubezni in varnosti, da se lahko na nas 

zanesejo. Če bodo to čutili, bodo pristopili k nam, ko bodo naleteli 

na oviro. 

E: Odnose v moji družini doživlljam kot normalne in jih ne bi 

spreminjala. Seveda si vsak starš kdaj reče, da bi bil lahko bolj 

potrpežljiv, strpen in bi se več pogovarjal z otroki. Vsi  starši 

delamo napake. 

 

K: Starši bi morali tudi naše mnenje upoštevat, mi pa bi morali 

tudi njihovo spoštovat. 
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upoštevanje mnenja 

zavedanje 



 

L: Morali bi se zavedat, da ima lahko vsakič eden prav, ni nujno, 

da ima samo eden oziroma drugi.  

K: Starši bi se morali tudi zavedati, da otroke niso imeli zaradi 

njih, ampak, da bodo zato sami šli v svoj svet in bodo živeli svoje 

življenje. 

L: To misli zdaj s tem tisto, da hočejo eni starši, da bi šli v eno 

službo, zato ker ni njim uspelo ali pa kaj takega. 

K: Ja, pa mislim, da imajo starši do nekaterih stvari pravilno 

mnenje, do nekaterih pa nepravilni, recimo, če otroka ne zanima 

neka stvar, pač ga ne moreš prisiliti v to, da bo recimo zaradi tega, 

ker je njim to všeč, da se bo on ukvarjal s to stvarjo. Ali pa, če 

dobi otrok slabo oceno, ne smeš ga zaradi tega zatirat. 

A: Da bi starši pogosteje poslušali naše mnenje. Saj vem da mi 

želijo le najbolje a včasih želim narediti kaj po svoje in takrat bi 

me morali bolj poslušat. 

K: Starši bi mo rali upoštevati mnenje otrok, otroci pa bi se morali 

prav tako zavedati, da imajo lahko starši prav, ampak na nek način 

lahko imajo v vsakem primeru tudi kaj narobe, ne samo prav. 

L: V bistvu, bi morali starši poslušat bolj, v tem smislu. 

Z: Veliko več časa bi si morali vzeti za pogovor, ker je to danes na 

sploh problem, ko se na primer starši z večino mladih vidi danes 

dva dni v tednu in še takrat se skregajo in se pogovarjajo dve uri 

skupaj in nič več. 

H: Če se …In še to verjetno take teme. Kaj boš jedel, kako si spal 

… 

L: Tako, obvezne, take, ki ne rešujejo konfliktov. 

K: Pa starši bi morali tudi vedeti, da so nam oni vzor, pač ta prvi 

vzorniki in da se vzgoja začne že doma in če se nam oni v naši 

mladosti, ko smo bili še majhni, niso dovolj posvečali, je to 

posledica našega obnašanja. Recimo, če pride otrok domov in se 

pogovarjajo čist o neki temi in ob tem kričijo eden na drugega, 

morajo vedeti, da so oni dajali slab zgled otrokom s svojim 

obnašanjem in da ih otroci na nek način posnemajo. 

L: Tukaj pride do tega, če se starši niso dovolj posvečali otrokom, 

potem lahko pride do tega, da otrok išče pozornost in dela same 

ekstremne stvari samo za eno pohvalo, ali pa da bi samo razjezil 

starše, da bi se vsaj tisti krat z njim ukvarjali. 

A: Jaz ne maram, ko me primerjajo z bratom 

K: Čeprav mogoče pa je tudi to narobe, ker se nekateri otroci 

bojijo svojih staršev. Zardi tega, ker jih recimo dolgo časa ni doma 

pa se jim ne posvečajo, potem pa se jih začnejo bat ali pa se bojijo 

do bodo kam izginili pa bodo še manj z njimi, v bistvu ne bodo nič 

z njimi. 

L: Ali pa če ima starš samo eno hudo mnenje o neki stvari, recimo 

o ocenah v šoli, potem jih je tudi full strah povedat za te ocene ali 

pa ne vem, tako …. če dobim slabšo oceno. 

K: Lahko postanejo tudi koleriki. 

Z: Po moje se bojijo bolj zaradi tega, ker se bojijo, kako bodo 

starši odreagirali. To je zaradi tega, ker jih premalo poznajo.  

L: Lahko pa jih preveč poznajo in se bojijo reakcije… 
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Z: Je, ker vedo, da bo prišla 

A: Jaz se svojih staršev ne bojim, le včasih, ko jim moram povedat 

za slabo oceno. Vedno jim moram povedati za vse ocene. 

Z: Niti nočeš povzročat konflikta. V bistvu veš, da bo nastal 

konflikt, ko boš neko stvar izpostavil, na primer slabo oceno iz 

šole in potem zamolčiš, zatajiš. 

K: Recimo, tukaj, v bistvu, ko smo že pri ocenah, je slabše, če ti 

zamolčiš oceno, potem starši … Recimo pri nas doma, če prineseš 

slabo oceno, je bolje, da takoj poveš. Pač v redu, dobili si slabo 

oceno, bo naslednjič bolje. Niso nič jezni, ker to je samo ena 

ocena v letu in to je trenutno stanje. Prav pa je, da so jezni, če se 

nisi učil, ko so ti govorili. Takrat je prav , da so jezni in s tem 

pokažejo …če vedo, da zmoreš več …da ni pravilno, če pa ti 

hočejo nekaj vtepst v glavo, je to njihovo mnenje in ga ti ne moreš 

popravit.  

L:Starši pridejo še bolj jezni, če jim ne poveš ocene in izvejo šele 

na govorilnih urah ali v spričevalu. 

H: Ja, če ne poveš ocene in potem šele pri spričevalu izvejo, boš ti 

to samo še stopnjeval, ker se bojiš, kaj ti bodo rekli. Potrebno je 

biti cel čas iskren in nič skrivat.  

A: Ja, če jim povem po pravici ne kričita le morita me, zakaj se 

nisem učila.  

16. Ali želite kaj pripomniti? 

S: Za vsak odnos sta potrebna dva. Če vsak upošteva, da je sam 

tisti, ki lahko vpliva na ta odnos, potem se konfliktne situacije 

lahko hitro rešujejo in imajo zelo pozitivne posledice. Zavedati se 

moramo, ker smo pač starejši in odgovorni za otroke, da nobena 

prisila in diktat ne vodijo v pozitivne odnose, ampak samo 

kompromisi, usklajevanja mnenj in razum peljejo do skupnega 

zadovoljstva in kjer je ta, je tudi dober odnos. 

R: Kljub temu da vsi poudarjamo, kako se je potrebno z otroci 

pogovarjati, so le dejanja tista, ki kaj štejejo. Otroci se učijo iz 

dejanj svojih staršev in ne na osnovi lepih besed, s katerimi jih 

vsakodnevno obsipamo. Svojim otrokom bodimo svetilnik, ki jim 

bo kazal pot k poštenju in spoštovanju. 

B: Pustimo otrokom, da lahko razmišljajo in se sami odločajo, po 

predhodnem pogovoru, lahko tudi nasvetu, ki pa ni nujno, da ga 

sprejmejo. Strinjam se s predhodnikom, da smo starši vzorec 

svojim otrokom, ki ga posnemajo. Pa še to se mi zdi pomembno, 

otroci morajo čutit, kaj je družina in se v njej počutiti varne. 

J:Nič.  

D: Nič. 

 

H: Mogoče odnosi med staršema in med otroci. Ta odnos, mislim, 

da tudi odnos med starši in njihovi konflikti vplivajo na konflikte 

med starši in otroci. Ja, absolutno. Če se starša slabo razumeta je 

velika verjetnost, da se en starš tudi z otrokom slabo razume. 

L: Po navadi se lahko prav otrok postavi na eno stran, ker misli, da 

ima eden bolj prav kot drugi in potem pride, da se eden postavi na 
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Zahteve staršev 

alkoholizem 



 

drugo stran. 

K: Mogoče ste pozabili vprašat … tudi recimo, da enim staršem 

stopi nekaj v glavo, pa kako bi mi to rešili, če bi imeli starše, ki bi 

kar naprej svoje mnenje … pač, poznamo tudi take primere, ko 

hočejo starši v šoli, da so njihovi otroci najboljši, da blestijo in 

potem, če imajo pri ocenjevanju eno točko manj kot en drugi, da je 

totalna histerija, mogoče ste pozabili to vprašat. 

A: Moja mama in tata se ne kregata pred nami. 

L: To je mogoče primer v športu, ko moraš biti vedno najboljši. 

Med nami tukaj ni primera. 

H: Ali pa če so starši alkoholiki, niti če bi se hotel s starši 

pogovarjati, se ne da, zato ker jih briga za vse skupaj. Če imajo z 

alkoholizmom, ja, potem imajo oni že sami s seboj probleme, kaj 

šele, da bi se potem z otrokovimi problemi ukvarjali. 

Z: Na primer, moja soseda, ki jih dobro poznam, sta prepuščena 

čist sama sebi. Tam sploh ni odnosa, tako da ne more biti niti 

konflikta.  

L: Ni niti pogovora, tako da … Lahko pa pride tudi do tega, da je 

starš full na delovnem mestu, pa se recimo sploh ne zanima za 

otroka in ko pride domov, samo pač, a si naredil tisto, a si naredil 

tretje, v redu, adijo, lahko noč. Pa pride lahko tako pozno domov, 

da potem tudi ni pravega razmerja. 

K: Ko smo prej govorili o šoli. Lahko da je starš tudi tako 

zaščitniški, pa recimo dobi otrok v šoli slabo oceno, za enega je v 

šoli že tri slaba slaba ocena in ko dobi trojko, recimo, lahko zganja 

tako histerijo, da lahko zganja s svojo histerijo tudi pritisk na 

učitelje. Učitelj lahko pokliče starše in starši, namesto, da bi 

ukrepali, da bi rekli otroku, da je to narobe, ga še podpihujejo, da 

učitelji niso pravilno sestavili kontrolne, da jim dajo še eno 

možnost, ker jih bodo v nasprotnem tožili. 

Kompromis in dogovarjanje sta najboljši metodi za 

reševanje konfliktov, ne? Prevladovanje pa ko starš 

uveljavlja svojo avtoriteto in otrok mora popustit. A ste 

tudi na takšen način kakšne konflikte reševali?  

H: Ko smo bili mlajši, je bilo tega več. Zdaj te tudi starši 

izenačujejo s seboj. Pač vedo, da imaš svojo pamet, da znaš 

razmišljat in imajo tudi to v glavi. 

L: To je v bistvu tisto, ko rečeš: Zakaj? Zato, ker sem jaz tako 

rekla! 

Z: Ko si mlajši mora tako, ker če ne se razvadiš. 

K: Pa tudi nimaš toliko izkušenj v zunanjem svetu. 

L: Ja, ko si mlajši niti ne veš kaj je prav in kaj ne dokler se tega ne 

navadiš. 

A: Ja, tata pri nekih rečeh še vedno ne popusti, le televizijo lahko 

gledam bolj dolgo. 

K: S tem, da te tudi starši navadijo življenja. 

Z: Ko si majhen probavaš pri starših, koliko lahko dosežeš. Oni 

morajo postaviti meje, če ne lahko pride do problemov.  

H: Če ti že takrat ne postavijo meje, potem je konec za starše.  

L: Vzgoja se začne že takoj, ko se rodiš. Mej ne moreš začet 



 

postavljat pri trinajstih. Takrat je že prepozno. 

H:Tudi otrok ne ve kje je meja. 

A: Zdaj mi tata dovoli veliko več reči kot pred leti. 

K: Ko ti starši postavljajo meje, te ne naučijo le, kako se živi 

življenje ampak tudi kako bi ga raziskoval. 

L: Pa tudi kaj je dobro, da narediš in da ne …  

A: Ja že dedi me je ko sem bila majhna naučil kaj smem in kaj ne. 

Z: Dobiš vrednote. 

Hvala! 

 



 

Priloga 6: Transkripta intervjuja z Bogdanom Žoržem 

 

Čas pogovora 

Količina pogovorov 

Vzroki za konflikte 

Tema pogovorov 

Komunikacija 

Odnosi 

Način izražanja stališč 

Reakcije pri neuspešnem pogovoru 

Teme za prepire 

Kaj je konflikt 

Popuščanje za reševanje konfliktov 

Posledice konfliktov 

Vplivi na uspešnost reševanja konfliktov 

Način reševanja konfliktov 

Konflikti zbližujejo ali ločujejo 

Izboljšanje odnosov 

 

Vzroki za premalo pogovorov 

Kakšni pogovori 

Vzgoja 

 

 

 

1. Kdaj, koliko, kako se starši pogovarjajo s svojimi otroki in 

obratno? 

Pogosto slišimo in beremo, da se starši »premalo« pogovarjajo s 

svojimi otroki. Če izhajam iz svojih izkušenj, bi si upal trditi, da 

se današnji starši več pogovarjajo s svojimi otroki, kot so se v 

preteklosti. Problem naše dobe pa je v tem, da so starši veliko 

odsotni, in jih preprosto ni, ko bi otrok potreboval pogovor. 

Manjka torej pogovora »tu in zdaj«, v trenutku, ko otrok tak 

pogovor potrebuje. Kasneje, »za nazaj« pa tak pogovor za otroka 

nima več enakega učinka. 

 

2. Katere so najpogostejše teme pogovorov?  

Tudi širina tem za pogovore se je razširila. Na splošno gledano je 

ta pogovor kakovostnejši kot v preteklosti, ko je bil pogosto 

omejen le na dajanje ukazov, zapovedi, prepovedi, in na zahteve 

po nekih pojasnilih. Danes se starši več pogovarjajo z otrokom o 

njegovih potrebah, željah, o doživljanju, čustvih. Veliko pa je 

tudi pogovorov, ki so namenjeni le nekim pripovedim. Opažam 

pa, da gredo starši tu včasih predaleč, in otroke obremenjujejo s 

pogovori, ki jih otroci še ne zmorejo: o svojih partnerskih, 

družinskih težavah, o svoji službi, kar je za otroka, zlasti 

manjšega, zelo obremenjujoče.  

 

 

3. Kakšne so reakcije staršev in otrok pri neuspešnem 

pogovoru? 

Veliko staršev je pod vplivom medijev, raznih telenovel, v 

Količina pogovorov 

 »premalo« 

več pogovarjajo 

manjka pogovora po 

potrebi 
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»tu in zdaj« 

Vzroki za premalo 

pogovorov 

Odsotni starši jih 

preprosto ni 

Kakšni pogovori 

Kakovostnejši  

dajanje ukazov, 

zapovedi, prepovedi 

obremenjujoči 

Tema pogovorov 

Razširjena, potrebah, 

željah, o doživljanju, 

čustvih, pripovedi, 

težavah 

več pogovarjajo 

 

Reakcije pri 

neuspešnem pogovoru 



 

katerih se starši in otroci pogovarjajo na zelo visokem nivoju, in 

so potem razočarani, če njim to ne uspeva. V svoji praksi se 

veliko srečujem s starši, ki sebe obtožujejo, da se ne znajo dobro 

pogovarjati z otrokom, imajo občutke krivde, občutke 

nesposobnosti, kar škoduje odnosu. So pa tudi starši, ki ob 

neuspehu, ob spoznanju, da jim ne uspeva dober, lep pogovor, 

postanejo nasilni – besedno, čustveno, pa tudi telesno. 

 

4. Kaj menite kakšna je komunikacija med starši in otroki? 

Ali je komunikacija res tako dobra, kot trdijo starši in otroci, oz. 

ugotavljajo raziskave, ali otroci pojmujejo, da je dobra 

komunikacija, če jih starši pustijo pri miru? 

Na to vprašanje ne morem odgovoriti. Ni ene komunikacije, ki bi 

se jo dalo preprosto opisati – komunikacija je v vsaki družini 

nekoliko drugačna, in celo v isti družini se v različnih situacijah 

pojavljajo različni vzorci. Odgovarjanje na to vprašanje bi terjalo 

debelo knjigo! 

 

5. Kako bi opisali komunikacijo in odnose med starši in 

otroki? 

Problem je že definicija pojma komunikacija,- težko sprejemam 

ta pojem, raje govorim o sporazumevanju, ker je ta pojem 

razumljiv. Tako kot je bilo to vedno, se v tem sporazumevanju 

pojavljajo vsi  načini, od pogovora, ki ima že sam lahko nešteto 

različnih oblik do manipulacij 

Kakšne so razlike v komunikaciji hčera oziroma sinov do 

mame oziroma očeta? 

Z obžalovanjem opazujem, da se te razlike izgubljajo, prepričan 

sem namreč, da otrok potrebuje mamo in očeta, in da ima z 

vsakim od njiju drugačen odnos, kar mu omogoča, da se lažje 

prilagaja, lažje oblikuje svojo lastno identiteto. Danes pogosto 

starša preveč poskušata biti enaka - namesto skladnosti v vzgoji, 

ki pomeni nujno in koristno dopolnjevanje, starša skušata 

delovati enako, kar pa pogosto pomeni, da oba ponavljata in 

utrjujeta iste napake! 

Kakšne so razlike v komunikaciji med starši in otroci glede 

na kraj bivanja (mesto, podeželje)? 

Mislim, da so se te razlike že skorajda povsem izgubile, in da jih 

je že nesmiselno sploh iskati! 

Kaj vpliva na kakovost komunikacije z mamo? pogostost 

uporabe mobitela, pomembnost vzdrževanja tradicionalnih 

vrednot, občutek, da me imajo starši zelo radi, pomembnost 

spričevala, starševskega načrtovanja otrokove prihodnosti, 

počutja doma, zaupanja staršem, izleti z družino?  

Vse navedeno, in še nešteto drugih stvari – mislim, da na 

kakovost sporazumevanja vpliva prav vse, vključno s tem, kako 

dobro se starša razumeta med seboj, pa tudi, kako se mama 

počuti v službi, ali celo na neki zabavi 

 

6. Na kakšen način starši in otroki izražajo svoja stališča? 

razočaranje 

starši se obtožujejo  
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razlik glede na kraj 

bivanja ni 

 

na kakovost 

sporazumevanja vpliva 

vse 

razumevanje staršev 

med seboj 

počutje mame 

Način izražanja stališč 

ni enotnega pravila 



 

Spet ni enotnega pravila, spoznavam in prepoznavam prav vse 

mogoče vzorce: od strpnega pogovora, do hudih prepirov, 

kričanja, zmerjanja, celo do uporabe fizične sile 

 

 

7. Glede česa se starši in otroki najpogosteje prepirajo? 

Vsako starostno obdobje in vsaka družinska situacija prinese 

nove  povode za prepire. V predšolski dobi so to običajne drobne 

stvari,  povezane s hrano, oblačenjem, higienskimi navadami,  

pospravljanjem igrač, gledanjem TV. V šolski dobi so to 

problemi, povezani s šolo in učenjem, kmalu se jim pridružijo 

problemi, povezani z izhodi, pa z opravljanjem hišnih dolžnosti 

 

 

 

8. Kaj razumete pod besedo konflikt? 

Pod tem izrazom razumem neko soočenje, srečanje različnih 

stališč, želja, potreb, pričakovanj, zahtev. 

 

 

9. Kakšne so po vašem mnenju posledice konfliktov? 

Konflikti so sami na sebi nujni za rast, za razvoj, konflikti kot 

taki imajo zato za posledico rast, razvoj – če  se ustrezno 

razrešujejo. In imajo za posledico nezadovoljstvo, zaustavljanje v 

rasti, oblikovanje občutkov krivde, slabe samopodobe, če se ne 

ustrezno razrešujejo. 

 

10. Kako reševanje konfliktov starše in otroke zbližuje ali 

ločuje? 

Kot sem dejal že prej: ustrezno, zdravo reševanje konfliktov 

pomeni rast, zato tudi zbližuje starše in otroke. Nasproti njih 

nezdravo reševanje konfliktov razdvaja, pogosto pripelje celo do 

prekinitve odnosov, do odtujitve. 

 

11. Kateri so po vašem mnenju glavni vzroki za večino 

konfliktov v družini? 

Sobivanje: sobivanje nujno vodi v konflikte. Ampak, ker brez 

sobivanja ni družine, je nesmiselno iskati vzroke konfliktov. 

 

12. Na kakšen način starši in otroci rešujejo konflikte? 

Ponavljam že povedano: toliko je različnih načinov, vzorcev, kot 

je staršev in kot je konfliktov.  

 

13. Kdo mora popustiti, da je konfliktna situacija rešena? 

V tem vprašanju tiči največja past – v neki nejasni ideji, da mora 

v konfliktu eden zmagati in eden popustiti. In tu se pač 

srečujemo z dvema okvirnima vzorcema, ki sta oba prisotna in 

oba enako nezdrava: avtoritarni vzorec, v katerem vedno zmaga 

starš in se mora otrok podrediti, popustiti, in permisivni vzorec, v 

katerem  vedno zmaga otrok, in se mora starš prilagoditi, 
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popustiti.  

 

14. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja 

konfliktov? 

V mojem poklicu se vedno bolj uveljavlja pogled na reševanje 

konfliktov v vzgoji, ki pravzaprav ni nov izum, čeprav mu 

strokovnjaki večkrat rečejo nova vzgojna paradigma. Gre za 

prizadevanje, da pri reševanju konfliktov ne bi bil cilj zmaga 

enega ali drugega (starša ali otroka), ampak rešitev konflikta. To 

pogosto pomeni tudi zmožnost sklepanja kompromisov, 

pogajanje, ki pa mora upoštevati tako želje in potrebe otroka, kot 

izkušnje, modrost starša. V psihoterapiji pravimo temu 

soustvarjalno prilagajanje, ki pravzaprav deluje podobno kot pri 

medsebojni odnosih odraslih, le da pri vzgoji odgovornost ni 

enakovredno porazdeljena, da je pri vzgoji potrebno upoštevati 

večjo odgovornost starša. 

 

15. Kako bi izboljšali odnose med starši in otroki? 

Strokovnjaki so izumili že nešteto različnih vzgojnih modelov, 

od katerih so pričakovali neko drastično izboljšanje odnosov med 

starši in otroci. Pa so vse te ideje propadle, celo v primerih, ko so 

bile te ideje še tako dobre. No, v resnici tudi obstoja, živi veliko 

različnih vzgojnih modelov, ki v določenih okoliščinah 

učinkujejo, dajejo dobre rezultate – a nobeden ni brezpogojno 

univerzalen. Sam sem zato že zdavnaj opustil misel na to, da bi 

lahko iznašli nek univerzalen model, način, ki bi bil uporaben, 

učinkovit za vse starše. Verjamem le v to, da je mogoče 

pomagati izboljšati odnose tistim staršem, ki si to res želijo, so se 

pripravljeni potruditi. In pri tem nikoli takim staršem ne 

vsiljujem nekega svojega modela – ampak jim le pomagam, jih 

usmerjam, da najdejo način, ki v njihovi družini, glede na 

njihove življenjske navade, značaje, posebnosti… najbolje 

funkcionira.   Verjamem le v eno univerzalno pravilo, če hočemo 

izboljšati medsebojne odnose, se moramo naučiti drug drugega 

poslušati! 

 

16. Ali želite kaj pripomniti? 

 

 

 

Vplivi na uspešnost 

reševanja konfliktov 

Prizadevanje za rešitev 

konflikta 

Win-win 

Zmožnost sklepanja 

kompromisov 

Pogajanje 

Upoštevanje 

Prilagajanje 

Odgovornost 

 

 

 

 

Izboljšanje odnosov 

nešteto različnih 

vzgojnih modelov 

ni univerzalnega 

modela 

želja, trud 

usmerjanje v način ki 

funkcionira 

 

drug drugega poslušati 

 

 


