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Povzetek 

 

Diplomska naloga predstavlja analizo medosebnih odnosov med staršema in v povezavi med 

otroci in starši. V nalogi je predstavljena tradicionalna in sodobna družina ter kako se je 

vzorec vzgoje prenašal iz generacije v generacijo. V nadaljevanju sledi predstavitev 

komunikacije, ki služi kot temelj za dobre odnose.  

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, sem raziskala 

določeno obdobje mladostnikov, to je mlajših otrok in najstnikov, ki so v puberteti. Zanima 

me njihov pogled na vrednote v življenju. Drugi del diplomske naloge zajema empirični del, 

ki vsebuje raziskavo, ki smo jo izvedli med 200 anketiranci. Ključni pomen za vzgojo otrok 

odnos med staršema, kar ima tudi velik vpliv na celostni razvoj otroka in vse kasnejše odnose, 

v katere vstopa. Preko vzgoje otrok prejme tudi družinske vrednote. Poudarjena je 

pomembnost dobrih odnosov in njihov vpliv na našo identiteto ter samopodobo, ki se gradi 

skozi vse življenje. Pri vsem tem igrajo najpomembnejšo vlogo starši, ki imajo ključno vlogo 

pri vzgoji otrok. 

 

Ključne besede: odnos, komunikacija, starši, mladostniki, identiteta, samopodoba. 

 

 

Abstract 

 

The thesis analyzes interpersonal relation between parents and in relation parent – child. The 

thesis also presents traditional and modern family and how the pattern of education passed 

down from generation to generation. Furthermore, the communication, which the perfect 

media and fopundation for good relations, is presented.  

The thesis is divided into two parts. In first, theoretical part, the basic concept , such as period 

of youth and youth´s vision on life values, are presented.  

The second part of thesis includes empirical research, namely displayed, analyzed and 

interpreted the results of quantative empirical research, obtained with the help of surveys. The 

mentioned research was conducted among 200 interviewers. The crucial importance for 

raising and educating children is the relationship between parents, which has also a significant 

impact on their overall development and also on further relations to other persons during their 

life. Over the upbringing child also recieves family values and their importance. The focus is 

on the importance of good relationships and their impact on our identity and self-image, 



which both are building  during their life. Afterall, the most important role is played by 

children´s parents, who have a great impact on raising their children.  

 

Key words: relations, communication, parents, youth, identity, self-esteem. 
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1. UVOD 

 

 

Na svetu ni bitja, ki bi lahko živelo brez odnosa. Vsako živo bitje je od prvega trenutka 

svojega obstoja v odnosu, v odnosu do nekoga ali do nečesa. Noseča ženska že v zgodnji fazi 

nosečnosti s svojim še nerojenim otrokom gradi trdno vez, odnos, ki ju bo vedno povezoval. 

Partnerja, ki postaneta starša, otroka učita dobrega odnosa s posamezniki, mu nudita varnost, 

ljubezen in toplino, da bo izoblikoval svojo lastno samopodobo in identiteto. Družina, v kateri 

odraščamo, nas zaznamuje in tudi opredeli (Petric, 2011). 

Ljudje si želimo preživeti življenje v čim boljših medsebojnih odnosih, z ljubečim odnosom 

med starši in otroci, složno, s čim več denarja, z namenom, da si lahko privoščimo čim lepše 

življenje. Svojim potomcem želimo omogočiti lepo, brezskrbno otroštvo, jim omogočiti vse 

poti, kar jih bo vodilo v srečno življenje, ko bodo odrasli. Takšna družina je idealna družina. 

Žal pa je realnost drugačna, glede na način življenja in okoliščine, v katerih živimo, obstajajo 

ljudje, ki živijo v slabih medosebnih odnosih, kljub temu, da so finančno in gmotno 

preskrbljeni. Vemo tudi, da ima vsak človek težave v življenju, eni imajo več težav, drugi 

manj. Iz tega dejstva lahko izhajamo, da idealne družine ni. Starša, kakršnakoli sta, 

kakršenkoli odnos imata, nam dajeta prav tisto in ravno toliko, kot nam noben drug starš ali 

druga družina ne more dati (Gostečnik, 2001). Med drugim ima starševstvo temeljno nalogo, 

in sicer vzgajati otroka, kar zna biti včasih zelo zahtevno in težavno. Ključno je tudi dejstvo, 

da ima velik vpliv na odnos okolje, kjer živi posameznik in na to kakšen odnos ima 

posameznik na življenje. 

Na podlagi izkušenj, ki nam jih življenje nameni ugotavljamo, da je otrok oseba, ki dejanja 

odraslih, tako dobra, kakor tudi slaba, lahko dojema na povsem drugačen način, kot so bila 

storjena ali kot je bil prvotni namen staršev. Primer so različne vrste nasilja, kot je fizično ali 

psihično nasilje v družini, verbalno nasilje in drugo. Vse, kar otrok doživlja v svoji družini, se 

na njemu lahko odraža tudi v njegovem kasnejšem življenju, saj se opira na to, kaj sme in kaj 

ne sme delati, pa vendar nekateri gredo po poteh staršev in ponovijo iste napake s svojo 

družino (Petric, 2011). 

Torej, odnosi, ki jih otrok doživlja, so pomembni pri njegovem nadaljnjem življenju, saj otrok 

takrat razvija temeljno podobo svoje osebnosti. V otroštvu postavljamo temelje samopodobe, 

čeprav se le-ta gradijo skozi celo življenje (Kompan Erzar, 2001). 
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Danes se zgubljajo življenjske vrednote, prednost dajemo stvarem, za katere mislimo, da so 

vrednote, pa vendar niso. Tempo življenja nas velikokrat usmerja tako, da večino svojega 

prostega časa porabljamo za manj pomembne stvari, pri tem pa zanemarjamo družino, 

partnerske odnose in izgubljamo na avtonomiji ter doslednosti pri vzgoji svojih otrok. Eden 

izmed pogojev za dober partnerski odnos je, da sta si partnerja blizu, kar pomeni, da njun 

odnos vključuje ljubezen, pogovor, konflikte in zahteve. V odnosu do nekoga ne smemo 

pozabiti na osebnostno zadovoljstvo, srečo in samospoštovanje. Pomembno je, da je družina 

trdna in da so vloge članov usklajene. Vendar pa je potrebno te vloge vedno znova usklajevati 

in jih dopolnjevati, da se bo družina kot celota fleksibilno prilagajala spremembam (Kržišnik 

in Novak, 2010). 

Pri pregledovanju strokovne relevantne literature in že poprej izvedenih raziskav s tega 

področja sem določila raziskovalni problem naloge. Preučila sem, kakšno povezavo ima 

odnos med staršema na otroka, ki ga skupaj vzgajata in ali njune negativne vzorce iz izvornih 

družin prenašata na lastne otroke v svojo vzgojo. Prav tako sem želela preučiti, katere 

vrednote so mladostnikom danes pomembne ter kakšna je razlika med družino nekoč in 

danes.  

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

štiri poglavja. Prvo poglavje je poglavje o starših, kjer je opredeljen pojem starš, v 

nadaljevanju so opisani starši starejših in novejših generacij. Drugo poglavje opisuje vrednote 

življenja, med katere spadajo ljubezen, družina, zdravje, svoboda, zaupanje in sreča. Poleg 

opredelitve pojma ljubezen in družina sem dodala v drugem poglavju še opis družinskih 

vrednot in pomen družine. V tretjem poglavju je opredeljen pojem odnos, predstavljen je 

partnerski odnos, odnos med staršema in otrokom, opredeljen je tudi pojem komunikacija, 

kjer je predstavljena komunikacija med staršema ter med staršema in otrokom. V tem 

poglavju sem opisala, kako naj se pogovarjamo in kako naj poslušamo otroka ter pri temu 

izražamo čustva. Zadnje poglavje teoretičnega dela zajema vzgojo otrok. V tem delu sem 

preučila vidike znanosti o vzgoji, o podobi staršev in otrok. Tu so zajeti tudi otroci in njihova 

navezanost na starše, kako vzgoja vpliva na samopodobo otroka, pomen starševske discipline 

in postavljanje mej otroku. Na samem koncu pa so opisane družine z najstniki.  

Empirični del je sestavljen iz lastne raziskave, anketnega vprašalnika, kjer je sodelovalo 200 

anketirancev, s pomočjo katerih sem pridobila rezultate, ki sem jih kasneje tudi statistično 

obdelala. Z opravljeno raziskavo sem prišla do sledečih spoznanj, in sicer kako se odnos med 

staršema odraža na otroku, katere so tiste vrednote, ki so mladostnikom primarne in kako se 

nasilje v družini odraža na življenju otroka v prihodnosti.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 Starši 

 

Biti starš je ena najbolj zahtevnih življenjskih nalog vsakega odraslega, vendar ne glede na to, 

je starševstvo tudi nekaj najbolj čudovitega in izpolnjujočega. Na poti starševstva se 

srečujemo z mnogimi ovirami, s katerimi, če se ne spopademo sproti, utrpimo posledice, tako 

mi, kakor tudi otroci. Gre za nenehno delo na samemu sebi, iz dneva v dan. To je delo, ki se 

ne konča po nekaj urnemu delavniku.  

Avtorja priročnika Starši nove generacije pojasnjujeta, da medtem, ko rastejo otroci, rastejo 

tudi starši, to je čas, ko raziskujemo in spoznavamo sebe ter svoje vrednote, povprašujemo 

svoja lastna stališča o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Gre za obdobje življenja, ko odkrivamo 

in presegamo vzorce mišljenja in delovanja, navežemo stik z otrokom v sebi in se počutimo 

radostno že ob majhnih stvareh (Novak in Križišnik, 2010). 

Če bi otrok lahko sam izbiral starše, bi si verjetno zaželel iskrene starše, ki bi znali 

prostodušno priznati svoje napake oziroma svoje nepravilno ravnanje, se zanj opravičiti ter v 

skupnem sodelovanju z otrokom iskali boljše načine za medsebojno sožitje. Torej otroci 

potrebujejo starše, ki bodo do njih spoštljivi, ne glede na to, da so še majhni, nemočni, 

nesamostojni, ne glede na to, da razmišljajo drugače, kakor starši in se ne znajo jasno in 

logično izražati. Starši naj bi svoje otroke podpirali, jim dajali občutek varnosti in jih 

sprejemali, take kot so.  

Otrokom so potrebni starši, s čigar podporo bodo razvili zdrav občutek lastne vrednosti in 

zdravo spoštovanje vrednosti drugih. Pomemben je spoštljiv odnos staršev, skozi katerega 

gradijo in negujejo lastno dostojanstvo. Avtorja prav tako trdita, da bo izpolnitev 

kakovostnega starševstva mogoče le, če bodo poskrbeti tudi sami zase, saj le tisti starši, ki 

imajo »napolnjene baterije in živo srce« se razdajajo užitkom v veselju in z vso svojo 

energijo. Starši, čigar potrebe niso zadovoljene, se bo s časoma pričel »dušiti«. Prihajalo bo 

do manjše izpolnjenosti, manjše življenjske energije, kar bo vodilo v izčrpanost, živčnost, 

malodušje in frustriranost. Posledično bo to imelo zelo velik vpliv na kakovost življenja tako 

staršev, kakor tudi njihovih otrok (Novak in Križišnik, 2010). 
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Avtorja sta v svojem priročniku zapisala, da starš otroku največ podari takrat, ko je tudi sam 

srečen, torej ko opravlja svoje delo v katerem vidi smisel. Srečen starš je tisti, ki se napaja v 

ljubečem partnerskem odnosu, ki z veseljem in iskricami v očeh prispeva k dobrobiti svojih 

otrok in ki skrbi tako za otroka, kakor tudi zase. Tu odigra pomembno vlogo naš življenjski 

partner, ki je lahko naš največji zaveznik ali pa največji sovražnik. V marsikaterem 

partnerskem odnosu se lahko ravno zaradi te skrbi za lastne potrebe spremeni odnos v pravo 

bojišče oziroma vojno med dvema osebama, kajti vsak zase skuša pridobiti čim več časa in 

prostora, začneta se izgubljati v nenehnih medsebojnih sporih, obtožbah in lastnih občutkih 

izkoriščanosti, ob tem pa se otroci počutijo kot breme in ovira lastnim staršem (Novak in 

Križišnik, 2010). 

Če povzamemo lahko rečemo, da vsakemu staršu je v največjo pomoč partner, ki je najprej 

dosleden do nas samih in s tem tudi do lastnih otrok, kajti le zdrav starševski oziroma 

partnerski odnos bo najbolj pripomogel k boljši vzgoji otrok.  

 

2.1.1 Opredelitev pojma starš 

 

Za otroka velja starš kot močna samostojna osebnost, ki zna izraziti svoje mnenje, obenem pa 

ga ne vsiljuje, temveč s svojim zgledom pokaže pot. Vloga mame v odnosu do otroka je 

naučiti ga pripadnosti, povezanosti, lojalnosti in zaveze, vloga očeta pa prinaša v družino 

varnost, stabilnost, razumnost, zaupanje, občutek samozavesti in pomembnosti (Vzgoja otrok 

in mladostnikov: izzivi in pasti sodobne vzgoje, 29.12.2014). 

Odnos med mamo in otrokom je primaren, saj gre za danost, za tako rekoč en organizem 

oziroma zlitost. Mama ima posebnost čutenja, saj svojega otroka čuti in prav tako otrok čuti 

njo. Otrok je že od samega rojstva odvisen od matere. Mami se ni treba boriti za ljubezen 

otroka, saj ji je ta odnos dan že po naravi. Sam otrok pa potrebuje prostor, da se od te 

navezanosti v njunem odnosu varno oddalji oziroma da se osamosvoji. Ta proces naj bi se 

začel že takoj po rojstvu. Za razliko od matere, oče vstopi v otrokovo življenje po njegovem 

rojstvu. Tako se ta odnos kasneje vzajemno nadgrajuje in oblikuje. Na ta način oče daje 

družini občutek varnosti in trdnosti. Oče odigra pomembno vlogo tudi pri določanju spolne 

identitete otroka, saj ta identiteta ni samo stvar genov, ampak tudi vzgoje (Maleš, 1988). 

Trditev »mama je samo ena« lahko potrdimo in dodamo, da je prav tako tudi oče »samo en«. 

Sicer sta vloga mame in vloga očeta  popolnoma različni vlogi, a medsebojno v odličnem 

ujemanju. Zato otrok potrebuje oba starša, da si oblikuje model ženske in moške osebe. Da bi 

se otrok zdravo razvijal, je potrebno, da ima ob sebi taki odrasli osebi, ki odigrata vlogo 
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matere in očeta. Mati pomaga svojemu otroku, da dobi izkušnjo varne bližine, zaupanja 

medtem, ko oče s svojim odnosom podpira samozaupanje. 

Avtor Gostečnik pravi, da je v življenju otroka veliko ljudi, ki so mu blizu ali ne, vsekakor pa 

veljata starša za edini osebi v življenju otroka, ki sta nezamenljivi in nenadomestljivi. Očeta je 

nemogoče zamenjati in noben drug moški ne more stopiti na njegovo mesto. V primerih, 

kadar oče odide, v otrokovi psihi ostane prisoten boleč prostor, zaradi katerega čaka samo 

nanj. Prav tako je mati enakovredna svetinja v otrokovem življenju, saj tudi nje ni moč 

zamenjati, za vedno ostane v otrokovi zavesti (Gostečnik, 2001).  

Gostečnik meni, da oba starša, oče in mati, v življenju svojega otroka ustvarjata občutke 

ljubljenosti in notranjepsihično podobo o drugem, ki te sprejema, ljubi in želi, ki nastane na 

osnovi odnosa med očetom in materjo. Ne glede na njun odnos, vedno bistveno vpliva na 

nadaljnji razvoj, predvsem pa pomembno vpliva na vse nadaljnje odnose z drugimi, saj starša 

s svojim odnosom določata in pogojujeta izbiro prijateljev in intimne odnose v 

posameznikovem življenju (Gostečnik, 2001). 

 

2.1.2 Starši starejših generacij 

 

Novak in Križišnik trdita, da pred nekaj sto leti nazaj so bili otroci na dnu družinske 

hierarhične lestvice. Vrh je pripadal očetu, mati je pojavljala v njegovi senci, pod njima so 

sledili stari starši, nato ni bilo dolgo nič, na kar čisto na koncu so bili otroci, ki so bili v 

hlapčevskem položaju do vseh odraslih, še posebej pa do očeta. Ker je bila velika revščina v 

večini družin, niso imeli pravice do postelje, zato so spali na tleh ali po klopeh. Od obrokov 

so dobili le ostanke, ki so jih na krožniku pustili odrasli. Obiskovali so mašo in korakali nekaj 

metrov za očetom. Torej v vseh pogledih, besedah in dejanjih so bili otroci strogo pokorjeni 

staršem (Novak in Križišnik, 2010). Gre za patriarhalni vzgojni vzorec, kjer ne najdemo 

prostora za čustvene potrebe otrok po sprejetosti, opaženosti, avtonomiji in ustvarjalnosti, tak 

vzgojni vzorec je vladal tisočletja. Vladalo je večje spoštovanje do staršev in drugih odraslih 

oseb s strani otroka, odgovarjanje in vsakršno nasprotovanje staršem jim je bilo tuje. Oče je 

bil glava družine in njegova beseda je bila zadnja.  

Jesper Juul v svoji knjigi pojasnjuje, da je stoletja nazaj družina obstajala le kot struktura 

moči, kjer so imeli moški absolutno premoč nad ženskami oziroma odrasli nad otroci, v vseh 

pogledih tako družbenih, političnih, kakor tudi duševnih. Vladala je hierarhija po vrstnem 

redu, kjer je bil na vrhu moški (oče), njemu je sledila ženska (mati), le v primeru, če v družini 

ni bilo odraščajočih sinov. Zakon med partnerjema je bil odvisen le od sposobnosti in 
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pripravljenosti ženske, da se ukloni možu. Vzgoja otrok je imela tudi točno določen cilj in 

sicer pripraviti otroke do tega, da se prilagajajo močnejšim in jih tudi ubogajo (Juul, 2008). 

Juul opisuje tak odnos in način vzgoje kot ideal, položaj, v katerem nikoli ni prišlo do 

odkritega konflikta. Tistega, ki ni sodeloval, je doletelo fizično nasilje, oziroma njegova 

svoboda, katera je že bila okrnjena, je bila še bolj omejena. Za razliko tistih, ki so razumeli in 

se prilagajali, je družina zagotavljala določeno varnost. Zaradi tega so številne ženske in 

otroke nenehno pošiljali v razne ustanove in jih prisiljevali v jemanje zdravil (Juul, 2008). Za 

nekatere »dobra stara tradicionalna družina« je redkokdaj ugodno vplivala na dobrobit in 

razvoj posameznika. Otroci kot podrejena bitja niso smeli zadovoljevati svoje psihične in 

intelektualne potrebe, njihove želje so bile nepomembne. Zaradi tega so nekateri nazadovali 

pri razvoju, svoje identitete niso zgradili, bili so odvisni od odločitev očeta oziroma staršev.  

 

2.1.3 Starši novejših generacij 

 

Proti koncu devetnajstega stoletja se je proces dojemanja otrok kot individualna bitja 

spremenil. Takrat so odrasli prišli do spoznanja, da je za otrokov blagor in razvoj pomembno 

zadovoljevati njegove psihične in intelektualne potrebe. Kasneje v dvajsetem stoletju so se  

pričele priznavati in spoštovati pravice žensk. To je bil čas, ko se je o družini začelo 

razmišljati na nek drugačen način. Družina se je rekonstruirala v skladu z demokratičnimi 

ideali. Večji del sprememb so spodbudile ženske, saj so bile stoletja zatirane in so začele 

zahtevati enakopravnost. Demokratičnost v družini je prinesla določene pravice tudi otrokom, 

saj so dobili pravico do pojasnila, zakaj obstajajo norme in meje, ki jih starši določajo. Prav 

tako so dobili pravico do sodelovanja pri odločanju v družini in vpliv na odločanje v njej. To 

je pripeljalo do tega, da so se odrasli, tako moški kot ženske, začeli vesti drugače drug do 

drugega, kakor v preteklosti. Starši so pričeli manj uporabljati vzgojne metode, ker so želeli 

svoje otroke razumeti. Danes je hierarhična lestvica postavljena obratno. Na vrhu kraljujejo 

otroci, starši so podrejeni (Juul, 2008). 

Tak odnos staršev in tak način vzgoje ni zadovoljujoč, saj se otrok ne razvija v zrelo osebnost, 

ker je naučen drugačnega načina življenja, takega, kjer doseže vse kar želi in zato se mu ni 

treba posebej truditi. Pogosto se zgodi, da takega otroka v družbi ne sprejemajo, saj si 

malokdo izmed vrstnikov dovoljuje, da bi se z njim tako ravnalo. Gre za razvajenost, katero 

so v prvi vrsti dovolili starši iz različnih razlogov, bodisi zato, da bi jih otrok imel raje, 

oziroma zato, da se otroku na nek način oddolžijo za njihovo nenehno odsotnost. 
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Juul meni, da taka demokratičnost ne zadošča. Da ima vsak pravico sodelovati pri odločanju, 

je na nek način koristno, vendar tak pristop nima nobenega vpliva na dejanski proces 

interakcije, ki pa odloča o počutju družinskih članov in kako shajajo drug z drugim. Prav to je 

odločilna prvina za telesno in emocionalno zdravje in razvoj odraslih in otrok (Juul, 2008).  

Žorž je v svoji knjigo zapisal, da je današnje starševstvo bolj zahtevno, kakor nekoč. Hitrejši 

tempo življenja, potrošništvo, svobodna izbira, internet in drugi mediji so za otroke danes kot 

zrak, ki ga potrebujejo, da lahko dihajo. Otroci danes želijo, da se jih jemlje resneje, da se 

spodbuja njihova edinstvenost, da se jih vključuje v družinske odločitve. Družina danes 

izgublja svojo izrazito dominacijo, vedno več je zunanjih vplivov, ki to družinsko vlogo 

dopolnjujejo, bodisi izpodrivajo in omejujejo. Tu spada predvsem vrtec, šola, televizija, 

risanke, video igre, družba, glasba, razne zabave, modni trendi, najrazličnejši idoli. 

Premosorazmerno ko se ta zunanji vpliv povečuje, se tudi vpliv družine zmanjšuje, tudi zaradi 

prezaposlenosti staršev, vedno večjega razpadanja družin in drugo. Prav tako so tudi sami 

starši razdvojeni, negotovi, na splošno ne vedo, kateremu vrednostnemu sistemu naj sledijo 

pri vzgoji. Posledica tega so težavni mladostniki in njihove stiske. Prevladujejo tako 

imenovane »klasične stiske«, kamor spadajo različne vrste nasilja, preobremenjenosti, 

zapostavljenost otrok in podobno. V drugo skupino stisk spada razvajenost, nerealna 

pričakovanja, pomanjkanje občutka varnosti. Taka široka, a izjemno agresivna paleta vzgojnih 

vplivov, katerim je izpostavljen danes otrok in posledično njegovi starši, povečujejo zmedo, 

saj vse te vplive nekontrolirano sprejema vase in jih ne more kakovostno predelati. Otrok tako  

odrašča v nevrotično osebnost (Žorž, 2005). 

 

2.2 Vrednote življenja – ljubezen in družina 

 

Vsak človek ima in živi v skladu s svojimi vrednotami, prav tako za vsako osebo velja 

drugačen vrstni red vrednot, živi jih na način kot mu je bilo privzgojeno s strani staršev. S 

pomočjo vrednost dosegamo cilje. »Vrednote so tisti smerniki, ki ljudi privlačijo in jim dajejo 

moč, da jim sledijo. Vodijo njihovo razmišljanje, čutenje in vedenje, skratka so smerniki, ki 

uravnavajo njihovo življenje« (Gostečnik 1999, str.101). 

Vrednot je veliko in so več ali manj iste, spreminjajo se glede na pomembnost, ki jim 

pripisujemo, tako najpomembnejše vrednote stojijo na vrhu lestvice. Vrednote, ki jih imamo v 

življenju določajo, ali bomo neko dejavnost vrednoti podredili ali nadredili (Gostečnik, 1999).  

Vsaka družina ima svojo lestvico vrednot, ki si jo je izoblikovala po pomembnosti in se 

prenaša s staršev na otroke. Vrednote, ki so otroku pomembnejše, bo prevzel in jih nosil s 
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seboj skozi svoje življenje. Te ga bodo vodile in mu pomagale pri pomembnih odločitvah v 

življenju, zgledovali se bodo po starših, saj so jim oni te vrednote privzgojili.  

Gostečnik pojasnjuje, da bolj, ko imajo ljudje neko vrednoto za svojo, bolj vanjo verjamejo, 

zato so se pripravljeni zanjo truditi in ji podrediti svojo dejavnost. Ni dovolj, če o 

pomembnosti vrednot samo govorimo, pomembno jih je živeti. Dober primer so starši, ko se 

čudijo, da njihovi otroci ne sprejemajo vrednot, o katerih jim govorijo. Človek je ekonomično 

naravnano bitje in sam po sebi kot tak ne bo delal ničesar, kar jim ne bo nekaj pomenilo ali od 

tega ne bo imel koristi. Na tak način otroci od svojih staršev sprejemajo tak odnos. Ko otrok, 

ki ima svojega starša za zgled, vidi, kaj je starš za določeno vrednoto pripravljen narediti, je to 

zanj najboljše sporočilo te vrednote (Gostečnik, 1999).  

Veliko je govora o krizi vrednot, kar pomeni predvsem odsotnost življenja v vrednotah, ki bi 

otrokom oziroma mladostnikom zagotavljale nek temelj zaupanja v lastne starše, prav ti, ki 

jim nudijo varnost. Starš ima ključno vlogo pri prenašanju vrednot na lastnega otroka, kajti 

starš je zrcalo otroku, katerega otrok rad posnema. Gostečnik meni, da je za otroka starš tisti 

lik odraslega človeka s predvidljivim vedenjem, na ta način mladostniki vedo, kdo so njihovi 

starši. Starši imajo predvidljive in dolgoročne smernice svojega ravnanja, katere otroci 

posnemajo, ne pa govor o tem, kako bi moralo biti, pa vendar ni. Kljub temu, da otrok v 

življenju spozna veliko ljudi z različnimi vrednotami, nimajo tolikšnega vpliva nanj kot 

vrednote staršev. Vrednote, ki jih otrok spozna v družinskem okolju, ga najgloblje 

zaznamujejo v njegovem nadaljnjem življenju. Zato je ključnega pomena za otroka okolje v 

katerem živi, torej družinski odnosi, ki pomagajo mladostniku izbrati, kateri vplivi se jih bodo 

dotaknili in kateri bodo šli le mimo njih (Gostečnik, 1999). 

Mladostnik v odraščajoči dobi nenehno preverja, preizkuša in zanika vrednote staršev, na tak 

način starše preverjajo ali so sposobni vzdržati in jih še naprej vzgajati. Mladostniki počnejo 

to zato, ker želijo nekaj vrednega in pomembnega imeti za svoje. Tako si pomagajo pri 

izgradnji lastne samopodobe in identitete. S seboj bo mladostnik vzel tiste vrednote, ki se 

bodo njemu zdele dragocene in zanimive, prav te bodo imele velik vpliv na njegovo nadaljnje 

življenje. Vrednote, ki vzdržijo, jih nosijo s seboj, ostale manj pomembne ostanejo zunaj 

njihovega sveta doživljanja in ravnanja. Za mladostnike imajo vrednote pomembno vlogo, saj 

ga usmerjajo, mu dajejo smisel, zadovoljstvo, hkrati pa pomagajo pri odkrivanju lastne 

identitete (Gostečnik, 1999). 

Osrednja tema človeške eksistence je v vseh dobah zagotovo ljubezen, družina oziroma 

partnerstvo. Za večino ljudi te vrednote predstavljajo življenjski okvir in v njemu vidijo 

največje dragocenosti, ki vodijo do temeljne varnosti in izpolnitve. Vrednote pomenijo cilje 
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oziroma ideale, h katerim si prizadevamo. Po navadi imamo posamezniki jasno predstavo o 

tem, kaj je za nas vredno in kaj zaželeno. V veliki večini vrednote vplivajo na naša stališča, na 

odločitve in na samo naše življenje. Človeštvo že od nekdaj goji prepričanje, da obstajajo 

pojavi in stvari, ki imajo nekakšen vrednostni značaj. V tem primeru ne mislimo le na objekte 

in pojave, ki se nam zdijo dragoceni in ki nas privlačijo, ampak velja govorimo o tisti 

kategoriji stvari in pojavov, za katere menimo, da je prav, da jih vrednotimo. Večina ljudi, bi 

ob vprašanju, kaj je za njih vrednota, navedlo dve vrsti vrednot, in sicer take, ki vzbujajo 

zadovoljstvo, ter take, ki ustrezajo splošnim normam (Musek 1993, str. 50).  

 

2.2.1 Opredelitev pojma ljubezen in družina 

 

Pojem ljubezen spada v duhovno kategorijo, saj je človek za ljubezen sposoben dati življenje 

za drugega, gre za nekakšno preseganje samega sebe. Z drugimi besedami pomeni ljubezen 

sprejemati drugo osebo v celoti, torej takega kot je in ga ne spreminjati. Takšna ljubezen 

temelji na telesni, duševni in duhovni ravni. Kristovič pojasnjuje, da ljubiti pomeni tudi, če 

rečemo svojemu partnerju, »da nam je več do njega, kakor pa do nas samih«. Človek danes pa 

je egoističen in zagledan vase, zato ne zmore prave ljubezni. Zaradi tega ves svet uravnava v 

svoje okvirje, tako kot mu ugaja in koristi (Kristovič, 2012).  

O samopreseganju Kristovič pravi: »Človek je pripravljen dati življenje za drugega… Človek 

je namreč sposoben samega sebe presegati in je nenehno usmerjen in namenjen nekomu ali 

nečemu; ali nalogi, ki je pred njim ali človeku, delu… Če mamo vprašamo, ali bi dala 

življenje za svojega otroka, bo vsaka rekla da. Tudi to je dejanje, ki črpa moč iz duhovne 

razsežnosti.  Človek ima v sebi moč preseganja določenih situacij (tudi hudo tragičnih) in 

sposobnost pozitivne naravnave na določene dogodke...«. 

Avtorica Elisabeth Lukas piše, da s pomočjo ljubezni lahko spoznamo partnerja, njegove 

strahove, bojazni, bolečine, prav tako nam ljubezen nudi tisto po čemer hrepenimo, najdemo 

svoj mir in tisto varnost, ki jo potrebujemo. Takšna ljubezen osrečuje posameznika. Ljubezen 

je tesno povezana z zakonom. Rečemo lahko, da je ljubezen pogoj in predpostavka za srečen 

zakon. Ljubezen lahko označimo tudi kot samopresežnost človeškega bivanja (Lukas 1993, 

str. 15).  

Z drugimi besedami avtorica Kompan Erzar pojmuje ljubezen kot čustvo, ki povezuje eno 

osebo z drugo. To je bistvo človekove intime in najmočnejši impulz. Človekova predanost 

milosti odnosov pa ne odkriva le pripadnosti, ampak tudi svoje najgloblje rane. Pri ljudeh, ki 

jih imamo radi, odkrivamo tudi določene bolečine, ki pa zahtevajo, da jih izgovorimo in 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2002529070046310&PF=AU&term=%22Kompan%20Erzar,%20Katarina%22
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odpremo pred drugim. Odnosi, v katere na ta način vstopamo, vodijo k preseganju obrambe in 

strahu pred bolečino ter ustvarijo varen medosebni prostor (Kompan Erzar, 2006). Pojem 

ljubezen je v tesni povezavi s pojmom družina, kar bom predsstavila tudi v nadaljevanju.  

Pojem družine Lukasova opisuje kot specifično človeški socialni sestav, ki je nenadomestljiv. 

Zdrava družina je tista, ki drži skupaj, pa naj se zgodi karkoli. Družina je trdna in toliko bolj 

zdrava, kolikor so posamezni družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z 

drugimi člani družine (Lukas 1993, str. 21 – 22).  

Ne glede na kompleksnost pojma je družina tisto, čemur se vračamo vsakodnevno, je tisto 

mesto, kjer čutimo, da smo ljubljeni in zaželeni. Pogosto posameznik ponotranji pojem 

družine kot nekakšno zarodno celico vsega človeškega življenja, čeprav je središče življenja. 

Družina sama po sebi ne velja le za nek skupek ljudi, ki so med seboj v sorodstveni vezi, 

temveč gre za nekaj več, je nek poseben, specifični socialni sestav, ki je nenadomestljiv 

(Lukas, 1993). 

Gostečnik opiše družino kot prostor, kjer se odvijajo najpomembnejše zgodbe v življenju, 

kraj, kjer smo zaznamovani z najsilovitejšimi doživetji. Prostor, kjer se posameznik nauči 

osnovnih oblik obnašanja, v njem začuti globino intimnosti, pripadnosti, ljubljenosti, 

hotenosti, želenosti, odvečnosti, zavrženosti in nepripadnosti. Ravno ti občutki zaznamujejo 

posameznika v njegovi prihodnosti (Gostečnik, 1999).  

Musek v svoji knjigi družino opiše kot temeljni posrednik človekovega obstoja – v čisto 

biološkem, naravnem svetu, v družbenem svetu in v svetu duha in kulture. Vse družbe in 

kulture, tako danes, kakor tudi v preteklih obdobjih, priznavajo družini izjemno vlogo. 

Družina in družinsko življenje se pojavlja kot vrednota in kot svetinja. V vseh kulturah in 

civilizacijah veljata družina in zakonska zveza za nekaj vzvišenega in svetega (Musek, 1995). 

Če povzamemo, lahko rečemo, da je družina prostor, ki je nujno potrebna za osebnostni 

razvoj posameznika, zagotavlja prenos kulture in družbe, prav tako pa zagotavlja socializacijo 

družinskih članov in jih pripravlja na življenje v družbi. Družino tvorijo osebe, katere veže 

ljubezen in tudi drugačna čustva. 

  

2.2.2 Družinske vrednote 

 

Zagotovo lahko trdimo, da je družina nekoč imela drugačen odnos do članov družine in s tem 

tudi drugačne vrednote. Danes so odnosi ponekod slabše urejeni, zgubljajo se tudi vrednote. 

Ljudje vidijo smisel v stvareh, ki nimajo neke večje vrednosti, na primer materialne vrednosti, 

kot so denar, darila in podobno. 
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Jesper Juul svoji knjigi pravi, da je današnji čas čas, v katerem doživljamo korenito in 

daljnosežno spreminjanje vloge družine v družbi, pa tudi odnosov med družinskimi člani. 

Vrednote tradicionalne, patriarhalne družine niso več sprejemljive kakor nekoč, v družbi pa ni 

soglasja glede tega kaj je prav in kaj narobe. Otroci so brez vsakršne orientacije, saj so jo 

izgubili tudi njihovi starši (Juul, 2009). 

Ljubezen zagotovo spada na vrh lestvice vrednot, kajti verjetno ni živega bitja, ki je ne bi 

potreboval za normalno bivanje na svetu. Ljubezen je čustvo, ki ga podarimo sebi, partnerju 

in drugim. Verjetno ima vsak posameznik svojo predstavo o ljubezni, bistvo pa je, da je prav 

ljubezen ta, ki pripomore k sožitju s partnerjem, doma z družino in tudi z ostalimi osebami. 

Doživljajske vrednote so v večini zelo podcenjene, tu gre za uresničevanje lastnega smisla po 

doživljajski poti. Tu je odločilna človekova zmožnost za ljubezen. Gre za nekakšno notranjo 

harmonijo, ki človeku omogoča razpoloženje, da dojema in doživlja naravne ali umetniške 

lepote v najširšem smislu. Na tak način, ko človek doživlja naravo, kulturo, umetnost in druge 

lepote; človek bogati, zori in raste (Kristovič, 2014). 

Žorž je o družinskh vrednotah zapisal, da je verjetno vsak starš mnenja, da je njegovo 

poslanstvo posredovati vrednote svojemu otroku, saj bodo le na tak način zrasli v poštene 

ljudi. Velikokrat starš pri zagovarjanju tistih »pravih vrednot« prestopi mejo spoštljive in 

enakovredne komunikacije z otrokom. Otrokom prenašamo vrednote s svojim zgledom in 

delovanjem, zato ni dovolj le govoriti o tem. Prav tako prisilno privzgajanje vrednot s »trdo 

roko« nima koristnih posledic, prej nasprotno. Otrok v najstniški dobi lahko postane uporniški 

in deluje ravno nasprotno vrednotam, ki so mu jih starši strogo privzgojili. Tako je v vsaki 

družini izziv uskladiti vrednote družinskih članov v taki meri, da vseeno dopušča spoštovanje 

in dovolj čvrsto podlago, da se premikajo v isto smer in se medsebojno podpirajo (Žorž, 

2012). 

 

2.2.3 Moč družine 

 

Kompan Erzarjeva trdi, da imajo v družini moč odrasli, tako v družbenem, ekonomskem, 

telesnem, kakor tudi v čustvenem smislu. Odrasli se s strani kulturološkega vidika odzivajo 

različno. Na severu Evrope bi večina odraslih zmanjšala moč, drugje po svetu pa odrasli, 

predvsem očetje uživajo v tem, ko svojo moč lahko pokažejo na različne načine. Za razvoj 

otroka in njegovo dobrobit je odločilnega pomena način, kako starši uporabljajo svojo 

psihološko in fizično moč (Kompan Erzar, 2003). Moč staršev je lahko zelo zastrašujoča, 

ampak na srečo večina staršev ob določenih občutkih ne postane oblasti željnih, temveč 
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ponižnih. Pravilno je, da starš v določenih trenutkih pokaže svojo moč, vendar pa je zelo 

pomembno, kako in na kakšen način jo pokaže. Če starš otroku na grob način uveljavlja svoj 

prav, kaj hitro lahko pride do zlorabe otrokovega položaja. 

Avtorica prav tako meni, da imajo vsi starši verjetno skupno stvar, in sicer, da otrokom ni 

vedno lahko živeti z njimi. Od staršev dobijo veliko, vendar s tem sčasoma izgubijo tudi del 

sebe. Razvijajo določene talente in lastnosti, ki jih morda pri drugih starših, v drugi družini ne 

bi mogli razvitiv tolikšni meri. Da bi bili zaradi tega ponosni ali, da bi se počutili krive, ni 

nobenega razloga (Kompan Erzar, 2003). 

Po mnenju Kompan Erzar je najbolj destruktivna oblika moči nemoč. Prav to najpogosteje 

vodi do zlorabe in poškodbe otrokove integritete oziroma do ravnodušnosti, pasivnosti in 

pomanjkanja stika, oziroma posedično zanemarjanje otroka. V zadnjem času je opažena nova 

oblika zanemarjanja otrok, ko starši iz določenih razlogov nočejo uporabiti osebne avtoritete 

in moči, temveč to prepuščajo otrokom. Tak način obrambne strategije ustvarja predvsem 

individualne in družinske probleme, ki se jim starši želijo izogniti. Starši, ki so čuteči, zavzeti 

in ljubeči pogosto uporabljajo to tehniko, da le ne bi svojim otrokom prizadejali škodo Otroci 

večinoma ne razumejo, zakaj njihovi starši o nekaterih stvareh odločajo v njihovem imenu. 

Dokler starši uporabljajo svojo moč v skladu z vrednotami, se otroci ob njih počutijo varni 

(Kompan Erzar, 2003). 

 

2.2.4 Psihologija družine 

 

Da bi posamezniki v družini po svoje živeli in spreminjali družino, mora ta postati nekoliko 

bolj razvidna v neizogibni konfliktnosti družine in družinskega človeka. Vsaka družina ima 

nalogo, da na poseben način obvlada raznolikost razlik med posamezniki in ustvari skupino, 

ki omogočajo srečanja, soočenja in odgovornost.  

Čačinovič Vogrinčič meni, da je družina že sama po sebi konfliktna skupina ljudi, kar 

pomeni, da se vedno znova sooča z nalogo, ko mora reševati konflikte; bodisi z 

dogovarjanjem, sporazumevanjem, v spopadu, boju – drug proti drugemu. V družini mora 

vsak posameznik imeti zagotovljeni dve temeljni potrebi, in sicer potrebo po avtonomiji in 

potrebo po povezanosti (Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

Družina je socialni sistem, ki s svojimi značilnostmi vpliva na osebnost otroka skozi celoten 

njegov razvoj. Drugi pomembnen faktor so starši, ki določajo svet, ki naj bi ga otrok 

internaliziral. Otrok ne izbira staršev, ampak mora internalizirati svet, ki ga starši določajo 

zanj. Proces identifikacije s pomembnim drugim, v tem primeru s starši omogoča otroku, da 
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identificira sebe ter da se identificira s samim seboj. Tako se otrokov svet konstruira najprej v 

procesu primarne socializacije. Otrok pridobiva zaupanje v pomembne druge osebnosti in 

zaupanje v svet, da je tak, kot so ga določili oni, torej pomembni drugi (Čačinovič Vogrinčič, 

1998). 

 

Erikson razvojna obdobja predstavi na naslednji način: 

 V prvem razvojnem obdobju, v prvem letu življenja, je temeljno zaupanje. Če otrok ne 

bo dobil dovolj dobrih izkušenj, ki so pogoj za zaupanje, bo prišlo do nezaupanja.  

 V drugem obdobju, to je od starosti enega do četrtega leta starosti nastopi avtonomija. 

Gre za zbiranje dobrih izkušenj o samostojnosti, neodvisnosti. Če otrok ne bo dobil 

dovolj dobrih spodbud za avtonomijo, sledi dvom, sram, negotovost, nezmožnost 

uveljavljanja.  

 Sledi tretje obdobje, od četrtega leta starosti pa do petega leta, razvojni cilj pa je 

iniciativnost. V tej starosti je otrok zmožen sam sebi postaviti cilje in se organizirati, 

kar pelje k uresničitvi le-teh.  

 Naslednje obdobje je čas med šestim in enajstim letom starosti. Razvojni cilj je 

delavnost. Otrok že zmore in prevzema naloge, obveznosti, kaže svojo vztrajnost pri 

delu in nalogah. To obdobje omogoča, da otrok doživi uspeh, zadovoljstvo nad 

opravljenim, doseženim. Doživi lahko tako uspeh, kakor tudi neuspeh.  

 Peta stopnja je obdobje med 12. in 15. letom. V tem obdobju se razvija osebnostna 

identiteta. Gre za čas, ko mladostnik dobi odgovore na vprašanja Kdo sem?, Kaj 

zmorem?, Kakšen sem v očeh drugih? Družino preizkuša tako za sposobnosti 

konfliktov, kakor tudi v ljubezni in pogajanjih. Pri slabem izidu sledi zmedenost. 

 Zadnja tri obdobja so obdobja odraslosti. Torej šesto obdobje ali zgodnje odraslo 

obdobje zahteva, omogoča in odpira možnosti za intimnosti, tako erotičnih, kot tudi v 

spolnih odnosih, za ljubezen in solidarnost. Neugoden izid je izolacija.  

 V sedmi razvojni stopnji je osrednja naloga ustvarjalnost, nazadovanje je rezultat 

nemoči. Sledi še zadnje osmo razvojno obdobje – zrelost, ki prinaša integralnost. 

Pomeni obdobje, ko sprejemamo sebe, spravo z življenjem in zmožnost zanimanja, 

skrbi in spoštovanja drugih. Slab izid tega obdobja je lahko obup (Erikson v Čačinovič 

Vogrinčič 1998,  str. 23 – 25). 
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Za normalno življenje otroka in ostalih oseb znotraj družine, bi vsaka družina morala temeljiti 

na zaupanju, učenju samostojnosti in odgovornosti, prevzemanju nalog, grajenju osebnostne 

identitete, spoznavanju zdrave intimnosti ter ustvarjalnosti. 

  

2.3 Odnos med staršema in komunikacija 

 

Starša, to sta ali mož in žena ali izven zakonska partnerja, imata v družini dve vlogi. Prva 

vloga je njuno partnerstvo, ki se dopolnjuje z drugo vlogo, in sicer z vlogo starševstva, torej 

sta oče in mati svojim otrokom.  

Gostečnik trdi, da odnos med partnerjema ni brezpogojen, saj gre za dve odrasli osebi, ki 

želita skupaj osebnostno rasti. Odnos med njima temelji na njunem medsebojnem 

spoštovanju, ljubezni, želenosti, hotenosti. Oba sta enako odgovorna za ta odnos. Odnos med 

staršema in njun odnos do otroka je brezpogojen. Starša svoje ljubezni do otroka ne 

pogojujeta, zato je ta izkušnja brezpogojnega odnosa s starši neponovljiva. Gre za temeljno 

izkustvo, saj je otroku v veliko pomoč pri navezovanju kasnejših stikov in njegova popotnica 

za življenje (Gostečnik, 1999). 

Gostečnik meni, da dokler partnerja oziroma zakonca nimata otrok, jima je njuna vloga v 

odnosu jasna, ko pa pridejo otroci, mož postane oče in žena postane  mati. Vloga žene je 

zanjo takrat manj pomembna. Nič drugače pa ni niti z očetom, ki se v očetovstvu išče in se s 

tem lahko zelo oddalji od svoje družine. Zato je zelo potrebna medsebojna komunikacija med 

partnerjema, brez nje lahko nastopijo težave in s časoma pride do nepopravljive škode med 

zakoncema. Poleg starševstva je zelo pomembno, da najdeta čas tudi zase in se posvetita en 

drugemu, partnerski odnos morata živeti na polno. Da bosta delovala kot starša morata imeti 

rada drug drugega, se medsebojno spoštovati, si zaupati in si biti blizu, biti morata enotna in 

kar se da harmonična (Gostečnik, 1999). 

Partnerski odnos je sistem v okviru družinskega sistema, če pa v tem odnosu nastopijo težave, 

ki se ne rešujejo sproti, se lahko meja med starševstvom in partnerstvom kaj hitro zabriše. 

Otrok je v tem primeru prisiljen, da se vrine med njiju kot odrešitelj, ob tem pa lahko ta 

partnerski odnos razpade. V vsakem odnosu je v veliko pomoč ustrezna komunikacija, ki je 

izhodišče za izražanje spoštovanja do sogovornika. Če partnerja oziroma starša želita, da bi 

otroci videli v njih avtoriteto, je pomembno, da jo gradijo na tak način, da bodo svojim 

otrokom za vzgled ustrezne komunikacije. Z drugimi besedami lahko rečemo, da gre za 

tehniko »odprtih vrat«, kar pomeni, da se ljudje med seboj slišijo in tudi poslušajo. Za 

pogovor si je treba vzeti čas, da smo prisotni tako z mislimi, kakor tudi s čutenjem. Sporočila 



15 
 

morajo biti jasna in nedvoumna. Sporočilo, ki ga povemo, mora biti vselej iskreno, kar 

pomeni, da morajo starši mladostnikom povedati tudi tisto, česar ne želijo slišati (Gostečnik, 

1999). Lahko rečemo, da je sistem družine sestavljen iz odnosov, ki jo povezujejo ter iz 

komunikacije med posamezniki. Težave, ki nastopijo v odnosu ali med posamezniki, 

rešujemo z ustrezno komunikacijo, če te ni, lahko pride do trenj v odnosu, zaradi česar odnos 

tudi razpade. Komunikacije med staršema se učijo tudi otroci, saj jih posnemajo in se po njih 

zgledujejo. 

Gostečnik meni, da ima vsak posameznik v družini  svojstven odnos do ostalih članov družine 

oziroma vsak član je del sistema kot celote in celota je vsebovana v vsakem posamezniku. 

Prav tako ima vsak član sistema svojo individualnost znotraj tega sistema in vsak član posebej 

nosi v sebi pečat celotnega sistema; vsak posamezen član je predstavnik celotne družine, kot 

tudi predstavnik svoje lastne osebnosti, ki jo je v lastni družini aktualiziral kot samostojna 

osebnost. Člani družine se v tem jedru pogojujejo, na nek način vplivajo drug na drugega, se 

medsebojno definirajo v svojem mišljenju, čutenju in delovanju (Gostečnik 1999, str. 167). 

 

2.3.1 Kaj je odnos? 

 

Divjak opisuje pojem odnos tako, da smo v nekem določenem trenutku prisotni za nekoga, da 

smo mu na voljo. Ko otrok začuti, da smo mu na voljo, ko nas potrebuje, ko je v ozadju naša 

skrb za njegovo dobro počutje, se ustvari tista vez, ki ji pravimo ljubezen. Tako otrokom, kot 

tudi odraslim, je ljubezen potrebna za obstoj, za zgraditev samospoštovanja in osebnostne 

zrelosti (Zalokar Divjak, 2001). 

Zavedamo se, da na svetu ni živega bitja, ki bi lahko živel življenje brez odnosa. Odnos do 

nekoga ali do nečesa vzpostavimo še preden se rodimo. Da bo odnos dober, je potrebno 

nenehno vlagati svoj trud. Pri temu je ključnega pomena ustrezno komuniciranje. Kompan 

Erzar navaja, da smo ljudje nenehno v stiku drug z drugim. Medosebne odnose ustvarjamo vsi 

udeleženci v njem. Odnos nastane med najmanj dvema osebama oziroma stvarjo. Torej lahko 

rečemo, da se odnos začne pri človeku že v materinem trebuhu, saj že takrat mati in otrok 

tvorita neko vez. Za to kakšen bo odnos pa je odgovoren vsak posameznik. Pri temu je najbolj 

važen lasten prispevek, torej smo sami odgovorni za uspele in neuspele odnose, zato si je 

treba tudi za odnose neprestano prizadevati (Kompan Erzar, 2003). Medosebni odnosi, zlasti 

intimni, so za marsikoga najpomembnejši vir sreče ali obupa. Od posameznikovih primarnih 

izkušenj odnosov ter od vzorca navezanosti je odvisna rast odnosa, ki se je v njem zgradil v 
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nekem zgodnjem obdobju. Tisti odnos, ki vzpostavi družino, je zakonski odnos. Temeljni 

skript družine nastane preko povezave dveh družin v zakonu (Kompan Erzar 2003, str. 34). 

Gostečnik meni, da se kakovosten odnos lahko vzpostavi skozi razvoj vzajemne identifikacije 

obeh partnerjev. Bolj, ko se partnerja med seboj razumeta in pristno skrbita drug za drugega 

ter se s sočutjem odzivata drug na drugega, bolj verjetneje je, da se bo njuna potreba po 

navezavi izpolnila in na tak način sposobna prenesti neizogibna razočaranja. Spoštovanje je 

obojestransko, razlike med njima pa so tudi sprejete. Če je odnos med partnerjema pristen, 

obstajajo velike možnosti, da se bo posameznik veselil svoje osebnosti, kamor ne spada le 

pripravljenosti reči »da« potrebam in željam drugega, ampak tudi reči »ne«, če bi bile potrebe 

drugega izdajstvo oziroma zanikanje lastnega jaza. Odnos lahko vzpostavimo na besedni ali 

nebesedni ravni. To besedo »ODNOS« si lahko razlagamo tako, če jo razdelimo na dva dela; 

OD-NOS, kar pomeni, da ena oseba odnese od sebe in ponudi drugi osebi. Šele takrat se 

vzpostavi nek odnos z drugo osebo. Kot se odnosi vzpostavljajo, se lahko tudi porušijo, ko le 

eden izmed sodelujočih v odnosu želi nekaj zase in pri temu nič ne ponudi drugim. Vsekakor 

velja, da so medosebni odnosi najpomembnejši vir sreče in obupa. Za vsako družino velja, da 

ima za dobre odnose veliko vlogo komunikacija oziroma medsebojno pogovarjanje, saj se na 

tak način ustavarjajo temeljne družinske odnose.  

Gradišar meni, da komunikacija ni le veščina. Komunikacija je neke vrste umetnost pri 

izmenjavi informacij, lahko tudi rečemo, da gre za kroženje racionalne in čustvene energije 

(cirkularno, interakcijsko, sistemsko, celostno in finalno v izvedbi ter učinkih). S pomočjo 

komunikacije se lahko družinski člani usposabljajo za vključitev v medsebojno sodelovanje 

pri opravljanju družinskih nalog. Predvsem se na tak način tudi bolj uspešno utrjujejo zdravi 

medčloveški družinski odnosi (Gradišar, 2005).  

Na enak način vstopajo v odnose tudi otroci, zanje so prav tako zelo pomembni, saj odnosi 

odločilno vplivajo na njihovo identiteto, na predstavo, ki jo imajo o samemu sebi ter na 

odločitve, ki jih bodo sprejemali v življenju. Zavestno obravnavanje vsakega otroka posebej 

kot enkratno in pomembno osebo, vodi otroka v odraščanje in razvijanje v harmoniji, tako s 

starši, kakor tudi s sorojenci. Če je v družini več otrok, lahko ta dinamika razumevanja med 

brati in sestrami okrepi pozitivne odnose v družini. Poleg tega bo vsak starš imel z 

vzgajanjem več veselja, če bodo imeli otroci zdrav odnos drug do drugega in če se bodo imeli 

radi (Zalokar Divjak 2001, str. 15). 
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2.3.2 Partnerski odnos 

 

Partnerski odnos je na začetku lahko povsem enostaven in ljubeč. Da tak ostane, je potrebno 

veliko vlagati vanj in ga negovati, saj lahko hitro pride do težav, katere vodijo v propad 

odnosa ali pa tudi ne. Gostečnik meni, da je pri vzpostavitvi odnosa osrednja naloga 

opredelitev odnosa, sicer v vzpostavitvi ravnovesja med separacijo – avtonomijo in 

povezanostjo – intimnostjo. Na začetku deluje dokaj enostavno za oba partnerja. V zgodnjih 

obdobjih razvoja partnerskega odnosa, ki je emocionalno zelo silovit, se z velikim upanjem za 

prihodnost začne tudi proces vzpostavitve temeljnih dimenzij odnosa. Moški ali ženska 

prineseta v ta proces celo vrsto svojih pričakovanj in želja ter potreb. Želje so lahko zavedne 

in zrcalijo doživetja posameznikove izvorne družine, to so etične, kulturne in religiozne 

vrednote. Tudi ideje, ki jih ustvarjajo razni mediji, imajo pri tem odločilno vlogo, saj 

opredelijo, kaj je lepota, kaj je v določenem času sprejemljivo in privlačno. V ta proces so 

bistveno vključeni tudi nezavedni programi, ki pa predvsem zrcalijo vsakovrstne potrebe, 

želje in doživetja iz posameznikove mladosti, ki predstavljajo nekakšno vodilno vlogo pri 

iskanju partnerja. Gre za iskanje nekoga, s pomočjo katerega bomo rešili zaplete in travme iz 

mladosti. Zato se velikokrat zgodi, da so karakteristike izbranega partnerja lastnosti oziroma 

karakteristike nekoga, ki zna prisluhniti ali poslušati, je empatičen, topel, pristen, vendar so tu 

še zelo specifične lastnosti, ki jih vsak posameznik skuša najti. Samo jedro opredelitve odnosa 

je vsekakor razmerje separacija – avtonomija in povezanost – intimnost. Če partnerja z 

lahkoto prideta do soglasja v njunem razvijajočem se odnosu, potem lahko rečemo, da bosta 

hitro začela razvijati tudi njun odnos, ki bo za oba zadovoljiv. V primeru, ko eden od 

partnerjev vsiljuje svoje želje drugemu partnerju, lahko pride do zapleta in odnos postane 

konflikten. Lahko se zgodi, da se partnerja nikakor ne moreta zediniti in vsak posebej povsem 

enostransko opredeljujeta razsežnosti; sledi lahko, da se iz tega odnosa kmalu razvije kronični 

konflikt ali pride do prekinitve odnosa. To se zgodi predvsem pri partnerjih, ki nista sposobna 

v dojemanje, čutenje, mišljenje in vedenje vključiti nikogar drugega razen sebe. Vsak partner 

poskuša urediti ravnovesje med separacijo – avtonomijo in povezanostjo – intimnostjo, katero 

naj bi bilo vsaj sorazmerno osvobojeno strahu. Ko sta oba partnerja zadovoljna z odnosom, 

predpostavljamo, da sta dosegla ravnovesje teh dveh razsežnosti in sta oba vsaj relativno 

osvobojena strahu. Ravnovesje pa se lahko nagiba tudi bolj v smer separacije – avtonomije ali 

pa v smer povezanosti – intimnosti (Gostečnik, 2001). 

Pomembno je vedeti, da se partnerja lahko zaneseta en na drugega in da si lahko vse povesta. 

Nihče ni popoln, zato prihaja do napak, če pa partner namenoma ali nenamerno dela napake, 
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pomeni, da v odnosu primanjkuje spoštovanja in skrbi drug za drugega. Vsak posameznik se 

mora zavedati svojih napak in storjeno napako tudi obžalovati (Gostečnik, 2001). 

Kompan Erzar je v svojem članku navedla, da v današnjem času obstaja kar nekaj zaviralcev 

oziroma ubijalcev zakona. Mati preveč časa porabi za otroke in hišna opravila, mož preveč 

časa preživi v službi. V času, ko bi lahko bila skupaj in počela stvari, ki so jima skupne ali 

skupaj skrbela za gospodinjstvo, se posvečala drug drugemu, svoj prosti čas raje preživita na 

drugačen način, kot na primer na internetu, s prijatelji, ob hobijih. V primeru večje 

organiziranost časa in dejavnosti, se lahko njun skupni čas premosorazmerno spremeni in 

poveča. Partnerja ne smeta nikoli pozabiti zakaj sta se zaljubila drug v drugega. Nikakor se ne 

sme  pozabiti na partnerjeve lastnosti in dejavnosti, ki drugega partnerja morda motijo, 

medtem, ko sta se partnerja na začetku ravno zaradi tega zaljubila drug v drugega. Odnosi ne 

smejo biti predmet manipulacije, saj je v njihovem jedru globina navezanosti, katero je 

mogoče preoblikovati le tako, da to preoblikovanje preoblikuje notranjost obeh partnerjev, ki 

sta v odnosu (Kompan Erzar, 2006).  

Žmuc Tomori trdi, da kljub dobremu, zadovoljnemu, spodbudnemu partnerskemu odnosu, ne 

pomeni, da bosta tudi ti dve osebi dobra starša, lahko je prav nasprotno. Tu gre običajno za 

nezrele, vase zaverovane, samozadostne osebnosti, ki ne zmorejo oziroma niso pripravljeni 

razširiti svojih čustev še na nekoga znotraj partnerske dvojice. Lahko je tudi obratno, ko se 

partnerja med seboj nikakor ne ujemata, sta pa odlična starša. To dejstvo potrjujejo razvezani 

pari, ki zavestno, strpno in z vso svojo čustveno zavzetostjo skrbijo za otroke ter z njimi 

gradijo odnose (Žmuc Tomori, 1989). 

 

2.3.3 Vpliv odnosa staršev na otroke 

 

Temelj vsake družine je odnos. Otrok se rodi v določeno čustveno vzdušje, kjer že poteka 

odnos med partnerjema, v našem primeru med staršema, zato je za otroka zelo pomembno, 

kakšno je to vzdušje.  

Kompan Erzar pravi, da v primeru, ko je odnos med staršema prežet z nasiljem, konflikti, 

grobostjo, zlorabami, se možganske celice otroka razvijajo drugače, kakor v zadovoljnem 

odnosu. Starševski odnos je tesno povezan z otrokovim nadaljnjim razvojem in odraščanjem. 

Otrok se razvija počasi in živi v tesni povezanosti in odvisnosti od odnosov. V kako 

intenziven razvoj, globoko in široko obzorje bo otrok »razmahnil«, bodo narekovali odnosi, ki 

ga bodo spremljali (Kompan Erzar 2003, str. 33). 
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Milivojević pojasnjuje, da sta moški in ženska najprej partnerja in šele nato starša. Njun 

partnerski odnos je ravno tisto, od koder črpata moči za starševstvo. Če njune partnerske 

potrebe niso zadovoljene, bosta težko nudila svojo brezpogojno ljubezen svojemu otroku, 

lahko se tudi zgodi, da ta »čustveni primanjkljaj« iščeta pri otroku. Veliko je staršev, ki 

enostavno bežijo v vlogo mame in očeta, le zato, da bi se izognili konfliktom in bi stabilizirali 

svoj odnos. Kljub temu je odnos med partnerjema zelo pomemben, saj je za otroka 

najpomembnejše, da starši zanj predstavljajo avtoriteto, zgled in ideal ter da mu izražajo 

brezpogojno ljubezen, to pomeni, da zadovolijo temeljne otrokove potrebe po varnosti, 

sprejetosti in skrbi. Otrok lahko določene situacije med staršema doživlja dokaj travmatično, 

kar ga lahko v dobi odraslosti tudi zaznamuje. Ena izmed pomembnih lastnosti staršev je tudi, 

da se se izogibajo konfliktom vpričo otrok, saj lahko pride do tega, da otrok nastale situacije 

ne razume pravilno, si razlaga drugače. Starš otroku mora pomagati »prebaviti« določene 

situacije in mu tudi razložiti, da bo razumel (Babybook.si: uporabne informacije za starše, 

29.12.2014). 

Pomembno je, da je odnos negovan s strani obeh partnerjev, da se medsebojno poslušata in 

dopolnjujeta. Kljub prisotnosti otroka ne smeta partnerja pozabljati drug na drugega in se 

zanemarjati, saj sta bila najprej partnerja in šele nato sta postala starša. Le negovan in odnos 

prežet z ljubeznijo med partnerjema bo odlično vodilo k vzgoji otroka. Jerebic označuje dober 

partnerski odnos kot izhodišče za dobro vzgojo. Otrok v odnosu opazuje starša, kako se 

vedeta v vlogi moški – ženska. Otrok opazuje ali se starša objameta, poljubita, kako se vedeta, 

ko se spreta med seboj. Hči bo model moškosti prevzela od svojega očeta, medtem, ko bo sin 

model ženskosti prevzel od mame. Hči bo opazovala mamo in njeno vedenje v stiski, kako se 

obnaša po prepiru z očetom, kar bo lahko prevzela in se kasneje prav tako obnašala v svojem 

partnerskem odnosu. Otroka zanima tudi, kako sodelujeta med seboj ter kakšno vzdušje znata 

pripraviti. Partnerja, ki nimata čustvenih ran, bodisi iz preteklosti ali sedajnosti, funkcionirata 

celostno in s tem skrbita za osebnostno rast. Taka čustvena zrelost, trdost in celovitost staršev 

otroku omogoča, da se razvije v zdravo osebnost. Straši so otroku za vzgled, zato otrok 

ponotranji starševsko vedenje, vrednote, čustva in predsodke. Na tak način otrok funkcionira 

v življenju (Babybook.si: uporabne inforacije za starše, 29.12.2014).  

Torej sklepamo, da je odnos med staršema in njegov lasten odnos s staršem za otroka zelo 

pomemben. Le na tak način se bo otrok lahko razvijal v zdravo osebnost in si tako izoblikoval 

lastno identiteto. Otrok se bo zgledoval po starših in odnos katerega živijo bo ponesel s seboj 

v življenje. 



20 
 

Pantley meni, da otrok, ki je pod pritiskom in stresom v odnosu s svojima staršema, kaže to s 

prekinitvijo stika, besom, jezo, zavračanjem, kritiko in da bi se izognil občutju raztreščenja in 

razkroja lastnega jaza, bo iz lastne zavesti odrezal vsa čutenja, ki ga spominjajo na bolečino 

ob izgubi stika s starši, ali bo odrezal sebe, svoje potrebe in želje. Bolj je zavestno 

obravnavanje otroka s strani staršev, tem večja verjetnost obstaja, da bo otrok odraščal in se 

razvijal v harmoniji skupaj s svojimi sorojenci in starši. V nasprotnem primeru lahko pride do 

tega, da otrok raste v zaprto osebnost, polno jeze, razočaranj in nezaupanja v samega sebe 

(Pantley 2004, str. 182). 

 

2.3.4 Opredelitev komunikacije 

 

Žmuc Tomori o komunikacija pravi, da ni le beseda in govor. Večinoma se izražamo z 

nebesednimi sporočili, to je z mimiko obraza, pogledom, tonom glasu, s kretnjami. S 

komunikacijo ne izražamo samo samega sebe, temveč tudi sporočamo svoja čustva in svoje 

misli. Prav tako pravi, da sporazumevanje med osebami vključuje tudi sprejemanje in 

razumevanje sporočil drugih ter ustrezno odzivanje nanje. Temeljne družinske odnose 

ustvarjamo z dobro komunikacijo. Dobri odnosi se rodijo z rednimi pogovori in poslušanjem 

nasprotnika. Najbolj izrazen del socialnega vedenja in sestavni del socialnega jaza je vsekakor 

komunikacija (Žmuc Tomori, 1994).  

Vsaka družina oblikuje svojevrstno komunikacijo, tako verbalno, kakor tudi neverbalno. Na 

tak način posamezniki v sklopu družine izražajo svoje potrebe, čustva, doživljanja in misli, 

kot tudi zaznavajo in sprejemajo sporočila drugih članov v družini. S pomočjo ustrezne 

komunikacije izmenjujejo informacije in razne občutke. Razpravljajo lahko o morebitnih 

težavah, konfliktih oziroma jim služi kot sredstvo sporazumevanja in izmenjavanja mišljenj. 

Starši postavijo v družini temelje komunikacije ter to prenašajo na svoje otroke, ki pričnejo 

komunicirati na način, kot to počnejo njihovi starši (Žmuc Tomori, 1994). Vsak posameznik, 

če želi doprinesti k resnično možni rešitvi nesporazuma, si mora vzeti čas, da prisluhne 

svojemu sogovorniku s spoštovanjem in željo, pri temu pa ga mora resnično »slišati«, ne pa 

samo poslušati. Premnogokrat eden izmed partnerjev drugega ob načenjanju kakšnega 

problema enostavno »izključi« iz dojemanja njegovih besed, kajti zanj predstavlja govorjenje 

drugega zgolj nekakšen šum, morda tudi grožnja njegovi integriteti. Komunikacija ni veščina, 

ampak vrsta umetnosti pri kateri gre za izmenjavo informacij, kroženje racionalne in čustvene 

energije. Za sodelovanje pri opravljanju družinskih nalog morajo družinski člani medsebojno 

komunicirati. Tako se utrjujejo zdravi medčloveški in družinski odnosi (Žmuc Tomori, 1994).  
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To, da se posameznik nauči govoriti oziroma komunicirati, je izrednega pomena, saj se na tak 

način sporazumeva in vključuje v okolje, ki ga obdaja. Ugotavljam, da je odprta, iskrena in 

dvosmerna komunikacija med staršema ter med otrokom in staršema pomembno vzgojno 

orodje, saj na tak način otrok lahko razvije zdravo, pozitivno samovrednotenje, 

samospoštovanje in osebnost, ki bo sprejemljiva v okolju in se bo vključevala v družbo.  

 

2.3.5 Komunikacija med staršema 

  

Naučiti se pravilno komunicirati in živeti v sožitju s partnerjem je najboljša naložba za naše 

telesno, duševno in socialno zdravje, pripomore k kakovostnejši vzgoji in sreči vseh v družini. 

Kakšno bo sožitje v družini je predvsem odvisno od tega, kako se starša pogovarjata med 

seboj. Njuno komunikacijo, bodisi »lepo ali grdo«, otroci kaj hitro prevzamejo oziroma 

zrcalijo. V odnosih se je možno naučiti lepega pogovarjanja o sleherni stvari, katere so lahko 

pomembne za življenje staršev in njunih otrok.   

Gostečnik trdi, da je za dobro komunikacijo potrebno predvsem znati najprej jasno in 

nedvoumno povedati, ubesediti misli, občutja, doživljanja, ki se jih sporoča. Potrebno je tudi 

poznati besedni zaklad jezika, v katerem teče sporazumevanje. Najpomembneje pa je vedeti, 

kaj drugi posamezniki mislijo, čutijo in želijo povedati, saj se veliko ljudi težko pogovarja o 

občutkih, ker ne najdejo ustreznih besed. Pri komuniciranju je izrednega pomena spoštovanje 

osebe s katero govorimo, kar pomeni, da je nujno, da se partnerja medsebojno podpirata in 

kljub nesoglasjem in prepirom, da se ne žalita, saj na tak način lahko dosežeta le nasprotno, 

torej vse, le dobre komunikacije ne (Gostečnik, 1999). 

Gostečnik komunikacijo poimenuje tudi kot metodo »odprtih vrat«, kar pomeni, da se ob 

odprtih vratih ljudje med seboj poslušajo in tudi slišijo. Bistvo komunikacije je, da 

posametniki nerazumljeno preverijo in o tem povprašajo sogovornika. Temelj vsakega odnosa 

je dobra in ustrezna komunikacija. Komunikacija služi izmenjavi sporočil, informacij, mnenj, 

čutenj, nasprotij, reševanju konfliktov, poglobitvi odnosov, pa tudi osebni rasti posameznika. 

Velik poudarek pri komunikaciji je poslušanje sogovornika, zato si je potrebno za pogovor 

vzeti čas, biti prisoten z mislimi in čutenji (Gostečnik, 1999). 

Gostečnik prav tako trdi, da je pri komunikaciji pomembno, da bo sporočilo jasno in 

nedvoumno, izgovorjene besede se morajo nanašati na vsebino, glas pa na način govora. Prav 

tako je pomembna tudi neverbalna komunikacija, to je mimika obraza ob komuniciranju, 

kretnje in drža telesa, ki izraža čustveno stanje sogovornika. Na tak način prepoznamo 

skladnost oziroma neskladnost komunikacije med partnerjema. Skladnja sporočila imajo 
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veliko večjo moč pri komuniciranju, saj sogovornik poleg govora uporablja tudi določene 

kretnje, intonacijo, mimiko, kar deluje bolj iskreno. Sporočila »jaz« odigrajo veliko vlogo, saj 

govorijo o njih samih, o njihovih mislih, občutkih. Najpogosteje se uporabljajo pri reševanju 

konfliktov, saj želijo sogovornika k temu pritegniti. Na tak način govorijo neogrožujoče, kajti 

ta sporočila govorijo le o njih samih. Nasprotna kategorija sporočil so sporočila, ki temeljijo 

na sodbah, po navadi prisotno pri ljudeh, ker so tako naučeni. Sogovornik nima možnosti 

popraviti mnenja, saj je sodba izrečena (Gostečnik, 1999).  

Torej sožitje med partnerjema in njuno razumevanje mora temeljiti predvsem na sprejemanju 

osebe, torej partnerja takega kot je sam. Dober odnos bo, ko si bosta partnerja blizu, kar 

pomeni, da bosta znala vključiti ljubezen, pogovore, reševati medsebojne konflikte in zahteve. 

Dobrodošla je uporaba pohval, spodbud, opogumljanja in ne le kritiziranja. 

 

2.3.6 Komunikacija otrok – starš  

 

Gostečnik v svoji knjigi Poskusiva znova, pravi:  

V prvih dneh otrokovega življenja poteka edini dialog med materjo in otrokom v telesni 

povezavi, v dotiku in v odgovarjanju na otrokove potrebe. Ta dialog se odvije na 

neverbalni ravni, in sicer otrok v materi prek projekcijske in introjekcijske identifikacije 

povzroči občutke, na katera mati odgovarja: gre za vznemirjenost, na osnovi katere 

mati prepoznava otrokove potrebe po hranjenju, nežnosti, toplini. Če je mati neodzivna, 

bo otrok ostal zaznamovan z občutkom nezaželenosti, zanemarjenosti, zavrženosti in 

nezaupanja. Preko tega osnovnega dialoga se otrok tudi uči prvih vzorcev obnašanja 

odzivanja in prilagajanja na odzivnost. Gre za temeljni dialog, ki se bo pozneje 

ponavljal v medpartnerskem odnosu, (Gostečnik 1999, str. 118 – 121). 

 

Gostečnik kot bistvo dobre komunikacije med staršem in otrokom opredeli poslušanje. 

Pomembna je jasna, konkretna in razumljiva komunikacija. Starš mora čim bolj jasno uvrstiti 

informacijo, da bo otrok razumel, saj v nasprotnem primeru sporočilo ne doseže svojega 

učinka. V velikih primerih, komunikacija poteka enosmerno, kar pomeni, da se  medsebojno 

pogovarjata obe strani, vendar se ne slišita. Po navadi je to takrat, ko starši otrokom pridigajo, 

ukazujejo in pri tem se ne zmenijo za otrokova mnenja in potrebe. Navsezadnje so prizadeti 

tako starši, kot tudi otroci (Gostečnik, 1999). 

Za vsak pogovor je značilna izmenjava, to pomeni, da udeleženec v pogovoru želi slišati 

sogovornika in biti slišan, cilj je vzbuditi zanimanje nasprotne strani, mu povedati svoje misli, 
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le takrat bo pogovor med posameznikoma stekel, ko bo govornik slišan in poslušan ter 

obratno. Zalokar Divjak meni, da je komunikacija uspešna takrat, ko od sogovornika dobimo 

tudi odgovore. Najpogostejša napaka vzgoje je takrat, ko govorimo o nečem, medtem ko 

svoje besede prelomimo in storimo ravno nasprotno. Dosledni moramo biti tako pri svojih 

besedah, kakor tudi pri dejanjih. Komunikacija, kot veščina, je odvisna od našega dojemanja 

in sposobnosti izražanja. Pri komuniciranju ima velik pomen tudi neverbalna komunikacija 

(Zalokar Divjak, 2001). 

Komunikacija ima za razumevanje z otroki izredno velik pomen. Vanjo vključujemo poleg 

govora tudijok, konflikte, užaljenost, smeh ter druga čustva, ki jih otrok izraža. Vsak starš bo 

svojega otroka  lažje razumel takrat, ko ga bo tudi poslušal. Ko bo otrok sam uvidel, da ga 

starš posluša, mu sledi, se bo počutil varnega. Prav tako se bodo tudi straši počutili varneje, če 

bodo čutili in verjeli v to, da bo otrok sledil svojim besedam z dejanji.  

Košir z že opravljeno raziskavo prikaže, da se komunikacija med mladostnikom in staršem v 

primerjavi s komunikacijo v zgodnjem otrroštvu ne poslabša, kar velja tako za fante, kakor 

tudi za dekleta. Teme pogovorov so večinoma o šoli, o poklicu, o prihodnosti ter razna 

religiozna vprašanja. Za področja, katere otrok doživlja kot kompetentne, se najraje obrnejo 

na starše. Starši so manj pomembni, ko potrebujejo nasvete za področje o stilu življenja 

(Košir, 2001). 

 

2.3.7 Pogovarjanje in poslušanje otroka 

 

Če se starš želi z otrokom konstruktivno pogovarjati, mora najprej  znati poslušati, kaj nam 

sporoča s svojim vedenjem in besedamu in mu tudi prisluhniti. Če starš pri pogovoru z 

otrokom iskreno nastopi, če izhaja iz sebe in če dovoli, da ga otrok nagovori, se dovoli čutiti 

vse, kar otrokove besede govorijo, pomeni, da otroka razume tudi tam, kjer se otrok sam ne 

razume. Otrokovim vprašanjem mora iskreno odgovarjati, pri tem pa tudi sami išče odgovore 

na najbolj občutljivih predelih našega življenja. Otroka je treba naučiti prevzemati 

odgovornost za svoja čustva in sprejemati posledice svojih dejanj.  (Klobučar Rijavec, 2005). 

Včasih se starši izogibajo lastnim čustvom, saj se bojijo slišati vprašanja, ki bolijo, bojijo se 

soočiti z lastnimi strahovi. Skupaj z otroci imajo priložnost, da se kot starš razvija, če želi biti 

pristen do sebe in do drugih (Klobučar Rijavec, 2005). 

Načini in pristopi, ki omogočajo bolje razumevanje otrokovih želja oziroma kako najbolje 

poslušati otroka, so sledeči:  
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 Otroku mora biti starš vedno na voljo za pogovor, pri tem pa mora biti pristen in odprti 

za otrokova čustva. 

 Poslušati mora s srcem, kar pomeni, mora slišati tudi tisto, kar otrok govori s svojim 

pogledom, vedenjem, držo in tonom. 

 Otroku mora pustiti, da govori. Nikakor se ga ne sme prekinjati ali opozarjati, da nima 

prav. Kritiziranje mora zamenjati s sprejemanjem in potrjevanjem.  

 Otroku mora biti v oporo, saj sami ne zna ubesediti svoja čustva. Pustiti mora, da govori 

in s tem izrazi svoje stiske, čustva in iskanja. 

 Otroku mora dovoliti izražanje negativnih čustev; z otrokom govori z umirjenim tonom.  

 Starš mora vedno izkazati razumevanje za tisto, kar otrok pove. Svoje zanimanje 

izkazuje s prikimavanjem in s kratkimi besedami, kot so »razumem te«.  

 Otroka ne prekinja.  

 Izogibase dajanju nasvetov, mnenj in podajanju rešitev k problemom, razen če za to ni 

naprošen. Dovolj je, da se otroka posluša, saj otrok tako sam pride do rešitve. 

 Ko se starš pogovarja z otrokom, ga mora obvezno navezati očesni stik. V primeru, da je 

otrok še majhen, pa se je potrebno usesti na tla ali ga posedeti na kolena, da bo v enakem 

položaju. Tako bo starš lažje razumel sporočilo. 

 Poskusiti mora prisluhniti tistemu, kar je skrito za besedami, pri tem naj ne pozabi nase 

in naj ne zanemarja svojih potreb in želja (Klobučar Rijavec 2005, str. 38 – 39). 

Največji problem med starši in otroki je ta, da starši po navadi ne sprejemajo otrokovih 

čustev. Zanikanje čustev otroke zbega in jih ujezi. To povzroči, da otroci sami ne vedo kakšna 

so njihova čustva in jim zato tudi ne zaupajo. Pomembno je upoštevati otrokova čustva, 

poslušati pozorno in potrjevati otrokova čustva z medmeti, kot so oh, hm, o in podobno. Te 

preproste besede so lahko v veliko pomoč, saj kažejo otroku, da staršu ni vseeno in delujejo 

kot povabilo otroku, da razišče svoje lastne misli in čustva ter pri tem včasih tudi sam najde 

ustrezno rešitev. Da bo komuniciranje med starši in otroci uspešnejše, je prav, da starš izpolni 

otrokove želje v domišljiji in njegova čustva poimenuje, saj otrok, če tisto, kar doživlja, sliši 

poimenovano z besedami, se bolje počuti, kajti nekdo s tem potrjuje njegovo notranje 

doživetje (Faber in Mazlish, 1996). 

Če v pogovoru z osebo, ne sodelujemo govorimo le napol, se pogovor kaj kmalu izkaže za 

neuspešnega. Zato bo otrok veliko lažje zaupal osebi, ki ga posluša in sliši. Gostečnik je kot 

zanimivost izpostavil, da bolj, ko se otroka prepričuje, da odrine svoja negativna čustva, tem 

večja je verjetnost, da se bo razžalostil in razburil, saj otrokovih čustev ne smemo zanikati. 
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Otroci sami večinoma ne poslušajo, kaj jim starši govorijo, ampak opazujejo kako starši živijo 

in kdo so, zato starši  zavezani, da poskrbijo za kakovost življenja vseh posameznikov v 

družini. Pri kakovosti komunikacije ima največjo težo izražanje občutkov (Gostečnik, 1999). 

 

2.3.8 Izražanje čustev 

 

Strmečki v svojem raziskovalnim delom pride do določenih ugotovitev, in sicer, da je 

obravnavanje čustvene ekspresije v tesni povezavi z neverbalnim komuniciranjem eno izmed 

meril, kjer so se raziskovalci neverbalnega komuniciranja že povzpeli nad poenostavljeno in 

ekskluzivno enačenje neverbalnega komuniciranja z ekspresivnim vedenjem. Neverbalne 

kode so tako rekoč primarno sredstvo za prenos čustvenih izrazov in afektivnih stanj, prav 

tako so tudi sredstva za upravljanje s čustvenimi izkušnjami. Človek sam po sebi izraža 

občutke in čustva skozi komuniciranje na različne načine. Da bi razumeli te procese, 

potrebujemo presojo biologije, psihologije in sociologije čustev (Strmečki, 2009). Gray pravi, 

da s pomočjo čustev komuniciramo med partnerji. Pri čustvih ne gre le za biološki odziv na 

dražljaje, gre za obliko komuniciranja med partnerji. Čustva se nam ne zgodijo sama po sebi, 

temveč jih izberemo in z njimi komuniciramo. Gre za občutke posebne vrste, za svojevrsten 

odziv na določena dejanja partnerja. Po navadi to sporočamo z neverbalnimi gestami. Če 

poenostavimo, lahko rečemo, da z verbalnimi komuniciranjem sporočamo kognitivne vsebine, 

z neverbalnim pa občutke in čustva, katere spremljajo te kognitivne vsebine. Javno izražamo 

le en del čustev. Velika večina čustvovanja temelji na podlagi odnosov z drugimi ljudmi, prav 

tako je njihov pomen vezan na socialne odnose. Taka čustva pomenijo motivacijski sistem za 

komuniciranje, imajo sporočilno moč in vrednost. Gre za podpiranje in podajanje osebnega 

konteksta komuniciranja. Medtem ko neverbalno komuniciranje uravnava čustveno 

komunikacijo med partnerji (Gray, 2007). 

Powell  razlaga, da je za vsakega posameznika zelo pomembno, da čustev ne tlači v sebi, 

ampak, da jih izrazi, da jim dovoli, da se dvignejo na raven prepoznavanja. V vsakem človeku 

se nahajajo čuti, čustva, razum in volja. Ne glede na to, da je priporočljivo izražati lastna 

čustva, ne pomeni, da oseba oziroma posameznik nenehno »deluje« v tej smeri. Od naših 

čustev so odvisne vse radosti in bolečine, vedenje človeka je v veliki večini odraz čustvenih 

sil, večina sporov nastane posledično zaradi čustvenih pritiskov, ki jih doživlja posameznik. 

Večino medosebnih srečanj dosežemo s pomočjo določenih čustvenih stikov, kot je empatija, 

nežnost, naklonjenost, privlačnost in podobno (Powell, 1992). Od tega, kako bomo ravnali z 

našimi čustvi je odvisno, ali bomo podlegli določenim pritiskom oziroma ali jih bomo znali 
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oblikovati tako, da jih sproti zdravo izrazimo. Vsako prikrito neizraženo čustvo, ki ga tlačimo 

globoko v sebi, čez čas privre na dan, kar se odraža na človeku v obliki določenih bolezenskih 

stanj, zato je zdravo in potrebno čustva izražati in ne tlačiti v sebi. 

 

2.4 Vzgoja otroka 

 

Vzgoja otroka je vsekakor lahko zelo težavna, z nenehnimi vzponi in padci. Zato se starši 

odločajo za različne vzgojne stile, ki jih vpeljujejo svojim otrokom. Gre za način oziroma 

pristop k otroku, s katerim otroka učimo odgovornosti in samostojnosti. Gostečnik pravi, da o 

avtoritarni vzgoji govorimo tedaj, ko starš v svoji vzgoji do otroka daje prednost okolju, to je 

družbi, kar pomeni, da gre za podrejeno vlogo. V primeru, ko je pomemben posameznik, ima 

okolje podrejeno vlogo, ali z drugimi besedami povedano – gre za permisivno vzgojo. Ker pa 

je človek sam po sebi socialno bitje in se ne more osamiti ter živeti brez drugih ljudi, išče 

vzgoja nekakšno sožitje med posameznikom in socialnim okoljem (Gostečnik, 1999). 

Za avtoritarno vzgojo je značilno, da starši pristopajo k svojim otrokom s položaja moči, 

katerega jim daje avtoriteta. Starši v vlogi odrasle osebe prevzamejo nase vse težave, ki jih 

imajo otroci, pod pretvezo, da otrok teh težav sam ne zmore rešiti. Mladostnike nenehno 

kritizirajo, kljub temu, da se otrok trudi nekaj narediti pravilno, za starša to ni dovolj dobro, še 

posebej, če ni tako kot so si oni sami zamislili. Starši imajo v tem primeru vedno prav, saj se 

bojijo, da v nasprotnem primeru lahko izgubijo moč in avtoriteto. Pri takem načinu vzgoje 

otroci nimajo možnosti odločanja, saj so starši odgovorni za vse, kar sodi v njihovo 

odgovornost. Otrok, ki je deležen take vzgoje, se svojega starša boji in vselej ravna tako, kot 

želijo starši. Otrok pri tem ne razmišlja in ne prevzema odgovornosti, kajti nenehno pričakuje 

pobudo s strani drugih, medtem, ko sebe doživlja kot nezmožne in nesposobne. V tem 

primeru je samostojnost otroka izredno nizka, saj si je ne želijo in se je obenem tudi bojijo. 

Posledično otrok ne vlaga dovolj truda v lastno deloi, saj v očeh staršev ni nič tako, kot mora 

biti, njihovo mnenje pa jim je zelo pomembno. Tak stil vzgoje otrokom ne daje osnovne 

vzgojne potrebe po moči in vplivu. Na ta način se mladostnik oziroma otrok počuti 

manjvreden, v dobi odraščanja pa ima resne probleme z avtoriteto. Navzven se lahko kaže 

tudi kot plahost in bojezljivost, saj se prične boriti proti vsakomur, ki zanje predstavlja 

avtoriteto ali premoč. Torej gre za vzgojo, ki temelji na negotovosti in strahu staršev 

(Gostečnik 1999, str. 76). 

Drugi stil vzgoje je tako imenovana permisivna ali vsedopuščajoča vzgoja, pri čemer je vloga 

staršev podrejena otrokom. Tu otrok postavlja pogoje, njihove želje so obenem zahteve za 
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starše. Starši svoje otroke nenehno razvajajo in jih z ničemer ne omejujejo. Lastni starši 

svojega otroka kupujejo, saj želijo biti ljubljeni in v središču njihove pozornosti. Na tak način 

se kažejo kot vsemogočni starši, ki vse zmorejo. S takim načinom svoje otroke osvojijo, 

obenem se bojijo, da jih lastni otroci ne bodo imeli dovolj radi, če jim ne bodo ustregli. Ne 

gre za pravo starševsko ljubezen, kajti starš pri takem načinu vzgajanja išče pozornost in 

ljubezen otroka, obenem pa pričakuje, da mu bo ljubezen povrnjena, saj so sami za svojega 

otroka vse naredili (Gostečnik, 1999).  

Gostečnik tudi pravi, da tak način vzgoje nudi mladostnikom samostojno odločanje o vsem in 

ne glede na to njihovi straši prevzemajo odgovornost za morebitne posledice. Otrok se v 

takem primeru odloča po želji, na druge se ne ozira, o svojih odločitvah ne razmišlja, ne 

pretehta morebitnih posledic. Permisivna vzgoja tako dopušča, da otrok preraste zmogljivost 

svojih staršev in postane njihovi teroristi. Otrok starše dojema kot samopostrežno trgovino, 

kjer dobi vse na odloženo dolgoročno plačilo. Če želja ni izpolnjena, postane otrok jezen in 

besni. Tudi ti otroci se ne naučijo samostojnosti in ne poznajo odgovornosti. Ko naletijo na 

omejitve, se čutijo oropane s strani staršev, saj nimajo zmožnosti sprejemati in preraščati 

omejitve, ki jih nosi življenje. Otroci se bojijo samostojnosti, saj kaj hitro spoznajo, da razen 

v njihovi družni, takšen način vedenja ne deluje. Tak otrok prične pogrešati strukturo omejitev 

in varnosti, kljub vsem razvajanju dobi občutek, da staršem ni kaj dosti mar zanj. Starši 

izberejo tak način vzgajanja predvsem zato, ker mislijo, da se bodo mladostniki pri njih na tak 

način dobro počutili in da ne bodo želeli oditi. Mladostniki se pričnejo ukvarjati z občutki 

krivde, ki jih čutijo, ker se je težko upirati »dobrim« staršem, po drugi strani pa čutijo jezo do 

njih zaradi svoje nesamostojnosti (Gostečnik, 1999). Ta dva načina vzgajanja otroka je lahko 

za otroka, starše in okolico, poguben. 

Glede tretje oblike vzgoje Gostečnik trdi, da se imenuje vzgoja za odgovornost, kjer je 

izhodišče obojestransko spoštovanje. Tu želijo starši svoje otroke vzgojiti v zrele in 

samostojne osebnosti. Mladostniki vedo do kod sežejo njihove meje, poznajo strukturo in 

obliko pravil, vrednot, norm, kar jim tudi daje občutek varnosti. Pri odločanju se potrudijo z 

vsemi svojimi zmožnostmi ter se odgovornosti učijo po korakih. Mladostnik sam rešuje svoj 

problem, vendar ga starši ne prepustijo težavam, temveč so ob mladostniku in  pomagajo 

videti tisto, česar sami ne zmorejo. Dovolijo jim doživeti tako pozitivne, kakor tudi negativne 

posledice lastnih odločitev. Na tak način mladostnik spoznava samega sebe. Pri taki vzgoji je 

težišče postavljeno na mladostnika, kateri se s pomočjo in ob opori staršev postopoma uči 

odgovornosti. Nauči se postavljati meje in svobodo, v kateri se dobro počuti in kjer 
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osebnostno zori. Mladostniki v takem družinskem vzdušju nesejo s seboj v življenje model 

odgovornega starševstva in svojo lastno odgovornost (Gostečnik 1999, str. 80). 

Kristovič meni, da ima dandanes večina otrok ob vrtcu in šoli, poleg interneta in televizije, še 

veliko drugih dejavnosti. Starši premalo razmišljajo o tem, da bi svoje otroke in njihovo 

otroštvo zavarovali, saj prehitro odrastejo in postanejo izčrpani. Otrokom primanjkuje 

otroštva, predvsem prave igre. Strokovnjaki govorijo o tem, da je današnja generacija 

otrokveliko bolj sposobna in pametna, kakor pred 20 leti. Ob vsem tem »naša stroka« ne vidi, 

da starši danes  »ponovno« delajo osnovno šolo in da velika večina otrok potrebuje starše, da 

lahko naredijo domačo nalogo. Danes veliko otrok obiskuje inštrukcije, saj starši otroka to 

podpirajo. Raven zahtevanega znanja se v šolah, tako osnovnih šolah, kakor tudi v srednjih in 

fakultetah, iz leta v leto bistveno zmanjšuje (Kristovič, 2013).  

Kristovič prav tako trdi, da se današnji otroci ukvarjajo z vrsto obšolskih dejavnosti, s tem so 

oropani otroštva, časa in priložnosti, da bi se lahko bivanjsko trdno zasidrali. Imajo veliko 

obveznosti, v njihovi okolici je preveč ljudi, s katerimi mora otrok vsak dan vzpostavljati 

odnos, ki pa ga glede na njegovo čustveno zrelost, še ne zmore. Tako starši, kakor tudi 

učitelji in vzgojitelji, od otrok preveč pričakujejo, otrokom s svojim odnosom pošiljajo preveč 

podzavestnih in zavestnih sporočil, s katerim sporočajo, da je treba biti najboljši, da šteje le 

zmaga, da je treba biti najpametnejši, da je treba biti najuspešnejši. Potrebno se je vprašati, 

kako smiselne so te dejavnosti za otroke, kaj bi lahko otrokom ponudili namesto tekanja iz 

ene telovadnice v drugo in iz ene dvorane v drugo. Manjka prisotnost staršev doma; tako 

fizično kot čustveno. Otrok potrebuje varno družinsko vzdušje, dobro počutje in bivanjsko 

zasidranost, po tem hrepeni, saj to je zanj odskočna deska v življenje (Kristovič, 2012). 

Vsak starš, ki ima otroka, ima poslanstvo, da otroka brezpogojno ljubi in ga vzgaja, kar 

pomeni dati otroku pozitivno disciplino, to je hvaliti otroka ob pozitivnih in dobrih dejanjih, 

kakor tudi negativno disciplino, to je opozarjati otroka in preprečevati problematično vedenje. 

Ne smemo pozabiti, da otrok upošteva pravila samo tistega starša, ki zanj skrbi, ga neguje in 

ljubkuje. Vsi poznamo pregovor, ki pravi: »Samo roka, ki boža, lahko tudi kaznuje«. 

 

2.4.1 Opredelitev pojma vzgoja 

 

Pojem vzgoja v splošnem pomeni namerno delovanje odraslega človeka, usmerjeno v 

drugega, ponavadi otroka, mladostnika. Gre za proces oziroma medčloveški odnos, ki poteka 
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namerno, načrtno, zavestno in sistematično ter pri čemer se prvi zaveda dosega svojih dejanj v 

večji meri ali na drugačen način kot drugi v odnosu (Wikipedia, 02. marec 2015).  

Z vzgojo želimo otroka pripraviti do tega, da postane samostojna osebnost, ki se bo znala 

odločati in odgovarjati v danih situacijah v življenju. V nadaljevanju naloge bom predstavila 

opredelitev pojma vzgoja glede na teoretične opredelitve avtorjev, ki so preučevali proces 

vzgoje in vzgajanja.  

Dermota je vzgojo otrok poimenoval kot rast k samostojnosti. Cilj vsake vzgoje je zrela 

samostojnost mladega človeka. Verjetno ni starša ali vzgojitelja, ki se ne bi trudil otroku 

vgraditi primerne »motorje« za njihova vozila za krmiljenje skozi življenje. Enim uspe, 

drugim ne, večinoma v dobri veri vgrajujejo napačne motorje. Ko bo vožnja bolj ali manj 

samostojna se pričnejo vrstiti okvare in nesreče. Eden izmed napačnih »motorjev« za vožnjo 

skozi življenje je zagotovo razvajanje, ki ga dandanes nezavedno vgrajujejo. Otrok razvajenec 

ne more postati zrel in samostojen (Dermota v Žorž 2002, str.177). 

Vzgajati ne pomeni zgolj razvijati razuma, marveč tudi oblikovati celotnega človeka, med 

drugim tudi njegovo srce in značaj, prav tako pomeni iz roda v rod prenašati duhovne 

vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel (Van Es in Bosman, 1995). 

Freud meni, da se v družini odvijajo odločujoči procesi, ki zahtevajo oblikovanje 

posameznika, še posebej v prvih letih življenja, saj tisto, kar otrok ponotranji v tem obdobju 

življenja je temelj za nadaljnje življenje. Vzgoja je del procesa socializacije, ki zahteva 

tradicionalno delitev na vzgajnike in vzgojitelje (Lepičnik – Vodopivec, 1996). 

Vzgoja in njeni vzgojni stili so del družinskih sistemov ter odraz njihovih značilnosti. Meje 

med podsistemi morajo biti jasne, saj v kolikor so nejasne, zabrisane ali nestalne, ne 

omogočajo identifikacije in učenja vlog (Gomboc, 2002).  

Če povzamemo, lahko povemo, da je vzgoja kakor umetnost, v katero so vpoklicani starši. 

Otroku pomagajo spoznavati svet okrog njih in hkrati mu omogočajo razvijati svojo 

enkratnost. Verjetno ne obstaja starš, ki ne bi težil k temu, da bi se njegov otrok razvil v 

zdravo osebnost, to pa lahko dosežejo le, če otroku privzgojijo naraven, stvaren ter 

konstruktiven odnos do samega sebe, ljudi okoli njega in do življenjskih nalog.  

 

2.4.2 Znanost o vzgoji 

 

Avtorica Sunderland meni, da se starši od malega trudijo otroku ustreči v vsem in ga vzgajati 

na najboljši možni način, vendar niso krivi, če njihovi otroci pozneje v življenju ne bodo 

zadovoljni, prav tako jih ne morejo zavarovati pred izgubo in zavrnitvijo. Vplivajo pa lahko 
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na sisteme v otrokovih možganih, ki so ključni za zadovoljno življenje. Ko se starši 

spoprijemajo z otrokovim kljubovalnim vedenjem, morajo upoštevati otrokova občutja in 

odnose, ne pa samo njihovega vedenja. Če se otrok grdo obnaša, obstaja za to tudi razlog. Če 

te razloge poznamo, nam to pomaga, da bomo ustrezno ukrepali (Sunderland, 2008). Avtorica 

Sunderland navaja različne razloge za kljubovalni način vedenja otrok, in sicer: 

Utrujenost in lakota: Če niso zadovoljene otrokove telesne potrebe po hrani in spanju, se bo 

otrok vedel težavno. Raziskave so pokazale, da je pomanjkanje spanja povezano z 

neravnovesjem v avtonomnem živčevju, ta pa uravnava telesno vzburjenje. Ko je avtonomno 

živčevje v pravem ravnovesju, razpoloženje pomagajo stabilizirati naravni mehanizmi, ki 

vplivajo na pomirjanje. V primeru, ko nam primanjkuje spanja, ti mehanizmi ne delujejo več 

tako dobro in simpatično živčevje, ki pospešuje vzburjenje organizma, preglasi 

parasimpatično, kar se kot posledica pojavi pretirano vzburjenje. Pomanjkanje spanja prav 

tako okrepi tudi negativna čustva. Poruši ravnovesje ravni sladkorja v krvi, to pa vpliva na 

razpoloženje – v tem primeru postane otrok agresiven, anksiozen in depresiven. Lakota 

povzroči pravo opustošenje v možganih. Otroci se lahko vedejo grozljivo, kadar so lačni, saj 

lakota zmoti delovanje njihovih hormonov. Če se raven sladkorja v krvi spusti prenizko, se 

otrokovo telo na to odzove s sproščanjem stresnih hormonov iz nadledvičnih žlez. Med temi 

hormoni sta tudi kortizol in adrenalin, katerih naloga je dvigniti raven sladkorja v krvi. 

Vendar pa močno aktiviranje adrenalina in kortizola pomeni, da lahko otroka doleti 

anksioznost, pretirana vznemirjenost, agresija, panika ali zmedenost. Ta mučna občutja otrok 

lahko sprosti z izbruhom besa. Zaradi nizke ravni sladkorja v krvi – hipoglikemija možgani 

nimajo več na voljo glukoze, to pa lahko povzroči, da se otrok vede neobvladano, podobno 

kot ljudje, ki so pod vplivom alkohola (Sunderland 2008, str.113). 

Nezreli čustveni možgani: Včasih se zgodi, da kritiziramo otrokovo obnašanje, sami pa se ne 

zavedamo, da ne morejo biti odgovorni za to, saj so njihovi čustveni možgani preveč nezreli, 

da bi se lepše vedli. Nekateri starši udarijo dojenčka ali vpijejo na malčka, če se ta neprimerno 

vede, saj so prepričani, da je otrok namerno poreden. Možgani majhnega otroka še niso dovolj 

zreli, da bi lahko imel jasne misli in bi z odraslimi lahko manipuliral (Sunderland 2008, str. 

114). 

Psihološka lakota: Ločimo tri vrste psihološke lakote - po vzpodbudi, po priznanju in po 

strukturi. Tako jih je najprej opredelil psiholog Eric Berne. Pri raziskavi so prišli do 

zaključka, da ljudje, ki ne morejo potešiti ene izmed teh treh vrst lakote, postanejo čez čas 

čustveno neuravnovešeni, dolgoročno pa to pomeni, da lahko zaradi tega celo mentalno in 

telesno zbolijo. Torej, če je vzpodbud premalo, možgani trpijo. Človekovi možgani zaznavajo 
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pomanjkanje vzpodbud v obliki stresa. Ljudje želijo spremenili tako mučno stanje, zato so 

pripravljeni narediti vse, kar bo povečalo njihovo vzburjenost in spremenilo nastalo kemično 

stanje v možganih. Tako odrasli prižgejo radio ali cigareto, dojenčki pa lahko začnejo udarjati 

z glavo, nekoliko starejši otroci pa lahko začnejo dirjati okoli in vreščati. Zato ker imajo 

otroci na voljo manj izraznih možnosti kot odrasli, se pogosto odločajo za bolj agresivno, 

hrupno ali destruktivno vzpodbudo – v tem primeruudarijo sorojenca ali polijejo sok po mizi. 

Ločimo tudi lakoto po vznemirljivih dogodkih. V primeru, ko otrok ne doživlja dovolj 

vznemirljivega dogajanja, ga bo poskušal sam povzročiti, morda tako, da se bo stepel z 

bratom/sestro ali pa uprizoril izbruh besa (Sunderland, 2008). 

Kristovič pravi, da ob pravem uveljavljanju vzgoje, je lahko disciplina več, kakor sredstvo za 

obvladovanje vedenja. Na ta način razvijamo socialno, moralno in čustveno inteligenco naših 

otrok. Ob nepravilnem uveljavljanju pa lahko kvari otrokovo življenje, saj se zaradi tega na 

svet odziva s strahom in jezo. Otroci ne znajo dobro ubesediti bolečih čustev, zato si morajo 

starši vzeti čas in otroka poslušati ter mu na tak način pomagati pri spopadanju z njegovimi 

občutki. Prav tako si morajo starši prizadevati izboljšati medsebojni odnos, zato bo otroka 

želja po tem, da bi se grdo vedel, največkrat minila.   

Kristovič trdi, da ima veliko vlogo pri vsemu temu  stroka, saj je otroka postavila v samo 

središče življenja in sveta. Uči, da se je z njimi treba veliko pogovarjati, dogovarjati, iskati 

kompromise, dogovore, vse mu je treba dati, omogočiti, z njim biti prijatelj, in tako dalje.  V 

praksi in stvarnem življenju pa spoznamo vse drugo. S tem, ko vzgoja otroka temelji 

večinoma na verbalnem odnosu, imajo vajeti v rokah otroci, ki pa zaradi nedoraslosti, 

neponotranjene odgovornosti in osebne nezrelosti še ne morejo pravilno voditi svojega 

življenja. Izbirajo lažjo pot, ne glede na to, da hrepenijo po vzoru, avtoriteti, idealu in nekom, 

ki jim bo znal postaviti meje (Kristovič 2013, str. 26 – 28). 

 

2.5 Otroci kot podoba svojih staršev 

 

Faber in Mazlish menita, da otrok pozna svoje starše, saj jih že od malega opazuje in ve, kaj 

mora narediti v določenem trenutku. Starši večinoma kazni, ki jih dajo otroku ne izpeljujejo 

na pravi način. Kot primer lahko prikažemo otroka, ki v šoli dobi slabo oceno. Starši mu za 

kazen odvzamejo računalnik za nekaj dni, otrok trmasto in z žalostnim pogledom prepričuje 

starša v nasprotno, dokler ne doseže, da starša kazen ukineta. Pravilen način izvajanja kazni bi 

bil tak, da  starša odvzameta  otroku računalnik in mu pri tem jasno postavita cilje in pot do 

končnega cilja, torej  ga bo dobil nazaj šele, ko popravi ocene. V tem primeru bi otrok 
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razmišljal le o temu, kako bi na najhitrejši način popravil oceno (Faber in Mazlish, 2007). Če 

povzamemo, se starš na nek način boji, da bo s kaznijo prizadel svojega otroka, zato to izvede 

v milejši obliki ali je sploh ne izvede. Tak način kaznovanja nima učinka. Otrok je dober 

opazovalec in hitro ugotovi »šibke točke« staršev. Potrebno bi bilo, da starš s kaznijo nastopi 

prepričljivejše in bolj trdo, saj le na tak način otroku da ustrezne popotnice za nadaljnje 

življenje. Otroci se bodo po starših zgledovali in se s tem naučili spoštovati določena pravila, 

ki jim naložijo. Kot pravita avtorici, si starši želijo, da bi nas potrebovali; najstniki si želijo, 

da nas ne bi potrebovali. To je realnost, ki jo doživljamo vsak dan, ko pomagamo našim 

najdražjim odrasti (Faber in Mazlish, 2007). 

Musek trdi, da si otroci skozi čas oblikujejo samopodobo in identiteto, ki predstavlja osrednjo 

duševno strukturo osebnosti. Poimenovanje o samemu sebi je izjemno pomembno in pogosto 

odločnega pomena v našem ravnanju. V današnjem novejšem času zaskrbljenost predstavljajo 

nekateri pojavi, ki pa nekoč niso bili značilni za mlade generacije. Največjo zaskrbljenost na 

prvem mestu predstavljata nasilje in samomorilnost, saj je to v današnjem mladostništvu 

pogost pojav. Drug pojav, ki predstavlja veliko problematiko in se premika glede na starost 

vedno bolj navzdol je uživanje drog in odvisnost. Poleg teh pojavov je za mladostnike 

problematično tudi šolanje, izobrazba, poklicno odločanje, in zaposlovanje. Hitro narašča 

število mladih, ki šolanja ne končajo, prav tako je število mladih nezaposlenih razmeroma 

veliko. Vsi opisani problemi so v tesni povezanosti me seboj. Odnosi doma, neuspehi v šoli, 

nezaposlenost, konflikti s partnerjem pa so lahko posredno ali neposredno povezani z 

nasiljem, samomorilnostjo in poseganjem za drogo. Ohrabrujoče je, da se večina mladih 

uspešno sooča s težavami in problemi. Dejstvo pa je, da je veliko neuspelih soočenj in še v 

naraščanju (Musek 1995, str. 45). 

 

2.5.1 Navezanost na starše  

 

Verjetno ni osebe oziroma otroka, ki ne bi bil čustveno navezan na starše oziroma na enega 

izmed staršev. Navezanosti na nekoga ali na nekaj lahko z drugo besedo rečemo tudi 

odvisnost. Pomeni, da človek to obupno potrebuje, saj mu daje občutek notranje zadovoljitve 

ali olajšanja. Tak način navezanosti je pogosto nadomestilo za zdrave človeške odnose, 

občutek zaupanja in vere vase pa nadomešča z začasnim občutkom notranje moči in kontrole. 

Osebna rast, dvigovanje samospoštovanja pomeni razvijanje zaupanja in krepitev sebe od 

znotraj (Adamčič Pavlovič, 2001). 
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Adamčič Pavlovič je v svojem članku zapisala, da je navezanost temeljni mehanizem, ki 

omogoča otroku, da izoblikuje trajne medosebne odnose, od katerih bo odvisno tudi njegovo 

preživetje. V vsakem otroku je navezanost, kakor nek vrojen sistem. Kako se bo razvijala 

navezanost, je predvsem odvisna od samega starša in od tega, kako se bo starš odzval, ko bo 

otrok v stiski. Odločilno je od situacije do situacije, ali se bo otrok navezal varno in ali jim ne 

bo mogel zaupati in se bo nanje navezal ne-varno. Otrok se bo počutil varno in ljubljeno, ko 

se bo starš pravilno odzval na njegovo stisko. Razvijal bo samozavest, vero vase in v druge. 

Lahko bo zaupal in verjel, da mu bodo starši stali ob strani in mu pomagali pri umirjanju ter 

da bo z njihovo pomočjo vedno bolj razumel sebe in zunanji svet. Ko pa odrasel ali starš ni 

odziven oziroma se nepravilno odzove na otrokovo stisko, otrok postane tesnoben. Nauči se, 

da mora stres in stisko mora prenašati sam ter da se na starše ne more zanesti (Adamčič 

Pavlovič, 2001). 

Žvelceva navajata način kako se otrok, ki je navezan na starše, izoblikuje do tretjega leta 

starosti. V tej starosti otrok že prepozna varno in ne-varno. Prav tako pozna, h komu pripada 

in kako lahko tega odraslega oziroma starša prikliče v odnos, ko ga potrebuje. V tej dobi do 

tretjega leta starosti se že izoblikuje relativno trajen vzorec varne ali ne-varne navezanosti. Ta 

vzorec ga bo tudi kasneje usmerjal in določal na kakšen način se bo vključeval v odnose ter 

zaupal v te odnose in ljudi. Na takih temeljih se kasneje odvija otrokov nadaljnji osebnosti ter 

medosebni razvoj (Žvelc in Žvelc, 2006). 

Prav tako omenjata, da tako kot otrok, ki se razvija ob starših, se tudi starša razvijata ob 

otroku, v vedno bolj ali manj rahločutne, čustveno bogate in socialno spretne ljudi. Stik med 

otrokom in odraslim je vedno namenjen nekakšnemu postopnemu odkrivanju soodvisnosti in 

povezanosti med njima. Zato starševstvo ni samo vzgoja otrok, ampak pomeni življenje z 

njimi. Gre za odnose, kjer se obe strani vzajemno učita drug od drugega in v odnosu tudi 

rasteta. Ravno zato je vsako novo rojstvo in vsak nov odnos otrok – starši nov izziv in nova 

možnost v življenju, da oba drug ob drugem zgradita in dobita stik s svojo notranjostjo. 

Vzajemen razvoj in njegova sposobnost se prek staršev prenaša iz generacije v generacijo. 

Zgodnji topli in varni odnosi s starši so temelj varne navezanosti tudi v odraslosti. 

Pomanjkanje starševskih toplih odnosov vodi v nezaupanje v svet, resne dvome o lastni 

vrednosti in k razvoju negotove navezanosti. Stili navezanosti se prenašajo iz ene generacije v 

drugo generacijo preko procesa socializacije, starševskega vedenja in interakcije med staršem 

ter otrokom (Žvelc in Žvelc, 2006).  
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2.5.2 Kompetenten otrok  

 

Kompetentnost kot pojem pomeni občutek sposobnosti, ki otroke krepi in vpliva na njihovo 

učinkovitost. Na motiviranost učencev in učno pripravljenost ima velik vpliv prepričanje v 

svoje lastne sposobnosti.  

Youngs v svojem priročniku meni, da gredo nekateri učenci oziroma mladostniki skozi 

življenje z določenim stališčem, da lahko uspejo v življenju. Taki učenci so za dosego cilja 

pripravljeni prehoditi še dodatno pot. Do cilja pridejo ravno zaradi svoje prepričanosti in 

samozaupanja vase. Vsaka pozitivna izkušnja vpliva na mladostnikovo sliko lastne 

kompetentnosti. Učenčev trud se stimulira z vsakim uspehom, ki ga doživi, tako si otrok gradi 

skladišče pozitivnih spominov na svoje sposobnosti. Konec koncev se počuti kakor 

zmagovalec (Youngs, 2000). 

Sheehyeva raziskava navaja 10 značilnosti, ki veljajo za zelo zadovoljne ljudi: 

 Oseba je v življenju našla smisel in ima nek cilj.  

 Oseba je doživela vsaj eno pomembno spremembo in jo tudi uspešno obvladala. 

 Redko doživlja poraze in prevare. 

 Oseba je dosegla več pomembnih dolgoročnih ciljev. 

 Osebnostna rast in razvoj je za to osebo zelo pomembna. 

 Živi in tvori ljubeče odnose. 

 Oseba ima veliko prijateljev in je vesele narave. 

 Nobena kritika ga ne zlomi. 

 Nima strahov (Sheehy v Youngs 2000, str. 85). 

Pridemo do spoznanja, da se zadovoljni ljudje znajo učiti iz izkušenj in imajo redko občutek, 

da so prevarani in razočarani. Tudi če ta oseba doživi neuspeh, zna to uspešno predelati. V 

nasprotnem primeru imamo osebe z nizko samopodobo, ki pa krize opisujejo kot osebne 

neuspehe in nekakšno uničujočo izkušnjo. Počutijo se kot žrtve, saj ne morejo vplivati na 

nastalo situacijo, prav tako je ne znajo nadzorovati (Youngs, 2000, str. 85). 

Na otrokovo vedenje močno vpliva njegovo prepričanje v lastne sposobnosti, kar ne pomeni, 

da že tako stališče prinaša uspeh, prav tako ne pomeni, da bo v svojih izkušnjah doživel 

zadovoljstvo. Učenec bo verjetno uspel le, če je pripravljen na uspeh ali pripravljen 

preizkusiti nekaj novega in težkega tudi na terenu, ki je zanj neznano. Lastno samozaupanje 

pripravi otroka, ki čuti, da je tudi sposoben (Youngs 2000, str. 86).   
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Otrok, ki čuti, da je sposoben, ima nekatere značilnosti: 

 Otrok si želi uspeti in rad dela. 

 Ko doživi neuspeh se je pripravljen spremeniti. 

 Rad sprejema nove izzive. 

 Napake so zanj kot učni pripomočki. 

 Prednost daje svojim močnim in pozitivnim stranem. 

 Izraža mnenje in ideje. 

 Pogosto so tudi športnega duha. 

 Razvija uspešne strategije, da se lažje spoprijeme s porazom. 

 Hitro prepozna svoje dosežke in uspehe. 

 S pozitivnimi izjavami in spodbudami vpliva tudi na lasten »jaz«. 

Če to primerjamo z otrokom, ki ni sposoben, dobimo zrcalno sliko. V tem primeru učenec 

poudarja svoje slabosti in neuspehe. Ko mora ponoviti neko nalogo, da bi jo bolje opravil, se 

temu upre. Sam ustvarja samouničevalni vzorec. Meni, da je ta negativna izkušnja dokaz 

njegove neprimernosti in nesposobnosti. Prepričuje se, da mu ne bo uspelo. Ker se čuti 

nesposobnega, deluje tudi nemočno. Celo na področjih, kjer je kompetenten, se čuti odvisen 

od drugih. Ne sprejema tveganj, saj se boji neuspehov in s tem tudi ne prenaša porazov. Svoje 

uspehe podcenjuje in zmanjšuje (Youngs 2000, str.85 – 86). 

 

2.5.3 Vpliv starševske vzgoje na samopodobo otroka 

 

Samopodoba otroka se začne graditi že z njegovim prihodom na svet. Kakšna bo 

samopodoba, je predvsem odvisno od staršev, s katerimi je novorojenček tesno povezan, 

vendar takrat še ni dovolj sposoben, da bi ločil sebe od zunanjega sveta (Battelino, 2012).  

Freud je to stanje poimenoval primarni narcisizem, kar pomeni, da novorojenček vso energijo 

usmerja samo nase, je središče sveta in je popolnoma zlit z mamo. Vse svoje želje in 

frustracije usmerja v prostor, kjer biva z mamo. Z otrokovim odraščanjem se vse to počasi 

spreminja in otrok vedno manj časa posveča samemu sebi, veliko več energije pa porabi za 

zunanji svet. Otrok začenja spoznavati, da z mamo ni zlit, ampak, da postaja vedno bolj svoj. 

Bolj, ko bo dovršen ta premik od sebe na svet, tem bolj zdrava oseba bo (Freud v Žorž 2002, 

str. 34). 

Ameriški psihoanalitik Kohut je temu »premiku od sebe na svet« dodal še vzporedno 

dogajanje v razvoju, kjer se razvija zdrav občutek sebe in dobra samopodoba. Otrok gradi 
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svojo samopodobo preko enega ali preko obeh staršev, katera otroku sporočata, kako 

edinstven in čudovit je. Otrok se oglaša na njuno izražanje, njune geste, ton ter barvo glasu. 

Uči se skozi občutek, kako ga starši cenijo in občudujejo. To veselje in radost, ki ju starša 

kažeta otroku, je Kohut poimenoval »zrcaljenje«. Poteka na način pravljice Sneguljčica, kjer v 

našem primeru sedaj otrok namesto zrcala sprašuje starša (zrcalce): »Zrcalce, zrcalce na steni 

povej, kateri najlepši v deželi je tej?« Starši v realnosti ne morejo biti nenehno popolno 

ogledalo, vendar, če to zrcalce odgovarja večinoma pozitivno oziroma, če starši zagotavljajo 

zadostno zrcaljenje, bo njegova potreba po občudovanju zadovoljena. Na ta način otrok 

ponotranji to izkušnjo zrcaljenja in dobi možnost iti naprej. Tako otrok več ne išče potrditve, 

prav tako ne sprašuje več, saj on že ve sam pri sebi, da je čudovit. Ponotranji vedenje, da je 

všeč ljudem in okolici, ne glede na to, kako ga sprejema okolica in kakšno sporočilo prejme 

od njih. Ta zdrav občutek sebe in dobro samopodobo ima zakoreninjeno za vedno (Battelino, 

2012). 

Na razvoj samopodobe vpliva več dejavnikov. Fisher meni, da je zelo pomemben vpliv 

družine oziroma odnos do staršev do otroka, kako otroka sprejemajo, ga spoštujejo, imajo 

radi. Prav tako pomembno vlogo odigra šola, kjer otroka neposredno ocenjujejo. Pomemben 

dejavnik pri samopodobi je tudi telesni videz posameznika. Samopodoba je neke vrste 

predstava, ki jo ima vsak posameznik o samem sebi. Ta predstava je lahko delno zavestna, 

delno pa je navzoča v navideznem doživljanju samega sebe. Samemu človeku pomeni 

izhodišče za pomembne življenjske odločitve, za oblikovanje odnosov z drugimi osebami, za 

čustvovanje in tudi za doživljanje. Predvsem ga usmerja pri iskanju svojega mesta v odnosu 

do sveta. Tu niso izrisane le zunanje, vidne značilnosti, gre za vrednostno oceno samega sebe 

(Fisher in Ury, 1990). 

Kobal in drugi menijo, da je temeljno področje osebnosti samopodoba, ki se postopoma 

oblikuje od ranega otroštva pa dalje, obenem se nenehno spreminja in razvija skozi vse 

življenje. Samopodobo lahko opišemo tudi kot neko množico odnosov, ki jih vsak 

posameznik zavestno ali ne vzpostavlja do samega sebe. Gre za celoto lastnosti, stališč, 

sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, katerim pripisujemo naslednje značilnosti, in sicer 

posameznik jih v različnih situacijah pripisuje samemu sebi. Na tak način posameznik 

uravnava in usmerja svoje ravnanje. Povezani so z obstoječim vrednostnim sistemom 

posameznika in z vrednostnim sistemom okolja (Kobal in drugi, 2004). 

Sklepamo lahko, da sta ključ za uspeh na vseh življenjskih področjih, pozitivna samopodoba 

in samozaupanje. Če posameznik verjame sam vase in v svoje zmožnosti, se lažje spopade z 

zahtevnejšimi nalogami, jih obvladuje in jih razrešuje.  



37 
 

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

tako matere, kot tudi očeta otrok, sprejema različno. Otroštvo je verjetno za vsakogar izmed 

nas neponovljiv čas pridobivanja raznolikih in bogatih izkušenj. Vsako preživeto čustvo, tako 

strah, kot tudi veselje, ima korenine v našem otroštvu in je skoraj vedno povezano s tem, kako 

so se reševali družinski konflikti v družini, iz katere prihajamo. Ta model ravnanj, ki je bil 

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

Veljič meni, da vsi poznamo strah ob misli, da nas bodo ljudje, ki jih imamo radi, zapustili, 

zato ker bomo od njih nekaj zahtevali, se nanje razjezili. To je strah pred zavrnitvijo in izgubo 

ljubezni. Takim staršem, ki tako razmišljajo, primanjkuje samozavesti. Zato neradi postavljajo 

svojemu otroku pravila, ko pa jih že postavijo, pri tem niso dosledni in jih ne izvajajo, saj se 

bojijo, da bi z omejitvami ogrozili otrokovo ljubezen do sebe, menijo in upajo, da bodo otroci 

do njih čutili ljubezen in hvaležnost le, če se bodo zanje žrtvovali. Tako ravnanje pa vzbuja v 

otroku občutek lastne nemoči. Prav tako pridobljena spoznanja otroka begajo, saj čuti, da 

starši niso nič močnejši od njega in se nanje ne more zanesti. Taki starši so po navadi tudi 

neodločni - neradi povedo svoje mnenje in predloge, ker se bojijo nenaklonjenih reakcij. Prav 

tako je zanje značilna tudi pretirana radodarnost, ki pa jo izkazujejo z žrtvovanjem svojega 

časa in dajanjem daril. Svojemu otroku izpolnjujejo želje, še preden jih sam izreče, saj dobro 

poznajo potrebe vseh, razen svojih (Veljič, 2006). 

Nekateri starši so preveč popustljivi do svojih otrok in do otrokovih zahtev, kar pa ni v 

njihovo dobrobit. Veljič trdi, da če otroku postavimo določena pravila, ki se jih tudi sami 

popolnoma držimo, še ne pomeni, da bomo izgubili otrokovo ljubezen, seveda, če bodo ta 

pravila razumljiva in v otrokovo korist. Vsaka družina je, kakor neko mikrosocialno okolje, 

kjer se ustvarja družinska klima z večsmernimi vplivi med staršema in otrokom. Vsak izmed 

članov družine prispeva s svojim ravnanjem k večji odzivnosti in tudi večji uspešnosti 

medsebojnih odnosov. Vsak starš si želi, da bi njegov otrok zrastel v srečnega in uspešnega 

posameznika, zato je tu najpomembnejša starševska brezpogojna ljubezen. Vsak starš pa jo 

izkazuje drugače, v različnih odmerkih. Zelo pomembno je, kako starši ljubimo svoje otroke, 

saj so nekateri načini izkazovanja ljubezni slabi, ker lahko otroka celo ogrozijo. Pretirana, 

kakor tudi pogojna ljubezen, nista pravi ljubezni in otroku ne pomagata priti do točke 

samospoštovanja in neodvisnosti. Na tak način se ne ustvarjajo pogoji za razvoj odgovornega, 

srečnega otroka in pozneje odrasle osebe (Veljič, 2006). 

Da bodo starši lahko čim bolj vplivali na otrokovo vzgojo in njegovo samopodobo, morajo 

biti pri svojih zahtevah enotni. Starš ne sme izničevati zahteve drugega starša, saj otrok 

postane zbegan. Take neusklajene zahteve staršev otroku nudijo možnost, da premišljuje, kaj 
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se mu bolj izplača. Po navadi se začne podrejati manj zahtevnim dogovorom oziroma jih 

ignorira. Otrok se čuti močnejšega od tistih, ki ga z zahtevami omejujejo; postaja bolj 

zahteven, neposlušen in na videz pretirano samozavesten. V skrajnost gredo starši, ki 

pričakujejo popolno obnašanje otroka; pogosto temu sledi jeza in razočaranje, otroka pa 

neuspeh, saj ga hromi in zamaja njegovo samozavest in samospoštovanje. S partnerjem se 

morata dogovoriti o enotnih ciljih in s tem prihraniti otroku občutek negotovosti. Cilj starša, 

naj bo tudi cilj otroka, saj bo takrat, ko mu kaj uspe, ponosen in srečen, prav tako njegovo 

samospoštovanje ne bo prizadeto (Veljič, 2006). 

 

2.5.4 Starševska disciplina 

 

Beseda disciplina izhaja iz latinske besede »disciplina«, sestavljena je iz besede »disco«, kar 

pomeni učiti se ter beseda »disciplulus« ali učenec, ki pomeni učenje, znanje, vedo in stroko 

(Govekar – Okoliš, 2001). Disciplina je sistem pravil. Pomeni, da nekoga poskušamo naučiti, 

da se ravna po določenih pravilih. Disciplina se ne sme uveljavljati po prisilo, da otroka prisili 

v neko dejanje oziroma vedenje, pač pa je treba to razumeti kot vodilo otroku po katerem naj 

bi se učil za normalno delovanje v družbi (Woolfson, 2001).  

Če povzamemo, lahko razumemo, da pri uveljavljanju discipline ne sme iti za kaznovanje, saj 

v tem primeru izgubi smisel. Truditi se moramo otroka spodbujati k prevzemanju nadzora nad 

lastnim obnašanjem. Cilj discipliniranja je naučiti otroka, naj se obvladuje, da bo srečen in 

sprejet v okolju, kjer biva. Z disciplino otroka na nek način zaščitimo in naučimo, da ko 

odraste, prične sprejemati določene odgovornosti za svoja dejanja. 

Verjetno ga ni starša, ki si ne bi želel otroka, ki bi bil lepo vzgojen in bi se vi določenih 

situacijah vljudno vedel, nihče pa si ne želi, da bi njegov otrok bil razvajen, neposlušen, 

samosvoj, kajti vemo, da taki otroci hitreje zaidejo v težave oziroma nasprotujejo pravilom. 

Disciplinirana oseba se lažje vključi v družbo in okolje, ki jo obdaja, prav tako zna nadzirati 

svoje življenje in zdravo razvijati svoje čustveno življenje. Da bi se otrok naučil discipline, 

imajo tu največjo vlogo otrokovi starši, saj so oni model po katerem se otrok zgleduje in uči. 

Disciplina pomeni povezovanje otrokovega življenja z učenjem. Vsak starš naj bi svojega 

otroka spodbujal k razvijanju notranje discipline. Ko se otrok uči discipline, se s tem uči tudi, 

kako predati nadzor nastalim problemom (Coloroso 1996, str. 31 – 32). Otroku naj bi družina 

nudila varno gnezdo, kjer bodo deleži ljubezni, medsebojne naklonjenosti, razumevanja, 

podpore, pomoči. Izkušnje, katere otrok doživlja v svoji družini, so njegova popotnica za 
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življenje naprej (Pšunder, 2004). Obstajajo tudi take družine, v katerih starši enostavno ne 

zmorejo ali ne znajo ustrezno vzgajati in reševati konflikte. To so družine v katerih:   

 prihaja do nenehnih prepirov med staršema (prihaja do fizičnih in psihičnih zlorab, 

ločitve), 

 družine, v katerih vlada revščina, 

 je prevelika strogost staršev (postavljajo omejitve in pogosto strogo kaznujejo), 

 vlada preobremenjenost in prezaposlenost staršev s svojimi težavami, 

 so odnosi v družini porušeni (slaba komunikacija, otrok ne more izraziti svojih čustev) 

(Pšunder, 2004). 

Nasprotje tej družini je »dobra družina«, kjer vladajo ljubezen, pozornost in naklonjenost. 

Otroci izražajo svoje mnenje, čustva in potrebe skupaj s starši, s katerimi tudi komunicirajo. 

Na tak način se pri otroku razvija občutek lastne vrednosti, odgovornosti, konstruktivno 

reševanja konfliktov ter druge spretnosti, ki imajo veliko vlogo v vseh odnosih (Pšunder, 

2004). 

 

2.5.5 Postavljanje mej otroku 

 

Pri vzgoji otrok si starši velikokrat postavlj določena vprašanja, med katerim so tudi kako 

najti ravnotežje med razvajenostjo in strogostjo. Z namenom najti pravo mero med redom in 

disciplino, je potrebno  otroku postaviti jasne, trde in pravične meje, katerih se otrok mora 

zavedati, jih dobro poznati in jih tudi upoštevati. Za otroka so ključne in bistvenega pomena 

postavljene meje in imajo velik vpliv na oblikovanje avtoritete ter moči v družini. S tem, ko 

so otroku postavljene meje, starši pripomorejo k zmanjšanju nepravilnega in nezaželenega 

vedenja, pri tem pa je pomembno, da se jih vsi člani družine držijo.  

Bluestein pravi, da je otroku potrebno postaviti meje, saj če jih ne bi starši ali vzgojitelji 

postavljali, bi se kaj hitro zgubili in znašli v nepreglednem svetu prepuščeni samemu sebi. 

Postavljene meje so za otroka nekako zanimive, saj jih vsak dan poskuša prestaviti. Do 

prekoračitve določenih mej pride, ko želijo spoznati prostranstva onkraj že določenih meja 

(Uwe-Rogge v Bluestein 1998, str 15). Starš mora otroku jasno dati vedeti, kaj je prav in kaj 

ne. Ko so meje postavljene, se tudi otrok počuti varneje. Meje mora postaviti starš oziroma 

vzgojitelj, otroci pa jih s tem namenom preizkušajo. Postaviti meje otroku je težko opravilo, 

njihova obramba je še težja. S tem, ko mu postavimo določene meje, mu pomagamo, da se 

nauči na sprejemljiv način uveljavljati svoje interese in ideje, nauči se postaviti tudi sam zase. 
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Otroci potrebujejo meje, da bi se počutili varne in zaščitene s strani starša ali druge odrasle 

osebe. Po Bluesteinu poznamo osnovna načela pri postavljanju mej otroku, ki se glasijo: 

 Ko otroku postavljamo meje, ne pomeni, da ga s tem kaznujemo ali žalimo. 

 Določenem otrokovemu dejanju sledi za posledico prepoved, ki mora biti vnaprej 

domenjena, časovno omejena in se mora nanašati na dejanje, ne na osebo. 

 Besede, kot so: »Ne morem...« »Ne maram…« »Ne razumem…« starša ne sme zavesti 

usmiljenje do otroka, kajti tako se na dolgoročni rok ruši otrokova samozavest. 

 Nikoli se otroka ne sprašuje, zakaj je določeno dejanje storil. Prav tako izjav kot so: 

»To sem ti povedal/-a že stokrat,« otroci ne slišijo oziroma preslišijo. Vzrok ni važen. 

Pomembno je otroka naučiti, ga pripraviti do tega, da prevzame odgovornost za svoja 

dejanja in se uči iz lastnih napak. 

 Pravila in odločitve staršev naj vselej temeljijo na lastnih prepričanjih in vrednotah 

staršev. Starš ne sme biti samovoljen ali muhast diktator, kajti, če je pravilo 

nespremenljivo, ga tudi ni potrebno opravičevati ali dokazovati. 

 Otroci potrebujejo starše oziroma odrasle, ki ne postavljajo meja le njim ali drugim 

osebam, ampak tudi samim sebi, prav tako jih morajo upoštevati in biti svojim 

otrokom zgled. 

Kadar otrok ravna narobe ali z drugimi besedami povedano »prekorači meje«, se moramo 

vprašati zakaj je do tega prišlo. Kaj je bil prvotni namen otrokovega obnašanja. Če odgovor 

poznamo, je lažje in enostavneje rešiti nastali problem. Na grdo vedenje otrok vpliva več 

razlogov, in sicer želi s svojim dejanjem pritegniti pozornost, doseči moč, se nam maščevati 

ali doseči, da se jih pusti na miru (Bluestein, 1998). 

 

2.5.6 Družine z najstniki 

 

Obdobje najstništva je lahko pričetek težavnejšega obdobja tako za otroke, kot tudi za starše. 

Otrok se pričenja osamosvajati in graditi svojo identiteto, na kar prihaja do nestrinjanj s starši 

in s tem tudi do prepirov. Zaradi tega se večinoma čutijo osamljene, neljubljene, nesprejete, 

tako doma, kakor tudi v družbi. Je čas, ko se jim dogaja veliko stvari, pričnejo spoznavati 

sebe, svoje telo, prvič se zaljubijo, določene stvari jih hitro užalijo. Ob sebi, ne glede na to, da 

ne povedo oziroma ne pokažejo, nujno potrebujejo starše oziroma odraslo osebo, ki jih bo 

vodila in pokazala pravo pot.  
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Kristovič meni, da so mladostniki že v petnajstih letih iztrošeni, izmozgani in naveličani 

vsega. Veliko najstnikov je apatičnih in ne navdušenih za karkoli, v odnosih in pri ustvarjanju 

so melanholični. Hitro se naveličajo vsega. Utrujeni so nenehnega izpolnjevanja pričakovanj 

okolice. Pri tem čutijo preveliko breme, ko pa se znajdejo na robu svojih psihičnih moči, poči. 

Na nezaveden način se otrokom vceplja v njegovo notranjost, da mora vedno nekaj delati, in 

to dobro, celo najboljše, odlično, da bi bil sprejet, ljubljen, pohvaljen in varen. Za otroke je to 

breme preveliko. Zaradi tega mnogi zapadejo v eksistencialno krizo, krizo smisla ali v 

bivanjski vakuum1 (Kristovič,  2012). 

Juul  meni, da imajo starši večinoma  napačno predstavo o tem, kaj so najstniška leta. 

Mladostniki so v tem obdobju polni energije, razmišljajo zelo veliko in imajo nekakšen 

občutek za to, kaj je prav in ne. V tem obdobju se razvija njihova osebnost, saj želijo biti 

neodvisni od staršev, kar pa povzroča spore v družini. Nekatere otroke v tem obdobju 

spremljajo spremembe v obnašanju, kar se kaže predvsem v odnosu do staršev. Želijo se 

osamosvojiti, uveljaviti svojo voljo, postati neodvisni od mame in očeta, hkrati pa postanejo 

zelo dovzetni za okolico, velik vpliv imajo na njih predvsem prijatelji, družba, v katero se 

želijo vključiti. In prav ta leta naj bi bila za vso družino najbolj naporna (Jull, 2010). Z 

vzgojnimi prijemi se starši ne smejo začeti ukvarjati šele, ko je otrok star dvanajst let. Kakšna 

bo otrokova osebnost, značaj, pogled na svet, je v veliki meri odvisna od vzgoje staršev, saj 

mu oni prenašajo vrednote od rojstva dalje. To obdobje je obdobje, ki zagotovo postavi vsa 

pravila, ki so že vzpostavljena, na glavo. 

Jull, družinski terapevt, poudarja, da se pri petnajstih letih ne začenja s turbo vzgojo svojih 

otrok, če takrat starš ugotovi, da mu ni všeč, kakšno bitje je ustvarili. Starš naj se ne obnaša 

kot učitelj, naj ne išče pri njem samo slabih lastnosti. Zavedati se mora, da ni popolnega 

otroka, kakor tudi starša ne. Otroku je potrebno dati vedeti, da ima na svetu starša, ki resnično 

verjameta v njega (Jull, 2010).  

Pogosta napaka, ki jo starši počnejo  z mladostnikom je ta, da mu nenehno postavljajo 

vprašanja, na katera pa mu poskuša vprašanec smiselno odgovoriti. Pogovor naj se nikoli ne 

bi končal z zmago staršev, potrebno je govoriti iz srca. Nujna je osebna govorica, ki po 

mnenju Julla izraža občutja in misli, kar je posledično toplejše in iskrenejše. Da bi starši z 

najstnikom prišli do dialoga, v katerega vpletajo svoje preudarke, poglede in izkušnje, morajo 

biti odprti in pokazati zanimanje za to, kar se dogaja v otrokovem življenju (Jull, 2010). 

                                                 
1 Notranja življenjska praznina. 
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Juul pravi, da morajo biti pravila postavljena razumno, torej brez dvignjenega kazalca, 

nadzora in kazni, saj to lahko koristi tako skupnosti, kakor tudi posameznim družinskim 

članom. Velik pomen ima ton govora in način komunikacije, ki ga starš uporablja, saj to 

kasneje vpliva na najstnika in njegov odnos do pravil. Prav tako tudi popustljiva starševska 

vzgoja ne obrodi poznejše dobre komunikacije, zato je potrebno najti neko ravnotežje in ga 

ves čas ohranjati. Starš mora vedeti, da je vzgoja vzajemni učni proces, ki traja od prvega dne 

do obdobja odraslosti. Dialog, ki je enakovreden, po eni strani krepi osebno odgovornost 

otroka, po drugi strani pa se starši naučijo bolje upravljati svojo moč in vzpostavljati 

zaupanje. Ko star začuti, da ga otrok v jemlje resno, ni več tako pomembno ali imamo prav 

oziroma ali smo uveljavljali svojo voljo, kar velja tako za otroke, kot za starše. Tako se lahko 

izognejo nenehnemu boju za prevlado. Starš ne sme dvomiti, da bo izgubil moč nad svojimi 

otroki, glavni pomen ima to, da vse izhaja iz vzajemne ljubezni in skupnega hrepenenja po 

pripadanju družini (Jull, 2010). 

Večina teoretikov za to obdobje meni, da gre za obdobje iskanja identitete in krize identitete.  

Gre za zelo težavno obdobje mladostnika, ko ob sebi potrebuje starše oziroma odrasle osebe, 

ki mu bodo stale ob strani in ga popeljale na pravo pot. Potrebuje nasvete in pogovor glede 

vsega, kar ga utegne zanimati. Erikson je obdobje iskanja identitete označil kot zelo 

kompleksno obdobje, saj se mora mladostnik poleg identificiranja s starši, identificirati še s 

svojimi vrstniki, z lastno generacijo. Gre za zapleten proces, poln pretresov, temu sledi kriza 

identitete, ki je zelo pogost pojav (Erikson, 1976). Mladostnik si o sebi ne zgradi 

uravnotežene identitete, ampak si ne more priti na »čisto« o temu, zato pride do identitetne 

zmedenosti, ki pomeni, da mladostnik ni sposoben zrelega pogleda na lastno osebnost. V 

primeru, če posameznik te krize ne prebrodi, lahko rečemo, da se je razvoj ustavil. Mladostnik 

pride do točke v obdobju, ko se išče celo življenje. V primeru, ko se razvije občutek lastne 

identitete, se razvoj nadaljuje (Musek, 1982).  

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Iz teoretičnega dela vemo, da so pri vzgoji otrok ključnega pomena odnos med staršema, 

njuna komunikacija in njune vrednote. Prav tako je razvoj otroka odvisen od družine kot 

celote. Otrok je del družine, a ima svojo osebnost, razmišljanja, domišljijo, čustva, drugačne 
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osebnostne lastnosti, značilnosti, sposobnosti in potrebe. Počuti se varnega, ko ima 

postavljene meje, ki mu jih starša določata v enaki meri. Kljub temu, da se otrok določenim 

mejam upira, mu to pomaga, da spozna okvirje v katerih lahko živi in se počuti varnega. 

Otroci, ki poznajo pravila in jih tudi spoštujejo, se manjkrat neprimerno vedejo. Prav tako 

postavljene meje služijo temu, da bo otrok kasneje na sprejemljiv način znal uveljavljati svoje 

interese in ideje ter, da se bo znal postaviti sam zase. Problem nastopi takrat, ko sta partnerja 

pri določanju mej neskladna. V teoretičnem delu lahko zasledimo tudi problem pomanjkanja 

komunikacije med staršema. Pri tem se lahko pojavi neusklajenost staršev pri določanju mej, 

otrok pa to izkoristiti v svoj prid. Posledica tega je vzgoja otroka po dvojnih merilih.  

Izvedli smo raziskavo kvantitativnega tipa. Anonimni anketni vprašalnik vsebuje 22 vprašanj. 

Anketa je odprtega, zaprtega in delno odprtega tipa. V anketi so sodelovali osnovnošolci iz 

osnovne šole v Kopru, srednješolci iz srednje tehniške šole v Kopru in študentje pedagoške 

fakultete v Kopru. Starostni razpon anketirancev je bil od 10 do 25 let. Sodelovalo je 200 

anketirancev. Zbrane podatke sem analizirala, interpretirala, grafično predstavila in potrdila  

izpostavljene hipoteze. 

 

3.2 Namen in cilji raziskave 

 

Osnovni cilj raziskave je osvetliti povezanost odnosov med starši in kako povezanost vpliva 

na otroke in vzgojo otrok. Otrok potrebuje varnost, ljubezen, disciplino, svobodo. Rad gleda 

srečne in ljubeče starše, žalosten postane ob njunih prepirih in včasih se zaradi tega počuti 

kriv.  

Prvi cilj je ugotoviti ali se negativne posledice dejanj staršev, kot so fizično in/ali verbalno 

nasilje v družini, zasvojenost, prepiranje med staršema, katerih posledica so otrokovi strahovi 

pojavijo kasneje v njegovi mladosti in ali nanj vplivajo negativno. Strah je že sam po sebi 

negativno čustvo, ki je povezano z določenimi situacijami ali stvarmi. Otrok, ki raste v taki 

družini, bo trpel, ni pa nujno, da bo tak način življenja živel tudi z družino, ki si jo bo sam 

ustvaril. Prav tako želim ugotoviti, zakaj mladostnik postane kritičen do svojih staršev pri 

vstopanju v puberteto. V vsakem odnosu je pomembna komunikacija, zato otroku v puberteti 

moramo še bolj biti na razpolago, kakor do tedaj. Otrok potrebuje starše in pogovor, potrebuje 

nekoga, da ga razume. Naša osebnost in samopodoba ima velik vpliv pri odnosih in vzgoji, 

zato je ključnega pomena, da otroke vzgajamo v duhu ljubezni in samospoštovanja. 



44 
 

Z opravljeno raziskavo želim ugotoviti, kako posamezniki med 10. in 25. letom ocenjujejo 

svoj odnos s staršema, odnos in komunikacijo med staršema, kako vrednotijo ljubezen in 

čustva in kakšen bo odziv na določena vprašanja ankete.  

 

 

3.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

 Hipoteze 

H1: Ključnega pomena pri vzgoji otrok je odnos med staršema. 

H2: Za otrokov zdrav, celostni razvoj je potrebno, da je v središču družine partnerski odnos in 

ne otrok. 

 

 Raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali se doma veliko pogovarjate s starši? 

2. Ali se starša veliko pogovarjata med seboj? 

3. Ali imate občutek, da vas starša razumeta? 

4. Ali vaši starši uporabljajo sankcije, kakor eden izmed vzgojnih ukrepov? 

5. Kaj je za vas družinska vrednota? 

6. Ali imate veliko prijateljev? 

7. Ali se doma čutite ljubljene? 

8. Kako se počutite, ko se starša prepirata? 

9.         Ste bili priča kakršnikoli vrsti nasilja v družini? 

10.       Kako bi ocenili odnos vaših staršev (od 1 do 5, če upoštevate, da je 1 = zelo slabo, 5 = 

odlično)? 

11. Sta starša srečna in zadovoljna v njunem odnosu?  

12. Kako bi ocenili vašo družino kot celoto (ste srečna družina)? 

13. Kako bi ocenili samega sebe – ste samozavestna oseba? 

14. Se počutite kdaj osamljene in nerazumljene? 

15. Kako bi ocenili samega sebe – menite, da vam bo v življenju uspelo? 
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3.3.1 Metoda raziskovanja  

 

Za raziskavo sem uporabila kvantitativno metodologijo. Podatke sem zbrala s pomočjo 

anketnega vprašalnika z dvaindvajsetimi vprašanji odprtega, zaprtega in delno odprtega tipa. 

Anketa je bila prostovoljna in anonimna, razdeljena med anketirance na osnovni šoli, srednji 

šoli in fakulteti. 

 

3.3.2 Opis vzorca 

 

Ciljna skupina raziskave so bili osnovnošolci, srednješolci in študentje v Kopru starostne 

skupine od 10 do 25 let. V vzorec sem zajela 200 oseb oziroma naključno mladino omenjene 

starosti, s področja izobraževalnih ustanov v Kopru. V raziskavi je sodelovalo 83 moških in 

117 žensk. 

 

3.3.3 Raziskovalni instrument 

  

Za raziskovalni instrument sem uporabila anketni vprašalnik. Anketa je zasnovana tako, da 

vsebuje kratka, jedrnata in razumljiva vprašanja, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja 

obravnavane teme diplome, anketiranci so odgovarjali brez težav. Na začetku je sestavljen iz 

demografskega dela, nato sledijo sistemska vprašanja, vseh skupaj jih je 22. V anketi sem 

zajela odprti, zaprti in polodprti tip vprašanj. Anketni vprašalnik je bil anonimen. 

 

3.3.4 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov 

 

Na podlagi obdelane literature in že narejenih raziskav sem si postavila teoretična izhodišča 

za raziskavo. Poglobila sem se v obravnavano področje in na podlagi prejšnjih raziskav 

sestavila vprašalnik. Del vprašalnikov je bil odgovorjen naključno, preko Facebooka in 

Twitter-ja, del vprašalnikov pa sem razdelila v osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti v 

Kopru. Dobili smo odgovore 200 oseb. Anketiranje je potekalo 32 dni. Po pridobljenih 

odgovorih je sledila analizira in obdelava v računalniškem programu Excel, s pomočjo 

katerega sem naredila tudi grafični prikaz rezultatov in interpretacijo podatkov. Na podlagi 

rezultatov raziskave, podkrepljene z literaturo sem hipoteze potrdila. 
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4. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

 

4.1 Grafični prikaz rezultatov in ključne ugotovitve 

 

Tabela 4.1: Spolna struktura anketirancev 

Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

1 Moški 83 41,5% 42% 

2 Ženski 117 58,5% 100% 

Skupaj 200 100%  

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.1: Spolna struktura anketirancev 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

V anketnem vprašalniku je sodelovalo 200 mladostnikov, od tega je bil delež žensk 58,5% ali 

117 oseb ženskega spola, moških, ki so sodelovali pri anketiranju, je bilo 41,5%, ali 83 oseb. 

Večje sodelovanje pri anketiranju so pokazale ženske, kar je razvidno iz odstotkov udeležbe. 
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Tabela 4.2: Starostna skupina anketirancev 

Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

1 od 10 – 15 let 52 26% 26% 

2 16 – 20 let 60 30% 56% 

3 21 – 25 let 88 44% 100% 

Skupaj 200 100%  

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.2: Starostna skupina anketirancev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Na drugo vprašanje Starostna skupina je od starosti 10 – 15 let odgovorilo 52 oseb ali 26%, 

60 mladostnikov, ki je sodelovalo je bilo starih od 16 – 20 let, kar je 30%, zadnja starostna 

skupina je obsegala, kar največji odstotek, torej 44%, kar je 88 oseb. 
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Tabela 4.3 : Trenutni status anketirancev 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 Osnovnošolec 53 26,5% 

  2 Dijak 35 17,5% 

  3 Študent 37 18,5% 

  4 Brezposelni 24 12% 

  5 Zaposlen 42 21% 

  6 Samozaposlen 9 4,5% 

  Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.3: Trenutni status anketirancev 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Na tretje vprašanje o trenutnem statusu je odgovorilo 26,5% osnovnošolcev, kar je 53 oseb, 

35 ali 17,5% je bilo dijakov iz srednje šole, 18,5% ali 37 oseb je bilo študentov, 24 oseb je 

bilo brezposelnih, kar v procentih znaša 12%, zaposlenih je bilo 42 oseb ali 21%, 9 ali 4,5% je 

bilo samozaposlenih mladostnikov. 

 

Tabela 4.4: Ali se doma veliko pogovarjate s starši? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 72 36% 

2 Ne 26 13% 

3 Pogovarjam se večinoma z mamo 64 32% 

4 Pogovarjam se večinoma z očetom 15 7,5% 

5 Pogovarjam se večinoma z 

bratom/sestro 
23 11,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.4: Ali se doma veliko pogovarjate s starši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

36% je odgovorilo, da se doma pogovarjajo, kar nanese na 72 oseb. 26 oseb ali 13% je 

povedalo, da se doma ne pogovarjajo, 32% anketiranih se pogovarja večinoma z mamo, 7,5% 

z očetom, 11,5% pa z bratom ali sestro. 

Tabela 4.5: Ali se starša veliko pogovarjata med seboj? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 143 71,5% 

2 Ne 57 28,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.5: Po Ali se starša veliko pogovarjata med seboj? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Ugotovili smo da se v 71,5% v družinah starša pogovarjata, 28,5% pa je odgovorilo, da se 

starša doma ne pogovarjata, kar znese 57 oseb. 

 

Tabela 4.6: Glede česa se največkrat prepirate? 

Podvprašanja Navedbe 

 Frekvence % 

Glede denarja 77 20% 

Glede šole 68 18% 

Glede službe 76 20% 

Osebne zadeve 117 30% 

Druge zadeve 49 13% 

SKUPAJ 387 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.6: Glede česa se največkrat prepirate? 

DA; 71,5% 

NE; 28,5% 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Na vprašanje glede česa je največ prepirajo doma, je 117 oseb ali 58% odgovorilo, da se 

prepirajo zaradi osebnih zadev, glede denarja se jih prepira 38%, kar je 77 oseb, glede službe 

76 oseb, torej 37%, glede šole se jih prepira 33%, to je 68 oseb, za odgovor druge zadeve je 

odgovorilo 49 oseb ali 24%. 

 

 

Tabela 4.7: Ali imate občutek, da se vaša starša razumeta? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 64 32% 

2 Ne 35 17,5% 

3 Občasno 101 50,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 



52 
 

Slika 4.7: Ali imate občutek, da se vaša starša razumeta? 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Na sedmo vprašanje je z »Da« odgovorilo 32% mladostnikov, z »Ne« je odgovorilo 35 oseb 

ali 17,5% oseb, »občasno« je odgovorilo 50,5% mladostnikov ali 101 oseba. 

 

 

Tabela 4.8: Ali vam starša dovolita, da se o nekaterih stvareh odločate sami? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 67 33,5% 

2 Ne 13 6,5% 

3 Odvisno o katerih zadevah je govora 65 32,5% 

4 O zadevah, ki se tičejo mene odločam sam/-a 31 15,5% 

5 Ne glede na to, da mi dovolita samostojno 

odločanje, se rad/-a z njima posvetujem 
24 12% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.8: Ali vam starša dovolita, da se o nekaterih stvareh odločate sami? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

33,5% mladostnikov je odgovorilo, da jim starši dovolijo, da se o nekaterih zadevah odločajo 

sami, 6,5% je odgovorilo, da jim starši tega ne dovolijo, 32,5% mladostnikov ali 65 oseb se 

odloča, glede na to o kakšnih zadevah je govora. 15,5% mladih se o zadevah, ki se tičejo njih 

odločajo sami in 12% oseb se ne glede na dovoljenje staršev, posvetujejo z njimi. 

 

 

Tabela 4.9: Ali vaši starši uporabljajo sankcije, kakor enega izmed vzgojnih ukrepov? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 50 25% 

2 Ne 75 37,5% 

3 Odvisno od storjene napake 75 37,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.9: Ali vaši starši uporabljajo sankcije, kakor enega izmed vzgojnih 

ukrepov?

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

25% staršev v svoji vzgoji uporablja sankcije, kakor vzgojni ukrep, 37,5% staršev ne 

uporablja sankcij, 37,5% pa jih uporabi glede na storjeno napako. 

 

 

Tabela 4.10: Kaj je za vas družinska vrednota? 

Podvprašanja Navedbe 

 Frekvence % 

Denar 70 16% 

Ljubezen 118 26% 

Da me starši pustijo na miru 54 12% 

Medosebno razumevanje 108 24% 

Občutek varnosti 89 20% 

Drugo: 11 2% 

Skupaj 450 100 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.10: Kaj je za vas družinska vrednota? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Za 58% mladostnikov je kot vrednoto postavilo na prvo mesto ljubezen, 53% jih je na drugo 

mesto dalo medosebno razumevanje, z 44% sledi občutek varnosti, 34% oseb je odgovorilo 

denar, 5% pa se je odločilo za drugo; sreča = 8 oseb odgovorilo, svoboda pa 3 osebe. 

Tabela 4.11: Ali imate veliko prijateljev? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 131 65,5% 

2 Ne 69 34,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.11: Ali imate veliko prijateljev? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Na vprašanje o količini prijateljev je 131 ali 65,5% mladostnikov odgovorilo, da ima veliko 

prijateljev, malo prijateljev ima 34,5% ali 69 mladih. 

 

Tabela 4.12: Ali se doma čutite ljubljene? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 122 61% 

2 Ne 35 17,5% 

3 Čutim, da je za starša pomembnejši brat/sestra 43 21,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.12: Ali se doma čutite ljubljene? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

122 mladostnikov ali 61% je odgovorilo, da se doma čuti ljubljeno, 17,5% oseb se doma ne 

čuti ljubljeno, medtem, ko 21,5% ali 43 osebe čuti, da je za starše pomembnejši brat oziroma 

sestra. 

Tabela 4.13: Kako se počutite, ko se starša prepirata? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Prepirov ne slišim nikoli 30 15% 

2 Počutim se kriv/-a zaradi njunega 

prepiranja 
57 28,5% 

3 Ob takih trenutkih sem žalosten/-a 113 56,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.13: Kako se počutite, ko se starša prepirata? 

 

 

 

 

 

 

61% 

21,5% 

17,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Da 

Ne 

 Čutim ,  da je za 
starša pomembnejši 

brat/sestra 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

15% je podalo odgovor »Prepirov ne slišim nikoli«, 28,5% ali 57 oseb se počuti kriv/-a zaradi 

prepiranja staršev, 56,5% otrok pa je ob prepiranju staršev žalostnih. 

 

Tabela 4.14: Ste bili priča kakršnikoli vrsti nasilja v družini? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da, doma sem bil/-a priča fizičnemu nasilju 7 3,5% 

2 Da, doma sem bil/-a priča psihičnemu nasilju 37 18,5% 

3 Bil/-a sem priča fizičnemu in psihičnemu 

nasilju 
36 18% 

4 Ne 71 35,5% 

5 Ne želim o tem govoriti 49 24,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.14: Ste bili priča kakršnikoli vrsti nasilja v družini? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

3,5% anketiranih je bilo priča fizičnemu nasilju doma, 18,5% je doma utrpelo psihično 

naselje, prav tako je 18% vprašanih utrpelo tako fizično, kakor psihično nasilje doma, 35,5% 

ni bilo priča nikakršnemu nasilju doma, 24,5% pa o temu ni želelo govoriti. 

 

 

Tabela 4.15: Kako bi ocenili odnos vaših staršev (od 1 do 5; če upoštevate, da je 1 = zelo 

slabo, 5 = odlično)? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 9 4,5% 

2 26 13% 

3 75 37,5% 

4 69 34,5% 

5 21 10,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.15: Kako bi ocenili odnos vaših staršev (od 1 do 5; če upoštevate, da je 1 = zelo slabo, 

5 = odlično)? 
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Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

4,5% je podalo odgovor »1«, 13% je odgovorilo »2«, 37,5% je povedalo, da odnos med 

staršema ocenjujejo s »3«, medtem, ko 34,5% odnos staršev ocenjuje z oceno »4« in 10,5% 

pa ocenjuje s »5«. 

 

Tabela 4.16: Ali sta starša srečna in zadovoljna v njunem odnosu? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 (Da) 149 74,5% 

2 (Ne) 51 25,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

Slika 4.16: Ali sta starša srečna in zadovoljna v njunem odnosu?  

 

 

 

 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Na vprašanje »Ali sta starša srečna in zadovoljna v njunem odnosu« je 74,5% anketiranih 

odgovorilo z »Da«, 25,5% pa je odgovorilo z »Ne«. 

 

Tabela 4.17: Kako bi ocenili vašo družino kot celoto (ste srečna družina)? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 99 49,5% 

2 Ne 14 7% 

3 Občasno 81 40,5% 

4 Ne želim odgovoriti 6 3% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

 

Slika 4.17: Kako bi ocenili vašo družino kot celoto (ste srečna družina)? 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

99 oseb ali 49,5% ocenjuje svojo družino kot srečno, 7% navaja, da niso srečna družina, 

40,5% ali 81 oseb je podalo, da so srečni občasno in 3% anketiranih ni želelo odgovoriti. 
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Tabela 4.18: Kako bi ocenili samega sebe – ste samozavestna oseba? 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.18: Kako bi ocenili samega sebe – ste samozavestna oseba? 

 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 134 67% 

2 Ne 66 33% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

67% ali 134 mladostnikov je odgovorilo, da so samozavestna oseba, medtem, ko je 33% 

odgovorilo, da niso samozavestna oseba.  

 

Tabela 4.19: Se počutite kdaj osamljene in nerazumljene? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da, velikokrat 56 28% 

2 Ne 33 16,5% 

3 Občasno 111 55,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.19: Se počutite kdaj osamljene in nerazumljene? 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

28% oseb se velikokrat počuti osamljeno in nerazumljeno, 16,5% se ne počuti tako, 55,5% pa 

se počuti občasno osamljeno in nerazumljeno.  

 

Tabela 4.20: Se počutite kdaj zdolgočaseno in notranje prazno? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da, velikokrat 44 22% 

2 Ne 39 19,5% 

3 Občasno 117 58,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.20: Se počutite kdaj zdolgočaseno in notranje prazno? 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

22% ali 44 oseb se velikokrat počuti zdolgočaseno in notranje prazno, 19,5% ali 39 

anketiranca se tako ne počuti, 117 oseb ali 58,5% udeležencev se občasno počuti 

zdolgočaseno in notranje prazno.  

 

Tabela 4.21: Kako bi ocenili samega sebe - mislite, da vam bo v življenju uspelo? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 82 41% 

2 Ne 8 4% 

3 Upam na to, da mi bo uspelo 110 55% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.21: Kako bi ocenili samega sebe - mislite, da vam bo v življenju uspelo? 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

41% ali 82 anketirancev je mnenja, da mu bo v življenju uspelo, 4% udeležencev meni, da jim 

ne bo v življenju uspelo, kar 55% ali 110 oseb pa upa na to, da jim bo v življenju uspelo.  

 

Tabela 4.22: Ali vam je povsem jasno, kaj želite v življenju početi? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Da 86 43% 

2 Ne 31 15,5% 

3 V dvomih sem občasno 83 41,5% 

Skupaj 200 100% 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 
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Slika 4.22: Ali vam je povsem jasno, kaj želite v življenju početi? 

 

Vir: Hadžimuratović, lastna anketa (2014). 

 

43% udeleženih anketirancev ve, kaj želi v življenju početi, 15,5% ne zna, 41,5% je v dvomih 

glede tega. 

 

4.2 Interpretacija rezultatov 

 

Po pridobljenih podatkih našega anketnega vprašalnika lahko ugotovimo, da je bilo večina 

anketiranih ženskega spola. Na vprašanje »Ali se doma veliko pogovarjate s starši?« je velika 

večina odgovorila z da, velika večina pa se pogovarja najraje z mamo. Sklepamo lahko tudi 

po tem, ker je v vprašalniku sodelovalo večje število oseb ženskega spola, za katere je 

značilno, da se rade pogovarjajo. Tak odgovor je bil pričakovan, saj je za mamo značilno, da 

nam bo poleg svoje nežnosti, ljubezni, skrbnosti nudila tudi možnost dolgih pogovorov o 

vsemu. V anketnem vprašalniku gre za odgovore mladostnikov, ki so v dobi odraščanja in 

potrebujejo komunikacijo in nasvete. Za pogovor se najraje obrnejo na mamo, verjetno zato, 

ker so si kot ženske v nekaterih pogledih enake, pa tudi zato, ker mama vse zna.   

Sledi vprašanje »Ali se starša veliko pogovarjata med seboj?«, kjer pridemo do relativno 

visokih pritrdilnih odgovorov, saj anketiranci odgovarjajo, da se starša veliko pogovarjata 

med seboj, kar je za današnji čas, več kot zadovoljivo, da ne glede na vse, najdeta čas tudi za 

medsebojno komunikacijo, glede na tempo življenja, ki ga živimo, prezaposlenost staršev in 

drugih dejavnikov. Po predelani teorijo vemo, da je dobra komunikacija bistvena za zdrav 

odnos med partnerjema. Obstaja verjetnost, da so anketiranci na to vprašanje odgovarjali 

neresnično, oziroma tako, kot bi oni želeli, da bi bilo, idealno. Glede na raziskave opravljene 

tudi poprej vemo, da temu ni tako. 
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V vsakem odnosu občasno prihaja tudi do nestrinjanja, konfliktov, izmenjave različnih mnenj, 

kar je normalno v vsakem odnosu. Zato na vprašanje »Glede česa se največkrat prepirate«? jih 

največ odgovori osebne zadeve, temu sledi denar, kar je glede na današnji čas in krizo v svetu 

skoraj že vsakdanji odgovor. Glede na odgovor lahko sklepamo, da se zgubljajo vrednote 

družine, saj denar naj ne bi bil na vrhu lestvice vrednot, pa vendar prihaja do konfliktov zaradi 

materialnih dobrin. Prepirajo se tudi v veliki večini zaradi šole, bodisi zaradi ocen, namernega 

izostanka od pouka, neprimernega vedenja. Menimo, da tu veliko vlogo odigra vzgoja, saj je 

velikokrat slišati, kako starši rešujejo domače naloge svojih otrok, torej namesto njih 

opravljajo naloge, katere bi morali opravljati otroci sami, se tako naučiti samostojnosti, 

odgovornosti in drugih pozitivnih lastnosti. 

Na sedmo vprašanje »Ali imate občutek, da vas starša razumeta?« je velika večina 

mladostnikov odgovorilo »občasno«, kar lahko potrdimo s trditvijo, da je mladostništvo 

težavno obdobje, saj gre za obdobje, ko se mladostniki v večini primerov ne čutijo sprejete s 

strani staršev in družbe.  Mladostništvo je čas, ko so otroci bolj občutljivi, še posebej, kadar 

gre za odnos s staršema oziroma odnos staršev do njih. V tem času se otrok poskuša 

osamosvojiti in biti neodvisen od staršev, čeprav jih takrat najbolj potrebuje. Po navadi se 

takrat otrok prične vesti uporniško in kljubovalno, okolico pa presoja na kritičen način. Na ta 

način preizkuša tudi meje staršev, zato velikokrat prihaja do prepirov in trenj med 

mladostnikom in staršem. Starši naj bi bili sposobni voditi otroka skozi svet, prav tako, naj bi 

jim pomagali pri čustvenem in razumskem razvoju. Otrok sam pri sebi pričakuje, da bo vsak 

starš mu pomagal predelati izbruhe čustev, še posebej jezo, bes in različne frustracije. Na tak 

način otrok lažje dojema in razume svet, nauči se sprejemati čustva in jih ponotranjiti. Če to 

vprašanje povežemo z vprašanjem »Ali se počutite zdolgočaseni in notranje prazni?« pridemo 

do odgovorov, ki so dokaj vzporedni s prejšnjim vprašanjem, saj mladostniki se večinoma 

počutijo zdolgočasene in notranje prazne, na kar lahko vpliva njihov odnos s starši. Glede na 

to, da sem ugotovila, da prihaja do medsebojnega nerazumevanja, do konfliktov in občutka 

nesprejemanja, se posledično čutijo tudi notranje prazni in zato tudi zdolgočaseni.  

Temu sledi vprašanje »Ali vam starša dovolita, da se o nekaterih stvareh odločite sami?«, kjer 

večinoma starši mladostnikom dovoljujejo, da se sami odločajo o nekaterih zadevah. Tudi ta 

odgovor je bil pričakovan, saj lahko bi rekli, da v današnjem modernejšem času prevladuje 

permisivna vzgoja, kjer je otrok v igri malega diktatorja in je nadrejen staršu. Odločitve 

sprejema o vsemu sam, ne glede na njegovo starost in nesposobnost odločanja. Tak način mu 

dovoljujejo starši, zato, da bi jih njihov otrok imel raje, s tem pa mu ne koristijo, temveč 

škodijo, saj je tak način odločanja sprejemljiv le do neke mere in le znotraj družine. Posledice 
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samostojnega odločanja pri samemu otroku prinaša predvsem negativne posledice, saj je otrok 

prepuščen samemu sebi, kljub temu, da temu ni dorasel. Odloči se lahko nepravilno, oziroma 

mu družba ne dovoljuje določene odločitve. Ko otrok izstopi iz kroga družine, ga okolje kot 

takega ne sprejme.  

Pri devetem vprašanju o vzgojnih ukrepih je veliko mladostnikov odgovorilo, da njihovi starši 

večinoma ne uporabljajo nikakršnih sankcij ob storjenih napakah ali pa jih uporabijo v milejši 

obliki. Glede na storjeno napako je prav tako primerno za permisivno vrsto vzgoje, saj starši 

se v veliki večini bojijo lastnemu otroku ob storjeni namerni ali nenamerni nepravilnosti 

dodeliti kazen ali sankcijo za storjeno dejanje. To lahko razložimo s tem, da danes starševska 

disciplina popušča, starši otrokom ne določajo mej, katere pa so nujno potrebne, da se bo 

otrok počutil varnega. Na tak način otroku ne pokažemo, da ga imamo radi, ampak ga 

prikrajšamo za pomembne izkušnje, brez katerih v življenju ne bo mogel shajati. Da lažje 

razumemo, lahko povemo, da tu gre za nek način, da starš otroku dovoli biti »prost«, kar 

pomeni, da je brez vsakršnih omejitev, brez zavor in s tem predvsem brez odgovornosti. Z 

drugimi besedami to pomeni, da mladostnik lahko dela kar hoče, živi življenje brez pravil. 

Posledično se lahko zgodi, da ima otrok starša v oblasti. Tak način vzgajanja brez vsakršnega 

nadzora, omejitev, kazni, je način pri katerem otroka razvajamo. 

Sledi vprašanje »Kaj je za vas družinska vrednota?«, kjer anketiranci različnih starosti in 

spola odgovarjajo v veliki večini ljubezen. Po tem sklepamo, da je ljubezen pomembna 

vsakemu posamezniku, po njej vsi hrepenimo, prav tako pomeni, da je veliko staršem uspelo 

privzgojiti otrokom prave vrednote oziroma dopuščamo možnost, da so mladostniki tudi na to 

vprašanje odgovarjali na način, kot bi si oni želeli, da bi bilo. Vemo, da so starši tiste osebe in 

s tem tudi lastna družina tisto mesto, kjer se čutimo najbolj ljubljene, sprejete in varne. 

Brezpogojna ljubezen staršev je otroku zelo pomembna, saj mu pomaga pri osebnostni rasti in 

njegovemu razvoju. Na drugo mesto so postavili medosebno razumevanje, temu je sledil 

odgovor občutek varnosti. Sklepamo, da ne glede na obdobje mladostništva, pri kateremu je 

značilno nerazumevanje s starši, je mladostniku vseeno zelo pomembno razumevanje med 

njimi, kar pa verjetno ne znajo pokazati. Pomembno jim je, da se s starši razumejo in prav 

tako, da se starša med seboj razumeta. Potrebujejo določen občutek varnost, čeprav navzven 

kažejo, kot da se znajo sami varovati. Kljub temu, da gre za mladostnike v odraščajoči dobi, 

potrebujejo meje, ki jim jih določijo starši, da bi se v okviru teh počutili varnejše. 

Naslednje vprašanje »Ali imate veliko prijateljev?« pod številko enajst smo združili z 

odgovori iz vprašanja dvanajst »Ali se čutite ljubljene?«, ki pravi, da se 61% anketiranih 

doma čuti ljubljeno. Mladostniki imajo po večini veliko prijateljev, oziroma tako le pravijo, 
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saj vemo, da spletno prijateljstvo oziroma prijateljevanje preko različnih spletnih strani ni 

stvarno. Po podanih odgovorih bi lahko rekli, da se čutijo sprejete v družbo, torej so kar se da 

zadovoljni tudi v domačem okolju, saj se čutijo ljubljene s strani staršev, kar je presenetljivo, 

kajti nismo pričakovali takega odgovora, saj imajo mladostniki v obdobju odraščanja 

drugačen pogled na okolje okoli sebe in se večinoma čutijo nesprejete in nerazumljene s strani 

staršev. Pri navedenih vprašanjih dopuščamo možnost neresničnih odgovorov, saj obstaja 

verjetnost, da je mladostnik odgovarjal na vprašanja, tako kot bi on sam želel, da bi bilo. 

Rezultati trinajstega vprašanja »Kako se počutite, ko se starša prepirata?« so razumljivi in 

pričakovani, kar več kot polovica je odgovorilo, da se počuti žalostno ob prepirih staršev, 

medtem, ko je manj kot tretjina odgovorila, da se počutijo krivi ob starševskih prepirih, 15% 

navede, da prepirov ne sliši. Verjetno ni osebe, ki bi uživala ob prepiru, še posebej, kadar gre 

za lastne starše. Pri tem starši pozabljajo, da otrok naj ne bi bil prisoten njunim konfliktom, 

kajti prepiri lahko negativno vplivajo na otroka. Mlajši otroci se ob temu počutijo krive, saj 

mislijo, da so povod prepira oni sami. Za mladostnike to ne velja v večini. Danes v sodobnem 

svetu vemo, da starši s težavo najdejo čas za komunikacijo s svojimi otroci in tudi s svojim 

partnerjem. Ne glede na konflikte, ki se odvijajo vpričo otrok, so mladostniki pri naslednjem 

vprašanju o nasilju doma odgovarjali pozitivno, saj jih je veliko odgovorilo, da niso bili priča 

nasilju doma. Po opravljenih tovrstnih raziskavah vemo, da otroci prepire med starši in vpitje 

odraslih dojemajo bolj stresno, zato obstaja možnost, da se bo otrok prav tako vedel v njegovi 

prihodnosti, ni pa nujno. 

Petnajsto vprašanje »Kako bi ocenili odnos staršev?« je bil za pričakovati, saj je 10% 

anketiranih odgovorilo z oceno pet, 34% jih je podalo oceno štiri, 38% je odgovorilo z oceno 

tri, 13% z dve in 4% z ena. Tak odgovor smo pričakovali glede na podatke iz sedmega in 

osmega vprašanja, kjer zvemo, da se starša veliko pogovarjata. Sklepamo in tudi vemo, da je 

za dober srečen odnos bistvena dobra komunikacija. Zato sta starša srečna v zakonu in ker sta 

srečna starša, to kažeta tudi navzven, kar vidijo njihovi otroci, ki jih posnemajo in sklepamo 

glede na to, da veljajo za srečno družino, kar je tudi razvidno iz grafa številka sedemnajst, ki 

prikazuje velik odstotek srečnih družin oziroma staršev, s kar 75% odgovori z »DA« so srečna 

družina. Vzgoja bo uspešna, če bosta tudi partnerja med seboj usklajena ter se bosta trudila 

biti najprej partnerja, ki bosta zadovoljevala lastne potrebe in potrebe partnerja. Pozitivna 

komunikacija med staršema in njun odnos je za otroka kakor zrcalo.  

Sreča v družini, ljubezen med staršema, ki se prenese tudi na otroka, se tudi na njemu odraža, 

saj starša, ki sta srečna, izžarevata drugačno energijo, kakor nesrečna starša. Zadovoljna in 

izpopolnjena starša vzgojita otroka, ki ima zdravo osebnost in se čuti samozavestnega. Kar 



70 
 

49% anketirancev je odgovorilo, da so srečna družina. Na nek način sem tak odgovor 

pričakovala glede na prejšnje pozitivne odgovore o srečnem starševstvu in srečni družini. Po 

drugi strani pa nisem pričakovala takega odgovora, saj sem bila prepričana, da je veliko 

nesamozavestnih mladostnikov, glede na današnji čas, ko vsi težijo k popolnosti. Potrdim 

lahko drugo hipotezo, ki se glasi »za otrokov zdrav, celostni razvoj je potrebno da je v 

središču družine partnerski odnos in ne otrok«, saj otrok ne sme biti središče partnerskega 

odnosa. Temelj vsake družine je odnos. Otrok se rodi v določeno čustveno vzdušje, kjer že 

poteka odnos med partnerjema, v našem primeru med staršema, zato je za otroka zelo 

pomembno, kakšno je to vzdušje. Otrok se razvija počasi in živi v tesni povezanosti in 

odvisnosti od odnosov. V kako intenziven razvoj, globoko in široko obzorje bo otrok 

»razmahnil«, bodo narekovali odnosi, ki ga bodo spremljali. Partnerja se ne smeta 

zapostavljati zaradi otrok, saj sta bila najprej partnerja, preden sta postala starša. Da bo otrok 

čutil ljubezen, se morata najprej ljubiti starša. Njun partnerski odnos je ravno tisto od koder 

črpata moči za starševstvo. Če njune partnerske potrebe niso zadovoljene bosta težko nudila 

svojo brezpogojno ljubezen svojemu otroku, lahko se tudi zgodi da ta »čustveni primanjkljaj« 

iščeta pri otroku. Veliko je staršev, ki enostavno bežijo v vlogo mame in očeta, le zato, da bi 

se izognili konfliktom in bi stabilizirali svoj odnos. Kljub temu je odnos med partnerjema zelo 

pomemben, saj otroku je najpomembnejše, da starši zanj predstavljajo avtoriteto, zgled in 

ideal ter da mu izražata brezpogojno ljubezen, to pomeni, da zadovoljita temeljne otrokove 

potrebe po varnosti, sprejetosti in skrbi. Kljub dobljenim odgovorom dvomimo o resničnosti 

dobljenih rezultatov pri tem vprašanju, saj obstaja možnost, da je bilo izraženo mnenje tako, 

kot si sami želijo, po svoje so odnos v družini idealizirali. 

Kljub visoki samozavesti je veliko mladostnikov, ki se čutijo nerazumljene, osamljene, 

občasno zdolgočasene in notranje prazne, kar je verjetno posledica pubertetnega obdobja, za 

katerega je značilno tako stanje. Taki odgovori so ne pričakovani glede na stopnjo 

samozavestnih mladostnikov izmed naših anketirancev. Tem odgovorom so primerni 

naslednji odgovori, kjer vidimo, da je veliko mladostnikov, ki živi v upanju, da mu bo v 

življenju uspelo, glede na to, da so prepričani, kaj želijo v življenju početi. Razumeti moramo, 

da je največje število anketirancev bilo osnovnošolcev, na kar lahko sklepamo, da zaradi 

njihove starosti še zmeraj niso povsem prepričani kaj želijo početi in ali jim bo to uspelo. Ker 

so še v dobi odraščanja obstaja velika možnost, da jim želeno tudi uspe.  

Sama vzgoja je lahko zelo kompleksna, če se je ne izvaja pravilno. Kot vsakemu 

posamezniku, je tudi otroku potrebna komunikacija, tako verbalna, kakor tudi neverbalna, da 

otrok občuti, da je poslušan in razumljen. S pravilnim načinom komuniciranja, lahko pride do 
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drastičnih sprememb v odnosu, tako pri odraslih, med partnerjema, kot tudi v komunikaciji in 

odnosu otrok-starš. Glede na opravljeno raziskavo lahko rečem, da je veliko takih družin v 

katerih se veliko pogovarjajo med seboj. Prav tako je veliko staršev, ki ima med seboj dobro 

komunikacijo, kar prenesejo tudi na lastne otroke.  

Odnos ni vedno popoln, saj prihaja tudi do konfliktov in izražanja lastnih mnenj, kar je 

povsem normalno. Na tak način posamezniki določajo svoja stališča. Temu lahko sledi tudi 

prepir, glede osebnih zadev, glede denarja, službe oziroma drugih zadev. Uspešno reševanje 

konfliktov vodi do boljših odnosov in medsebojnega razumevanja.  

Iz ankete je razvidno, da je obdobje mladostništva lahko zelo težavno in stresno tako za starša, 

kot za samega mladostnika. Je obdobje, ko se ne čutijo dovolj razumljene s strani staršev. 

Kljub vzgoji, ki se je prenašala iz generacije v generacijo, so nekateri starši obdržali trdo 

vzgojo, vendar ne glede na to, je veliko staršev takih, ko svojim otrokom dopuščajo možnost 

samoodločanja. Po pričevanju staršev lahko rečem, da tega v preteklosti skoraj ni bilo, saj 

otrok ni bil oseba, ki bi lahko samostojno odločala o določenih zadevah. Kot so povedali 

starši, tako je moralo biti, otroci so odločitev spoštovali, brez oporekanja. Če ni bilo tako, so 

sledile sankcije, ki pa jo danes izvajajo glede na velikost storjene napake ali pa sploh ne.  

 

4.3 Preverjanje hipotez  

 

H1: Ključnega pomena pri vzgoji otrok je odnos med staršema. 

To hipotezo lahko potrdimo, saj smo z izdelano raziskavo prišli do zaključkov, ki potrjujejo 

da je za vzgojo otroka pomemben dober starševski odnos. Vzgoja otroka bo najboljša, če 

bosta starša pri temu kar se da usklajena. Če se starša dopolnjujeta in ljubita, bo to otrok tudi 

opazil. Njuna pozitivna komunikacija in njun odnos je za otroka kakor zrcalo. Brezpogojni 

odnosi s strani staršev pomagajo otroku pri oblikovanju temeljev za kasnejše življenje in 

vzpostavljanje odnosov v okolju (Gostečnik in drugi, v Bervar Sternad 2012, str. 9). Odnos 

med staršema, njuno reševanje konfliktov, izkazovanje ljubezni, nežnosti, skrbnosti, način 

komuniciranja, čustvovanja ter moralnega razsojanja otroci hitro ponotranjijo. Glede na to 

sklepamo, da so straši najpomembnejše osebe v otrokovem življenju oziroma zgodnjem 

otroštvu, saj so od njih odvisni (Hendrix in Hunt, 2006). To hipotezo lahko predvsem 

potrdimo s šestnajstim vprašanjem, ki se glasi »Ali sta starša srečna v njunem odnosu?«, kjer 

je kar 75% anketiranih odgovorilo pritrdilno ter s sedemnajstim vprašanjem »Ali menite, da 

ste srečna družina?«, pri katerem je velika večina 49% odgovorilo z »da« oziroma 40% z 

»občasno«. Kljub verjetnosti, da so podani odgovori neresnični, oziroma, da so mladostniki 
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odgovarjali tako kot bi želeli, da bi bilo, je otrok oziroma mladostnik srečnejši in 

zadovoljnejši v ljubečem, zdravem starševskem odnosu. 

H2: Za otrokov zdrav, celostni razvoj je potrebno da je v središču družine partnerski odnos in 

ne otrok. 

Tudi to hipotezo lahko potrdimo v celoti, saj otrok ne sme biti središče partnerskega odnosa. 

Partnerja se ne smeta zapostavljati zaradi otrok, saj sta bila najprej partnerja, preden sta 

postala starša. Rado se omenja, kako je prihod otroka v partnerski odnos pomemben mejnik, 

kar na nek način pomeni tudi preizkušanje partnerskega odnosa. Johnson  trdi, da se v 

partnerskem odnosu velikokrat sreča povezuje z otroki in sanjami o lastni družini. Vemo, da 

otroci prinašajo veliko veselje, hkrati pa lahko povzročajo tudi bolečine in stiske. Johnson 

omenja pojav, ki ga poimenuje »paradoks sanj o družini«. Partnerski odnos ne bo srečen 

zaradi starševstva, temveč zaradi skupnih sanj o otrocih med partnerjema (Johnson 1994, str. 

111). Da pa bo otrok čutil ljubezen, se morata najprej ljubiti starša. Le starša, ki sta usklajena 

in si nudita brezpogojno ljubezen, lahko vzgajata svojega otroka v zdravo osebnost. To trditev 

lahko podkrepimo še z relevantno literaturo, v kateri koalicijo staršev imenuje kakor enotnost 

in povezanost med starši, ki je nujno potrebna za zdrav otrokov razvoj. Starša medsebojno 

sodelujeta, se dogovarjata, podpirata in dopolnjujeta, v tem odnosu obstaja demokracija, 

spoštovanje drug drugega, ni pa mesta za tekmovalnosti za otrokovo naklonjenost (Vogrinčič 

Čačinovič, 1998). 

Otroku je zelo pomembno, da se starša med seboj veliko pogovarjata, saj kot vse drugo tudi to 

otroci kaj hitro prevzamejo od staršev, to je razvidno v petem vprašanju »Ali se starša 

pogovarjata med seboj?«, kjer jih kar 72% odgovori z »da«. Prav tako lahko to hipotezo 

potrdimo s petnajstim vprašanjem, v katerem mladostniki ocenjujejo odnos med staršema. 

Oceno 5 označi 10% sodelujočih v raziskavi, oceno 4 dodeli kar 34%, oceno 3 pa 38%, za kar 

lahko rečemo, da je relativno v redu, seveda, če gre za resnično podane rezultate s strani 

anketirancev pri izdelani raziskavi. Pomembno je, da si starša vzameta čas drug za drugega ter 

si nenehno nudita čustveno in moralno podporo, kar pomeni, da si medsebojno izražata 

ljubezen, skrb, zaupanje, razumevanje, pomagata si pri hišnih opravilih ter svetovanje. To 

hipotezo lahko tudi povežemo z odgovori na vprašanje »Ali sta starša srečna in zadovoljna v 

njunem odnosu?«, na katero so anketiranci odgovorili naslednje: 75% partnerjev je srečnih v 

njunem odnosu, medtem, ko 25% trdi, da niso srečni v partnerskem odnosu.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

 

Rezultati ankete prikazujejo, da ima odnos med partnerjema pomembno vlogo pri vzgoji 

otroka. Bolj, ko si bosta starša izkazovala ljubezen in se medsebojno razumela ter 

dopolnjevala, tem bolj bodo otroci srečni in zadovoljni, saj bodo čutili, da so ljubljeni, prav 

tako bodo otroci vzeli svoje starše za zgled, kar bo vodilo v njihovo nadaljnje življenje. 

Otroku bo v družini najbolj ugodno, če bo živel v duhu ljubezni in razumevanja. Tisti otroci, 

katerim te vrednote niso blizu, prenašajo negativne izkušnje v zunanji svet, zato se jim le-ta 

zdi hladen, poln nezaupanja in ogroženosti.  

Sama vzgoja je lahko zelo kompleksna, če se je ne izvaja dosledno. Kot vsakemu 

posamezniku, je tudi otroku potrebna komunikacija, tako verbalna, kakor tudi neverbalna, da 

otrok občuti, da je poslušan in razumljen. S pravilnim načinom komuniciranja lahko pride do 

drastičnih sprememb v odnosu, tako pri odraslih, med partnerjema, kot tudi v komunikaciji in 

odnosu otrok – starš. Glede na opravljeno raziskavo lahko rečem, da je veliko takih družin, v 

katerih se veliko pogovarjajo med seboj. Prav tako je veliko staršev, ki imajo med seboj dobro 

komunikacijo, kar prenesejo tudi na lastne otroke. Seveda to velja v primeru pozitivnih 

odgovorov, ki so visoko nad pričakovanimi, v takem primeru se pojavi vprašanje avtentičnih 

odgovorov. Obstaja možnost, da anketiranci podajajo odgovore v smislu »kako bi naj bilo« in 

ne »kako dejansko je«. 

Odnos ni vedno popoln, saj prihaja tudi do konfliktov in izražanja lastnih mnenj, kar je 

povsem normalno. Na tak način posamezniki izražajo svoja stališča. Temu lahko sledi tudi 

prepir, glede osebnih zadev, glede denarja, službe oziroma drugih zadev. Uspešno reševanje 

konfliktov vodi do boljših odnosov in medsebojnega razumevanja.  

Starši izkazujejo ljubezen svojim otrokom, da bi se čutili ljubljene, kljub nesoglasjem in 

občasnim konfliktom se mladostniki večinoma čutijo ljubljene. Poleg prepirov med otroci in 

starši, se spreta lahko tudi starša, v teh primerih, ko otrok sliši prepir je žalosten ali se čuti 

krivega za nastali konflikt. Starša bi se lahko ob otrocih zadržala in reševala svoje težave na 

samem, saj so otroci večinoma tisti, ki trpijo ob poslušanju prepirov in gledanju možnega 

nasilja med staršema. To sta osebi, ki bi morali biti za zgled svojemu otroku.  

Glede na okoliščine, katere otroci spremljajo ob svojih starših, ocenjujejo njune odnose 

večinoma kot dobre. Prav tako so mnenja, da sta starša zadovoljna v svojem odnosu. Verjetno 

do tega pripelje tudi dobra medsebojna komunikacija in razumevanje ter druge ključne stvari 
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v odnosu. Otroci se v taki družini čutijo bolj srečni, kakor tisti, ki tega niso deležni. Prav tako, 

je veliko mladostnikov, ki izhaja iz srečne družine, tudi bolj samozavestnih.  

Mladostniki v obdobju pubertete se spremenijo, saj poleg fizičnih sprememb, doživlja otrok 

takrat tudi spremembe v okolju, želijo se osamosvojiti in jim niha, razpoloženje. Večinoma se 

počutijo osamljene, nerazumljene, zdolgočasene in notranje prazne. O tem kaj želijo postati, 

jim pravzaprav še ni jasno, vendar upajo na to, da jim bo v življenju uspelo. Ne glede na to, 

koliko je starš povezan s svojim otrokom, bo otrok v pubertetniškem obdobju začutil potrebo 

po določeni razdalji od staršev. Želel se bo osamosvojiti, obenem pa bo podporo in 

razumevanje iskal pri prijateljih, s katerimi bo tudi želel preživeti čim več časa. To je tudi 

obdobje, ko mladostnikom družina ni več na prvem mestu, težko sprejmejo čustveno 

naklonjenost staršev, kot so jo za ''obstoj'' potrebovali do sedaj. Prav tako ni neobičajno, da se 

odraščajoči otrok pred mamo in očetom zapre v sobo, ki postane njegov kraj, v katerem lahko 

izrazi svojo jezo, razočaranje in veselje nad dogodki, ki so se mu zgodili čez dan. Medtem, ko 

na neki način zavračajo ljubezen staršev, se v njem prebujajo nova čustva in spoznajo 

ljubezen ter zaljubljenost. 

Torej, iz omenjene raziskave lahko sklepam, da je za vzgojo otroka ključnega pomena odnos 

staršev, ki pa naj bi temeljil na dobri komunikaciji in odnosu, ki je kar se da ljubeč, saj starša 

svoj odnos preslikavata na lastnega otroka, ki ju ima za zgled. Partnerja se kljub rojstvu 

otroka, ne smeta zapostavljati oziroma pozabiti na to, kar sta bila najprej, morata se ljubiti in 

spoštovati, svoj odnos negovati. V ta odnos pa vključiti otroke in jih poučiti o raznih 

vrednotah v življenju. Menim, da se odnos med partnerjema ter med otrokom in staršem lahko 

še bolj izboljša, če se skupaj vključujejo k raznim aktivnostim, pogovorom, temam, katere 

zanimajo družino kot celoto, saj v družbi, kot je danes, lahko kaj hitro pride do upada 

sposobnosti za družinsko življenje in odnose v njem, kar vodi v upad duševnega zdravja ljudi. 

To je začaran krog, ki pa se ga lahko z dobrimi odnosi in komunikacijo prekine.  

Družina mora biti trdna in vloge članov usklajene. Vendar pa je potrebno vloge vedno znova 

usklajevati in dopolnjevati, da se lahko družina kot celota fleksibilno prilagaja spremembam« 

(Čačinovič Vogrinčič 1998, str.2). 
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PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik: ODNOS MED STARŠEMA IN VZGOJA OTROK 

 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Emelita Hadžimuratovič, sem študentka zadnjega letnika na fakulteti za 

Uporabne družbene študije v Novi Gorici. Za potrebe diplomskega dela z naslovom »Odnos 

med staršema in vzgoja otrok« sem izdelala anonimni anketni vprašalnik, na katerega želim, 

da odgovorite. Vljudno vas prosim, da si vzamete kratek čas in odgovorite na postavljena 

vprašanja. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj za namen diplomske naloge.  

 

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujem! 

 

1. Spol: 

a) moški 

b) ženski 

 

2. Starostna skupina: 

a) 10 – 15 

b) 16 – 20  

c) 21 – 25 

 

3. Status: 

a) osnovnošolec 

b) dijak 

c) študent 

d) zaposlen 

e) samozaposlen 

f) brezposeln 

 

4. Ali se doma veliko pogovarjate s starši? 

a) da 

b) ne 



 
 

c) pogovarjam se večinoma z mamo 

d) pogovarjam se večinoma z očetom 

e) pogovarjam se večinoma s sestro/bratom 

f) Drugo:_________________________ 

 

5. Ali se starša veliko pogovarjata med seboj? 

a) da 

b) ne 

 

6. Glede česa se največkrat prepirate? 

a) glede denarja 

b) glede šole 

c) glede službe 

d) osebne zadeve 

e) druge zadeve 

 

7. Ali imate občutek, da vas starša razumeta? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

 

8. Ali vam starša dovolita, da se o nekaterih stvareh odločite sami? 

a) da 

b) ne 

c) odvisno o katerih stvareh je govora 

d) stvari, ki se tičejo mene odločam sam/-a 

e) ne glede na to, da mi dovolita samostojno odločanje, se rad/-a z njima 

posvetujem 

 

9. Ali vaši starši uporabljajo sankcije, kakor eden izmed vzgojnih ukrepov? 

a) da 

b) ne 

c) odvisno od storjene napake 

 



 
 

10. Kaj je za vas družinska vrednota? 

a) denar 

b) ljubezen 

c) da me starši pustijo na miru 

d) medosebno razumevanje 

e) občutek varnosti 

f) drugo:________________ 

 

11. Ali imate veliko prijateljev? 

a) da 

b) ne 

 

12. Ali se doma čutite ljubljene? 

a) da 

b) ne 

c) čutim, da je za starša pomembnejši brat/sestra 

 

13. Kako se počutite, ko se starša prepirata? 

a) prepirov ne slišim nikoli 

b) počutim se kriv/-a zaradi njunega prepiranja 

c) ob takih trenutkih sem žalosten/-a 

 

14. Ste bili priča kakršnikoli vrsti nasilja v vaši družini? 

a) da, doma sem bil/-a priča fizičnemu nasilju 

b) da, doma sem bil/-a priča psihičnemu nasilju 

c) bil /-a sem priča fizičnemu in psihičnemu nasilju 

d) ne 

e) ne želim o tem govoriti 

 

15. Kako bi ocenili odnos vaših staršev (od 1 do 5, če upoštevate, da je 1 = zelo slabo, 

5 = odlično)? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 



 
 

d) 4 

e) 5 

 

16. Sta starša srečna in zadovoljna v njunem odnosu?  

a) da 

b) ne 

 

17. Kako bi ocenili vašo družino kot celoto (ste srečna družina)? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

d) ne želim odgovoriti 

 

18. Kako bi ocenili samega sebe – ste samozavestna oseba? 

a) da 

b) ne 

 

19. Se počutite kdaj osamljene in nerazumljene? 

a) da, velikokrat 

b) ne 

c) občasno 

 

20. Se počutite kdaj zdolgočaseno in notranje prazno? 

a) da, velikokrat 

b) ne 

c) občasno 

 

21. Kako bi ocenili samega sebe – menite, da vam bo v življenju uspelo? 

a) da 

b) ne 

c) upam na to, da mi bo uspelo 

 

22. Ali vam je povsem jasno, kaj želite v življenju početi? 

a) da 



 
 

b) ne 

c) v dvomih sem občasno 


