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POVZETEK 

Avtorji čustva različno interpretirajo, vsi pa se strinjajo, da čustva vplivajo na vsa življenjska 
področja: zdravje, učenje, medsebojne odnose in vedenje. Na razvoj čustev poleg širšega 
okolja in dednosti v veliki meri vplivajo tudi vzgojitelji v vrtcu, ki lahko s svojim ravnanjem 
blagodejno vplivajo na razvoj čustvovanja predšolskih otrok. S pogovorom, 
pripovedovanjem, razlago ... se razvijajo jezikovne zmožnosti otrok, kar je za otrokov 
čustveni razvoj bistvenega pomena. Otroci se tako učijo sporočati svoja čustva, izkušnje … 

Prve čustvene izkušnje otrokom posredujejo starši. Zato sem želela preveriti, ali starši poznajo 
čustva svojega otroka, kakšno mnenje imajo o tem in kako se odzivajo nanje pri vzgoji svojih 
otrok.    

Vzorec zajema 51 staršev predšolskih otrok, ki obiskujejo Vrtec osnovne šole Janka Modra 
Dol pri Ljubljani. Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom v mesecu decembru 2012.  

Ugotovila sem, da so starši, ki so sodelovali v raziskavi, dobro poučeni o čustvovanju 
predšolskega otroka. Večina staršev pozna čustva svojega otroka, sprejema vsa otrokova 
čustva, pri čemer ni nepomembno, katero čustvo izraža otrok. Po mnenju staršev so neugodna 
čustva (jeza) manj želena od ugodnih (veselje). Iz raziskave je razvidno, da se starši zavedajo 
svojega vpliva na izražanje otrokovih čustev in vedo, da otrokovo čustvovanje močno vpliva 
na razvoj čustev v nadaljnjem življenju. 
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poznavanje čustev. 



ABSTRACT 

Different authors may give different interpretations of emotions, however everyone agrees, 
that emotions affect all areas of life: health, learning, interpersonal relationships and 
behaviour. The development of emotion alongside the broader environment and heredity, is 
also largely influenced by teachers in kindergarten who   may have beneficial effects on the 
emotional development of preschool children. With conversation, storytelling, explanations ... 
they develop children’s communication skills, which are essential for the child's emotional 
development. This is the way children learn to communicate their feelings, experiences ... 

Parents provide a child with their first emotional experience. Therefore I wanted to check 
whether parents recognize the child’s feelings, what kind of an attitude they have towards it 
and how they respond to them in their child rearing. 

The sample consists of 51 parents of children attending kindergarten within the elementary 
school Janka Modra Dol pri Ljubljani. I collected data through a survey questionnaire in 
December of 2012. 

I have found that parents, who participated in the survey, are well-educated about emotional 
expressions of a preschool child. Most parents recognise and accept their child's emotions, regardless 
which emotion a child expresses. According to parents, unfavourable feelings (anger) are less 
desirable than favourable (joy) ones. The survey shows that parents are aware of their impact on the 
expression of children's emotions and know that the child's emotions greatly affect the development of 
emotions in later life. 
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UVOD 

Otroci pogosto izražajo svoja čustva, jih hitro menjajo, z razvojem se postopno učijo 
kontrolirati čustvene izraze in jih izražati na primeren način (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2009, str. 335). Ob pisanju diplomske naloge sem želela bolj poglobljeno spoznati izbrano 
temo, saj bom na svoji poklicni poti pa tudi sicer v življenju gotovo vseskozi v stiku z otroki, 
ki ves čas doživljajo čustva, npr. veselje, jezo, strah, pričakovanje, razočaranje, žalost ...  

Cilj, ki sem si ga zadala v diplomskem delu, je bil predvsem pridobiti nova znanja o čustvih 
predšolskih otrok, ki ga bom lahko uporabila pri nadaljnjem  delu in v življenju. Z raziskavo, 
ki sem jo izvedla v vrtcu, pa sem želela ugotoviti, v kolikšni meri starši poznajo čustva 
svojega otroka, kakšno mnenje imajo o tem. Zanimalo me je tudi, kako se starši odzivajo na 
čustva pri vzgoji svojih otrok.  



1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI OTROKOVIH ČUSTEV 

1.1 Čustva, vrste čustev in njihov pomen 

Preučevanje čustev in njihov pomen ljudi zanimata že nekaj stoletij. Že stari Grki so si 
prizadevali razložiti številne pojave v vezi s čustvi, zato so opazovali ljudi in opisovali 
posameznikova emocionalna stanja ter njihov vpliv na človekovo vedenje (Lamovec, 1991, 
str. 1).  

Čustva dajejo barvo in ton našemu življenju. Avtorji jih opredeljujejo različno. E. Jensen 
(1996, v Panju, 2010, str. 17) opredeli čustva kot biološko pogojen medkulturni odziv na 
dražljaj okolja. Enaka so po vsem svetu, imajo mnogo pomenov, zato jih je včasih težko 
opredeliti. Papalia in sodelavci (2003, str. 175) opredelijo čustva kot subjektivne reakcije na 
izkušnje, ki so povezane s telesnimi in vedenjskimi spremembami. Vsi ljudje imamo enak 
razpon čustev, razlikujemo se le po tem, kako pogosto se pojavijo, kaj jih sproži, kako jih 
izrazimo in kako nanje reagiramo. Musek (2005, str. 140) pravi, da so emocije kompleksen 
psihični pojav, ki imajo več vidikov (doživljajske, vedenjske in fiziološke komponente). Tako 
kot Papalia in sodelavci (2003) trdijo, da jih doživljamo subjektivno kot vzburjena stanja. 
Razdelimo jih na ugodna in neugodna. Dražljaji ugodja in neugodja se razlikujejo po 
intenzivnosti. Po mnenju nekaterih psihologov pa obstajajo tudi mešana čustva, ki vsebujejo 
tako ugodje kot neugodje (Pečjak, 1965, str. 41). V delu H. Smrtnik Vitulić (2007, str. 10) so 
človekova čustva opredeljena kot zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto 
kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov. So posameznikov celostni odziv v 
pomembni situaciji.  

Človeška čustva so prilagodljiva in spremenljiva. Ljudje v podobnih situacijah ne doživljamo 
enakih čustev, saj smo si psihološko različni. Pri vseh  pa se čustva kažejo v značilnih oblikah 
obnašanja, kot so smeh, jok, čustvena mimika ... pa tudi v fizioloških reakcijah, kot so 
spremembe (Musek, 2005, str. 140):  

- v električni prevodnosti kože,  

- v delovanju srca (značilnosti srčnega utripa),  

- krvnega in žilnega sistema (krvni pritisk, količina sladkorja v krvi),  

- dihanja (hitrost in amplituda dihanja). 

Čustva se pojavijo v interakciji med posameznikom in okoljem, odražajo posameznikov 
odnos do stvari, pojavov, ljudi. Vplivajo na vse spoznavne procese, pa tudi na vsebino 
miselnih procesov. Prepletajo se z drugimi duševnimi vsebinami, kot so občutki, zaznave, 
predstave in spomin. (Pečjak, 1965, str. 41-43). 

Čustva lahko razdelimo tudi na temeljna in kompleksna. Prva bom v nadaljevanju tudi bolj 
natančno opredelila. Po Izard in Plutchiku (v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 11) naj bi se temeljna 
čustva v ontogenetskem in filogenetskem razvoju pojavila zelo zgodaj, njihovo izražanje naj 
bi bilo enako v vseh kulturah, zanje naj bi bili značilni tipični izrazi obraza, posebni vzorci 
možganske dejavnosti in adaptacijska funkcija. C. Izard (prav tam) je v temeljna čustva 
razvrstila zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, gnus, strah, sram in krivdo. Musek (2005, 
str. 142) pa je v to kategorijo uvrstil tudi jezo, medtem ko sramu in krivde ne. Slednja je 
uvrstil k sekundarnim oz. kompleksnim čustvom, med katerimi so tudi zadrega, ponos in 
zavist.  



Sekundarna oz. kompleksna čustva se v razvoju pojavijo kasneje, približno pri 2. letu starosti. 
Ta čustva niso pomembna za preživetje ali biološko utemeljene odnose (pripadnost), so pa 
pomembna za življenje s soljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 11).  

Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih. Zanje je značilno (Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2009, str. 335; Iglič, 2012):  

- da se čustveno odzivajo enako intenzivno na trivialne kot na resne situacije,  

- da pogosto izražajo čustva, z razvojem pa se učijo zmanjševati čustvene izraze in jih 
izražati na sprejemljiv način,  

- da hitro prehajajo iz enega čustva na drugega, 

- da se z vplivom učenja in razvoja povečujejo individualne razlike v čustvenem 
odzivanju otrok, 

- da z razvojem postanejo nekatera čustva močnejša, druga šibkejša (vpliv bioloških 
sprememb, otrokovega spoznavnega razvoja, sprememb v otrokovih interesih, 
vrednotah), 

- da čustva izražajo posredno ali neposredno (sanje, jok, govorne težave, nevrotični 
manerizmi – grizenje nohtov, sesanje palca),  

- da uporabljajo enostavna čustva; starejši kot je otrok, več čustev je prisotnih, 

- da čustva izražajo brez zadržkov, 

- da so reakcije oz. odzivi na frustracijo hitri in močni. 

1.2 Funkcije čustev 

Čustva predstavljajo temeljni del našega vsakodnevnega obstoja, brez njih ne bi mogli živeti. 
So zelo pomembna, saj z njihovo pomočjo izvemo pomembne podatke. Sporočijo nam, kaj 
potrebujemo, da se počutimo zdrave in srečne. Ob »poslušanju« sporočil se lahko sami 
zaščitimo, saj nas čustva lahko vodijo tako, da se izognemo ljudem, ki so za nas nevarni. 
Žalost nas spodbuja k žalovanju, tako nam pomaga, da vrednotimo tisto, kar smo izgubili in 
cenimo tisto, ker nam je še ostalo. Osnovno čustvo veselje pa nas usmeri proti veselemu, kar 
je ugodno za naše mentalno in fizično zdravje (Panju, 2010, str. 18). 

Poleg tega, da so čustva blagodejna za nas, pošiljajo sporočila tudi drugim. S svojim 
izražanjem čustev (npr. veselja, jeze, strahu) pokažemo, kako se počutimo in tako lahko ljudi 
približamo ali pa tudi odbijemo. Po besedah M. Panju (prav tam) so naša čustva impulzi, ki 
nas silijo, da se premaknemo naprej ali stran od določenih situacij. Tako nas prisilijo, da nekaj 
naredimo, ko je to potrebno. Poleg teh blagodejnih učinkov čustva izboljšujejo naše mišljenje, 
saj imamo lahko ob dobrem razpoloženju veliko zamisli, ob skrbeh pa ne (prav tam).  

Lahko strnem, da imajo čustva z etološkega vidika več funkcij, ki so pomembna za preživetje 
in dobro počutje (sporočanje našega notranjega stanja drugim in izvabljanje njihovega 
odziva). Ta funkcija je zelo pomembna za dojenčke, ki so pri zadovoljevanju osnovnih potreb 
odvisni od odraslih. Vodenje in uravnavanje vedenja je funkcija, ki prav tako prehaja z 
odraslih na otroka (Papalia, Olds, Feldman, 2003, str. 176).  



Funkcija ugodnih čustev (zanimanje, navdušenje) je v približevanju določenemu dogajanju 
(raziskovanje in spoznavanje okolja), ki je v nas vzbudilo posamezno čustvo in vodi v 
življenjsko pomembno učenje. Funkcija neugodnih čustev (strah) pa je v izogibanju tega 
dogajanja in človeka spodbudi k dejanjem (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 13).  

1.3 Razvoj čustev 

Splošno načelo otrokovega razvoja je, da so področja (čustveno, socialno, gibalno, 
spoznavno) med seboj povezana. Tako razvoj enega področja vpliva na razvoj drugega 
(Marjanovič Umek, 2008, str. 29). Eno od teh pomembnih področij je tudi čustveni razvoj, 
zato ga bom v nadaljevanju opredelila.  

Novorojenček z jokom ustvarja prvo obliko čustvene komunikacije. Ob tem maha z rokami in 
nogami, skrči telo in tako pokaže svoje neugodje, ob pestovanju in človeškem glasu se pomiri, 
ob nežni skrbi zanj se nasmeje. Čez čas se začne bolj odzivati na ljudi, z odzivom na njegove 
reakcije pa se krepijo občutki povezanosti z ljudmi. Tako dojenček pokaže prve zgodnje 
znake čustev, ki so pomembni v otrokovem razvoju (Papalia, Olds, Feldman, 2003, str. 176).   

Pečjak (1965, str. 44) pravi, da naj bi se v tretjem mesecu pojavilo veselje, v četrtem jeza, v 
petem gnus, v šestem strah, v enajstem pa naklonjenost, pri dobrem letu pa ljubosumje. Torej 
se s starostjo število čustev povečuje. Poleg tega isti avtor (prav tam) trdi, da večina 
psihologov misli, da novorojenčkovi čustveni izrazi niso diferencirani, to naj bi se zgodilo 
kasneje. Po trditvah drugih avtorjev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 233) pa naj bi 
razvojni psihologi menili, da dojenčki izražajo vsa temeljna čustva (veselje, zanimanje, strah, 
jezo, gnus, žalost, presenečenje), prepoznali pa naj jih bi že kmalu po rojstvu. Po različnih 
avtorjih (v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 38), naj bi se do 2. tedna starosti pojavilo zanimanje, 
neugodje, gnus in nasmešek, mesec kasneje socialni nasmeh, od 2. do 3. meseca žalost, 
previdnost, frustriranost in presenečenje, ob dopolnjenih 6 mesecih pa vse do 8. meseca naj bi 
se razvili strah, jeza in veselje, ob letu, letu in pol pa sram.  

Tako kot odrasli tudi dojenčki pokažejo svoja čustva z izrazi na obrazu, z motorično 
dejavnostjo, z govorico telesa in fiziološkimi spremembami. Sroufe (1997, v Papalia, Olds, 
Feldman, 2003, str. 177) opozori, da se ob pojavu čustev pri otrocih pojavljajo razlike. Kljub 
vsemu pa naj bi kmalu po rojstvu kazali znake zadovoljstva, zanimanja in stiske. To naj bi 
bila le zgodnja čustvena stanja, ki naj bi se v naslednjih 6 mesecih razvila v prava čustva. 
Zadrega, empatija in zavist se po teh avtorjih (prav tam) pojavijo, ko se razvija 
samozavedanje, torej med 15. in 24. mesecem, v tretjem letu se začnejo razvijati ponos, sram 
in krivda. 

Lazarus (1991, v Smrtnik Vitlić, 2007, str. 39) meni, da lahko o otrokovemu razvoju čustev 
govorimo šele takrat, ko doseže otrok določeno stopnjo v kognitivnem in motoričnem 
razvoju, ki sta osnova za čustveno odzivanje. Eden od vzrokov za pojav čustev pripisuje 
Pečjak (1965, str. 44) tudi izkušnjam. Otrok z njimi dobi neke informacije, ob katerih lahko 
tudi sam doživlja nevarnost, neugodje (pok, strah mame ob kači) ali pa ugodje. Vsekakor pa 
otrokovo čustvovanje z razvojem postaja čedalje bolj zavestno.  

Z različnimi razlagami sem želela prikazati, da imajo avtorji različna mnenja o razvoju čustev 
in kdaj se katera pojavijo, zato je težko enoznačno opredeliti njihov razvoj.  

 

 



1.4 Značilnosti temeljnih čustev pri otroku 

   1.4.1 Veselje 

Z veseljem človek poglablja pozitiven odnos z ljudmi. M. Zupančič (1995, v Smrtnik Vitulić, 
2007, str. 61) pravi, da vsi ljudje doživljamo veselje, kadar se nam izpolni pomembna želja. 
Slednje so zelo odvisne od starosti in razvojnih značilnosti obdobja, sposobnosti in 
osebnostnih lastnosti (npr. otroci se zelo razveselijo daril, mladostniki morda šolskih uspehov, 
odrasli pa sprejetja na delovno mesto).  

Tudi po besedah Milivojevića (1999, v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 31) je veselje čustvo, ki ga 
oseba doživlja, kadar oceni, da je zadovoljila neko svojo pomembno željo. Veselje spremlja 
doživljanje prijetnosti, le-ta pa je posledica telesnega odziva ob zadovoljitvi pomembne želje. 
To osnovno čustvo je namenjeno utrjevanju tistega vedenja, ki je prispevalo k dosegu te želje.  

    1.4.2 Strah 

Strah je čustvo, ki ga doživljamo vsi. Velikokrat človeka ob tem črviči v trebuhu, ima potne 
roke ali mehka kolena. Sodi med najbolj neprijetna čustva, ima velik pomen, kar bom opisala 
tudi v nadaljevanju. 

E. Hurlock (1974, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 336) opredeli strah kot čustvo, 
ki ga sproži ogroženost ali grožnja ogroženosti, velja za prilagojen odziv, če se pojavlja na 
primernem mestu in ob primernem času. Skozi razvoj se spreminja intenzivnost, število in 
vsebina strahov. S starostjo ti postanejo številnejši pa tudi močnejši, lahko pa z razvojem in 
izkušnjami strahovi izginejo, saj otrok spozna pravi pomen predmetov in pojavov, ki se jih 
boji. Večino strahov predstavlja naučeno vedenje. Avtorici (prav tam) navajata, da otrokove 
strahove vzbudijo izkušnje z dražljaji (npr. neprijetni dogodki, posnemanje vedenja oseb v 
otrokovi bližini, spremljanje grozljivih televizijskih oddaj, bujna domišljija ...). 

Razvoj na splošno določa, kateri strahovi se pojavljajo pri otroku. M. Puklek in A. Gril (1999, 
v Smrtnik Vitulič, 2007, str. 62) pravita, da se mlajši otroci bolj bojijo nečesa, kar je videti 
strašno, strah jih je ločitve od domačih, neznanih ljudi. Strahovi pred namišljenimi junaki 
kasneje upadejo, naraščajo pa strahovi pred realnimi nevarnostmi (strah pred neuspehom, 
strah pred drugačnostjo, zavračanje s strani vrstnikov, strah pred fizično nevarnostjo ter 
smrtjo). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009, str. 337) poleg zgoraj omenjenih 
dodajata, da se triletniki najbolj bojijo teme, zvokov, majhnih živali ter samote, petletniki pa 
teme, hudih sanj, domišljijskih bitij, nadnaravnih bitij, nevihte, divjih živali, ločitve od staršev 
in poškodb.   

Strah ima veliko obrazov, saj se človek lahko vsake stvari boji. Wilks (2007, str. 122) 
predstavi različne oblike strahu: 

- vročica pričakovanja,  

- občutek prepadenosti ali osuplosti,  

- občutek uničujoče groze,  

- različne vrste fobij (klavstrofobija, agorafobija ...),  

- tesnoba in zaskrbljenost,  

- sram, 



- upanje,   

- sovraštvo.  

Eno od splošnih načel otrokovega razvoja je, da so med otroki individualne razlike 
(Marjanovič Umek, 2008, str. 30). Tudi pri strahovih otrok se pokažejo. So posledica razlik v 
spoznavnem, telesnem razvoju in izkušnjah. E. Hurlock (1974, v Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2009, str. 337) pravi, da na to, česa se bo otrok bal, vplivajo številni dejavniki:  

- otrokova inteligentnost, 

- spol, 

- socialno ekonomski položaj,  

- telesno stanje,  

- socialne interakcije,  

- vrstni red rojstva,  

- osebnost.  

Strah nas lahko ohromi, popolnoma onesposobi za delovanje. Vsa čustva imajo svojo funkcijo 
in tudi strah jo ima. Ob pojavu tega čustva se dvigne nivo energije in nas sooči z nevarnostjo. 
Tako nam prepreči, da bi delali tisto, kar je preveliko tveganje za naše življenje. Torej ima 
varovalno funkcijo, imenuje pa se fiziološki strah. Obstaja pa tudi psihološki, ki je očem skrit, 
saj ljudje o njem ne govorimo radi, ker na videz izdaja našo šibkost in nemoč (Novak Škarja 
in sodelavci, 2004 str. 66, 85). 

   1.4.3 Jeza 

Musek (2005, str. 145) pravi, da je drugo neugodno čustvo jeza. To čustvo nas mobilizira za 
agresivnost in napad. Če se počutimo ogrožene, tako reagiramo na vrsto situacij in dražljajev. 
Izvor nastanka jeze so po navadi namerna, nepravična, nepotrebna dejanja drugih, ki jih ne 
odobravamo. Človek pa je velikokrat jezen ob popolnoma vsakdanjih stvareh, kot so gneča, 
prometni zastoji, visoka temperatura ... Izražanje jeze se razlikuje glede na kulturno okolje 
(prav tam). 

Tako kot zaradi strahu se lahko tudi zaradi jeze pojavijo rizični dejavniki psihosomatskih 
obolenj. Z jezo se je najbolje spopasti tako, da skušamo s časom predvsem zmanjšati našo 
emocionalno vzburjenost. Drugi način, kako lahko konstruktivno premagamo jezo, je pogovor 
s človekom, ki nas razjezi. Povemo mu, kaj nas jezi in tako skušamo stvar razrešiti (prav tam). 
Goleman (1995, v Musek, 2005, str. 146) pravi, da je prepoznavanje in konstruktivno 
uravnavanje jeze pomemben vidik naše socialne in emocionalne inteligentnosti.  

Tudi ob jezi se pri človeku kažejo simptomi. Po Wilksu (2007. str. 65) so simptomi jeze 
naslednji: 

- razbijanje srca,  

- stiskanje v grlu ali v prsih,  

- slaba prebava, lakota, 



- nekateri simptomi razdražljivega črevesja,  

- zbadanje v temenu,  

- bolečina v predelu srca, 

- glavobol,  

- telesna izčrpanost.  

Posledice jeze se kažejo v vedenju otroka. Tako fizično kot besedno agresivni so bolj odkrito 
dečki, medtem ko dekleta kažejo bolj prikrito, posredno ali psihološko agresijo, s katero 
ogrožajo odnose, ugled ali psihično stanje druge osebe (Papalia, Wendkos Olds in Feldman, 
2003).   

Jeza lahko predstavlja motivacijo za premagovanje ovir, pomaga, da se postavimo zase, lahko 
pa tudi vodi do konflikta, nasilja. Predšolski otrok izraža jezo zaradi omejevanja, če se 
vmešavamo v njegovo igro, mu poskušamo vzeti igrače, če mu kaj ne uspe ali če od njega 
zahtevamo, česar noče storiti ... (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 335). 

Rice (1998, prav tam) pravi, da je ena ključnih razvojnih nalog v otroštvu, da se otrok nauči 
nadzorovati izražanje jeze na neškodljiv način.  

   1.4.4 Žalost 

Žalost doživljajo tako otroci kot odrasli, le da pri večini otrok intenzivna žalost ni pogosta, z 
leti pa intenzivnost raste. Milivojević (1999, v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 33) opredeli žalost 
kot neupravičeno izgubo nečesa, kar je za človeka pomembno. Bolj kot je za posameznika 
izgubljena oseba ali objekt pomemben, večjo izgubo doživlja in intenzivneje doživlja to 
čustvo. Občutek žalosti ni ravno prijeten, je pa naraven odziv na izgubo in je neko neugodje, 
ki nas prisili, da se pomaknemo naprej. Namen žalosti je, da doseže povezovanje na višji 
ravni kot pred izgubo stvari, zaradi katere se žalostimo (Wilks, 2007, str. 132). 

Če v otroštvu dovolimo biti otroku žalosten, mu bo z izražanjem žalovanja lažje preboleti 
izgube. Vloga žalosti je ta, da nam pomaga pri poslavljanju od preteklosti. Zato pomembno je 
odžalovati, da lahko neobremenjeno zremo v prihodnost, ne da bi vlekli preteklost s seboj 
(Novak Škarja in sodelavci, 2004, str. 66).  

1.5 Ravnanje s čustvi 

Pozitivno izražanje in ravnanje s svojimi čustvi, ustrezno odzivanje nanje ter prepoznavanje 
svojih čustev in čustev drugih so lastnosti, ki bi si jih želel vsak. S tem bi imel človek 
zagotovo prednosti na vsakem področju življenja, še posebej pri medosebnih odnosih v 
družini in med vrstniki. Otroci, ki imajo visoko razvite čustvene spretnosti, imajo dobro 
popotnico za produktivno in srečno življenje ter za obvladovanje miselnih navad, ki v 
nadaljevanju življenja lahko prinesejo tako osebni kot poklicni uspeh (Brzin, 2012). Velik 
vpliv na razvijanje čustvene spretnosti otroka ima družina pa tudi vrtec, zato se bom v 
nadaljevanju posvetila predvsem izražanju, prepoznavanju in razumevanju ter ravnanju z 
lastnimi čustvi in s čustvi drugih.  

   1.5.1 Izražanje čustev 

Darwin (v Lamovec, 1991, str. 273) je domneval, da na nekatere izraze čustev ne moremo 
vplivati, saj so prirojeni. Med tistimi, ki se v enaki obliki pojavljajo pri vseh ljudeh (pri 



dojenčkih, odraslih, slepih ...), uvršča srečo, presenečenje, strah, jezo, gnus in žalost. Kljub 
temu se pojavijo individualne razlike v izražanju čustev. Horvat in L. Magajna (1987) pravita, 
da na določanje čustvenega izražanja otrok vplivajo naslednji dejavniki: 

- individualne značilnosti temperamenta in čustvenega odzivanja otroka (prirojene 
značilnosti, ki so v veliki meri odvisne od dednosti),  

- starost otroka (razvoj čustev in odzivanje nanje se spreminja s starostjo),  

- okolje (otroku lahko omogoči zadovoljitev ali pa ne omogoči zadovoljitve čustvenih 
potreb).  

Otroci zelo pogosto izražajo svoja čustva, po navadi intenzivno, brez zadržkov. Že v 
zgodnjem otroštvu so po mnenju L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009, str. 345) 
sposobni nadzorovati svoje čustveno izražanje (brzdajo svojo jezo, skrivajo svoj strah ali 
bolečino ...), ob koncu predšolskega obdobja (5-6 let) pa že razumejo razliko med realnim in 
izraženim čustvom, ki sta lahko popolnoma različna.  

Pečjak (1965, str. 51) opozarja, čeprav človek ne izraža svojih čustev, to še ne pomeni, da bi 
čustva nehala delovati. Odkrito izražanje čustev je blagodejno za človeka, saj z jokom, tudi z 
besedo človek olajša čustveno napetost v sebi. Avtor (prav tam) navaja tudi, da se čustveni 
izrazi prenašajo med ljudmi. Izražamo jih z mimiko (npr. dvignjene obrvi, široko odprte oči 
...), kretnjami, držo (npr. dvignjena glava, izbočene prsi), glasom (npr. spremenjena višina) in 
oblačili, ki jih nosimo (črna barva npr. pomeni žalost). 

   1.5.2 Prepoznavanje čustev 

V socialnih odnosih ima sposobnost prepoznavanja čustev pomembno vlogo in predstavlja 
osnovo za kasnejše razumevanje vzrokov, posledic in oblik doživljanja in izražanja 
določenega čustva ter socialnih pravil, ki spodbujajo ali omejujejo izražanje nekega čustva 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 342).  

Wilks (2007, str. 11) opredeli poznavanje svojih čustev kot sposobnost, ko človek prepozna 
svoja čustva, jih ne odriva, si jih prizna, čeprav so lahko neprijetna (npr. zavist). H. Smrtnik 
Vitulić (2007, str. 28) prepoznavanje čustev utemelji kot rezultat učenja, saj z izkušnjami 
pridobimo znanje o pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih 
značilnosti čustvenega izražanja. Človek s prepoznavanjem čustev lahko ugotovi, ali oseba 
kaže spontane ali pa igrane čustvene izraze (prav tam).   

   1.5.3 Razumevanje in ravnanje z lastnimi čustvi in s čustvi drugih 

Prve čustvene izkušnje človek pridobi v družini, zato na razumevanje čustev vplivajo odnosi, 
ki jih imamo v njej. Otrokom razumevanje lastnih čustev in posameznih čustvenih izrazov 
omogoča razmišljanje, pogovor o čustvih, pomaga jim usmerjati vedenje v družbenih 
situacijah, omogoči jim nadzorovati način izražanja čustev in razumeti, kako čutijo drugi. 
Kljub vsemu pa še ne morejo popolnoma razumeti čustev in uskladiti nasprotujočih si čustev  
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 342 in Papalia idr, 2003 str. 256).  

Po besedah O. Poljšak Škraban (2002, str. 11) naj bi čustva vplivala na zdravje, učenje, 
vedenje in medosebne odnose, zato je pomembno, kako jih razumemo, kako ravnamo z 
lastnimi pa tudi s čustvi drugih. Steiner (1999, v Poljšak Škraban, 2002, str. 13) priporoča, naj 
v odnosu z otrokom potekajo tako fizične kot besedne spodbude, naj bo odnos z njim odkrit in 



pošten, naj bodo otrokova čustva razumljena in obravnavana z veliko mero potrpežljivosti, s 
tem pa posledično otrokom omogočimo varnost, zaščito, skrb in ljubezen.  

V nadaljevanju bom predstavila nekaj iztočnic, ki jih je avtorica (Poljšak Škraban, 2002, str. 
11) izpostavila za delo z otroki. Pomembno je, da se zavedamo: 

- da ima vsak pravico do čustvovanja, 

- da so izražena čustva za otroka vedno realna, zato jih ne smemo minimalizirati, 

- da moramo otroke ozaveščati o čustvih in se soočati z njimi,  

- da se ob neizražanju čustev v telesu sprožijo neugodni biokemični procesi,  

- da je potrebno pri otrocih razvijati socialne veščine, veščine komunikacije in čustveno 
pismenost,  

- da se razvoj čustev začne že pri dojenčku, 

- da je potrebno otroke spodbujati, da čustva izražajo na pozitiven način (z verbalno 
komunikacijo, veliko fizično aktivnostjo, s sproščanjem ob ustvarjalnosti, s 
poslušanjem glasbe ...),  

- da se ob ugodni čustveni klimi pojavlja manj neugodnih čustev,  

- da je bolje, če razreševanje konfliktov poteka z mirnim otrokom, saj drugače otrokovo 
razburjenost podaljšujemo,  

- da lahko otrokova čustva (žalost) obvladujemo z raznimi aktivnostmi (ogled filma, 
humor ...),  

- da je pomembno otroke navajati na samostojno reševanje problemov in konfliktov.  

1.6  Čustvena vzgoja v družini in vrtcu ter njene posledice 

Najpomembnejše vzorce ravnanja s čustvi človek osvoji v svoji mladosti. V vsakem okolju, 
družini, v kateri človek odrašča, je drugačen sistem vrednot in s tem drugačne čustvene 
navade. Otrok točno ve, katera čustva so v njegovi družini zaželena, torej jih je primerno 
izražati, in katera ne. B. Novak Škarja in sodelavci (2004, str. 68) trdijo, da so to po navadi 
manj prijetna čustva. Odrasli pa to argumentirajo s trditvami, kot so: dečki ne smejo jokati, 
naj bodo korajžni, prijazni ... To nam pokaže, da je bolje čustva prikrivati in posledično smo 
se jih po mnenju avtorjev (prav tam) začeli sramovati, jih skrivati in potlačevati. 

M. Sunderland (2010, str. 18) nam predstavi, da so otrokovi možgani sestavljeni iz treh delov. 
Vsak od njih ima velik vpliv na otrokova čustva. Racionalni možgani ali neokorteks (zgornji 
predel možganov) imajo funkcijo in sposobnost za ustvarjalnost, domišljijo, reševanje težav, 
razmišljanje in refleksijo, zavest o sebi, sočutje, pozornost in prijaznost. Sesalski možgani 
(čustveni možgani) sprožajo močna čustva, kot so bes, strah, ločitveno stisko, ljubezen, 
pomoč, sočutje, navezovanje socialnih stikov, igrivost ter potrebo po raziskovanju. Plazilski 
možgani (najnižji in najstarejši del človekovih možganov) sprožajo instinktivno vedenje, 
povezano s preživetjem ter nadzorujejo življenjsko pomembne telesne funkcije: lakoto, 
prebavo, dihanje, krvni obtok, temperaturo, gibanje, držo, ravnotežje ter teritorialne instinkte. 
Način vzgoje in odzivanje na otroka sta po mnenju avtorice (prav tam) pomembna dejavnika, 



ki vplivata na to, kateri del otrokovih možganov se bo aktiviral. Torej bi lahko sklenili, da je 
vzgoja ključnega pomena, ki dolgoročno vpliva na otrokovo čustveno življenje.  

Čustva vplivajo tako na zdravje, učenje, vedenje kot tudi na medsebojne odnose. Z 
neodzivanjem na otrokova čustva, se lahko pokažejo dolgoročne posledice, kot so 
(Sunderland, 2010, str. 32):  

- depresija,  

- trdovratna stanja anksioznosti,  

- fobije in obsedenosti,  

- telesni simptomi/bolezni, 

- pomanjkanje čustev, 

- letargija in pomanjkanje motivacije,  

- pomanjkanje želje in navdušenja,  

- pomanjkanje spontanosti.  

K optimalnemu razvoju čustev pri otroku lahko veliko pripomore tudi vrtec, vendar po M. 
Batistič Zorec (2003, str. 276) naj bi bili učinki vrtca o vplivu na otrokov razvoj odvisni od 
kakovosti programa, ki ga izvaja vrtec. Po različnih avtorjih (prav tam) naj bi imel vrtec tako 
pozitivne kot negativne učinke. Otroci, ki obiskujejo vrtec, naj bi bili bolj sodelovalni, imeli 
naj bi boljše socialne spretnosti, vendar pa naj bi bili bolj negativno, slabše prilagojeni, manj 
ubogljivi in agresivnejši.  

M. Sunderland (2010, str. 54) ugotavlja, da vključenost otroka v vrtec izboljša otrokove 
kognitivne spretnosti, pozitivnih sprememb na področje čustvenega zdravja in čustvene 
inteligence pa po njenem mnenju ni. Po raziskavah, ki jih opisuje, naj bi se raven kortizola 
(stresni hormon) in stresa pri otrocih, ki so hodili v vrtec, čez dan zviševala, po prihodu 
domov pa naj bi se znižala. Kljub vsemu avtorica opozarja, da je vse odvisno od osebe, ki 
varuje otroka. Če zanj skrbi nekdo, ki otroka pozna in upošteva njegove čustvene potrebe, bo 
otrok zadovoljen in bo tako primerno poskrbljeno za čustveno toplino, ki jo potrebuje.  

Delo vzgojitelja v vrtcu in vzgoja v njem ni pomembna zgolj zaradi tega, da otroku ponudi 
pestro in bogato izbiro aktivnosti, temveč tudi zato, da mu da ustrezno čustveno toplino. V 
Kurikulumu za vrtce (2009, str. 10) je eden od ciljev omogočanje individualnosti in s tem tudi 
dajanje te topline. Upoštevati ga mora vsak strokovni delavec, zaposlen v slovenskih javnih 
vrtcih. Vzgojitelj s svojim delom in vzgojo v vrtcu mora oblikovati pogoje za izražanje 
otroka, poleg tega pa se mora zavedati, da je potrebno spodbujati otrokovo izražanje, 
razmišljanje, dojemanje pa tudi čustvovanje, ki so zanj značilna v posameznem razvojnem 
obdobju. In ravno čustvovanje se razvija v prav vseh razvojnih obdobjih predšolskega otroka.  

Vzgojiteljica nima samo zgoraj omenjenih nalog, temveč ima tudi vlogo opazovalke. M. 
Batistič Zorec (2003, str. 244) pravi, da so opazovanje otrok in pridobivanje informacij o 
otroku izhodišče za načrtovanje in izvedbo vzgojnega dela. In le s poznavanjem so lahko 
otroku v pomoč in oporo pri čustvovanju.  Kurikulum (2009, str. 22) navaja, da so odrasli v 
vrtcu zgled otroku, vzgojitelj je ves čas z njim. Pomembno je, da je v vrtcu dovolj časa za 
pogovor, pripovedovanje, razlago (razvoj jezikovnih zmožnosti) …, saj je to za otrokov 
čustveni razvoj bistvenega pomena. Otroci se tako učijo sporočati svoja čustva, izkušnje … 



V diplomski nalogi navajam, kako velik vpliv na čustveno izražanje imajo starši pa tudi tisti, 
ki varujejo otroka v vrtcu ali kje drugje. Vsi zagotovo želijo otroke vzgajati kar najbolje, 
vendar tudi sami velikokrat neustrezno ravnajo s svojimi čustvi in se tako čustveni vzorci 
prenašajo skozi generacije. Avtorji (2004, str. 68) pravijo, naj ne bi bilo za vzgojo novih 
čustvenih navad nikoli prepozno, saj lahko človek poveča svojo čustveno inteligentnost z 
odgovornostjo, s praktičnim delom na sebi in poznavanjem svojih čustev in navad.  

2 OPREDELITEV PROBLEMA 

2.1 Problem 

Vsak človek se v življenju sreča z vrsto čustev. Ob različnih izkušnjah, izzivih, obremenitvah 
naletimo na prijetna čustva, kot sta veselje in zadovoljstvo, pa tudi na neprijetna, kot so jeza, 
žalost, strah, razočaranje. Čustva izražajo tako odrasli kot otroci. Tako prijetna kot neprijetna 
čustva so naraven in pomemben del otrokovega razvoja. Vsi psihični procesi, kot so govor, 
mišljenje, socialna kognicija se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih (Kurikulum za vrtce, 
1999, str. 18) in prav tako tudi čustva.  

Jensen (1996, v Panju, 2010, str. 17) opredeli čustva kot biološko pogojen medkulturni odziv 
na dražljaj okolja. Predšolski otroci so dovzetni zanje, saj imajo zelo razvit doživljajski svet, 
jih ne zatirajo in so zelo pristni v svoji komunikaciji. Izrazijo tisto, kar čutijo, vendar le, če 
jim to dovolimo in ne zatiramo njihovih čustev.  

Skozi zgodovino se je vzgoja spreminjala. A. Puhar (2004) se je v delu Prvotno besedilo 
življenja podrobno ukvarjala z otroštvom na območju Slovenije v 19. stoletju. V njem opisuje, 
da sta bila otroštvo in dom eno samo trpljenje, tesnoba in odtujenost. Biti otrok je pomenilo 
biti nemočen, biti brez pravic, biti suženj. Vzgoja je potekala v duhu popolne pokorščine in 
neusmiljenosti. Starši so bili brezbrižni, odnosi v družini pa tako slabi, da si otroci staršem 
sploh niso upali razodeti strahu, svojih čustev (prav tam). Vsa ta dejstva kažejo, da v družinah 
v 19. stoletju ni bilo prostora za čustva, kaj šele, da bi jih otroci lahko izražali in da bi bila ta 
tudi sprejeta. Dolga stoletja so starši pogosto otroke vzgajali tako, da so zatirali njihova 
čustva, s čimer so kazali, da čustva otrok niso zaželena. Avtorica Drugega spola S. de 
Beauvoir (1999, str. 20) je predstavila nekaj trditev, ki kažejo na to, da morajo biti dečki 
močni in odločni, saj so tisti, ki so izdelali in sestavili zakone, torej se zanje ne spodobi, da bi 
jokali.  

MacDonald (1992, v Marjanovič Umek, 2004, str. 495) pravi, da med deklicami in dečki ni 
razlik v splošnih intelektualnih sposobnostih, obstajajo pa biološke razlike med njimi, saj se 
razlikujejo po gradnji telesa, različni reprodukcijski vlogi. Razlike pa se kažejo tudi na  
čustvenem področju. Po raziskavah, ki jih opisuje L. Marjanovič Umek (2004, str. 506), naj bi 
dečki bolj prikrivali neugodna čustva (žalost), bili naj bi bolj ekspresivni in agresivni, kazali 
naj bi več jeze. Deklice pa naj bi izražale več ugodnih čustev in strahu, imele naj bi širši niz 
čustev kot dečki, bile naj bi bolj plašne, vendar pa ne tudi jezne. Avtorica navaja ugotovitve, 
da so odrasli strpnejši do čustev, ki jih v govoru ali vedenju izražajo deklice. Kljub vsemu je 
lepo vedenje po pričakovanjih okolja pri dekletih želeno in tudi pričakovano (Mencin Čeplak 
in Tašner, 2009, str. 112).  

2.2 Cilji 

Cilj raziskave je bil proučiti poznavanje oz. mnenja staršev o čustvih otrok in kako se 
odzivajo nanje pri vzgoji svojih otrok.  

 



2.3 Raziskovalna vprašanja: 

- Kako dobro starši poznajo čustva svojega otroka? 

- Ali starši sprejemajo vsa (tudi neugodna) čustva svojih otrok? 

- Ali se starši zavedajo svojega vpliva na izražanje čustev pri svojih otrocih?  

- Ali starši vedo, da čustvovanje v otroštvu močno vpliva na razvoj v nadaljnjem življenju?  

3  METODA RAZISKOVANJA  

3. 1 Vzorec: 

Anketo sem razdelila 100 staršem predšolskih otrok iz Vrtca OŠ Janka Modra Dol pri 
Ljubljani. Vzorec je bil slučajnostni. Vrnjenih sem dobila polovico (51) izpolnjenih 
vprašalnikov.  

Tabela 1: Porazdelitev staršev glede na spol. 

Spol f f % 

Ženski 43 84,3 

Moški 8 15,7 

Skupaj 51 100,0 

Tabela 2: Porazdelitev staršev glede na stopnjo izobrazbe. 

Izobrazba f f % 

Osnovna šola 0 0,0 

Srednja šola 23 45,1 

Višja izobrazba 7 13,7 

Visoka izobrazba 19 37,3 

Specializacija, magisterij, doktorat 2 3,9 

Skupaj 51 100,0 

Tabela 3: Porazdelitev otrok glede na spol. 

Spol f f % 

Ženski 19 37,3 

Moški 32 62,7 

Skupaj 51 100,0 

 

 



Tabela 4: Porazdelitev otrok glede vrste rojstva v družini. 

Otrok po vrsti rojstva v družini f f % 

Prvi 27 52,9 

Drugi 18 35,3 

Tretji 4 7,9 

Četrti 0 0,0 

Peti 0 0,0 

Šesti 2 3,9 

Skupaj 51 100,0 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo največ anketirancev ženskega spola. Najstarejši anketiranec 
je bil star 52 let, najmlajši pa 24. Povprečna starost staršev je bila 34,3 let.  

Tabela 2 nam prikaže porazdelitev staršev glede na stopnjo izobrazbe. Nihče izmed njih nima 
dokončane le osnovne šole, temveč so vsi zaključili vsaj srednjo šolo. Največ staršev je 
srednje izobraženih (45,1%), dobra tretjina (37,3%) jih ima visoko izobrazbo, manjši del pa 
ima specializacijo, magisterij ali doktorat.  

Odgovori staršev so se nanašali na otroke, od teh je bilo več dečkov kot deklic. Najmlajši 
otrok je bil star 1 leto, najstarejši 6 let. Njihova povprečna starost je bila 3,1 leto. Več kot 
polovico otrok je bilo rojenih kot prvi otrok v družini, dobra tretjina pa je bilo drugorojenih.    

3. 2 Uporabljeni instrumenti 

Uporabila sem anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki sem ga sestavila sama. Sestavljen je bil iz 
vprašanj za starše, ki se navezujejo na čustvovanje njihovih predšolskih otrok. Večino 
vprašalnika so zajemale trditve, ki so jih starši ocenili na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici, 
nekaj vprašanj pa je bilo izbirnega tipa.  

3. 3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v decembru 2012. Vprašalnike sem po predhodnem dogovoru z 
vodstvom osebno odnesla v vrtec. Predala sem jih vzgojiteljicam, te pa so jih posredovale 
staršem v svojem oddelku. Prosila sem jih, da mi jih vrnejo v roku enega tedna. Anketa je bila 
anonimna. Dobljene rezultate sem statistično obdelala in interpretirala. Raziskava je bila 
kvantitativna.   

 

 

 

 

 



4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

4.1 Poznavanje otroških čustev po mnenju staršev  
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Graf 1: Moj otrok ne prikriva svojih čustev.
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Graf 2: Običajno vem, kako se počuti moj otrok.
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Graf 3: Skozi igro moj otrok kaže svoja čustva. 
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Graf 4: Ko mojega otroka boli trebuh, pomislim, da ga je strah. 
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Graf 5: Moj otrok včasih ne more dobro govoriti ali 
poslušati, kadar je v stresu.  
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Graf 6: Vem, kdaj otroka pustiti pri miru / mu ponuditi pomoč. 
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Graf 7: Moj otrok zna obvladati čustva v različnih situacijah.
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Več kot polovica staršev se v celoti strinja s trditvijo, da njihov otrok ne prikriva svojih 
čustev. Velika večina (94,1 %) anketirancev običajno ve, kako se počuti njihov otrok. Velik 
delež staršev (84,3) se strinja, da otrok tudi med igro izraža svoja čustva, ko pa otroka boli 
trebuh, večina (96,1 %) ne pomisli, da je otroka lahko strah. Pri trditvi, da otrok včasih ne 
more dobro govoriti ali poslušati, ko je v stresu, so bili odgovori najbolj različni. Večji del se 
sicer strinja (39,2 %), nekateri (29,4 %) se niso opredelili, ostali (31,4 %) se s trditvijo ne 
strinjajo. Skoraj vsi starši (94,1 %) menijo, da vedo, kdaj otroka pustiti pri miru oz. mu 
ponuditi pomoč. Da naj bi otroci znali obvladati čustva v različnih situacijah, se največji delež 
staršev (89,2%) ni mogel opredeliti, slaba tretjina (31,4 %) se s trditvijo ne strinja, preostali pa 
se strinjajo.  

Iz raziskave je razvidno, da večina staršev meni, da pozna čustva svojega otroka in da njihov 
otrok ne prikriva svojih čustev, torej jih izraža pogosto in brez zadržkov, kar je po mnenju 
Marjanovič Umek in Zupančič (2009, str 335) značilno za predšolskega otroka. Ena od 



značilnosti predšolskih otrok je tudi, da izražajo čustva neposredno ali posredno (preko 
sanjarjenja, joka, nemira), torej tudi skozi igro, s čimer se anketirani starši povečini strinjajo. 
Skoraj tretjina staršev ne pomisli, da je lahko eden od razlogov za bolečine v trebuhu tudi 
strah, čeprav vemo, da pri občutenju nekaterih čustev lahko pride do telesnih simptomov, 
bolezni, torej tudi bolečin v trebuhu. Da starši poznajo čustva svojega otroka lahko potrdimo 
tudi s trditvijo, da starši običajno vedo, kdaj otoka pustiti na miru oz. kdaj mu ponuditi 
pomoč. Tako domnevam, da ga res poznajo, kar je pomembno za zdrav čustveni razvoj 
predšolskega otroka. 

Pri trditvi, da otrok zna obvladovati čustva v različnih situacijah, sem opazila zelo raznolike 
odgovore. To bi lahko pripisala različni starosti otrok, na katere so odgovori staršev nanašajo. 
Enoletni otrok še ne zna obvladovati svojih čustev, medtem ko se otrok z razvojem postopno 
uči kontrolirati čustvene izraze in jih izražati na primeren način. Tako lahko sklepam, da se 
starši mlajših otrok ne morejo strinjati s trditvijo, medtem ko se starši starejših predšolskih 
otrok lahko in so se večinoma opredelili za odgovora strinjam se oz. v celoti se strinjam.  

4.2 Sprejemanje čustev otrok s strani staršev   
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Graf 8: Otroku dovolim, da je žalosten. 
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Graf 9: Otroku dovolim, da je jezen. 
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Graf 10: Otroku dovolim, da izraža veselje. 
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Graf 11: Otrokov strah obravnavam resno. 
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Graf 12: Ne menim se za čustvene izbruhe otroka.
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Graf 13: Sprejemam vsa otrokova čustva. 
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Graf 14: Otrokovo mnenje je zelo pomembno in ga spoštujem. 
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Graf 15: Otrok ima možnost poročati o čustvu takrat, ko 
ga doživlja. 
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Graf 16: Otroka pustim pri miru, če noče govoriti o čem, kar ga jezi, 
vznemirja in počakam na primernejši trenutek. 
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Graf 17: Moj otrok nikoli ni jezen.
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Graf 18: Moj otrok nikoli ne joka. 
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Iz raziskave je razvidno, da večina (86,3 %) staršev dovoli otroku, da je žalosten. Tri četrtine 
(74,6 %) jih dovoli, da je otrok jezen in skoraj vsi (98,1 %) svojemu otroku dovolijo biti 
vesel. Večina staršev otrokov strah obravnava resno in se odzove na čustvene izbruhe. S 
trditvijo, da sprejemajo vsa otrokova čustva, se strinja devet desetin (92,2 %) staršev, prav 
tako se jim zdi otrokovo mnenje pomembno in ga tudi spoštujejo. Po mnenju staršev ima 
njihov otrok možnost poročati o čustvu takrat, ko ga doživlja. Prav tako večina staršev pusti 
otroka pri miru, če noče govoriti o čem, kar ga jezi, vznemirja in počaka na primernejši 
trenutek. Večji del staršev je mnenja, da vsak otrok joka in je žalosten. 

Po opravljeni raziskavi bi lahko potrdila, da večina staršev sprejema vsa čustva (tudi 
neugodna) svojega otroka. Kljub vsemu se pokaže, da ni nepomembno, katero čustvo izraža 
otrok. Iz odgovorov je razvidno, da je veselje najbolj priljubljeno, saj gre za ugodno čustvo, 
po besedah Milivojevića (1999, v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 31) predstavlja tudi nekaj 
prijetnega. Starši so v primerjavi z veseljem manj naklonjeni žalosti, v raziskavi pa se pokaže, 
da jeza predstavlja čustvo, ki je izmed navedenih najmanj priljubljeno, saj velja med ljudmi za 
neugodno, ker velikokrat vodi do konflikta in nasilja. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič 
(2009, str. 335) poudarjata, da ravno jeza lahko predstavlja motivacijo za premagovanje ovir 
ter pomaga, da se postavimo zase. 

Starši sprejemanje čustev svojih otrok pokažejo s tem, ko jih obravnavajo resno, se menijo za 
njih, sprejemajo otrokovo mnenje ne glede na to, kakšno je, in  menijo, da v različnih 
situacijah reagira primerno. S tem starši pokažejo, da sprejemajo posredna ali neposredna, 
ugodna ali neugodna čustva, ki jih izražajo njihovi otroci.   

4.3 Ravnanja staršev ob čustvih otrok 
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Graf 19: Kadar moj otrok  trmari (noče v voziček, k 
počitku …) nanj zakričim.
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Graf 20: Nič ni narobe, če otroka udarim, kadar doživlja 
napade jeze.
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Graf 21: Vaš otrok je žalosten in joka. Kaj 
bi mu rekli?

tako velik fant/dekle si že, veliki fantje/dekleta ne jočejo 

nehaj jokati, da ne bodo videli, da jokaš

hitro obriši solze, saj ni tako hudo

zakaj jočeš, si žalosten(a)

povej mi, kaj čutiš

moj otrok ponavadi ne joka

drugo
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Graf 22: Vaš otrok je jezen. Kako bi ravnali?

otrokovo jezo vzamem resno in se nanjo takoj odzovem

otroku pokažem, da razumem njegovo jezo

se umaknem, otroku ponudim čas, da se pomiri 

raje preprečim (preusmirim otrokovo pozornost) preden
pride do čustvenega izbruha

ignoriram situacijo, saj bo jeza hitro minila

moj otrok ponavadi ni jezen 
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S trditvijo, da na otroka, ki trmari, zakriči, se več kot polovica staršev ne strinja (53 %), 
manjši delež (41,1 %) pa se jih ni opredelilo. Udarec otroka, ki doživlja napad jeze, se zdi 
smiseln manjšini staršev (9,8 %), večji del anketirancev pa se s tem ne strinja. Ob žalosti in 
joku otroka bi večina (60,8 %) staršev vprašala otroka, zakaj joka in ali je žalosten. Manjši del 
(11,7 %) je tistih, ki bi otroku reklo, naj si takoj obriše solze, ker ni tako hudo, naj neha jokati, 
da ostali ne bodo videli, da joka, ali da je že tako velik fant/dekle, veliki fantje/dekleta ne 
jokajo. Ob jezi se tretjina (33,3 %) staršev umakne ter otroku ponudi čas, da se pomiri. Manj 
(29,5 %) staršev otroku pokaže, da razumejo njegovo jezo, del staršev to raje prepreči, nekaj 
(5,7 %) jih pa situacijo ignorira.   

Večina staršev ocenjuje, da sprejemajo vsa čustva otrok. Iz raziskave je razvidno, da pri 
otrokovem vedenju niso odgovori anketirancev tako usklajeni. Ob trmi večina staršev ne 
zakriči nanj, kljub vsemu pa se velik del anketirancev ni mogel opredeliti glede tega. Nekaj 
staršev bi svojega otroka udarilo ob čustvenih napadih, kar nakazuje, da nekateri rešitev vidijo 
ob nasilnem vedenju. Kljub vsemu večina staršev ob čustvih otroka ravna z razumevanjem, 
pogovorom ter mu ponudijo čas za pomiritev, če ga otrok potrebuje.   

4.4 Zavedanje staršev o njihovem vplivu na izražanje otrokovih čustev 

 

23,5

15,7

25,5

29,4

5,9

0 5 10 15 20 25 30

Graf 23: Pred otrokom skrivam nekatera čustva. 
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Graf 24: Do svojega otroka skušam biti iskren(a) in mu 
spregovorim o svojih čustvih.
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Graf 25: V družini se o čustvih pogovarjamo.
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Graf 26: Zavedam se, da moj otrok od mene 
prevzema številne vedenjske in čustvene vzorce.
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Graf 27: Pogovorne veščine pomagajo otroku pri izražanju čustev. 
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Graf 28: Otroka učim, kako naj se telesno sprosti in s tem 
izraža čustva. 
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Graf 29: Otroku pomagam spregovoriti o čustvih, ki jih doživlja, ker 
vem, da bo tako lažje razumel svoje občutke in občutke drugih.
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Iz grafa 23 je razvidno, da večji del anketirancev (39,2 %) pred svojim otrokom ne skriva 
svojih čustev, le nekaj manj (35,3 %) jih skriva nekatera svoja čustva, ostali se niso opredelili. 
Večina staršev (78,4 %) skuša biti iskrena do svojega otroka in se spregovori o svojih čustvih. 
Velik del anketirancev se v svoji družini pogovarja o čustvih, čisto vsi pa se zavedajo, da 
otroci prevzemajo številne vedenjske in čustvene vzorce prav od njih. Strinjajo se tudi s tem, 
da pogovorne veščine pomagajo otroku pri izražanju čustev ter menijo, da svojim otrokom 
pomagajo spregovoriti o čustvih, ki jih otrok doživlja, ker vedo, da bo tako otrok laže razumel 
svoje občutke in občutke drugih. Dobra polovica staršev (54,9 %) otroka uči, kako naj se 
telesno sprosti in s tem izraža čustva.    

Iz odgovorov anketirancev se pokaže določena neenotnost. Velik del staršev je mnenja, da 
pred otrokom skriva nekatera čustva. Ob naslednji trditvi pa večina staršev pravi, da poskuša 
biti do svojega otroka iskrena in mu spregovoriti o svojih čustvih. To razliko pripisujem 
dejstvu, da starši želijo biti iskreni do svojih otrok, kljub vsemu pa menijo, da nekaterih svojih 
čustev ne morejo razkriti, spregovoriti o njih s svojim otrokom.     

Človek v svoji mladosti po mnenju L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009, str. 342) 
osvoji najpomembnejše vzorce ravnanja, prve čustvene izkušnje pridobi prav v svoji družini, 
zato so odnosi, ki prevladujejo med starši in otroki še toliko bolj pomembni. Po analizi 
rezultatov lahko trdim, da se starši zavedajo moči vpliva, ki ga imajo na izražanje otrokovih 
čustev, saj se vsi starši zavedajo, da otroci od njih prevzemajo številne vedenjske in čustvene 
vzorce, ker pomagajo otrokom spregovoriti o čustvih, ki jih otrok doživlja ter se o njih 
pogovarjajo z njim.   



4.5 Zavedanje staršev o vplivu čustvovanja v otroštvu na nadaljnji razvoj 
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Graf 30: Jasen pogled na čustvovanje in ustrezno izražanje čustev v otroštvu vplivata 
tudi na druge osebnostne značilnosti posameznika v nadaljnjem življenju. 
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Graf 31: Ignoriranje otrokovih čustev lahko vpliva na čustvene 
težave, ko odrastemo.
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Graf 32: Posledice neustreznega ravnanja s čustvi v 
otroštvu so lahko tudi tragične, ko odrastemo. 
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Velik del staršev (92,2 %) se strinja, da jasen pogled na čustvovanje in ustrezno izražanje 
čustev v otroštvu vplivata tudi na druge osebnostne značilnosti posameznika v nadaljnjem 
življenju. Prav tako se  večina strinja oz. v celoti strinja, da ignoriranje otrokovih čustev lahko 
vpliva na čustvene težave, ko odrastemo, ter da so posledice neustreznega ravnanja s čustvi v 
otroštvu lahko tragične, ko odrastemo.  

Dobljeni rezultati nam kažejo, da se starši zavedajo vpliva čustvovanja v otroštvu na nadaljnji 
razvoj, saj se večina anketirancev strinja z vsemi trditvami. 



5  ZAKLJUČEK 

Glavni namen diplomske naloge je bil proučiti mnenja in ravnanja staršev v zvezi s čustvi 
njihovih otrok. Glede na cilje in raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zadala, sem s pomočjo 
anketnega vprašalnika prišla do naslednjih zaključkov. Večina staršev meni, da poznajo 
čustva svojega otroka. Prav tako sprejemajo vsa čustva (tudi neugodna), vendar kljub temu ni 
nepomembno, katero čustvo otrok izraža. Najbolj želeno čustvo je veselje, saj predstavlja 
neko ugodje. Na raziskovalno vprašanje, ali se starši zavedajo svojega vpliva na izražanje 
čustev pri svojih otrocih, bi lahko odgovorila pritrdilno. Iz raziskave je razvidno, da se starši 
zavedajo moči vpliva, ki ga imajo na izražanje otrokovih čustev, poleg tega pa so tudi 
pokazali, da vedo, da čustvovanje v otroštvu močno vpliva na razvoj v nadaljnjem življenju.  

Po pregledu rezultatov ocenjujem, da so starši, ki so bili udeleženi v raziskavi, dobro poučeni 
o čustvovanju predšolskega otroka. Vprašanje, ki se mi kljub temu poraja, pa je, ali v skladu z 
odgovori, ki so jih posredovali v raziskavi, ravnajo tudi v realnem življenju. Poleg tega je bila 
vrnjena le polovica (51) vprašalnikov, zato so rezultati gotovo pristranski. Ob tem lahko 
pomislimo, da se starši, ki niso zainteresirani za odgovarjanje na takšne vprašalnike, morda ne 
ukvarjajo z raziskovano tematiko in se jim to ne zdi pomembno ali pa niso pripravljeni deliti 
svojega mnenja, izkušenj. Ne glede na to, kakšno mnenje, prepričanje imajo starši o 
čustvovanju oz. kakšen stil vzgoje prevladuje v njihovi družini (avtoritarni, anarhični ali pa 
demokratični stil), mora vzgojitelj v vrtcu ravnati strokovno in glede na individualne otrokove 
potrebe. Delo vzgojitelja je zelo pomembno, velikokrat prav on lahko nadomesti del čustvene 
vzgoje, če jo otroku primanjkuje s strani staršev. Morda lahko to predstavlja težavo za vzgojo 
v vrtcu, vendar mora kljub vsemu vsem otrokom nuditi kakovostno preživljanje časa v vrtcu, 
ne le s pestro in bogato izbiro dejavnosti, temveč tudi z ustrezno čustveno toplino in učenjem 
o čustvih.  

Pri nastajanju diplomske naloge nisem naletela na težave in sem zadovoljna z opravljenim 
delom. Pri nadaljnjem preučevanju te teme bi lahko raziskali mnenja otrok (npr. 
osnovnošolcev na razredni stopnji) o čustvovanju, saj bi skozi njihove oči morda dobili 
drugačen pogled na sprejemanje in izražanje njihovih čustev, kot smo ga s strani staršev.  

A. Puhar (2004) v delu Prvotno besedilo življenja opisuje razmere, ki so se v 19. stoletju 
odvijale v slovenskih družinah. Morda se je ponekod del te vzgoje ohranil in nas spremlja še 
danes. Zagotovo pa lahko trdim, da vsaj starši, ki so sodelovali v moji raziskavi, na otroka 
gledajo s popolnoma drugačnimi očmi, kot so gledali starši v preteklosti in da dom pri nas ni 
več ena sama groza, tesnoba in odtujenost, kot ga opisuje avtorica, ampak v njem prevladuje 
ljubezen, toplina ter veliko prostora za čustva, ki so zaželena in sprejeta.   
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7  PRILOGE 



7.1 Anketni vprašalnik 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

Sem Barbara Prašnikar in za potrebe diplomskega dela z naslovom Izkušnje in mnenja 
staršev o čustvih otrok pod mentorstvom dr. Marcele Batistič Zorec in dr. Simone Prosen 
opravljam raziskavo, s katero želim ugotoviti, kaj starši menite o otrokovem izražanju čustev. 
Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatke bom 
uporabila izključno v raziskovalne namene pri diplomski nalogi. 

Prosim, če izpolnjene vprašalnike vrnete najkasneje do___________ vzgojiteljici Vašega 
otroka.  

VAŠI PODATKI: 

Spol: Ž / M                   Starost: _______ 

Najvišja dosežena izobrazba: 

a) osnovna šola, 

b) srednja šola, 

c) višja izobrazba, 

d) visoka izobrazba, 

e) specializacija, magisterij, doktorat. 

 

PODATKI O VAŠEM OTROKU: 

Spol otroka: Ž / M        Starost otroka:______        

Kateri po vrsti je rojen otrok v družini (prvi, drugi …)? ____________ 



Prosim Vas, da s križcem ocenite trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni: sploh se ne 
strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 - strinjam se, 5 - v celoti 
se strinjam.  

1 2 3 4 5 

1. Moj otrok ne prikriva svojih čustev.       

2. Običajno vem, kako se počuti moj otrok.       

3. Skozi igro moj otrok kaže svoja čustva.       

4. Ko mojega otroka boli trebuh, pomislim, da ga je strah.       

5. Moj otrok včasih ne more dobro govoriti ali poslušati, 
kadar je v stresu. 

     

6. Vem, kdaj otroka pustiti pri miru / mu ponuditi pomoč.       

7. Moj otrok zna obvladati čustva v različnih situacijah.         

8. Otroku dovolim, da je žalosten.       

9. Otroku dovolim, da je jezen.       

10. Otroku dovolim, da izraža veselje.       

11. Otrokov strah obravnavam resno.       

12. Ne menim se za čustvene izbruhe otroka.       

13. Sprejemam vsa otrokova čustva.       

14. Otrokovo mnenje je zelo pomembno in ga spoštujem.       

15. Otrok ima možnost poročati o čustvu takrat, ko ga 
doživlja.  

     

16. Otroka pustim pri miru, če noče govoriti o čem, kar ga 
jezi, vznemirja, in počakam na primernejši trenutek.  

     

17. Moj otrok nikoli ni jezen.       

18. Moj otrok nikoli ne joka.      

19. Kadar moj otrok trmari (noče v voziček, k počitku ...), 
nanj zakričim. 

     

20. Nič ni narobe, če otroka udarim, kadar doživlja napade 
jeze. 

     

21. Pred otrokom skrivam nekatera svoja čustva.       

22. Do svojega otroka skušam biti iskren(a) in mu 
spregovorim o svojih čustvih.  

     



23. V družini se o čustvih pogovarjamo.       

24. Zavedam se, da moj otrok od mene prevzema številne 
vedenjske in čustvene vzorce.  

     

25. Pogovorne veščine pomagajo otroku pri izražanju čustev.      

26. Otroka učim, kako naj se telesno sprosti in s tem izraža 
čustva.  

     

27. Otroku pomagam spregovoriti o čustvih, ki jih doživlja, 
ker vem, da bo tako laže razumel svoje občutke in občutke 
drugih. 

     

28. Jasen pogled na čustvovanje in ustrezno izražanje čustev v 
otroštvu vplivata tudi na druge osebnostne značilnosti 
posameznika v nadaljnjem življenju.  

     

29. Ignoriranje otrokovih čustev lahko vpliva na čustvene 
težave, ko odrastemo. 

     

30. Posledice neustreznega ravnanja s čustvi v otroštvu so 
lahko tudi tragične, ko odrastemo. 

     

 

31. Vaš otrok je žalosten in joka. Kaj bi mu rekli? (Izberite EN odgovor, ki izraža, kako 
najpogosteje ravnate.) 

a) tako velik fant/dekle si že, veliki fantje/dekleta ne jočejo, 

b) nehaj jokati, da ne bodo videli, da jokaš, 

c) hitro obriši solze, saj ni tako hudo,  

d) zakaj jočeš, si žalosten(a), 

e) povej mi, kaj čutiš, 

f) moj otrok po navadi ne joka, 

g) drugo: __________________________________________________________. 

 

32. Vaš otrok je jezen. Kako bi ravnali? (Izberite EN odgovor, ki izraža, kako najpogosteje 
ravnate.) 

a) otrokovo jezo vzamem resno in se nanjo takoj odzovem, 

b) otroku pokažem, da razumem njegovo jezo,  

c) se umaknem, otroku ponudim čas, da se pomiri, 

d) raje preprečim (preusmerim otrokovo pozornost), preden pride do čustvenega izbruha,  



e) ignoriram situacijo, saj bo jeza hitro minila, 

f) moj otrok po navadi ni jezen, 

g) drugo: _____________________________________________________________. 

 

7.2 Odgovori anketirancev pri 31. in 32. vprašanju pod »drugo« 

 

31. Vaš otrok je žalosten in joka. Kaj bi mu rekli? 

- Glede na situacijo ga primerno potolažim in se pogovorim. 

- »Zakaj jokaš, si žalosten, te kaj boli«? 

- »Ne jokaj, stisni se k meni!« 

- »Ti se kar zjokaj, ker je verjetno zelo hudo.« Ko neha, se pogovorimo. 

- Zakaj jokaš, kako ti lahko pomagam?  

 

32. Vaš otrok je jezen. Kako bi ravnali? 

- S pogovorom poskušam ugotoviti vzrok jeze. 

- Stopim k otroku in se pogovorim z njim; vprašam, kaj ga jezi, zakaj je jezen in se skušam z 
njim pogovoriti o tem. 

- Odvisno od situacije oz. vzroka za jezo. Običajno pa vzamem jezo resno in se z otrokom 
pogovorim. 

- Če je jezna in je pri tem kdo ogrožen, ker bo nekaj naredila, vzamem zelo resno, da to 
preprečim, drugače počakamo, da da jezo ven in se pogovorimo o tem. 

 

 


