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POVZETEK 

V  diplomskem delu sem predstavila ranljivo družino, ki se sooča z več problemi. 

V teoretičnem delu naloge sem se podrobneje osredotočila na sistemski vidik 

preučevanja oziroma raziskovanja družine. V nadaljevanju sem navedla elemente 

družinske dinamike in predstavila družine z več problemi. V empiričnem delu sem 

izvedla študijo primera šestčlanske družine iz Ljubljane. Zanimala me je 

funkcionalnost družine skozi naravo odnosov, čustev, komunikacije in vzgoje 

otrok ter ovire, s katerimi se družina oziroma njeni posamezni družinski člani 

soočajo. Pomemben sklep je, da gre za močno ukoreninjeno kaskado reakcij v 

načinu odzivanja družinskih članov. Odnosi v družini so utemeljeni na krožni 

dinamiki, tako da je simptome posameznika potrebno razumeti kot posledico 

dinamike družinskih odnosov. Na podlagi rezultatov študije primera sem 

ugotovila, da je družinska dinamika prepletena z mnogo ogrožujočimi dejavniki in 

so člani družine pogosto v stiski, tako osebni kot gmotni. Pozitivno je to, da se 

kljub vsemu trudijo po najboljših močeh preživeti iz dneva v dan. Te preizkušnje 

jih mnogokrat še bolj trdno povežejo, kar je potrebno upoštevati v načrtovanju 

podpornih intervencij družini. 

 

Ključne besede: družina, družinski člani, družina z več problemi, odnosi, 

komunikacija, čustva, meje, potrebe, vzgoja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The thesis will present a volnurable family facing multiple problems. In the 

theoretical part, I will focus in detail on the systemic perspective of studying or 

researching a family. In the following part, I will state the elements of the family 

dynamics, and describe families with multiple problems as well. In the empirical 

part, I conducted a case study of a family with six members from Ljubljana. I was 

interested in the functioning of the family through the nature of relationships, 

emotions, communication and education of children, and obstacles which the 

family or its individual family members face. An important conclusion is that the 

dynamics are a strongly besetting cascade of reactions in the way family members 

respond. Relationships in the family are based on the circular dynamics. 

Therefore, the symptoms of an individual must be considered as a result of the 

dynamics of family relationships. Based on the results of the case study I 

established that the family dynamics is threatened by many factors and that the 

family members often experience some kind of distress, emotional and material. 

The positive side is that despite all this, they do their best to try to survive from 

day to day. These ordeals often connect them even more which must be taken into 

consideration in planning the support interventions for families. 

 

Key words: family, family members, family with multiple problems, 

relationships, communication, emotions, boundaries, needs, education 
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I. UVOD 

Družina je bila in ostaja najpomembnejši faktor družbe. Brez socializacije in 

družinskega življenja človek ne more izraziti vse svoje potencialne zmožnosti, 

brez družine ne more postati to, kar je. V družini se vzpostavljajo odnosi med 

spoloma in generacijami, česar ne more nadomestiti nobena druga institucija, 

njena vloga tako ostaja nenadomestljiva (Bajzek, 2003). Podobno razlaga Uletova 

(2008), ki pravi, da je družina osnovna institucija zasebnega življenja, kjer se za 

večino ljudi oblikujejo pomembni socialni odnosi. Družinski člani v družini vse 

pogosteje iščejo prostor za vsakdanje obnavljanje svojih fizičnih in duševnih 

sposobnosti. Družina je postala mesto za nadomeščanje identitetnih izgub v 

drugih družbenih dejavnostih (prav tam).  Kobolt zapiše: »Vsaka družina nosi v 

sebi nekaj pekla in nekaj nebes.« (2007, str. 143). Poudari, da ima vsaka družina 

možnost izbire, prav tako ugotavlja, da se ljudje stežka naučimo ustvarjanja nebes 

(prav tam). 

Pri razumevanju družine le-te ne moremo zgolj reducirati na posamezne člane. Če 

hočemo razumeti pojem družina, moramo predvsem opazovati odnose med vsemi 

člani družine, saj so ravno ti tisti, ki naredijo določeno družino unikatno 

(Gostečnik, 2010).  

Družina kljub spremenjenim družinskim vzorcem ostaja pomembno zavetje 

mladih pred stresom in konflikti iz zunanjega sveta. Kako uspešno bo lahko 

opravljala svojo vlogo, je odvisno tudi od socialne politike države. Zanemariti 

namreč ne gre dejstva, da družina potrebuje pomoč države, da bo lahko delovala 

tako, kot se od nje pričakuje (Stritih in Možina, 1994). Družinam v stiski je v 

Sloveniji s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

omogočena pomoč tako na področju družine (programi v podporo družini) kot na 

področju sociale in socialno varstvenih storitev (pomoč družini). »Ali lahko 

družina, ki je socialno odrinjena v privatnost, danes še odigra tisto pomembno 

vlogo, ki se od nje pričakuje? Ali ne bi morala biti prav družina s svojimi 

globinskimi odnosi tisti bazen, kjer se bodo kovali novi odnosi, ki so pomembni 

za preživetje družbe?« (Bajzek, 1997, str. 92).  
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V diplomskem delu bom skozi teoretični in empirični del poskusila predstaviti 

družino, ki se sooča z več problemi. Konkretno bom raziskala situacijo izbrane 

družine in zapletenost odnosov z vidika posameznih družinskih članov ter 

strukturne elemente družinske dinamike in vzgoje otrok.  
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II. TEORETIČNI DEL  

V teoretičnem delu bom najprej splošno opredelila pojem družine v povezavi s 

sistemsko teorijo. Predstavila bom strukturne elemente družine, ki so ključni pri 

kreiranju družinske dinamike. Prav tako bom namenila pozornost področju 

vzgoje. Dandanes se družine v poplavi vsakodnevnih pritiskov soočajo z vedno 

novimi izzivi in preizkušnjami. Nekaterim družinam gre skupno sobivanje bolj 

uspešno od rok, drugim manj, slednjim se bom v diplomskem delu bolj posvetila, 

tako bom predstavila družino z več problemi.  

1. OPREDELITVE DRUŽINE 

Avtorji različno podajajo in opredeljujejo definicije družine. »Družina je 

skupnost, ki združuje najmanj dve generaciji, je mesto dogajanj in odnosov, je 

dinamična celica, ki se konstantno odziva na potrebe posameznega člana in 

celotne družinske skupnosti, in je institucija, ki se odziva na izzive in spremembe 

sodobnega časa.« (Bajzek, 2003, str. 109). 

Družina je mesto, kjer se ustvarjajo pogoji za vzpostavljanje in ohranitev 

individualnih razlik v avtonomiji in povezanosti skozi konfrontacijo in 

odgovornost. Družino tvorijo eden ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo 

skupne motive in cilje ter jih povezujejo skupna pravila, norme in vrednote. 

Odnose v družini odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog. 

Znotraj nje se izoblikujejo značilne strukture moči in način vedenja ter relativno 

trajna mreža komunikacij, statusov in vlog posameznih članov. Vloge se 

diferencirajo glede na delitev dela, razločijo se čustveni odnosi med člani 

(Čačinovič Vogrinčič, 2006). 

Mnogi avtorji ugotavljajo, da pozno moderno zaznamujejo številne spremembe, 

med katerimi so spremembe v zasebnosti in vsakdanjem življenju. To se kaže v 

pluralizaciji družinskih oblik in družinskega življenja, vključujoč družinske in 

individualne prehode ter strukturne spremembe, »novo očetovstvo«, protektivno 

otroštvo, odgovorno starševstvo in partnerstvo ter socialno starševstvo, ter tudi v 

individualizaciji življenjskih izbir (Beck in Beck Gernsheim, 2002, 2006; 
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Jamieson, 1998, Gidens, 2000; Rener, 2006; Rener idr. 2008; Ule in Kuhar, 2003; 

Švab, 2001, 2006; Wiliiams, 2005; Zaviršek, 2009 v Humer, Švab in Žakelj, 

2011). Družinsko življenje zaznamujejo spremenjene zahteve, ki se nanašajo tako 

na relacijo vpetosti družin v javno sfero (npr. usklajevanje dela in družine, 

časovne zahteve) kot tudi na samo uresničevanje starševske vloge v kontekstu 

družinske mikrosfere. »Vzgoja postaja v kontekstu fenomena protektivnega 

starševstva in imperativov starševstva nova znanost« (Švab, 2001, v Humer, Švab 

in Žakelj, 2011, str. 455). »Medtem je otrok vse bolj zahteven projekt 

odgovornega, senzibilnega starševstva« (Ule in Kuhar, 2003, Beck in Beck- 

Gernsheim, 2006, v Humer, Švab in Žakelj, 2011). Družinsko življenje je 

raznoliko, kompleksno, spremenjljivo, zato ga ne moremo enoznačno definirati 

(Švab, 2001). 

Perko (2010) meni, da se v družini odigrajo najpomembnejše igre in življenjske 

zgodbe vseh njenih članov. V njej se oblikuje osebnost in vsi člani družinske 

skupnosti se v medsebojnih odnosih kultivirajo, socializirajo in tudi 

individualizirajo. Za zdrav odnos otroka sta pomembna odnos z materjo in očetom 

ter vzdušje, ki vlada v družini. Otrok v družini je sprejet zaradi samega sebe in to 

zanj pomeni točko največje možne sprejetosti in varnosti (prav tam).  

Juul (2013, str. 7) pravi: »Vsaka družina je enkratna, ima lastna pravila igre in 

zakonitosti.«. Družina je nepogrešljiv prostor odnosov in je nujno potrebna za 

osebno in družbeno istovetnost, nujna za prehod iz narave h kulturi (Bajzek, 

1997). Poleg tega Bajzek (prav tam) zapiše, da je družina živ, zapleten, razčlenjen 

sistem, ki vsebuje in vzpostavlja tudi še neuresničene možnosti ter vse vidike 

življenja: biološkega, psihološkega, družbenega, kulturnega, ekonomskega, 

pravnega, političnega in religioznega.   

 

 

 

 



5 

 

2. DRUŽINA KOT SISTEM 

Na področju preučevanja družin in družinskega življenja se je razvilo mnogo 

teoretskih smeri, vendar je sistemska teorija tista, ki je pustila poseben pečat. 

Občo teorijo sistemov je leta 1928 prvi proučeval biolog Ludwig von Bertalanffy  

(Perko, 2008). Osredotoča se na študij odnosov in interakcij med objekti v sistemu 

(Gostečnik, 2010). Sistemska teorija je način opisovanja resničnosti, za njo stoji 

pogled na svet in svet sistemov. Opisuje strukturno in procesno organizacijo 

sistemov ter njihovega odnosa do okolja. Sistemsko teorijo opredeljujejo pojmi 

kot so celostnost, samoorganizacija, diferenciacija, samoreferenčnost ali 

avtopoeza, homeostaza in povratna zveza, meja, hierarhija. Sistemskemu 

opazovanju sveta sledi sistemsko ravnanje (Čačinovič Vogrinčič 1998). Ostali 

predstavniki na področju raziskovanja družine so M. Selvini Palazzoli, R. 

Skynner, V. Satir, J. Haley, S. Minuchin, C. Madanes, L. Hoffman (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998). 

Teorija sistema temelji na konceptu homeostaze oziroma družinskem ravnovesju. 

Čačinovič Vogrinčič (1998, str. 143–144) definira koncept homeostaze v družini: 

»Družinski sistem deluje tako, da ohranja stanje, oziroma vedno znova 

vzpostavlja ravnotežje.«. Pojem družinske homeostaze je prvi uvedel Don Jackson 

(1965, v Čačinovič Vogrinčič, 1998). Avtor je sklepal, da pacientovi simptomi 

vzdržujejo delovanje družinskega sistema. Kakor hitro je bilo delovanje 

družinskega sistema ogroženo, je družina vzpostavila nova pravila, da bi ohranila 

ravnotežje. Družina kot sistem skuša skozi čas neprenehoma vzpostavljati 

ravnovesje, kar ji omogočata naslednja dva mehanizma: morfostaza in 

morfogeneza.  

Morfostaza je sistemska težnja, ki si prizadeva zgraditi trdnost ali trdno, neomajno 

držo v družinskem sistemu. Gradišar (2005) omenjeni mehanizem opiše kot 

preventivo, saj varuje stabilnost družine pred morda tvegano spremembo (strah, 

slabe izkušnje, tradicija, predsodki). Don Jackson (1967, v Gradišar, 2005) pravi, 

da ohranjanje družinske stabilnosti, njenih pravil in vlog rutin lahko vzdržujejo 

problemsko pogojeni ponavljajoči se rigidni vzorci vedenja in mišljenja. Drugi 

mehanizem je morfogeneza, ki omogoča rast, ustvarjalnost, inovativnost in 
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spremembe v družinskem sistemu (Hecker in Watchler, 2003, v Gostečnik, 2010). 

Po mnenju Gradišarja (2005) ta mehanizem kaže na potrebno spremembo v 

družini in jo tudi pomaga uresničiti (npr. rešitev resnega konflikta). Carter (1980, 

v Gradišar, 2005) meni, da so presežne spremembe pomembne in neizbežne že v 

pogojih stresa, prevelikih zahtev in bremen. Prav tako pravi, da se družinski 

sistemi in vitalnost same družine testirajo v procesu življenjskega ciklusa (prav 

tam).  

Gostečnik (2010) opozarja na ključni pomen mehanizma feedbacka (povratne 

informacije), ki prav tako omogoča homeostazo v družinskem sistemu. Le-ta 

namreč sistemu omogoča, da ostaja trden v kontekstu sprememb in ob 

spremembah. Spremembe so nujne, da se posameznik, zakon in družina lahko 

razvijajo ter tudi preživijo. Poleg tega so potrebni tudi zdrav napredek, razvoj in 

določena trdnost, saj lahko sicer sistem propade oziroma se desintegrira (prav 

tam). Vpliv, ki ga ima vedenje posameznega člana na družinski sistem, in odziv 

sistema na to vedenje lahko opredelimo kot pozitivni in/ali negativni feedback. 

Kadar pride do spremembe in to sistem sprejme, govorimo o pozitivnem 

feedbacku, kar pomeni, da v njem ni več stanja status quo (prav tam). Družinski 

sistem včasih potrebuje tudi radikalne spremembe, kar pa povzroča pozitivni 

feedback, ki družino spodbuja k rasti (Gradišar, 2005). Negativni feedback vedno 

nadzoruje pozitivnega in omogoča stabilnost, saj lahko sistem propade, če se 

negativni feedback ustavi. Sistemi po svojem bistvu oziroma naravi težijo k 

ustaljenemu ritmu, ker jim to omogoča osnovno varnost, pa čeprav je ta varnost 

lahko zelo nefunkcionalna in celo destruktivna (prav tam). V smislu samozaščite 

sistema je negativni feedback lahko pozitivna funkcija za integriteto družine 

(Gradišar, 2005). Takšen, čeprav na videz varen način samoohranitve družine, 

lahko izboljša odnose (prav tam).  

Perko (2008) pravi, da so na osnovi sistemske teorije odkrivali nove strukturne 

aspekte delovanja družine in njene patologije. Z opazovanjem družinskega 

vedenja so potrdili, da so odnosi v družini utemeljeni na krožni dinamiki. 

Cirkularni proces pomeni, da vsi deli sistema odločilno vplivajo na celotni sistem, 

kakor tudi sistem recipročno vpliva na posamezen del. Iz tega lahko sklepamo, da 
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je simptome posameznika treba razumeti kot posledico dinamike družinskih 

odnosov (prav tam). Gostečnik (2010) podobno pravi, da posameznikovi miselni, 

čustveni in vedenjski procesi bistveno vplivajo na celoten kontekst, v katerem se 

nahaja družina in njeni posamezniki. Jasno je, da vsi glede na cirkularno 

vzročnost lahko vplivajo na določen dogodek, prav tako lahko ta dogodek ali 

sprememba vpliva nanje (prav tam). Gradišar (2005) pravi, da 

cirkularnointerakcijski sistem omogoča terapevtu celosten uvid, ko gre na primer 

za problematičnega ali neprilagojenega otroka in razlage za le-to so izključno 

kompleksne. Tudi Uletova (1995) ugotavlja, da v medčloveških odnosih ni 

nobeno vedenje odločilni vzrok drugega vedenja, ampak je vsako vedenje hkrati 

vzrok in posledica. »Vse, kar se dogaja z enim članom družine, se na tak ali 

drugačen način zrcali na vseh preostalih. Vsaka sprememba, ki jo doživi družina 

kot celota, pusti v življenju vsakega njenega člana svojo posebno sled.« (Tomori, 

1994, str. 18). 

Na podlagi sheme za raziskovanje družine Olson (2000) s cirkumpleksnim 

modelom širše opiše dogajanje v sistemu. Njegova shema se osredotoča na 

vpletenost odnosov družine s širšimi sistemi (šola, služba, etnija in kultura), kar 

pomeni, da ta model ne proučuje zgolj medsebojnih odnosov znotraj družine. 

Izpeljal je tri oblike družinskega vedenja: kohezivnost, fleksibilnost 

(prilagodljivost) in komunikacijo. Kohezivnost opredeli s prisotnostjo 

emocionalnih vezi med člani družine. Fleksibilnost definira kot sposobnost 

sistema, da spremeni strukturo moči, vlog in pravil odnosov. Ravnotežje med 

slednjima dimenzijama je temelj za dobro funkcioniranje družine. Ravno to 

omogoča komunikacija, ki lahko zavira ali vzpodbuja drugi dve dimenziji, torej je 

v pomoč pri doseganju tega ravnotežja (prav tam).  
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3. ELEMENTI DRUŽINSKE DINAMIKE  

 

Shema 1: Elementi družinske dinamike 

 

3.1 AVTONOMIJA IN POVEZANOST V DRUŽINSKEM SISTEMU 

Meje v sistemu lahko razumemo kot parametre, po katerih prehaja tok podatkov iz 

enega sistema v drugega, kot npr. od zunaj v družino, pa tudi iz družine v svet 

okoli nje. Glede na splošno sistemsko teorijo so meje tiste, ki določajo kdo 

pripada sistemu in kdo ne (Hecker in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 2010). Tu gre 

prvenstveno za postavljanje in uresničevanje družinskih pravil, za delitev 

odgovornosti in preko njih za povezanost družine (Gradišar, 2005). Meje določajo 

podsisteme, generacijo in identiteto določene družine. Propustnost mej je odvisna 

od tega, koliko določena družina ali sistem dovoli podatkom, da prosto tečejo med 

posamezniki v sistemu in med sistemi. Sistem s prepustnimi mejami je odprt, o 

zaprtem sistemu pa govorimo, kadar so meje neprepustne. O rigidnih mejah 

govorimo, kadar so podsistemi in posamezniki v sistemih medsebojno tako zelo 

ločeni, da je težko ugotoviti, da so v resnici del istega družinskega sistema. To je 

ELEMENTI DRUŽINSKE 
DINAMIKE 

Avtonomija in 
povezanost Komunikacija 

Potrebe 
Čustva 

Vzgoja 

Vloge in vzorci 
odnosov 
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pogosto v povezavi s čustveno otopelostjo družinskih članov, ali kar vsesplošno 

čustveno hladnostjo, ki vlada med njimi. Lahko pa so zaradi najrazličnejših 

sporov člani tako zelo čustveno razklani, da nimajo niti najmanjšega interesa, da 

bi se družili, ali pa se tem druženjem izrecno izogibajo (Gostečnik, 2010).   

Munuchin (1974, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) pravi, da so meje bodisi jasne, 

toge ali nejasne. Določajo, kako in predvsem kako uspešno se družina prilagaja 

spremembam. Družina potrebuje jasne meje, ker le te omogočajo dovolj varnosti 

za spreminjanje. Pretoge meje v nepovezanih družinah onemogočajo 

komunikacijo, člani družine jih prestopijo le v izredno močni stresni situaciji, 

sicer ostanejo nepovezani. Nejasne meje onemogočajo avtonomijo in neodvisnost. 

V družinah, kjer so meje (pravila in podsistemi) nejasni, se konflikt ali stres 

posameznika prenese na celo družino.  

Čačinovič Vogrinčič (1998) opredeli, da pojem meja ostro zarisuje značilnost, ki 

je bistvena za delovanje družine ter za koncept strukture družine, njeno 

razmejevanje, razločevanje in vzpostavljanje meja v razvoju identitete. Prav tako 

je meja lahko pomemben prispevek k transparentnosti, saj omogoča opredelitev 

razvidnega in potrjuje potrebo po življenju v družini (prav tam). Podobno 

ugotavlja Perko (2008), da ima vsak sistem, in tako tudi družina, svoja pravila, ki 

pa so transparentna. Poleg tega opozori na podzavestna pravila, ki kot taka še bolj 

definirajo in determinirajo sistem družine. Skynner (1994) definira mejo kot 

območje na zunanjem robu podsistema, kot nekakšno točko prehoda, kjer se 

pomembno spremenijo značilnosti sistema. Ključna funkcija družine je v tem, da 

posamezniku omogoči odkritje svojih meja, identifikacijo znotraj teh meja in 

ločitev od drugih podsistemov (prav tam).  

Juul (2010a) deli meje na družbene in osebne, pri slednjih gre za meje 

posameznikov. Osebne meje staršev so odvisne od njihove osebnosti, značaja, 

rodu, vrednostnega sistema in sprememb razpoloženja. Meje izražamo z osebno 

govorico: “Hočem/nočem, to sem jaz/jaz sem tak, za tem stojim.« Tako otroku ni 

treba dvomiti o tem, kakšna sta njegova starša. To je stik. Osebna govorica je 

vedno topla, ne glede na to, ali govorimo da ali ne. Vsaka druga govorica je 

hladnejša, zato sta slabša tudi stik in izid. Poleg tega Juul (prav tam, 2010a) 
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opozarja, kako je pomembno, da se starši naučijo skrbeti za svoje meje. Pravi, da 

to ni odgovornost otrok, ampak staršev. Pomembno je, da tudi otrok pazi na svoje 

meje (prav tam).  

Tomori (1994) predstavi dve pomembni meji v družini. Prva je meja med 

partnerjema in ostalo družino. Ta zagotavlja obstoj določenih področij, na katere 

drugi člani družine ne posegajo. Ta meja odloča, koliko drugi člani upoštevajo 

njuno avtonomijo in v kolikšni meri jo spoštujejo. Obstajata dve skrajnosti v 

okviru tega polja, nobena ni ustrezna. V prvem primeru partnerja mejo svojega 

partnerstva preveč odpirata in tako v svoje težave vključujeta otroke, ki se 

znajdejo v vlogi zaveznika, razsodnika, soborca ali grešnega kozla. V drugi 

skrajnosti gre za preveliko zapiranje te teme, kar pomeni, da partnerja pred otroki 

vse skrivata. S tem jih prikrajšata za osnovne izkušnje o medosebnih odnosih. 

Druga pomembna meja, o kateri piše avtorica (prav tam), je meja med generacijo 

staršev in otrok. Ta meja se z razvojem ter postopnim večanjem samostojnosti in 

avtonomije otrok postopoma utrjuje. Otroci tako ob vzgojnih sporočilih staršev 

razvijajo svojo osebnost.  

3.2 VLOGE IN  VZORCI ODNOSOV V DRUŽINSKEM SISTEMU 

Vloge so individualno predpisani vzorci obnašanja, okrepljeni s pričakovanji in 

normami družine. Vloge so lahko določene glede na več kriterijev: vrstni red 

rojstva (prvi, drugi, tretji otrok), spol, talente ali sposobnosti. Definirane so lahko 

glede na pozicijo, ki jo ima nekdo v družini (oče, mati, sin, hči), nenazadnje so 

lahko določene tudi na specifične značilnosti. Vsaka od teh pozicij ima posledično 

svoj status (Gostečnik, 2010). Kompan Erzar (2006) pojasni, da vzorci odnosov v 

družinskem sistemu narekujejo vloge posamezniku, hkrati pa posameznik vlogo 

preoblikuje glede na svojo čustveno odzivnost, temparament in druge 

predispozicije. Perko (2008) podobno ugotavlja, da so za družinski sistem 

značilne določene vloge, zlasti je pomembno, da oče in mati prevzemata svoji 

vlogi. Njuno skupno, usklajeno delovanje pa omogoča, da otrok normalno prehaja 

iz sveta »znotraj« v svet »zunaj« (prav tam). 
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Lidz (1971, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) pravi, da so značilnosti vlog, ki so 

izoblikovane v družinski skupnosti, sledeče: enotnost in povezanost, ohranitev 

generacijskih oblik, pristajanje na spolne vloge, ki vsem omogočajo varnost in 

spreminjanje. Lersch (1972, v Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 159, 160) definira 

vlogo kot »celoto stališč, mnenj in vedenj, ki sodijo k socialnemu statusu 

posameznika; od posameznika jih pričakujemo, on sam pa jih doživlja in izvaja«. 

Poudari, da je iz razčlenitve koncepta vloge mogoče razbrati, da en aspekt vloge 

vsekakor tvorijo bolj ali manj integrirane družbene norme oziroma normativna 

pričakovanja in verovanja. Drugi aspekt je vedenje v vlogi, kar je značilno za 

posameznika z določenim statusom (prav tam).  

Vsak član v družini ima svojo vlogo. Določajo jo spol, razvojno obdobje, 

osebnostne značilnosti in potrebe vsakega posameznika (Tomori, 1994). Oblikuje 

se glede na delitev dela, distribucijo moči ter značilnosti komuniciranja in 

čustvenih odnosov. Poleg spola in razvojnega obdobja določajo družinsko vlogo 

tudi osebnostne značilnosti in potrebe vsakega posameznika (prav tam). Poljšak 

Škraban (2002) podobno zapiše, da vlogo vsakega člana družine določajo mnogi 

osebni kot tudi splošni dejavniki. Vse vloge, ki jih nekdo v družini prevzema, 

sestavljajo njegovo samopodobo. Tomori (1994) pa opozarja na neposreden, 

vendar morebiti odločilen vpliv družinske vloge na vlogo, ki jo posameznik 

prevzema v odnosih z ljudmi zunaj družinskega kroga. Vpliva tudi na njegovo 

doživljanje in počutje v izvendružinskih odnosih.  

Poljšak Škraban (2002) na ravni interakcije razčleni proces prevzemanja vloge na 

percepcijo vloge, pričakovanje v vlogi in aktiviranje oziroma igranje vloge. »Biti 

v vlogi na ravni interakcije pomeni percipirati oziroma zaznavati lastno vlogo in 

recipročno vlogo, formirati pričakovanja o lastni recipročni vlogi ter manifestno 

odigrati vlogo.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 161). Goode (1960, v Čačinovič 

Vogrinčič, 1998) podobno izpostavi napetost v vlogi, ki jo posameznik občuti kot 

težavo, kadar ne more zadovoljiti pričakovanj, ki se mu jih, oziroma si jih sam 

postavlja. Proces prevzemanja vloge temelji na percepciji vloge, ki je možna 

znotraj družbenih norm. Gre za vživljanje v lastna pričakovanja in pričakovanja 

drugega ter aktivno manifestno vedenje v vlogi. Odgovor za težave v 
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spreminjanju vlog je v recipročni odvisnosti in vpetosti za ohranitev družinske 

skupine (Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

 

3.3 KOMUNIKACIJA  V DRUŽINSKEM SISTEMU 

Vsaka dobra komunikacija v družinah doprinese k primernim, želenim odnosom. 

Pravi družinski pogovor ima svoj kontekst, je časovno uokvirjen in tudi umeščen 

v skupni pomen razgovora s pričakovanimi dogovori. Šele takrat je možno 

uresničiti in uskladiti različne poglede, pretresti skupne možnosti in izpeljati 

skupne perspektive (Gostečnik, 2010). »Komunikacija je eden ključnih aspektov 

družinskega življenja. Vpliva tako na kvaliteto odnosov med starši, kot na zdravo 

funkcioniranje posameznikov v družini in družinskega sistema kot celote. 

Medosebna komunikacija v najširšem pomenu je kakršnokoli verbalno ali 

neverbalno vedenje, ki ga druga oseba zazna. Poleg tega gre za izmenjavo 

interakcije med dvema osebama.« (Poljšak Škraban, 2002, str. 22). V 

komunikaciji posameznika se kaže družinski vrednostni sistem, osebnost 

družinskih članov, medsebojna bližina, vsakodnevne navade in odprtost družine v 

svet (Tomori, 1994). Pomembno je, da je komunikacija v družini jasna, 

razumljiva, konkretna in neposredna. Značilnosti le te povzema Tomorijeva 

(1994): 

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

sporočilo namenjeno. 

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

 Občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov družine. 

 Upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, brez podtikanja 

čustev in misli drugim.  

 Uporabljanje imen in ne nedoločenih oznak za druge družinske člane. 

 Sposobnost za strpno dogovarjanje. 

 Izogibanje ugotavljanja, »kdo ima prav«, in motiva, »kdo bo koga«. 
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Čačinovič Vogrinčič (1998) ugotavlja, da ima komunikacija v družini vedno dve 

navidezno nasprotujoči si funkciji. S komunikacijo se razvijajo individualizacija, 

razmejevanje posameznika, hkrati pa integracija in ustvarjanje celote. V družini 

potrebujemo oboje, tako ozaveščenost o razmejenosti kot osveščenost o celoti, 

katere del je posameznik oziroma sporočilo (Poljšak Škraban, 2002). Satirjeva 

(1995) poudarja, da je vsa komunikacija v družini naučena. Gradišar (2005), 

Perko (2008), Synner (1998) opozorijo na »nevarnost« simbolične komunikacije 

oziroma dvojnosti sporočil (“double bind”). Dvojnost sporočila se kaže v razliki 

med verbalno in neverbalno komunikacijo, vsako sporočilo ima v sebi značaj 

pripovedi ter (samo)nadzora. Taka drža in komunikacija vzdržuje večsmernost in 

zapletenost odnosov, kar večkrat pripelje v duševno doživljajsko in vedenjsko 

motnjo (prav tam). Slednje še posebej poudari Perko (2008), ki zapiše, da gre pri 

dvojnem sporočilu za čustveno manipulacijo otrok s strani staršev. Starši v odnosu 

z otroki zadovoljujejo lastne potrebe in ne otrokovih.   

Gradišar (2005) predstavi različne oblike komuniciranja družin:  

 Pomirljiva spravljiva in neobremenjena komunikacija 

Ta komunikacija v družini vsebuje lastnosti, ki pri družinskih članih izražajo 

samovrednotenje. Družina premore samorefleksijo in samokritiko, izogiba se 

nekontroliranih čustvenih reakcij. Asertivnost v tem primeru pomeni jasno, 

odločno izražanje in potrditev stališč tako v soglašanju kot v smiselnih 

ugovorih (prav tam). 

 Obtožujoča ali prisilna kritikarska komunikacija 

Pri tej obliki komunikacije v družinskem sitemu gre za vsiljevanje svojega 

mnenja ostalim družinskim članom, prav tako postavljanje nesorazmernih 

zahtev drugim članom. Nepotrpežljivost, srd in jeza so pri tej obliki 

komuniciranja odkriti ali slabo prikriti. V slučaju oporekanja se družinski član 

čuti ogroženega, ne pomisli, da bi se podredil drugemu ali skupnim 

družinskim interesom. Posameznik v takšni družini se boji pokazati in priznati 

svoje slabosti, napad je njegov obrambni mehanizem (prav tam). 
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 Komunikacija kot racionalizacija in intelektualizacija 

Racionalizacija in intelektualizacija pomenita v komunikaciji družinskega 

sistema neko vrsto teoretiziranja, včasih vsevednost ali hladno logistično 

presojanje. Pri tej obliki komunikacije je očitna določena medčloveška 

distanca brez prave empatične odzivnosti in brez čustvene rezonance (prav 

tam).  

 Izmikajoča, neprizadeta komunikacija 

Takšna komunikacija družinskega sistema ima značilnosti izogibajoče se, 

nevtralne in neudeležene drže posameznika. Solidarnost in sočutje družinski 

člani izražajo samo v primeru, ko gre za njihovo osebno korist (prav tam). 

 Odprta komunikacija z visoko stopnjo samovrednotenja 

Narava in oblika takšne komunikacije je direktna in strpna, izražanje je jasno. 

Prilagajanje v družini je specifično glede na težo in pomen spornih vprašanj 

ali problemov. Družinski člani zaznavajo, dojemajo, so premišljeni, odločajo 

in govorijo kot celota. Kot sogovorniki upoštevajo pravila in dogovore drugih 

članov tako v racionalnem kot smiselnem pogledu. Sposobni so samokontrole 

in premoščanja napetosti pri drugih (prav tam).  

3.4 POTREBE STARŠEV IN OTROK TER POTREBE DRUŽINE 

Menim, da je družina prvi socialni sistem posameznika, v katerem začne 

prepoznavati, izražati in zadovoljevati svoje potrebe. »Ključno vprašanje je, 

koliko vživljanja v potrebe drugega omogoča družinska skupina in kateri so tisti 

mehanizmi, ki v družini regulirajo zadovoljevanje potreb.« (Poljšak Škraban, 

2002, str. 13). Potrebno se je zavedati, da se starši razlikujejo v tem, koliko 

tvegajo v odnosu do otroka glede prepoznavanja lastnih potreb, konfliktnosti in 

zaznavanju tesnob. V družini soobstajajo individualne potrebe staršev in otrok, ki 

že nosijo pečat družinske skupine, s skupinskimi potrebami in s potrebami 

družinske skupine. Vedno znova se mora razreševati nasprotje med individualnimi 

potrebami posameznikov in nujnostjo, da se družinska skupnost ohrani in se 

zadovoljijo družinske potrebe, ki so nastale kot potrebe skupine (Čačinovič  
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Vogrinčič, 1998). Avtorica (prav tam) našteje psihosocialne potrebe družinskega 

sistema: potreba po varnosti, ljubezni, uveljavljanju, spoštovanju, samo- 

spoštovanju, ustvarjalnosti in samouresničevanju. Poleg tega razdeli potrebe 

družine na dva sklopa: potrebe, ki predstavljajo minimum za obstoj družine – 

potrebe po neizogibni gmotni osnovi, prostoru za skupno življenje, času za 

skupno življenje in varnosti. Druga skupina potreb aplicira pogoje za rast in 

razvoj družine. Le to predstavljajo potrebe, da se vedno znova vzpostavi skladnost 

med vsemi družinskimi člani, potrebe po demokratičnih odnosih, komuniciranju, 

socialnih stikih, in upoštevanosti v okolju, v katerem družina živi ter potrebe po 

izobrazbi in obveščenosti (prav tam). Od individualne družine je odvisno, kako se 

organizira za zadovoljevanje potreb, kar je odločno odvisno od odnosov med 

možem in ženo ter materjo in očetom. Potrebno se je zavedati, da med starši in 

otroci v neštetih malenkostih skupnega življenja neprestano poteka  učenje tistega, 

kar je za družino sprejemljivo (Gradišar, 2005).  

Visoke družbene zahteve v zvezi s starševstvom in številne spremembe na 

področju trga dela sprožajo v družinah nove potrebe. Odnosi odvisnosti otrok od 

staršev se v sodobnosti vedno bolj podaljšujejo, starši »definirajo, skrbijo, 

svetujejo, upravljajo s sedanjimi in prihodnjimi duševnimi in telesnimi potrebami 

otroka.« (Ule in Kuhar, 2003, str. 59). V Sloveniji se 42 % zaposlenih nekajkrat 

mesečno sooča s težavnim usklajevanjem poklicnih in družinskih obveznosti 

(EuroFond, 2009, v Humer, Švab in Žakelj, 2011). O potrebah staršev po 

občasnem varstvu govorijo podatki iz raziskave Inštituta RS za socialno varstvo 

(Rakar idr, 2010, v Humer, Švab in Žakelj, 2011), ki je bila narejena na 

reprezentativnem vzorcu družin z mladoletnimi otroki. Izsledki raziskave kažejo, 

da kar 60 % staršev s predšolskimi ali šolskimi otroki potrebuje občasno 

dopoldansko, popoldansko ali večerno varstvo, 82 % staršev s predšolskimi in 48 

% staršev z osnovnošolskimi otroki. Slednje prav tako potrdi raziskava, ki je 

preučevala potrebe staršev s predadolescentnimi otroki v Sloveniji in je bila 

izvedena na vzorcu 375 staršev (Kuhar, 2011). Analiza (Kuhar, 2011) jasno 

nakazuje, da so starši nezadovoljni s strukturo porabe svojega časa, npr. 84,2 % 

anketiranih izjavlja, da imajo premalo časa za svoje hobije in razvedrilo, 48 % za 

spanje. 78,6 % jih meni, da posvečajo premalo časa partnerskemu odnosu, 59,1 % 
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ima premalo časa za prijateljske odnose, 40,6 % jih ocenjuje, da posvečajo 

premalo časa otroku/om, medtem ko jih 38,1 % pravi, da posvečajo preveč časa 

delu, ki ga opravljajo za zaslužek. Starši zaznavajo največje probleme in težave 

pri usklajevanju časa za otroke in delovne obveze (eden izmed največjih 

problemov), pa tudi usklajevanju starševanja in partnerstva. Naslednja zaznana 

obremenitev so materialni problemi oziroma negotova služba, poleg tega pa v 

enaki meri dosega negotovost glede vzgoje otrok (20,9 %). Več kot vsak deseti 

starš pa se počuti precej negotovo, kako izrabljati prosti čas z otrokom (prav tam). 

Prav tako ne smemo zanemariti ostalih težav, ki so jih anketirani navajali: 

zdravstvene težave, neskladja med vzgojo matere in očeta, slab odnos z bivšim 

(ločenim) partnerjem, vpliv družbe in zahteve okolja (prav tam). 

Temeljna potreba otroka je, da so starši srečni in zadovoljni ter da sebe doživljajo 

kot srečne in zadovoljne odrasle ljudi. Le tako jih otrok v svojem modelu 

uporablja kot vir varnosti in ohranja o njih podobo dobrih in ljubečih staršev 

(Erzar in Kompan Erzar, 2011). Juul (2008) prav tako opomni, kako je 

pomembno, da je otrok uzrt in prepoznavanje njegove potrebe po tem. Ko otrok 

zakliče “Mami glej!”, ne potrebuje nič drugega kot “Živijo npr. Ana!”, saj s tem 

starš pokaže, da zaznava njegovo doživetje. Prav tako Juul (prav tam) opozarja, da 

je osebna govorica (to, kar notranje doživljaš) bistveni pogoj za razvoj zdravega 

spoštovanja. Otroci jo lahko razvijejo samo, če si starši vzamejo čas za to, da jih 

opazujejo in tolmačijo, kar otroci izražajo in čutijo. Otroci morajo biti najprej 

»uzrti«, da se sploh lahko naučijo verbalno izražati svoje občutke (prav tam).      

»Vsaka družina mora izdelati specifičen način ravnanja s potrebami članov in na 

svoj način razrešiti neizogibna protislovja med potrebami posameznika in 

potrebami družinske skupine.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 248). Poljšak 

Škraban (2002) izpostavi, da se družine razlikujejo v tem, v kolikšni meri je v njih 

mogoče, da posameznik povzroči spremembe v sistemu ter tako zadovolji svoje 

potrebe oziroma prispeva k potrebam družine v svoji interpretaciji.  
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3.5 ČUSTVA KOT ELEMENT KREIRANJA ODNOSOV V 

DRUŽINI  

»Osnovno izkustvo, ki ga otrok potrebuje, je, da so njegova čustva sprejemljiva, 

možna, razumljiva, saj jih bo le tako lahko spoznal in obvladal.« (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998, str. 208). Menim, da osveščanje in zavedanje čustvenega 

dogajanja zahteva, da ga spoznamo celostno, skupinsko. Pagès (1968, v Čačinovič 

Vogrinčič, 1998) poudari čustvenost družinskega sistema. Pravi, da v vsaki 

skupini obstaja čustvo, v katerem so udeleženi vsi člani skupine, ki ga vsi 

izražajo, pa čeprav na svoj individualen način. To skupinsko čustvo, ki je pogosto 

nezavedno, obvladuje življenje skupine na vseh ravneh. Čustva posameznika so 

povezana s kolektivnimi skupinskimi čustvi in odvisna od njih. Prav tako 

poudarja, da v družinski skupini ne gre samo za sooblikovanje čustev in 

zadovoljevanje potreb posameznika v soočenju z njo, temveč je skupina sama 

prvotno določilo posameznikovega čustvovanja (prav tam).  

Bion (1983, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) ugotavlja obstoj podzavestnih čustev, v 

katerih so udeleženi vsi člani družine. Čustva skupine se reducirajo na instinktivne 

potrebe posameznika. Čustvo se ne veže na prvotni medčloveški odnos, temveč na 

instinkte posedovanja in destrukcije. Podobno opozori Perko (2008) na obstoj 

transparentnih podzavestnih pravil, ki kot taka še bolj definirajo in determinirajo 

sistem družine, npr. izražanje ali neizražanje čustev, pravilo, katera čustva so 

sploh dovoljena, ali jih je dovoljeno kazati ali ne (prav tam). 

Skynner (1998) ugotavlja, da lahko družinski član za »zaslon« skrije čustva, ob 

katerih doživlja travmo ali stres, oziroma tista čustva, ki v njegovi družini niso 

sprejeta, povzročajo napetost in vznemirjenje ter so tabu. Prav tako pravi, da 

posameznik iz družine odnese čustva, ki jih sprejema in obvlada, ter čustva, ki so 

in ostanejo za zaslonom. Če starša ne moreta pogledati drug drugemu za zaslon, 

potem tega ne dovolita otroku. (prav tam) Včasih so čustva, ki jih otrok doživlja, 

izredno močna in nesprejemljiva (čustva strahu, besa, gnusa, jeze). Če jih ne more 

sprejeti in predelati, si lahko pomaga tako, da jih projicira izven sebe. Otrok se 

čustvom odpove, da bi jih lahko obvladal (prav tam). Izražanje za družino 

nesprejemljivega čustva zbudi odpor in pri otroku strah, da bo izgubil ljubezen, 
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zatorej se nauči čustvo skriti pred družino, če tesnoba postaja vse večja tudi pred 

samim seboj (Kompan Erzar, 2006). Ko otrok začne skrivati čustva pred družino, 

jih mora kmalu skrivati pred samim seboj, posledično jih ne more več razbrati in 

se z njimi spoprijeti (Čačinovič Vogrinčič, 1998) . 

Čačinovič Vogrinčič (1998) razlaga, da je lahko včasih v družini očitno, kako si 

člani podajajo nesprejemljivo čustvo, na katerega nihče ne želi pristati oziroma ne 

želi spoznati. Po drugi strani pa se lahko vsa negativna čustva usmerijo v 

dežurnega krivca. Prav tako opozarja, da v družini niso problematična konfliktna 

čustva – problematično je zgolj njihovo zanikanje (prav tam). »Nadvse 

pomembna se mi zdi dosežena čustvena zrelost pri starših, da priznajo svojega 

otroka kot avtonomno, samosvojo osebnost. Izredno pomembno je, ali ima oseba 

v družini možnost, da čuti tisto, kar čuti, da si čustva pojasni in predela skupaj z 

drugimi v družinski skupini. O čustvih ni potrebno razpravljati, potrebno je 

razpravljati o tem, kaj sledi takemu in drugačnemu čustvenemu doživetju.« 

(Čačinovič  Vogrinčič, 1998, str. 217).  

Bowlby in Robertson (1952, v Erzar in Erzar, 2011) sta opazila tri različne 

čustvene faze v reakcijah otrok na odsotnost primarnega skrbnika, in sicer: 

protest, obup in odmik. V teh fazah igrajo glavno vlogo tri temeljna čustva – 

strah, jeza in žalost. Strah se sproži, kadar otrok nima več občutka varnosti, ker je 

njegov dostop do osebe, na katero je navezan, ogrožen. Strah zaustavi druge 

otrokove aktivnosti ter sproži navezovalno vedenje, katerega cilj je obnoviti 

dostop. Ko se starši po daljši odsotnosti vrnejo, otrok navadno ne kaže več strahu, 

ampak je največkrat jezen. Znake jeze in sovraštva kaže tudi, kadar je sam in 

staršev ni nazaj. Prav tako so otroci jezni na starše ob ponovnem prihodu domov, 

kar izvira iz strahu in negotovosti ter nemoči, ki jo je otrok občutil ob njihovem 

odhodu. Kadar je otrok prepuščen sam sebi in svoji nemoči in ne more vplivati na 

situacijo ali je spremeniti, postane žalosten. Medtem ko sta strah in jeza del 

njegovega protesta, izhaja žalost iz spoznanja, da je protest zaman in je izguba 

dokončana. Na ravni vedenja se žalost pokaže kot umik, apatičnost in 

nezainteresiranost – otrok ne joka več, a se ne vključi v dogajanje okoli sebe. 
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Izgubo ali nezaželeno odsotnost želi vključiti v svoje doživljanje oziroma notranji 

svet.  

Poljšak Škraban (2002) poudarja pomen možnosti posameznika, da to, kar 

resnično čuti, lahko tudi izrazi, pojasni in predela. Ugotavlja, da je nujno 

razpravljati o tem, kaj sledi takemu ali drugačnemu čustvenemu doživetju. 

Skynner (1982) navaja značilnosti čustvovanja v “zdravih družinah”, ki temeljijo 

na zaupanju, pričakovanju pomoči, topli vzajemni skrbi in odgovornosti. 

Ambivalentna čustva so v teh družinskih sistemih sprejeta kot normalna, poleg 

tega so integrirana. Prav tako prevladujejo topli odnosi s prisotnim veseljem, 

humorjem, duhovitostjo, nežnostjo in empatijo (prav tam). 

3.6 VZGOJA KOT VZAJEMEN ODNOS MED OTROKOM IN 

STARŠI 

»Družina je dandanes soočena s tako velikimi vzgojnimi pritiski kot še nikoli 

poprej v zgodovini« (Kuhar, 2011, str. 474). Starši se danes na številnih področjih 

vzgoje počutijo negotovi. Zelo so zavzeti, vse želijo narediti prav, predvsem pa 

drugače in bolje kot njihovi starši. Na področju vzgoje otrok Humer, Švab in 

Žakelj (2011) opozorijo na novo skrajnost, in sicer, da je starševstvo dandanes 

podvrženo močni psihologizaciji (predavanja za starše, strokovna svetovanja, 

pogoste obravnave pri različnih strokovnjakih, »nujnost« uporabe priročnikov za 

vzgojo otrok in podobno). Kako otrokom dati najboljši potencial za njihov 

napredek in razvoj, kako zadovoljevati širok spekter njihovih potreb in kako biti 

dober starš je le nekaj od vprašanj, na katere skušajo odgovoriti različni 

strokovnjaki s področja vzgoje otrok. Nasveti so različni, kljub temu pa podajajo 

enotno sporočilo o osebni odgovornosti staršev za razvoj njihovih otrok (prav tam, 

v Beck Gernsheim, 2002). 

 

Juul (2013) predstavi štiri vrednote, ki pripomorejo k temu, da otroci zrastejo v 

samostojne, kritične osebnosti, ki bodo znale prevzeti odgovornost zase in za 

druge ter  bodo poznali svoje meje in spoštovali tuje vrednote: 
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1. Enakovrednost  ali uspešno sodelovanje staršev in otrok na isti ravni  

To pomeni zavedanje, da so vsi ljudje, ne glede na starost, enakovredni, 

spoštovanje osebnega dostojanstva in celovitosti drugih ljudi. Najbolj zdravi 

odnosi se vzpostavijo takrat, kadar gre za odnos med dvema subjektoma in ne v 

odnosu med subjektom in objektom. Enakovreden odnos med dvema subjektoma 

pomeni odnos, v katerem misli, odzive, občutke, samopodobo, sanje in notranjo 

dejanskost otroka jemljemo enako resno kot pri odraslih ljudeh. Vodenje v družini 

ostaja v rokah staršev in bo bistveno boljše, če otroke obravnavajo kot 

enakovredne, spoštujejo njihove individualne lastnosti ter pri sprejemanju 

odločitev upoštevajo njihove želje in potrebe. Enakovrednost je dinamičen 

postopek, za kar se morajo starši pri vzgoji otrok potruditi vsak dan posebej, le 

tako bo odnos vse življenje prežet z zaupanjem in ljubeznijo (prav tam). 

2. Celovitost/integriteta ali da rečeš sebi da, tujim željam pa včasih ne  

Avtor ugotavlja, da veliko staršev krši lastne meje in tepta svoje potrebe, npr. kdor 

prepogosto izgubi svojo celovitost in reče “da”, kljub temu da bi najraje rekel 

“ne”, doživlja ljubezen kot ječo in družino kot zatiranje. Juul je prepričan (prav 

tam), da je skupnost tem močnejša, čim natančneje vsak posameznik ve, kaj si želi 

oziroma česar noče ter to zmore jasno izraziti. Še nedolgo nazaj se je od otrok 

pričakovalo, da bodo zatrli svojo individualnost in ubogljivo storili vse, kar so 

starši od njih zahtevali. Starši pogosto spregledajo znamenja slabega počutja, ki 

jih otroci oddajajo na različne načine. Če otroci vedno sodelujejo v nasprotju s 

svojimi resničnimi potrebami, lahko to povzroči samouničevalno vedenje 

(bolečine v želodcu, motnje hranjenja). Otroci potrebujejo eno izmed temeljnih 

življenjskih izkušenj, kar pomeni, da se naučijo sprejemati tudi negativne 

odgovore, tako bodo lahko ob porazih zmogli nadaljevati. Ključnega pomena je, 

da starši pokažejo lastne meje, namesto da bi jim postavljali otrokom, tako 

ustvarijo v družini skupnost, v kateri se otroci počutijo ljubljene in hkrati 

spoštovane (prav tam).  

3. Pristnost/avtentičnost  ali zmožnost, da smo takšni, kakršni v resnici 

smo, saj lahko tako sprejemamo enkratnost drugih  
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Če so starši resnično pristni v svojih odzivih in ravnanju, dajejo odličen zgled 

otrokom. Najučinkovitejša alternativa graji in pohvali je pristna osebna povratna 

informacija: “To mi je všeč, to mi ni všeč. To maram, tega ne maram.” Ključno 

sporočilo je: “Pri nas je v redu, če si takšen, kot si.” Na ta način so starši lahko 

pravi partner pri treningu za otroke, ostajajo zvesti sebi in se hkrati zavedajo, da 

ljudje drugačnost dojemajo različno. Otroci se lahko zdravo razvijajo le, če jim 

drugi s svojim vedenjem ne kažejo, da so neumni ali krivi, oziroma jim skušajo 

vcepiti, da so njihovi občutki napačni in z njimi nekaj ni v redu. Bistveno je 

poiskati in se opreti na lastne moči, do katerih pridemo, če smemo postati človek, 

kakršen smo v resnici. To pomeni vsakodnevno predstavljanje svoje osebnosti ter 

z ljubeznijo in dobrohotnostjo odkrivati in sprejeti osebnost otrok (prav tam). 

4. Odgovornost – za kakovost odnosa s svojimi otroki jo morajo vedno 

prevzeti odrasli 

Odgovornost pomeni prevzeti osebno odgovornost za svoje življenje, ravnanje in 

vrednote. Enako pomembna je družbena odgovornost do drugih ljudi, ki smo jo 

zmožni prevzeti šele, ko nam uspe prevzeti odgovornost zase. Starši so vedno 

odgovorni za kakovost odnosa med njimi in otrokom in nikakor ni za napeto 

vzdušje v družini kriv otrok, ki se ne vede, kot si starši predstavljajo. Otrok je 

morda sprožilec, za temeljne razmere v družini pa so vedno odgovorni odrasli. 

Odraslim se že več generacij zdi samoumevno, da je njihova zasluga, če imajo 

dober odnos z otrokom in obratno, da je otrok kriv, če je v odnosu veliko trenj. 

Tisti otroci, ki se ne podrejajo, so kaznovani in to vedno pripelje le do skrhanega 

odnosa, lahko celo povzroči, da se otrok zlomi (Juul, 2013). Dandanes se še vedno 

strah pri otrocih zamenjuje za spoštovanje. Otroci so enakovredni, ampak ne 

enakopravni, potrebujejo vodenje in starše, ki jih upoštevajo kot lastne, 

samostojne osebnosti. Potrebujejo starše, ki natančno vedo, kaj hočejo, ki ne 

postavljajo togih meja, ker tako pač velevajo navade, temveč se odločajo za 

osebne meje, ki jih čim bolj osebno tudi izrazijo. Poleg tega potrebujejo starše, ki 

so iskreni do njih in sebe ter prevzamejo odgovornost za to, kar se dogaja v 

družini. Otroci ne potrebujejo popolnih staršev, temveč partnerje za trening, ki so 

pripravljeni vedno znova preverjati svoje vrednote in se razvijati skupaj s svojimi 
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otroki. Ključno in temeljno sporočilo, ki jim ga naj posredujejo, je: »V redu si tak, 

kakršen si.« (Juul, 2013, str. 131).  

Bajzek (2003) podobno izpostavi, da je za pozitiven razvoj odraščajočih otrok, 

pozitivno usmerjenost in vraščanje v socialno tkivo zelo pomembno naslednje: 

 Družinski krog, v katerem otrok živi. 

 Zmožnost družine, da zagotovi vse tiste pogoje, v katerih bo otrok lahko 

varno odraščal (pozornost na čustvenem področju). 

 Da otrok najde v družini nekoga, ki mu bo znal prisluhniti ne samo v tem, 

kar verbalno izrazi, ampak tudi v tem, kar izraža s svojimi vedenjskimi 

držami in obnašanjem. 

 Da mu je družina v oporo pri njegovi naporni življenjski rasti, da upošteva 

njegovo istovetnost in mu pomaga razločevati nasprotujoče si informacije, 

ki prihajajo od zunaj. Da bi znal samostojno odločati in najti smisel 

svojega bivanja.  

Bistvo vzgoje po Franklu (1992, v Perko, 2008) je v tem da otrok prehodi pot od 

motivacije potiskanja do hotenja. Starši in učitelji razumejo motivacijo kot 

nagrajevanje, zato starši otrokom obljubljajo različne nagrade, kar vodi v 

razvajenost otrok brez želenih rezultatov. Taka motivacija dobesedno pomeni 

potiskanje v neko delovanje (Perko, 2008). Motivacija potiskanja so dražljaji 

(potrebe, nagoni, instinkti), ki motivirajo določeno vedenje in potiskajo od zadaj 

(Musek, 1995). To človeka sili k delovanju za preživetje (Zalokar Divjak, 1996). 

Poznamo tudi motivacijo privlačnosti, katere elementi so tisti, ki nas privlačijo in 

usmerjajo (cilji, vrednote, ideali). Motivacijo privlačnosti Perko (2008) opredeli 

kot hotenje in pravi, da je hotenje izvirno človeško. To pomeni svobodno 

odločanje in delovanje. S hotenjem lahko presegamo sami sebe, delujemo za 

nekoga ali za nekaj in tako osmislimo svoje življenje (Frankl, 1992, v Perko, 

2008). O avtonomni motiviranosti, ki se vzpostavi preko samoaktiviranosti, 

govorimo, kadar se otrok odloča avtonomno. Če tega preskoka ni in je otrok 

aktiven samo zaradi zunanjih pritiskov, se ne more zgraditi v avtonomno osebo, 

ravno nasprotno,  lahko se razvije v odvisno osebo (prav tam).  
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Razvoj vsakega posameznika je odvisen od njegovih predispozicij, okoljskih 

pogojev in predvsem odnosov, v katere stopa. Absolutno najpomembnejši so 

odnosi v družini, ki jih razumemo kot življenjski ciklus ali krožni sistem odnosov. 

To je temeljni okvir, v katerem se razvijajo vsi drugi odnosi in procesi. 

McGoldrick (1988, v Perko, 2008) ugotavlja, da osebni razvoj vsakega 

posameznika poteka vedno znotraj odnosov v družini in predstavlja prvotni 

kontekst človekovega razvoja. Naraven proces družinske dinamike in razvoja 

otroka v njej terja tudi različni vlogi očeta in matere v odnosu do njunega otroka. 

Perko (2008) poenostavljeno pravi, da je v otrokovih prvih štirih do petih letih 

ključna mati, potem se pa otrok osredotoči na očeta. Ta prehod je za otroka 

neboleč, če sta starša zreli osebnosti. Od očeta sprejema norme in zahteve družbe, 

kar mu omogoča preživetje ne samo v družini, temveč tudi zunaj nje. Otrok preko 

očeta stopa v zunanji svet. Zrela oče in mati si po naravni poti prepuščata večji ali 

manjši pomen enega ali drugega pri vzgoji otrok. Razumeta različnost vlog in si 

pri tem pomagata. »Družina predstavlja z vsemi svojimi odnosi temelj otrokovega 

razvoja, kjer se otrok izoblikuje kot samostojna oseba in kot del družine.« (2008, 

str. 165). Družina otroku omogoča funkcionalni razvoj, kar pomeni, da zna 

kasneje na svoji življenjski poti na zdrav način vstopati v nove odnose do drugih 

in do sebe (prav tam).  

Potrebno se je zavedati, da proces vzgoje ni zgolj enosmeren v smislu vplivanja 

staršev na otroke. Med otroki in starši poteka interakcija. Tako kot so starši 

pomembni za zdrav razvoj otroka, tako otroci pomembno vplivajo na življenjski 

proces staršev (Hendrix in Hunt, 2006).  
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4. USPEŠNA DRUŽINA 

Nekateri raziskovalci družine oziroma družinskega sistema definirajo termin 

»zdrava« oziroma »normalna« družina. Kaj konkretno to pomeni? Kakšna je 

razlika med »zdravo« družino oziroma družino z več problemi, v kolikor termin 

»zdrava« družina sploh obstaja? Vsaka družina je unikatna in posebna v svojem 

funkcioniranju, vsaka ima svoje zakonitosti in vzorce vedenja. Mnogo se skriva za 

zaslonom predstave, ki jo družina kaže širši javnosti. Kljub vsemu pa lahko 

navedem ugotovitve različnih avtorjev za uspešen razvoj družinskega sistema. 

Za pojasnitev pojmovanja »zdrave« družine Walsh navede štiri perspektive  

(2003, v Mešl, 2008): 

 Normalna družina je asimptomatična. Ta klinična perspektiva izvira iz 

medicinskega diskurza, ocena normalnosti je osnovana na negativnem 

kriteriju oziroma odsotnosti patologije. Družina je pojmovana kor 

normalna in zdrava, če ni simptomov motnje pri katerem koli članu. 

Družinska stiska ni nujno indikator družinske patologije.  

 Normalna družina je tipična, povprečna. Iz te perspektive je družina 

pojmovana kot normalna, če se sklada z vzorci, ki so skupni ali 

pričakovani v vsakdanjih, povprečnih družinah. 

 Normalna družina je idealna. Ta perspektiva normalnosti definira zdravo 

družino v smislu idealnih potez, značilnih za optimalno funkcioniranje. 

Družina, ki dobro funkcionira, je uspešna v izpolnjevanju družinskih nalog 

in promoviranju rasti in blaginje posameznih članov.  

 V normalni družini potekajo normalni družinski procesi. Ta perspektiva 

upošteva tako tipično, kot optimalno funkcioniranje v smislu osnovnih 

procesov v človeških sistemih, ki so odvisni od biopsihosocialnih 

spremenljivk. Ta pogled se nanaša na trajajoče procese skozi čas, medtem 

ko so ostali pristopi skušali identificirati fiksne značilnosti tako imenovane 

normalne družine, pojmovane kot statična, brezčasna identiteta.   

Mc Mastrov pragmatični model funkcionalnosti družine (MMFF) (Epstein, 

Bishop, Ryan, Miller in Keitner, 1993, v Poljšak Škraban, 2007) opredeljuje tiste 
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značilnosti funkcioniranja družine, ki imajo največji vpliv na emocionalno in 

fizično zdravje družinskih članov: 

 

 Način reševanja problemov je sposobnost družine za reševanje problemov, 

ki ohranja njeno učinkovito funkcioniranje. 

 Komunikacija mora biti verbalna in neverbalna. 

 Družinske vloge definirajo kot ponavljajoče se vzorce vedenja. Družina 

mora izpolnjevati pet nalog, da je učinkovita: zagotavljanje osnovnih virov 

za preživetje, medsebojna skrb in podpora, zadovoljiva spolnost v 

partnerskem odnosu, zagotavljanje osebnega razvoja članov, vzdrževanje 

in upravljanje družinskega sistema (sprejemanje odločitev, vzpostavljanje 

mej z zunanjim svetom, kontrola vedenja članov družine, ravnanje z 

denarjem v gospodinjstvu in ravnanje z zdravjem). Pomembna je tudi 

razporeditev vlog in odgovorno ravnanje v vlogah. 

 Čustvena dovzetnost je sposobnost čustvene komunikacije – adekvatnega 

čustvenega odgovora s primerno kakovostjo in jakostjo čustev. 

 Čustvena vpletenost je stopnja zanimanja za interese in kaže na vrednost 

posameznih aktivnosti in interesov družinskih članov. 

 Kontrola vedenja - gre za vzorce vedenja, ki jih družina oblikuje v fizično 

nevarnih situacijah in v situacijah, kjer se izražajo psihične in biološke 

potrebe ter težnje družinskih članov, prav tako v situacijah, ki se nanašajo 

na medosebno socialno vedenje znotraj družine in izven nje (prav tam). 

 

Lerner (2005, v Kompan Erzar, 2006) navaja pet pogojev za zdrav razvoj 

družinskega sistema. 

 

 Pripadnost  

Pripadnost je temeljna potreba družinskega sistema in tudi posameznika v njem, 

zlasti otroka. Starševstvo je dano kot biološka vez, kar pa še ne zagotavlja 

emocionalne povezanosti in predvsem uglašenosti staršev na otrokove potrebe, 

zlasti matere v obdobju simbioze z otrokom. Prekinjanje stika z otrokom in 

njegovo zanemarjanje, zapuščanje ter pogojevanje sprejetosti so najhujše zlorabe, 
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ki se lahko dogodijo v odnosu starši - otrok. Posledice so hude. Travmatične 

izkušnje prekinjanja pripadnosti se največkrat kažejo v razvojnih deficitih ega ali 

patološkega razvoja formiranja otrokove identitete, kar se lahko izrazi v 

narcističnih ranah (prav tam). 

 Zaupanje 

Pri zaupanju gre za to, da otrok nekako čuti, da staršem lahko zaupa, da verjame, 

da se bodo starši pristno odzivali. Otrok mora ob tem spoznati pristnost in 

nepristnost odzivov. Spoznati mora, kaj je varno in kaj ne, pa tudi, kaj je 

predvidljivo oziroma ni. Zaupanje v sistemu družine se lepo izraža v zavesti 

otroka, ki takole čuti: »Vem, da veš, da vem.« (Sternm 2005, v Kompan Erzar, 

2006). 

 Dostojanstvo in kompetenca  

Dostojanstvo pomeni spoštovanje samega sebe. Izhaja iz splošnega občutka 

posameznika kot sposobne, efektivne osebe. Kompetentnost pomeni notranjo 

razsežnost samospoštovanja. Temelj notranjega samospoštovanja se kaže v 

doživljanju otroka v družini kot uspešnega. Otroku se ni potrebno boriti in 

dokazovati staršem, lahko se preprosto veseli svojih uspehov brez ozadja 

dokazovanja. Lahko razvija nove sposobnosti in spretnosti, da lahko zaupa temu, 

kar čuti, in se tako lahko od drugih uči. Tudi Gostečnik (2003, str. 22) podobno 

zapiše, saj dostojanstvo opiše kot dovoljenje, da »čutiš, kar čutiš, in ti ni treba 

čutiti, kar ti drugi rečejo, da čutiš, da misliš, kar misliš, in ti ni treba misliti, kar 

drugi hočejo, da misliš, da lahko doživljaš, kot doživljaš, in ti ni treba doživljati 

tako, kot drugi hočejo, da doživljaš«. Dostojanstvo in kompetenca se lahko 

razvijeta v tistih družinah, katerih člani so se sposobni poslušati in tudi slišati želje 

in potrebe drug drugega (Perko, 2008). Juul (2010b) ugotavlja, da se 

samospoštovanje napaja iz dveh virov: iz občutka, da nas najpomembnejši ljudje v 

našem življenju »vidijo« in priznavajo takšne, kakršni smo, in iz občutka, da 

imamo za druge vrednost takšni, kakršni smo. Izražanje ljubezni s strani staršev 

svojim otrokom je odločilni dejavnik v razvoju samospoštovanja (Juul, 2008, str. 

79). 
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 Prepoznavnost  

Lerner (2005, v Kompan Erzar, 2006) prepoznavnost opredeli kot sposobnost 

posameznika, da razvije svoj osebni stil in da v procesu individualizacije spozna 

svojo enkratnost ter tudi poklicanost. V družini se prepoznavnost kaže v 

sposobnosti staršev, da otrokom dopustijo, da so to, kar so, in da z njimi 

vzpostavijo edinstven, svojski stik, ki je ob vsakem otroku drugačen, kot so tudi 

otroci različni. Samo tako se bo lahko oblikoval prostor prepoznavnosti otroka. 

Vsak otrok postane samo toliko prepoznaven, kolikor je slišan od staršev v svojih 

konkretnih potrebah in danostih.  

 Sočutje  

Sočutje pomeni popolno iskrenost in resnico. Je temelj vsakega zdravega sistema. 

Patološke družine svojo patologijo skrivajo, o njej se ne govori. Je nekaj, kar ne 

obstaja (prav tam). Sočutje v družinski sistem vstopa na treh ravneh: 

 Kot sočutje med možem in ženo.  

 Sočutje kot sposobnost začutiti otroka in mu omogočiti, da začuti 

pripadnost, razvije zaupanje, spozna svoje sposobnosti in dostojanstvo ter 

razvije prepoznavnost. 

 Vstop sočutja v sistem preko zunanjega sveta, ko družina doživi sočutje od 

zunaj (Sternm, 2005, v Kompan Erzar, 2006).  

Obstajajo kvalitativne razlike med različno funkcionalnimi družinami, kar navaja 

Timberlawnska študija. Razlike se namreč nanašajo na naravnanost do sočloveka, 

spoštovanje individualnosti in avtonomije, obliko komunikacije, prisotnost 

starševske koalicije, vrsto kontrole, obliko komunikacije, prisotnost starševske 

koalicije, obliko interakcije idr. (Lewis idr., 1976, v Poljšak Škraban, 2007). 

Glede na Timberlawnsko študijo je bilo v družinah s hudo motenimi otroci 

prisotno nezaupanje, pričakovanje slabega, izdaje, neintegrirana ambivalentna 

čustva, cinizem, sovraštvo, sadizem in obup (Rener 2006). 

  

Simon in Stierlin (Brajša, 1990, v Poljšak Škraban, 2007) menita, da je razlika 

med funkcionalnimi in disfunkcionalnimi družinami predvsem v strategijah 
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reševanja problemov, emocionalni klimi družine, sposobnosti spreminjanja skozi 

različna življenjska obdobja družine, uravnoteženju bližine in oddaljenosti v 

odnosih ter v ustvarjanju funkcionalnih mej med generacijami. Rijavec Klobučar 

(2007, v Sternad, 2013) izpostavi, da je zmotno prepričanje, da so konfliktne 

situacije prisotne zgolj v družinah, kjer vladajo alkohol, nasilje in drugo 

odklonsko vedenje. Težave so del vsake »zdrave« družine; te od problematičnih 

loči le način reševanja vsakodnevnih tegob. Rener (2006) podobno pravi, da ni 

nikakršne zgodovinske evidence, da je bilo temnih plati družinskega življenja, kot 

so nasilje, zanemarjenje, brezbrižnost, revščina, alkoholizem in spolne zlorabe, v 

preteklosti manj kot danes. Poljšak Škraban (2007) sklene, da termin 

funkcionalnost družinskega sistema za večino avtorjev pomeni prožnost le tega, 

kar dejansko pomeni uravnoteženost ali po drugi strani potencial spreminjanja in 

prilagajanja družinskega sistema. 
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5. DRUŽINE Z VEČ PROBLEMI 

Garner, Green in Marcus (1994, v Ferić Šlehan, Bašić, 2007, v Sternad, 2013)  

navajajo naslednje dejavnike tveganja za nastanek težav v družini: konflikti v 

družini, družinsko nasilje, neorganiziranost in pomanjkanje družinske 

povezanosti, socialna izolacija, pogoste in hude stresne situacije, pomanjkljiv 

nadzor ter neustrezno discipliniranje in nerealna pričakovanja. 

Vries in Boukamp (2002) razdelita težave in probleme družin na pet področij 

glede na življenjska področja in ozadje nastanka: 

1. Somatično področje (telesni svet). 

2. Psihično področje (osebni svet razmišljanja in doživljanja).  

3. Socialno področje (medosebni svet odnosov). 

4. Materialno področje (svet stvari, od katerih je odvisno naše materialno 

stanje). 

5. Družbeno področje (kontekst, ki stoji neposredno nad medosebnim 

področjem). 

Družine z več problemi so običajno prežete z mnogimi težavami in so 

nepripravljene na spremembe. Tako jim je težje zagotoviti optimalno obliko 

pomoči, saj se v praksi težave še vedno rešujejo zgolj parcialno. Te družine so 

pogosto manj odporne proti stresu in psihosocialnim obremenitvam, pogosto so 

preobčutljive in šibko prilagodljive. Pomanjkljivi sta tudi vključenost in 

vpletenost v vsakodnevna dogajanja. Med člani družine ni pravega sodelovanja in 

tudi motivi zanj so neizdelani ter neizrečeni. Člani družine pogosto niso kos 

pomembnim družinskim problemom in zahtevam, niti jim niso dorasli. Po drugi 

strani so družine lahko preveč prilagodljive in ne morejo vzpostaviti svoje 

identitete, niti svoje stalnosti (Gradišar, 2005).   

V družinah z več problemi je zaznati pogosta nihanja v samovrednotenju, v 

njihovih odločitvah in ravnanjih, še bolj pa v njihovih reakcijah. Vloge v taki 

družini so pogosto neskladne s prakso, odnosi pa skrhani in zrahljani. Člani 

družine ne opravljajo svojih nalog oziroma imajo neustrezno razdeljene vloge. 

Družina, ki živi v slabih splošnih življenjskih razmerah, težje izpolnjuje čustvene, 
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razvojne in socialne potrebe svojih članov. Posebno dolgoročni razlogi za slabo 

funkcionalnost družine so lahko povezani z osebnostno problematiko pri enem od 

staršev ali celo pri obeh (Gostečnik, 2010). 

Mnogi  raziskovalci ugotavljajo značilne procese pri družinah z več problemi. Stal 

in Scheffer (1985, v Vries in Bowkamp, 2002) predstavita t. i. proces izžarevanja. 

Ugotovita, da zaradi krožnega vplivanja ni nikoli zgolj en problem na določenem 

področju vzrok za težave družine. Tipično za psihosocialne probleme je 

izžarevanje. Psihosocialni problemi lahko v družinah vplivajo na naslednja 

področja: kontrola nad življenjem, somatske težave, finančne težave, socialna 

izoliranost, težave s sorodniki, sosedi, poklicnim okoljem, z oblastmi pa tudi s 

svetovalci in družbenimi ustanovami (prav tam). Proces hiperventilacije 

predstavita Vries in Bouwkamp (2002, v Sternad, 2013) ter ga opišeta kot 

intenziven proces pretoka in sovplivanja problemskih področij.  Proces opozori na 

to, da oblika, v kateri izstopi problem oziroma simptom, ni nujno povezana z 

dejansko vsebino problema.  

Poleg tega so dvojna sporočila tudi ena izmed sestavin družinske dinamike 

družine z več problemi. Batesonova teorija dvojnih vezi (Gradišar, 2005) pomeni 

večnivojski proces, tako zunanji kot notranji dialog. Štejemo ga lahko za 

paradoksalno komunikacijo, ki vzdržuje svojsko vedenje in ravnanje. Dvojnost 

sporočila se kaže v razliki med verbalno in neverbalno komunikacijo in vsako 

sporočilo ima v sebi značaj pripovedi ter (samo)nadzora. Taka drža in 

komunikacija vzdržuje večsmernost in zapletenost odnosov, kar večkrat pripelje v 

duševno doživljajsko in vedenjsko motnjo že pri otroku (prav tam). O tem prav 

tako govori Perko (2008), ki pravi, da se patologija odnosov staršev do otrok v 

družini kaže v strahu otrok, da staršem ne morejo zaupati. Tega si ne morejo 

dovoliti, ker so od njih odvisni, in tako postane iskanje stika z njimi neka vrsta 

obrambe. Motnja je nujna, da otrok zavrženosti in nezaupanja ne doživlja preveč 

boleče. Otroci kasneje v odraščanju seveda ne morejo ubežati patologiji odnosa, 

ki so ga prevzeli preko staršev, in posledice se kažejo v mnogih stiskah. Pri 

dvojnem sporočilu gre za čustveno manipulacijo otrok s strani staršev. Starši v 

odnosu z otroki zadovoljujejo lastne potrebe in ne otrokovih (prav tam). 
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Alkoholizem, hude nevrotične ali kakšne druge duševne motnje, pa tudi stalni 

pritiski, ki jih eden od družinskih članov doživlja zunaj družine, so prav tako 

obremenitev, ki v družini ne morejo ostati brez posledic. Na tak ali drugačen 

način prikrajšujejo ali utesnjujejo tudi vse druge člane družine (Tomori, 1994). 

Alkoholizem je osebnostni in vedenjski sindrom osebe, ki zlorablja alkohol ter 

akutno stanje ali odvisnost nekoga, ki uživa prekomerne količine alkohola (Reber, 

1985, v Perko, 2008). Rugelj (2000) ugotavlja, da alkoholik zaradi svoje 

zasvojenosti postopoma zanemarja in opušča svoje družinske, delovne in 

družbene dolžnosti ter funkcije odnosnega bitja. Hkrati pa postaja na vseh 

področjih človeškega delovanj čedalje bolj odtujen, še posebej od lastnega bistva, 

dela in narave. 

Perko (2008) predstavi obrambne mehanizme alkoholika:  

 Zanikanje: alkoholik pogosto zanika stvarnost in prepričuje sebe in druge, 

da ni alkoholik. Če mu kdo to omeni, se razburi in se čuti ogroženega. 

 Racionalizacija: način poskusa obrazložitve vzrokov in okoliščin 

pijančevanja je alkoholiku v prid,  z izgovori si zmanjšuje občutek krivde. 

 Projekcija: podzavestno prenašanje lastnih želja na drugo osebo ali 

predmet, iskanje krivca za svoje popivanje v drugih osebah. 

 Zmanjševanje: alkoholik skuša v občutkih krivde zmanjšati obseg in 

pomen svojega pitja.  

Družine z več problemi se pogosto soočajo s prisotnostjo nasilja, bodisi 

psihičnega, fizičnega ali spolnega. V Sloveniji je bilo po podatkih policijskih 

uprav med letoma 2000 in 2007 zabeleženih 3.834 žrtev nasilja v domačem okolju  

(Mušič, 2008 v Domiter Protner in Lavrič, 2012). Rezultati raziskave iz leta 2011 

so pokazali, da je 14 % mladostnikov, vključenih v raziskavo, izpostavljenih 

psihičnemu nasilju v družini. Večina, oziroma več kot 80 %, jih nikoli ne poišče 

pomoči. Ključni razlog, ki ga navedejo, zakaj nasilja ne prijavijo, je, da jih imajo 

starši zelo radi. Posledično je velik delež odgovorov tudi pripisovanje krivde 

samemu sebi, saj bi s prijavo stigmatizirali lastno družino. Prav tako menijo, da 

jim nihče ne bi verjel. Ne smemo zanemariti dejstva, da si mladi slabo informirani 

glede možnosti prijave nasilja v družini (prav tam). Raziskava je dokazala, da 
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približno polovica srednješolcev, ki so izpostavljeni psihičnemu nasilju, tega ne 

prepoznava kot nasilje. V raziskavi so uporabili naslednje indikatorje za 

percepcijo izpostavljenosti psihičnemu nasilju: alkoholizem enega starša ali obeh, 

besedno poniževanje, grožnje, pretepanje in ustrahovanje v družini.  

Eden izmed vzrokov za težave v družini je lahko tudi partnerski odnos. V zakonu 

imajo partnerji velikokrat pričakovanja, ki se ne uresničijo (želje, navade, interesi, 

pomoč in podpora ter razumevanje). »Sama ljubezen ne more izboljšati, 

spremeniti partnerja, urejati odnosa ali uresničiti pričakovanj prizadetega.« 

(Gradišar 2005 str. 120). Podobno pravi Skynner (1998, str. 41): »Najmanj srečni 

zakoni so tisti, v katerih imata oba partnerja veliko zastrtega in nikakor nočeta 

priznati, da je z njima karkoli narobe. Občutljiva sta za vsako kritiko, tudi za 

najbolj obzirno omembo napak.«. Tudi Čačinovič Vogrinčič (1998) zaključi, da 

nevrotični zakon vodi v nevrotično družino. Ločitev parterjev je vedno pogostejša 

oblika reševanja težav družine, ki pa se pogosto izkaže kot začasna in predvsem 

izrazito negativna za ostale vpletene v družinski sitem. Npr. družina, kjer so 

vladali alkohol, agresivnost, brutalnost, anksioznost, konflikti, nudi partnerjema 

vzorce, ki postanejo tudi del njunega vsakodnevnega doživljanja. »Partnerja tako 

dobesedno zbežita iz ogrožajočega okolja v nov odnos, vendar kmalu odkrijeta, da 

se stari vzorci obnašanja, čutenja in mišljenja z mehansko silo ponavljajo.« 

(Gostečnik, 1998, str. 212). Tudi Gradišar (2005) na področju konfliktov v 

družinah z več problemi ugotovi, da se le-ti rešujejo po neobičajnih in zapletenih 

poteh, največkrat na precej razburljiv način. Ob tem je dovoljen čustveni repertoar 

– od  histeričnega izpada do hladnega in togega odziva (Gradišar, 2005).  

Družinske težave se nujno odražajo tudi na otroku (Bajzek, 1994). V primerih 

zlorab s strani staršev otrok prikroji informacije in raje dvomi vase in v svojo 

vrednost, kot da bi izgubil vero v dobre starše. Otrok razmišlja na podoben način: 

»Starši že ne bi bili do mene grobi, če si ne bi tega zaslužil, saj me imajo radi.« 

(Erzar in Kompan Erzar, 2011). Izredno pomembno je, ali ima otrok v družini 

možnost, da čuti tisto, kar čuti, da si čustva pojasni in jih predela skupaj z drugimi 

v družinski skupini. Ko otrok začne skrivati čustva pred družino, jih bo kmalu 

moral skrivati pred samim seboj, kar pomeni, da jih kmalu več ne bo mogel 
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razbrati in se z njimi spoprijeti. Otrok v zaprti družini se mora naučiti postaviti za 

zaslon vse tisto, kar ne ustreza idealu stabilnosti (prav tam).  

Podobno ugotavlja Cvetek (2009), da težave nastanejo, če je skrbnik nedostopen 

in se nespodbujajoče, radirajoče ali zavračajoče odziva na izkušnje in izraze 

temeljnih afektivnih pojavov pri otroku, še posebej stresa. Ti odzivi vzbudijo 

drugi val čustvenih odzivov, ob tem se vzbudijo patogeni afekti kot sta strah in 

sram. Do čustvene preplavljenosti pride, kadar sta strah in sram vzbujena z 

razdirajočimi izkušnjami v odnosu navezanosti ter ne moreta biti diadično 

popravljena in regulirana. Otroci tako ne morejo biti avtentični in se ne morejo 

zanašati na varnost čustvenega okolja. Dolga obdobja je otrok v intenzivno 

razdiralnem psihobiološkem stanju, ki je povod za nezrele strategije 

spoprijemanja s težavami (prav tam). 

Otroci, ki odraščajo v neurejenih, konfliktnih družinskih odnosih, navadno z vso 

silovitostjo odražajo travmatično realnost družine (Perko, 2008). Bradshaw (1995, 

v Perko, 2008) ugotavlja, da celo izbirajo poklice, ki zadovoljujejo starše in ne 

njih samih. Tako izpolnjujejo zafrustrirane in neuresničene želje ter potrebe 

lastnih očetov in mater. »Otroci so v družinskem sistemu zelo ranljivi in 

podzavestno storijo vse, da družina ostane skupaj (po mehanizmih cirkularne 

povratne informacije). To namreč pomeni njihovo lastno preživetje in tako 

sprejemajo nase vse družinske konflikte in travme, da zmanjšajo njihovo silovitost 

ter s tem tudi pomirijo svoj strah pred razpadom družine in anksioznostjo.« 

(Perko, 2008, str. 149).  

Satirjeva (1995, v Gradišar, 2005) za družine v stiski ugotavlja, da je zanje 

značilno: 

 Nizko samovrednotenje, nejasna posredna komunikacija. 

 Odtujenost pred okoljem in distanciranost, obtožujoč odnos. 

 Družinske naloge so nedemokratično razdeljene, odnosi so patriarhalno 

zaščitniški ali razpuščeni. 

 Družinska pravila so nenaravna, stroga, toga in neustrezna. 
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 Načini reševanja družinskih nalog so pomirjanje za vsako ceno, utišanje 

tudi upravičenih zahtev, obtoževanje, preračunljivost ali umaknjenost. 

 Reševanje težav je zmedeno, prepleteno z odporom in strahom zaradi 

nujnih sprememb, poleg tega je polno predsodkov, neznanja in duhomorne 

dolgočasnosti.  

 Razvojne zadrege pri mladih kažejo na malodušje, nedostopnost ali 

vdanost v usodo, nizko samospoštovanje, strah pred prisilo. 

 Medgeneracijske zadrege so izkazane v iracionalnih nesmotrnih 

obrambnih pozicijah staršev. Družinska stvarnost se skriva. V odnosih je 

subjektivnost prevelika, prisotno je preveč samovolje. 

 Razreševanje problemov je zadržano. Izraža se nemoč in kritikarstvo, ki je 

pogosto neučinkovito in probleme še bolj zapleta. 

 Izjemoma se pojavijo usklajenost, sodelovanje in vzajemnost. Medsebojna 

pomoč in razumevanje sta zamegljeni in neopredeljeni. 

 Stiki in pogovori razodevajo avtoritarno ali opozicionalno držo in 

kljubovalnost. 

 V strukturiranju in funkciji družine so relacije nepregledne, vloge 

pomešane, nekonsistentne, odnosi so neizraziti in nejasni, odgovornosti pa 

nedefinirane (prav tam). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV  PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKOVANJA 

Eden izmed življenjskih prostorov, kjer socialni pedagog lahko deluje, je družina. 

Diplomsko delo opiram na prvotno izkušnjo vaj pri predmetu Socialno pedagoške 

intervence, znotraj katerih sem obiskovala družino v Ljubljani. Sprva sem 

obiskovala dvanajstletno deklico, kasneje sem vzpostavila kontakt z vsemi 

družinskimi člani. Skozi celoletno spremljanje sem ugotovila, da družinski člani 

ne živijo družinskega življenja, ki bi si ga morda želeli, saj se soočajo z mnogimi 

težavami. Opazila sem, da je problematika družine zelo kompleksna in vsebuje 

številne ukoreninjene in nefunkcionalne vzorce vedenja oziroma delovanja.  

Elementi družinske dinamike in vzgoje pomembno vplivajo na tvorbo odnosov v 

družini. Jasne meje v družini so pomembne za avtonomijo in povezanost 

družinskih članov. Vloge v družini vplivajo na vzorce obnašanja in so definirane 

glede na pozicijo, ki jo ima nekdo v družini. Poleg tega vloge v družini definirajo 

spol, vrednote, osebnostne značilnosti in razvojna obdobja (Tomori, 1994). Vsaka 

dobra komunikacija pomembno doprinese k uspešnim in želenim odnosom med 

družinskimi člani (Gostečnik, 2010). Osebnostna rast je mogoča le v okolju, kjer 

so individualne potrebe posameznika upoštevane. Pomembno je poudariti, da je 

družina prvotno določilo posameznikovega čustvovanja. Oseba iz družine odnese 

čustva, ki jih sprejema in obvlada, ter čustva, ki so in ostanejo za zaslonom. Za 

posameznega člana je tako pomembno, da to, kar resnično čuti,  lahko tudi  izrazi, 

pojasni in predela (Poljšak Škraban, 2002). V sodobnosti je družina soočena z 

velikimi vzgojnimi pritiski. Starševstvo je dandanes podvrženo močni 

psihologizaciji (Humer, Švab in Žakelj, 2011), po drugi strani pa družine z več 

problemi le-temu posvečajo premalo pozornosti. 

Družine z več problemi so običajno prežete z mnogimi težavami in prav tako 

nepripravljene na spremembe. V družinah z več problemi vlada nezaupanje, 

pričakovanje slabega, izdaje, ambivalentna čustva so neintegrirana, prisoten je 
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cinizem, sovraštvo, sadizem in obup (Rener 2006). Člani družine pogosto niso kos 

pomembnim družinskim problemom in zahtevam, niti jim niso dorasli. Po drugi 

strani so te družine lahko preveč prilagodljive in ne morejo vzpostaviti svoje 

identitete, niti svoje stalnosti. Konflikti v družini se rešujejo po neobičajnih in 

zapletenih poteh, največkrat na precej razburljiv način, dovoljen je čustveni 

repertoar – od histeričnega izpada do hladnega in togega odziva (Gradišar, 2005). 

Stroka ugotavlja, da je težko zagotoviti optimalno obliko pomoči, saj se v praksi 

težave še vedno rešujejo zgolj parcialno. 

Cilj empiričnega dela je z vidika elementov družinske dinamike in vzgoje 

raziskati izkušnje in okoliščine izbrane družine (z več problemi) in njenih 

posameznih družinskih članov. Tako bom v empiričnem delu raziskala 

funkcionalnost družine skozi naravo odnosov, čustev, komunikacijo in vzgojo 

otrok ter prepoznavala ovire, s katerimi se družina oziroma njeni posamezni 

družinski člani soočajo. Le tako bom pridobila celosten vpogled na družinsko 

dinamiko. Menim, da kot vključena, a hkrati zunanja opazovalka družinskega 

življenja, lahko članom družine podam koristne povratne informacije, ki sem jih 

dopolnila tudi z individualnimi pogovori s posameznimi družinskimi člani. Svoj 

prispevek vidim v tem, da bi s povratno informacijo družinski člani svoje vedenje, 

odzive in komunikacijo lahko bolj ozavestili in spremenili, oziroma bi jo vsaj 

skušali spremeniti, kar bi lahko v družino vneslo več miru, zadovoljstva in 

medsebojnega razumevanja.  

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V okviru empiričnega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 RV 1:  Kako posamezni družinski člani opisujejo izkušnjo družinskega 

življenja in s katerimi težavami se soočajo? 

 RV 2: Kakšne so značilnosti družinske dinamike z vidika postavljanja 

meja, komunikacije, čustev in skrbi za potrebe družinskih članov? Kako 

le-te vplivajo na posamezne družinske člane in družino kot celoto?  

 RV 3: Kakšne pristope uporabljata starša pri vzgoji otrok in kako 

značilnosti in učinke vzgoje opisujejo posamezni družinski člani? 
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3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativni pristop in metodo vsebinske analize.  

3.1 VZOREC 

Vzorec raziskave sestavlja pet oseb izbrane družine iz Ljubljane, s katero sem v 

preteklem letu že vzpostavila stik ob spremljanju mladostnice, ki je članica 

družine. Ko sem jih zaprosila za pogovor, so se strinjali in pristali na sodelovanje. 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti sem jih imenovala oseba A, B, C, D in E. Poleg 

tega sem spremenila imena družinskih članov navedena v citatih. Oseba A je 

ženskega spola, stara je 13 let in obiskuje sedmi razred osnovne šole. Oseba B je 

stara 38 let, je ženskega spola in brezposelna. Osebo C predstavlja mladostnik, ki 

šteje 16 let in obiskuje prvi letnik srednje šole. Oseba D je mladostnik, star 12 let, 

ki obiskuje šesti razred osnovne šole. Oseba E je moški, star 39 let, zaposlen kot 

voznik taksija v Ljubljani.  

3.2 MERSKI INSTRUMENT 

Podatke sem zbirala z metodo polstrukturiranega nestandardiziranega intervjuja. 

Za namen pogovorov sem pripravila osnutek vprašanj, ki vključuje področja 

raziskovanja družinskega življenja in družinskih izkušenj. Intervju je sestavljen iz 

nekaj splošnih vprašanj, ki se nanašajo na predstavitev družine, nato sledijo 

vprašanja po raziskovalnih področjih (komunikacija, potrebe, vloge/vpliv, čustva, 

meje). V zadnji del intervjuja sem vključila vprašanja, ki se nanašajo na tematski 

sklop vzgoje. Vprašanja sem po potrebi dopolnila s podvprašanji ter glede na 

povedano tudi spreminjala vrstni red spraševanja oziroma sem pogovor 

prilagodila posamezniku. 

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Na samem začetku sem se z vsakim družinskim članom posebej dogovorila o času 

in kraju izvedbe intervjuja. Intervjuji so bili izvedeni v mesecu aprilu in maju 

2013. Pred konkretno izvedbo intervjujev sva z izbranim intervjuvancem kratko 

spontano poklepetala, nato pa sva se prestavila na izbrano lokacijo, kjer sem 
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pripravila diktafon in začela postavljati vprašanja. Intervjuvanci so odgovarjali na 

vprašanja, ponekod sem postavila dodatna podvprašanja ali dopuščala širši tok 

pripovedovanja. Prvi intervju (23.025 znakov) sem izvedla 03. 04. 2013 v 

popoldanskih urah v otroški sobi mladostnice. Pogovor je potekal triinpetdeset 

minut. Drugi intervju (29.196 znakov) sem izvedla  04. 04. 2013 v dopoldanskem 

času v kuhinji stanovanjske hiše. Pogovor je potekal devetinpetdeset minut. Tretji 

intervju (25. 977 znakov) sem izvedla v mladinski sobi osebe C 25. 04. 2013 v 

popoldanskem času. Intervju je trajal šestinšestdeset minut. Četrti intervju (8.839 

znakov) sem izvedla v pisarni četrtnega mladinskega centra 03. 05. 2013, pogovor 

je trajal dvaindvajset minut. Peti intervju (49.575 znakov) sem izvedla 08. 05. 

2013 v večernem času v kuhinji stanovanjske hiše. Pogovor je potekal osemdeset 

minut. Za izvedbo intervjujev je bilo na voljo dovolj časa, v večini primerov se je 

razvil sproščen pogovor. 

3.4 KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV 

Zbrane podatke sem kvalitativno analizirala po naslednjem postopku: pogovore 

intervjujev sem izvedla neposredno v obliki ustnega spraševanja, ki sem ga  

posnela z diktafonom, kar mi je omogočilo neprekinjen in spontan potek 

pogovorov in ohranitev vsebine. Intervjuje sem nato poslušala in jih dobesedno 

prepisala. Po prepisu sem jih kodirala in določila kategorije. Za tem sem poiskala 

povezave dominantnih tem posameznih kategorij, ki sem jih v nadaljevanju 

povezovala, analizirala in interpretirala.  

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate, pridobljene s pomočjo izbrane metode, sem najprej prikazala skozi 

analize posameznih pogovorov. Pred prikazom analize pogovorov je najprej 

podano ozadje pogovora. Prikaz rezultatov v sledečem poglavju združuje 

kategorije kvalitativne analize v dve področji (o družini, jaz v družini). V 

nadaljevanju sledi sklepna analiza, kjer je analiza petih pogovorov interpretativno 

nadgrajena v kontekstu zastavljenih raziskovalnih vprašanj. 
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4. ANALIZE INTERVJUJEV  

4.1 ANALIZA PRVEGA INTERVJUJA 

Ozadje pogovora 

Prvi intervju sem izvedla z mladostnico izbrane družine iz Ljubljane, ki sem jo 

zaradi zagotovitve anonimnosti preimenovala v osebo A. Oseba A je stara 13 let 

in obiskuje sedmi razred osnovne šole v Ljubljani. Ravno z njo sva si najbolj 

blizu, saj sem z njeno pomočjo izvajala socialno pedagoško interveniranje in jo 

spremljala dve študijski leti. Posledično sva se zbližali in pridobila sem si veliko 

mero zaupanja. Ima lažjo obliko disleksije.  

S temo intervjuja je bila oseba A že vnaprej seznanjena. Intervju sem izvedla  03. 

04. 2013 v popoldanskih urah v njeni domači sobi. Pogovor je potekal 53 minut 

tako, da sem postavljala vprašanja, mladostnica je odgovarjala. Vprašanja sem 

imela že vnaprej pripravljena, vendar sem morala med samim pogovorom dodajati 

tudi podvprašanja. Med pogovorom sem sogovornico prosila za pojasnitev ali 

ponazoritev povedanega s kakšnim primerom. Potek intervjuja so zmotili nenadni 

prihodi v sobo ostalih družinskih članov, nekaj minut je bil med potekom 

intervjuja v sobi prisoten tudi najmlajši brat. 

Oseba A se je zelo pozitivno odzvala na sam intervju, brez premisleka se je 

odločila sodelovati. Med samim pogovorom je bila sproščena, proti koncu 

pogovora manj koncentrirana. Odgovarjala je z daljšimi odgovori in brez zadrege. 

Z druženjem sva nadaljevali tudi po zaključenem intervjuju.  

Najprej bom pisala o njenem pogledu na družino na splošno. V drugem delu bom 

predstavila njen osebni pogled nase v družini. 

V analizi pogovora sem prepoznala naslednje dominantne teme: 

 

1.) O DRUŽINI: »Kljub prepirom se imamo radi.« 

Sogovornica na začetku pogovora poudari, da se imajo kljub vsem prepirom v 

družini radi in ob kriznih trenutkih držijo skupaj: »/.../se včasih kregamo, paa 
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prepiramo, paa velikrat tud si komu nagajamo, ampak se imamo vseen radi /… / 

Tudi če se kregamo, ammm, vedno se mamo, kjerkoli smo, tudi če se skregamo, al 

pa kj tazga, se še vedno branmo, pa ne mormo drug brez druzga, nikol se ne bomo 

obrnili na druzga, pa ga recimo pustil na cedilu.« Poleg pozitivne lastnosti 

družinske sfere pa intervjuvanka v isti sapi izpostavi eno izmed bistvenih težav 

družine, namreč priznava prisotnost konfliktov in prerekanja: »/…/ se včasih 

kregamo, paa prepiramo, paa velikrat tud si komu nagajamo /…/ Tudi če se 

kregamo, tudi če se skregamo.« Pravi, da je količina prepirov odvisna od dneva: 

»Ne tok ne, sam pač včasih, ko se razjezimo pa imamo slab dan.«   

V nadaljevanju intervjuja sogovornica pripoveduje o finančni stiski oziroma 

finančnih težavah, s katerimi se družina nenehno sooča: » /…/ ker nam velikrat 

zmanjka denarja in nimamo za jest. Včasih dobim raztrgana oblačila od mojih 

bratrancev in sestričn, aaa pa teh stvari. /… / Brez hrane, pa ne vem kaj, k pol nas 

zajebavajo, da mormo iz križa dobit hrano, čeprav vem, da včasih dobimo hrano 

iz križa. Če bi bli mau bolj bogati na nek način, sam ne tko da bi bli bogati, da bi 

imeli mal več denarja, bi blo čist v redu /.../ Včasih pa dobim od svoje tete, ko si 

raztrga, al pa ji ni všeč več.« Pomanjkanje denarja povezuje tudi s pomanjkanjem 

družinskih aktivnosti, pogosto si ne morejo privoščiti, da bi šli vsi skupaj, npr. v 

kino: »/…/ ker če bi hodil v kino pa te stvari, pač ni denarja, in gremo ful 

manjkrat. In gremo samo takrat, ko al imamo zastonj, pa mormo karto porabit, al 

pa oči neki zrihta, da manj plača.« Ob tem sogovornica prav tako poudari 

finančno preobremenjenost matere, ki mora bolj ali manj sama poskrbeti za 

gospodinjske stroške, partner v veliki meri zadrži plačo zase: »Ja, in čeprav 

zasluži 1000 €,  ji nič ne da. Mami plačuje sam za stroške, oči pa da, ko mami 

nima, ji da sam 100 € zraven /… / zdajle, ko so nam izklopli telefone /… / včasih 

komi, da da denar, al ga morm js prisilt, al pa ga včasih mami, da ga prisilimo, al 

si pa mami sposodi denar od prijateljice in pol ji more nazaj vrnit.«  

V nadaljevanju pogovora mladostnica A razkrije prisotnost fizičnega nasilja v 

več konkretnih  primerih: »Nazadnje je /…/ nasilje delu nad Lukom /… / Amm, 

nekak, če me je tepu … Ja. Se je vsem zgodilo. /…/ Ja brcnu ga je ob zid, pol pa še 

brcu po trebuhu,  pol pa še … Poču ga je, pa je šel ven. Luka sploh ni mogu vstat 
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/.../ oči prišu in Luka je pa pač držu vrata, pa ko ni mogu več, ker je bil oči 

premočn, in je vrata skor dol zbila in pol ga še butno ob zid. /… / in sva se 

prepirala, js se nism drla tko kt oči, js sm mela pač normaln glas in pol se je oči 

začel dret in ga je pol poču, pol ga je še orng poču, da ga je orng zabolel, pol ga 

je dvignu, da se je Tim v omaro butnal, in je Tim to občutil, pol enkrat je mene, ko 

ni blo mamice«. Najprej se intervjuvanka opredeli samo do očeta, da je le on tisti, 

ki izvaja fizično nasilje: »Oče me pa je vžgal /… / Oči, k je velikrat jezn, nas tepe, 

pa brca, pa poč, pa serje.« V nadaljevanju to izpostavi tudi pri materi, ki se pri 

tem sicer bolj kontrolira kot oče: »Mami me je hotla že zdavnaj zjutri nekak počt, 

ampak ona se proba nekak kontrolirat, da je sam tko nardila … Tko, da mami se 

je že zdavnaj odvadla, sam tko, ko ji gremo pa res na jetre, pol pa sam roko 

stegne, sam noče nas počt, no.« 

Največji vpliv in vlogo v družini intervjuvanka pripisuje materi, poleg tega njeno 

vlogo opiše tudi prijateljsko: »/…/ mami je kot moja best frendica.« Otroci tudi 

največ zaupajo ravno osebi B: »Upamo si vse mamici povedati /…/ Zaupamo tudi 

samo mamici /…/ samo mamici vse povem ./…/ samo mamici največ povem.« 

Hkrati sogovornica ob tem pripoveduje o omejenosti zaupanja, iskrenosti v 

družini: »Upamo si vse mamici povedati, očitu pa ne /…./ Ker js, če komu ne 

zaupam, ne zaupam očitu. Pol vsak drugmu zblebeta in pol je katastrofa. /… / Js 

očitu nič ne povem, samo mamici vse povem /… / to si povemo, seveda, sam une 

ljubezni pa to ne /… / ker js samo mamici povem, pa tudi če mamici povem, ona 

tud včasih zblebeta ven.«  

Sogovornica opiše E-ja na naslednji način: »/…/ velikrat je tečn, nesramn, 

nasilen. Sam je pa … tud če ne da … tudi, če včasih ne pomaga mamici, je včasih 

zabaven /…/ Pele nas ven nekam.« Pripoveduje tudi o tem, da oče poskrbi samo 

za svoje potrebe, za potrebe ostalih družinskih članov je nedovzeten: »Ja sam če 

je oči, ga to ne briga, ga to ne zanima.« Poleg tega meni, da E veliko laže: »Oči 

se nam tudi velikrat laže, da kao, da on plačuje za telefon /…/ On si je sam zase 

kupu bob kartico, nas pa je pustil na cedilu.« Tekom intervjuja mladostnica 

dvomi v očeta, zelo je kritična do njegove očetovske funkcije oziroma vloge: 

»Ker če je on zraven, aaam ... Bo bil na računalniku, al bo šel delat, al ga ne bo 
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doma, in kdo nam bo kuhu, kdo nam bo delu, pa ne vemo, če bo oči to zmogu 

narest /…/ sam ne dela nč. Če glih kuha, glih kuha zase.« Mladostnica nakaže, da 

ima E morda težave z alkoholom: »Pir pa avto.« Poroča o njegovi večletni fizični 

odsotnosti: »/…/ zaradi tega, ker pač oči je bil ful stran dolg od nas, ko smo bli še 

majhni in nismo glih … še navajeni dovolj na očita, ker ga res dolg ni blo, pa zdaj 

je pa samo eno leto tuki, mami bo pa skor 12 let. No, je bla 12 let z nami in se bolj 

funkcioniramo z mamico kot z očitom.« 

Intervjuvanka ugotavlja, da so v družini dovoljena in zaželena izključno pozitivna 

čustva, člani se lahko na glas smejijo, v nasprotju pa jok ni toleriran: »Smejat ja, 

jokat ne.« To tudi v nadaljevanju podkrepi: »Smeh ja, jok ne, jeza ne. Tuljenje ne. 

“Mami, mami to ni fer!” ko se dereš, potem afnanje ne /…/ Več stvari ne, sam 

smejanje ja.« Prav tako zanika možnost izražanja strahu in jeze: »Ne ./…/ Tudi ne. 

Sam smeh lahk.« Praktično je velika večina čustvenega izražanja zatrta: »Jeza 

pa loputat, pa kričanje, pa drenje, pa jokanje, pa tulenje paa, paa skor vse ne.« 

Zaključi z grožnjo fizičnega nasilja, v kolikor ne ustrezaš tej normi: »Če pokažeš 

jok, če se na glas jokaš, al pa še kj zadereš, al pa če jezo pokažeš, te začnejo 

tepst.« Oseba A ugotavlja, da bratje čustev ne izražajo: »Ne. /.../ Če so jezni, 

zaluputnejo z vrati, tako da pokažejo, da so nekak, ampak žalost pa te stvari pa 

ne.« Omejeno čustveno izražanje opaža ravno tako pri obeh starših: »/…/ če misliš 

to, da pokažemo jokanje, veselje pa te stvari, to pač sam oči ne dela, pač pr njemu 

to ne funkcionira, to sam pri mamici.« Po drugi strani pa oče v afektu pokaže 

jezo: »Oči k je velikrat jezn nas tepe, pa brca, pa poč, pa serje./…/ Mamica če je 

jezna nas napizdi, al pa se krega za brez veze …«  

Sogovornica priznava neuspešen partnerski odnos med staršema: »/ Nekak skor 

ne funkcionirata dobr tko in tko.« Starša nimata enakovrednega odnosa, partnerki 

ni dovoljeno postaviti mejo: »Aaa, da bi moja mami dala mojmu očitu mejo, bi jo 

prseku: “Kaj si rekla?!” Tega ne upošteva,« s slednjim sogovornica poroča o 

psihičnem nasilju in zastraševanju, ki ga E izvaja nad B in ostalimi člani družine. 

Glede pogovora in komunikacije v družini sogovornica pravi, da je zelo dobra: 

»Aammm, med nami pogovor teče … ful dobr.« Pravi, da se največ pogovarjajo 

med kosilom: »Če smo pri kosilu, aaa se ful pogovarjamo, ne vem. Zakaj, ampak 
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je taka družinska stvar.« Tema pogovora je največkrat prepuščena izbiri staršev: 

»Ja, k starši neki določujejo.« Družinski člani se med seboj pogovarjajo o 

splošnih stvareh, šolskem področju, o osebnih zadevah pa intervjuvanka s 

sorojenci ne debatira: »To povem, to si povemo, seveda, sam une ljubezni pa to 

ne.« Po drugi strani pa omeni tudi pomanjkanje komunikacije: »Velikrat tudi 

gledamo na računalniku, tako da se skor nič ne pogovarjamo.« Poda tudi 

konkretni primer izjav obeh staršev v primeru obiskov: »/… / če vid,  da ima 

obiske: “Neja, morš ti se kj učit, nimaš se ti neki za učit?!” da ma mir. Oči je še 

hujš. Oči, če ima obiske, začne tult: “Bejž stran!, ajmo!”.«  

Intervjuvanka se odloči za srednjo vrednost na področju vzgoje in vzgojnih 

metod, ki jih starša uporabljata: »Ne tok dobr, vmes med da in ne ./… / Jaa ... Ker 

če bi me v redu, bi lahko zdajle že tebi kavico skuhala /…/ pa bi lahko že znala 

kuhat, pa bi lahko kosilo naredila, pa bi lahko še ne vem kaj vse ostalo /…/ Dobre 

in slabe /…/ Dobre: Da nas včasih poslušata. Slabe: Da se dereta, vpijeta, al pa 

ven padeta, no mami me ne sil no, ampak očita pa tak ni.« Izpostavi grožnjo kot 

ključno vzgojno metodo, ki ju starša uporabljata: »/…/ al pa če jezo pokažeš, te 

začnejo tepst. Tko in tko /… / če postavim mejo, me bodo pa nasekal.« Opaža, da 

imata starša različna pogleda in vizijo vzgajanja: »Različn, vsak ima svoje,« 

hkrati pa poroča o različnih pričakovanjih do otrok: »/.../ oči pa to, da imamo 

same petke, pa hoče, da smo pametni, pa ne vem še kaj vse ostalo … Mami pa je 

vesela, da se potrudmo, pa da delamo, pa da pač je vse v redu, ne.« Poleg tega 

intervjuvanka zaznava, da sta starša neenakovredno vključena v samo področje 

vzgoje: »Mami bolj poskrbi, oči bolj mal.«   
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2.) JAZ V DRUŽINI: »Sploh ne spadam v to družino.« 

 

Mladostnica na splošno pravi, da se včasih v družini počuti dobro, vendar pogreša 

mir oziroma tišino: »/…/ paa včasih tud dobr, včasih rabim tišino.« V lastni 

družini prav tako doživlja občutke manjvrednosti: »Amm, čeprav včasih se 

počutim, da me starši ne marajo.« Poleg tega se sooča s občutki nesprejetosti in 

tujosti, kar jo vodi do spraševanj o lastni identiteti in resnični pripadnosti družini: 

»Al pa, da sploh ne spadam v to družino velikrat /… / Ja, pa sem bla po...po… 

kako se že reče? posposvojena /… / Ja, pač, da me ni mami rodila, da mam drug 

mami /…/ Če pa pač nism njihova, pol pa lej…« Konkretno še posebej poudari 

občutke manjvrednosti oziroma nespoštovanja njenega mnenja: »Ja, nazadnje sem 

hotla, da bi ta film gledali, pa so rekli, da ne bomo, da bodo oni določl. To sam 

oni zbirajo. Tko je blo in zgleda, da tko bo. /…/ Nazadnje so se odloč,l kir film 

gremo gledat brez mene, pa je bla tud moja karta /…/ tudi js dobla zastonj karto, 

pa so oni sami odločli, kaj bomo gledl. /…/  Takrat, ko nima idej, ja, takrat, ko 

mami ima idejo, ne /…/ Al Luka poslušamo, al Tima poslušamo, kaj gledamo, 

vedno samo njihove filme. Če pa js prosim za en film, pa pač skos ne. In se ful 

počutim, da me sploh ne marajo. /… /  Tko velikrat ma družina rada neki, kar jst 

nimam, pa se počutim, da ne spadam sem. Na primer: igerce, kaj je najlepšega na 

človeku.« Hkrati si pripisuje vlogo spregledanega, nevidnega člana v družini: 

»Nevidnega? Ja.« Opaža, da drugi člani njenih mej ne upoštevajo, kar jo 

negativno vznemirja: »Ne, ne upoštevajo, al pa pač to nehajo upoštevat. Js morm 

pa njihovo upoštevat /…/  Neee, to še bolj zanalašč delajo, da me bodo napenl. Ja, 

da gredo čez mejo, ja /.../ k mi neki razmetavajo in pol morem jst pospravit, pa 

morem js imet vse stvari za delat, tko da se men res ne da še enkrat pospravit, pa 

še enkrat vse dat prat, pa to, da mi pol ližejo, pa prdijo, pa serjejo notr, mi pa gre 

res na živce.« Poda konkreten primer postavljanja svojih meja oziroma želja: »Js 

nočem več, da mi tuki prihajate, lej js ne morem zdržat, al pejte ven, al, al se 

zabavajte, sam moja soba ni na voljo!« Pravi, da lahko izbruh zadrži nekaj 

trenutkov: »Eno minuto. Pol popizdim, al zakričim …  Ker ne morem zdržat, ker 

mi živči tolk popenijo, ker nočem več poslušat…«  
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Skozi intervju pripoveduje o preobremenjenosti in prevelikih pričakovanjih od 

nje s strani ostalih družinskih članov: »Ja, oči me sil, da naj grem v tabor, pa da 

morem shujšat /…/ oči pa to, da imamo same petke, pa hoče, da smo pametni, pa 

ne vem še kaj vse ostalo /…/ Pol morm it mojo teto zmasirat, al morm it pomagat, 

al /…/ je moja teta mene poklicala, da ji grem zmasirat hrbet, pa sem imela roko 

zvito. In je rekla, a lahk sam pohitiš, lahk mi majčken, tud če imaš šibko rokico, a 

mi lahk prosim, sam na hitrico.« Prav tako podobno situacijo opiše na 

gospodinjskem področju: »Velikrat, to mi je mami rekla, da naj nardim sama, sem 

že skor vse zasrala, cel kosilo, sem že jih tko spravla, da so imeli manj mesa, manj 

krompirja … Ker sem se zafrknila. /…/  js več pospravljam velikrat in pol vedno 

men reče: “Neja, zdajle, ko grem js uno iskat, posprav bajto. Neja, ko mene nau, 

da boš ti poskrbela, da je bajta čista, Neja, Neja, Neja!”.«  

Sogovornica tekom pogovora izrazi svojo nesamozavest v povezavi s svojo 

telesno podobo: »/…/ najlepšega na človeku, na men ni nič. /…/ Pa, če pogledamo 

mene, sem debela.« Navede naslednje izjave družinskih članov, ki ji to potrdijo in 

so poniževalne: »Ja, me včasih zafrkavajo /…/ Ja, oči me sil, da morem shujšat, 

pa ne vem kaj še vse ostalo, mami pa me pokliče včasih po imenu kot krava, 

gadna pa te bedarije. Pa da bom padla klas …« 

Sogovornica poudari pomanjkanje zasebnosti in miru: »/…/ niti v moji sobi ne. 

Imam sobo, se počutim, kot da bi jo še vedno delila z brati, čeprav js zdaj delim 

sobo s Mihom, amm in je pač v redu, ampak vsi hodijo v mojo sobo, tuki igrajo 

igerce, tuki plešejo, pa ne vem, kaj še vse delajo /…/ mi stikajo po računalniku, 

gledajo, kaj je, pa kaj se dogaja z mano /…/ Nee, ne tok. Zdaj ga mam seveda, k 

tamalga ni, Tima ni do sedmih, Luka ne bo, k je v ČMC-ju, tko da zdaj ga mam, 

velikrat ga pa nimam.« 
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4.2 ANALIZA DRUGEGA INTERVJUJA 

Ozadje pogovora 

Drugi intervju sem izvedla z materjo izbrane družine iz Ljubljane, ki sem jo zaradi 

zagotovitve anonimnosti preimenovala v osebo B. Oseba B je stara 38 let, je 

brezposelna, posledično je gospodinja in vzgaja štiri šoloobvezne otroke. Med 

obiskovanjem osebe A na domu sem si tudi pri njej pridobila veliko mero 

zaupanja, pred tem sva imeli ob kavi daljši pogovor, kjer mi je zaupala zelo 

osebne podatke.  

S temo intervjuja je bila oseba B že vnaprej seznanjena. Intervju sem izvedla 04. 

04. 2013 v dopoldanskem času v kuhinji njihove stanovanjske hiše. Pogovor je 

potekal 59 minut tako, da sem postavljala vprašanja, oseba B je nanje odgovarjala. 

Vprašanja sem imela že vnaprej pripravljena, vendar sem morala med samim 

pogovorom dodajati tudi podvprašanja. Med pogovorom sem sogovornico prosila 

za pojasnitev ali ponazoritev povedanega s kakšnim primerom. Potek intervjuja je 

dvakrat zmotil njen mož. Zasebnost je bila torej omogočena v veliki meri. 

Oseba B se je pozitivno odzvala na samo izvedbo intervjuja. Med pogovorom je 

bila sproščena, podala je daljše odgovore. Tudi po zaključku intervjuja sva 

pogovor nadaljevali. 

Najprej bom pisala o njenem pogledu na družino na splošno. V drugem delu bom 

predstavila njen osebni pogled nase v družini. 

V analizi pogovora sem prepoznala naslednje dominantne teme: 

 

1.) O DRUŽINI: »Zelo čustvena družina.« 

Sogovornica splošno opiše družino kot veliko, razigrano, veselo, hiperaktivno: 

»Družino? Haha, velko družino, zelo razigrano, veselo, hiperaktivno /…/ Amm, ne 

vem … Družina kot družina, no.« Takoj za tem omeni prisotnost konfliktov: »/…/ 

so prepiri, so pogovori, dolgi pogovori /…/ Ponavad, k se skregamo.« 

Sogovornica pri otrocih zaznava zbadanje, prepir ter kričanje: »/…/ vidim, k če ni 
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razčiščeno, se pol med kregajo, pa bockajo, pa tulijo.« Poleg tega poudari, da 

živijo razdvojeno, večinoma je sama z otroci:  »/…/ razdvojeno, amm tko js sm 

večinoma z otroci, mož je bolj tkoo ... Tko tko, k ima cajt, k ga pič.« Kljub 

težavam člani držijo skupaj, meni, da so kljub temu precej povezani: »/…/ se mi 

zdi, da smo kr povezani no, tud, ko pride do kakšnih težav, večinoma skupi 

potegnemo, to redkokje vidiš.« Intervjuvanka navede naslednje družinske 

aktivnosti: »Karte za kino /…/ gremo na bowling /…/ smo šli na Bogenšperk skp 

/…/ Izlet smo mel, z vlakom /…/ Bodo pa šli zato na morje /…/ ko se spravmo 

kuhat /…/ k začneva kuhat.« Intervjuvanka skupen ogled filma prilagodi 

razpoloženju otrok: »/…/ se vsedemo, pa gledamo filme, komedije, ko vidim, da so 

mal preveč, aaaamm, taki po svoje, jim dam kakšen žalosten družinski film, da 

hitr začnejo mal razmišljat s svojo glavco.« Kadar gredo skupaj ven, gredo 

največkrat nakupovat: »Ammm, gremo ven, največkrat shopping.« Po drugi strani 

poroča za vsakega otroka posebej in na vprašanje o skupnih aktivnostih odgovori: 

»Neja ma zlo rada shopping, aaa, Luka ma zlo rad sprehode, s Timom se pa 

največkrat pogovarjava /…/ Miha je pa tko al tko vsepovsod zraven.« 

V nadaljevanju intervjuja oseba B opiše družinske člane. Najstarejšega sina opiše 

kot plašnega, naivnega, eksplozivnega, čustvenega: »/…/ je plašen, naiven, včasih 

preveč, kako naj rečem … Hitr se razbur, če ni po njegovo /.../ k je zlo nagle jeze 

/…/ Bolj čustven no /…/ je ful čustven.« Ne vključuje se v gospodinjska opravila: 

»Pri Timu redkokdaj dosežem to, ne, ker je že le starejši in se bori za svoje 

pravice, ne /…/ da, ko pa je na obiskih, pa pol to pokaže.« Oseba C preživi doma 

največ časa za računalnikom: »/…/ brez računalnika je katastrofa.« Hči (oseba A) 

opiše kot igralko, diplomatko, veselo, razigrano, iznajdljivo, pubertetniško: »/…/ 

živa igralka /.../ V puberteti, super igralka, zna tud zlo diplomatsko urejat stvari, 

amm vesela, razigrana, zdaj, ko je v puberteti, je pa zloo, ona že ve, kje lukno 

najdet, da uide /…/ je v puberteti, ima zadnje čase kar velik problemov sama s  

sabo, ker se še išče, ne /…/ se kr upira zadnje čase. Da morem najdet tist ključek 

/…/ Neja, pa prvo kar začne, začne tult«. Pove, da ima težave z učenjem: »/…/ 

imam največ težav z Nejo, tud si zelo težko zapolne. Treba ponavljat in ponavljat 

in ponavljat, pa tud to ne pomaga dost /…/ Neja si zlo zlo težko zapomni /…/ pri 

Neji je pa težji, pri Neji pa moreš razlagat, pa razlagat, praktično zdaj sem 
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ugotovila, da pri Neji najlažji skozi igro, ne /…/ gre na inštrukcije v ČMC, ko 

pride domov, še enkrat nardim, preverim, kaj se je naučila, al se je samo igrala, 

al se je učila.« D-ja opiše kot tihega, hiperaktivnega, pravičnega, eksplozivnega: 

»/…/ je zlo tih, hiperaktiven, amm, ne mara krivic, takrat se zlo hit razbur, tko da 

ne mara laži, je zlo tak zaupljiv, ampak obvezno rab stik z nekom.« Pravi, da D 

nima težav na šolskem področju: »Pri Luku pa ni problema. Luka se pa zelo hitro 

uči. On rab samo pet minut, da zve tist osnovne stvari in bo vedu vse.« Ugotavlja, 

da je od otrok posledično najmanj zahteven: »Najlažji je z Lukom delat.« 

Sogovornica najmlajšega sina opiše kot diplomatskega, manipulativnega, 

čustvenega in hiperaktivnega: »/…/ zna bit zlo diplomatski, zna zlo manipulirat, je 

tudi zelo zelo čustven otrok, hiperaktiven.« Pove, da je prevzel lastnosti vseh: 

»/…/ je skupek useh /…/ Miha ima od vseh en delček.« Poleg tega ga opiše kot 

pametnega: »Miha si pa tud hitr vse zapomni. Sej Miha je bil že prej zlo brihtn, 

sam prej ni znal tko govort /…/ Ja telefon, ko sem imela kodo, mi je v minuti 

odklenu /…/ pa Timu tudi, dve minute je rabu, pa mu je odklenu, pa mu je zamenu 

kodo, pa je mu tud odklenu, tako, da je zelo brihten ne. On, ko hoče risanko, vem 

kam more it, ve, kaj more kliknit, in on si vse to sam naštima.« 

E-ja opiše kot temperamentnega, eksplozivnega, popustljivega in neodgovornega: 

»Ammm, mož … temparamentn, amm, zna se zlo hitr razjezit, zlo rad popušča, ne 

mara prevzet odgovornosti /…/  Tvoji otroci, tvoja vzgoja.« Poleg tega ga opiše 

kot otroka: »/…/ on je še vedno v seb zmeri otrok /…/ on je še zmeri v seb otrok.« 

Pove, da so zelo redki trenutki, ko nekaj pozornosti nameni ostalim družinskim 

članom: »/…/ ima dobre dneve, da … amm, se posveti. Sam to je bolj tko, posveti 

se tko … da se mal pocrklja, pol pa adijo ne.« Intervjuvanka meni, da E družino 

jemlje kot odgovornost in obveznost: »/…/ mam občutek, da je družina za njega 

kot ena obveznost, kot ena odgovornost.« 

Intervjuvanka razkrije, da imajo v družini finančne težave, zato hodijo manj ven: 

»/…/ lahko bi hodili več ven, ne, sam ni financ, in to je pri nas problem, finance 

/… / nimajo velik otroci, jih ne razvajam, ker jih nimam s čem razvajati /…/ Tako 

da res včasih, kar se tiče financ je zlo težko. Zlo, zlo težko.« Poudari svoje 

nezadovoljstvo s trenutno finančno situacijo: »Sploh nisem zelo nezadovoljna, 



49 

 

komi, da pridemo iz meseca v mesec, računi so čedalji višji, hrana je čedalje 

dražja in težko prideš s 1000 € na mesec, zlo težko, sploh pa če imaš 4 otroke, 

sploh k imajo otroci tolk obveznosti, še tko ne.« Kljub vsemu se trudi, da so otroci 

vsaj enkrat na mesec deležni ugodnosti: »Res pa si enkrat na mesec privoščimo, 

kako bom rekla, če dobimo kakšne karte za kino, al pa kašen velek popust, da 

gremo na bowling, to pa gremo enkrat na mesec, to sem si pa pač začrtala, tudi če 

nimamo, da si privoščimo kot družina, ane /…/ sem dobila karte /…/ Luka je zadel 

Atlantis /…/ sem zato zadela karto za morje.« 

Oseba B izpostavi, da se partner ne vključuje na področje vzgoje in šolanja 

otrok: »Tko, kokr v šoli za sestanke, ohh, to je brezveze, to maš ti čez, ko je treba k 

zdravniku, to imaš ti čez, sj so tvoji otroci, tko da. Tud, ko so otroci bolani, ne, 

rekdokdaj da ne rečem, te bom pelu … Zato je avtobus, pejd k zdravniku … Tko 

da … ni. Kar se tiče šole, prav, da nima pojma, da to mam js čez.« Ugotavlja, da 

E zanika odgovornost do lastnih otrok: »/…/ aaa, k so pizdarije, pa tko al tko 

reče, sej je tvoja vzgoja, sej so tvoji otroc.«  

Intervjuvanka opiše družino kot zelo čustveno: »Smo zlo čustvena družina, kar se 

tega tiče, zlo. Aaa vsak pokaže /…/ Tko, da, kar se tiče čustev, morem rečt, da smo 

kr čustvena družina, in to še enkrat poudarjam /…/ otroc so tud, so zlo čustveni.« 

Pove, da vse otroke enako mara: »/…/ rada pa imam vse enako.« Po drugi strani 

tekom intervjuja izjavlja: »/…/ imam največ težav z Nejo /…/ pravijo, da je Luka 

moj ljubček, ne /…/ na Luka drugač gledam /…/ najlažji je z Lukom delat /…/ Js 

pri njemu nimam problemov.« Poudari, da zmorejo otroci pri ostalih družinskih 

članih prepoznavati čustva: »Sj otroci sami vidijo /…/ sami vedo, kdaj je kj 

narobe, ne /…/ Sj otroc vidijo, ko pridejo iz šole domov: “Ooo, dans je pa mami 

vesela. Dans je pa mami dobre vole, kaj se je pa zgodil?” Al pa: “Uuu, dans je pa 

mami jezna, kdo te je razjezu?”.« Sogovornica pove, da je v družini mogoče 

izražati vsa čustva: »Vsa. Js raje vidim, da vse vidim, da vem, kako reagirat. Zato 

so dovoljena.« Poroča, da otroci izražajo jok, smeh: »/…/ tud jokajo, se smejejo 

največkrat se smejejo.« Tekom intervjuja sogovornica izpostavi ljubezen: »/…/ 

ljubezen. Da čutijo toplino, pa da vejo, da jih maš rad.« Poleg tega ob prepirih 

izpostavi jezo: »/…/ ko se skregava, je tista jeza, ne.« Pomembno funkcijo v 
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družini predstavlja telesni kontakt: »Ja, zelo radi se stiskajo.« Za vsakega otroka 

konkretno pove: »Zlo. Neja ima rada, če jo kdo po hrbtu boža, Tim, če mu kdo 

ušesa, tko dela. Luka, da ga po laseh čohaš, Miha pa, da ga pa stisneš. Pa 

objemanje, ne. Tim ma ful rad objemanje.« 

Glavna sestavina družinske komunikacije, ki jo oseba B razkrije, je spor oziroma 

konflikt: »Ponavad, k se skregamo /…/ ko se skregava, je tista jeza, ne.« 

Posledično sledi pogovor: »/…/ potem pa se vsedemo, pa pogovorimo.« 

Intervjuvanka navede teme pogovora v družini: »Pogovarjamo se največ o 

težavah, ki jih imajo, ne. Pa glede šole, ne. O vsem. O vsem, tudi kdo ima punco, 

kdo ima fanta, kaj se počne, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč, Neja tudi pove, kako 

so zdaj fantje dozoreli in da se pač se nagibajo na spolnost, o vsem se 

pogovarjamo.« Poroča, da se lahko z osebo C kvalitetno pogovarja: »/…/ se lepo 

znava pogovort.«  Oseba A se najprej začne braniti: »Neja, pa prvo kar začne, 

začne tult: “Pa morem to, pa morem to!” Pa jo morm najprej umirit, pol da pa se 

vsedeva pa pogovoriva: “Zdaj pa povej, kje je težava, kako nardit?”.« V 

nadaljevanju intervjuja navede konkretni primer besednih zvez, ki jih uporablja v 

primeru deljenja spodbud: »Sej bo bolj, boš vidu, ti bod sam pozitiven, vse se bo 

uredil.« Konkretni primer njenega opravičila: »Nisem vedla, da sem bila tolk časa 

z njemu, v redu se bom tudi tebi posvetila.« 

Sogovornica tekom pogovora večkrat poudari, da ji otroci zaupajo: »Zaenkrat 

mam še srečo, da mi otroc vse zaupajo /…/ tko da mi, zaenkrat mi vse zaupajo /…/ 

zdej pri šestnajstih letih mi še zmeri vse pove /…/ Zdaj dokler si zaupamo, je v 

redu, še najdeš način. /…/ Neji tko, k je blo, k so bli v šolo v naravi, ne ammm, pa 

je imela ene pizdarije, ne, pa me je poklicala, pa mi je povedala, pa sva se 

pogovorile. Vsak dan me je klicala in vsak dan sva se pogovorili, tko da je bla zlo 

zadovoljna na koncu, ne.« Popolno nasprotje opaža glede zaupanja otrok E-ju, 

zaupajo mu v zelo okrnjeni verziji: »Ammmm, da pač ne povejo vsega očiju, ker 

pol je živ halo, ne, tuki se izogibamo samo.« Oseba B meni, da ona in otroci brez 

E-ja funkcionirajo popolno: »Delujemo pa enkratno.«  

Sogovornica v nadaljevanju pogovora izpostavi, da njun partnerski odnos ni 

uspešen, E je ne upošteva, ji ni v pomoč, prav tako ji ne nudi dovolj opore 
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oziroma podpore: »Če med nama štima? Ne. Ne. Ne. /…/ On me dostkrat presliš, 

sj zato pa pravim, da sm za vse sama /…/ Med nama ni … tistega pogovora, k bi 

ga rabla ne, ni tiste podpore, k b js rabla /…/ Tuki morm rečt, da nimava 

poštimano. /…/ kar se pa tiče prepirov med nama dvema, ne /…/ Ne. On te ne 

upošteva.« Ugotavlja, da je partner prav tako ne upošteva pri postavljanju in 

uveljavljanju mej: »Partnerju pa ne morem postavit meje, kakršen je, je. Tko, kokr 

on reče, je, in se ne da premaknit, tud za milimeter ne /…/ razen pri možu ne.« V 

nadaljevanju pogovora sogovornica razkrije, da tudi na področju vzgoje otrok s 

partnerjem nista enotna, imata različne poglede in vidike vzgajanja otrok: »Moj 

prav, da imajo vsega preveč, da jim preveč devam, da jih preveč razvajam, ne. Da 

jih ne vzgajam pravilno /…/ Da jih preveč razvajam, da jim preveč ponudim.« 

Sogovornica med intervjujem poudari vrednote, katerim sledi pri vzgoji otrok. Uči 

in vzgaja jih po načelih skromnosti, poštenosti, radodarnosti, povezanosti: 

»/…/obrnite se drug na drugega, držite skupaj /…/ ne glede na kaj, karkol se bo 

zgodil, se vedno lahk obrnete en na druzga, ne, in morte skup držat /.../ da so 

pošteni, pravični, aaa, če jih pač karkol mot, da povejo, aaaa, pa da delijo stvari, 

ne da imajo samo za sebe, ne, da gledajo samo na svojo rit, da so pč en drugmu 

pomagajo /…/ Poštenost, varnost, dobrota, aaa, skromnost. Da deliš, da pomagaš 

/…/ učim, da smo čimbolj skromni, no.« Poleg tega izpostavi učenje odgovornosti: 

»Da se sami zavedajo, da za vsako stvarjo je posledica, pa odgovornost. In vsak 

more nosit svojo odgovornost.«  

Intervjuvanka pojem vzgoje opredeli: »/…/ to, da pač je otrok tvoj odraz /…/ To, 

kar ti delaš, to naj bi tud otrok delu. Posnema. Pa da tiste dobre vrline, da pokaže 

ne, pa da ne gre na slabo pot, da ne gre v kakšne kozlarije, ne vem, v narkotike 

/…/ Da jim pokažeš tisto pravo pot, da se sam odloč, kaj bo v življenju.« 

Intervjuvanka poudari, da je stik z otrokom ključen za uspešno vzgojo otrok: 

»/…/ najbolj pomemben stik z otrokom.« Poleg tega meni, da je ključnega pomena 

tudi spoštovanje in zaupanje: »/…/ dokler je spoštovanje, pa dokler si otroc 

zaupajo.« V nadaljevanju pogovora navede materinski čut, ki jo vodi pri vzgoji 

otrok: »/…/ materinski čut, te instinkt vod, če pa nimaš tega, pa pistiš bolj vse pr 

mir, ne. Tko, da js mislim, da je bolj na instinktu vse.« Lastno vzgojo otrok 
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primerja glede na izkušnje iz svoje primarne družine: »Prednost, da mal po seb 

gledaš.«  

Tekom pogovora sogovornica navede nekaj konkretnih primerov uspešne vzgoje, 

ki jih opaža pri otrocih: »/…/ ko pa je na obiskih, pa pol to pokaže /…/ nimam pol 

problemov, da jih nisem dobr vzgojila /…/ kdaj sem js bolna, takrat se tudi 

potrudijo, da, aaa, mi pomagajo, tko da morem rečt, da tuki sem ogromno dosegla 

/…/ Tolk sem jih že naučila, mislim, da sami vedo, kdaj je kj narobe, ne /…/ In to 

se zlo, zlo pozna, ne, in tud vidijo, če kdo kaj rab, ne, bodo tud svoje stvari se 

odrekl recmo, pa drugmu dal, k bolj potrebuje kakor on, ne.« V nadaljevanju pa 

poroča nasprotno: »/…/ ker noben nič sam ne zna /…/ ko sem šla v toplice, k me ni 

blo, in je blo katastrofa /…/ to je katastrofa pol.« 

Vzgojne metode sogovornica individualno prilagodi posameznemu otroku: 

»/…/ pogruntala sem, kaj kirmu /…/ pri vsakmu sem mogla pogruntat.« Poda 

konkretna primera uporabe metode sproščanja: »/…/ na začetku smo trgal časopis, 

pol smo pokal balone, zdaj pa samo pogledam, pa začne dihat.« Metodo 

kaznovanja uporabi pri osebi A in C: »/…/ vzamem računalnik /…/ Pri Neji 

prepoved, da gre k prijateljicam.« Metodo nagrajevanja uporabi pri D-ju: »Pri 

Luku so pa nagrade.« 

V nadaljevanju poroča, da ne uporablja fizične sile, kljub temu pa do uporabe le-

te ni zelo kritična, skuša se zadržati: »Tepem jih ne, čeprav bi si včasih fejst 

zaslužil, da bi vsekala, ampak ne /…/ Čeprav sej pravim, včasih bi bli zlo … Sej 

sem rekla Neji, ko bi te tko vsekala čez rt, ampak ne, se zadržim, ker vem, kako je 

blo men, ne.« S slednjim razkrije psihično nasilje. Namesto uporabe sile 

povzdigne glas, čemur sledi pogovor: »Raje dvignem glas, da se pač umirijo, da 

se pol lahko pogovorimo. Al pa jih pustim, ko vidim, da so orng zoprni, jih pustim, 

da se ohladijo in da se pol pogovorimo.« 

Oseba B je z vzgojnimi metodami, ki se jih poslužuje, zadovoljna: »/…/ aaaa, to 

bom pa tudi rekla, to bom pa vidla, ko pač ne bo pomagal več, da bom pol začela 

razmišljat v drugo smer /…/ mislim, da imam zaenkrat čist v redu metodo.« V 

nadaljevanju pogovora izpostavi, da na področju vzgoje otrok vpraša in upošteva 
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drugo mnenje: »/…/ dokler js poslušam ostala mnenja, ne, aaa, pa se 

pogovarjam tudi z drugimi /…/ bom pa zaprosila za mnenje kirga druzga /…/ Bom 

prosila tud js za pomoč /…/ Ker ko vidim, da men orng zagusti, sj tud js morem 

rečt, aaa, včasih tud js koga vprašam za kakšno mnenje, ne, da vidiš, kako 

reagirat /…/ bom hitr reagirala, pa bom koga vprašala.« Le-to potrjuje njena 

socialna mreža: »Tko da, js sm zlo rada v povezavi z vsemi. In šolo in Čmc-jem.« 

Prav tako potrdi pripravljenost spreminjanja vzgojnih metod: »/…/ če vidim, da 

narobe delam, seveda, da hočem. To je edin pravilno, se mi zdi, ne, če vidim, da 

nism ta pravo pot izbrala, pa da ni, ni rešitve, da se je treba kje bolj potrudit, bom 

upoštevala in bom spremenila.«  

Intervjuvanka pove, da ji uspeva uveljaviti postavljene meje: »Ja. Ja, zaenkrat 

mi. /…/ Ja, se tega držim. Tako. Ne odneham prej. Ja. /…/ najtežje je blo pr Timu 

zdržat, ker Tim brez računalnika je katastrofa /…/ Tudi pri Neji smo se držal, 

nisem popustila od svojega. /…/ nisem popustila.« Pri otrocih ne tolerira oziroma 

dovoli preklinjanja in pretepanja: »Grde besede. Tuki, tuki jih pa probam ustavit, 

kletvice ne. Tuki jih pa probam, da pač, so mal bolj spoštljivi en do druzga /…/ Ne 

dovolim, da se med sabo tepejo, aaaa, hitr vmes skočm in hitr narazen dam.« 

Poudari, da se zaveda slabosti popuščanja pri vzgoji otrok: »/…/ ker sem vedla, k 

enkrat, k popustiš, je konc, pol je brezveze /…/ Ker greš pol iz neskrajnosti v 

drugo in si naredu nič, ampak samo sranje.« Kljub temu tekom pogovora razkrije 

nasprotno: »Pa da včasih zamižiš na en oko.« Neuspešno postavljene meje se v 

družini kažejo: »Takrat so otroci razpuščeni /…/ se pol hitr nardi kakšna 

kozlarija. Tko, da ne pustim več kot dva dni, ker drugač je kaos.« 

 

2.)  JAZ V DRUŽINI: »Za vse sem sama.« 

Na področju lastne vzgoje otrok intervjuvanka ni samokritična, poroča: »Ne bi 

rekla, da sem karkol spregledala /…/ tko, da ne vidim, da bi karkoli spregledala 

/…/ Tko, da ne vem, da bi karkoli spregledala. Tako, da men se zdi, da mam v 

redu ukrepe. /…/ tuki neb nič spreminjala /…/ Men se zdi, da je vse, čist vse, tko 

kot je treba.«  
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Intervjuvanka izjavi, da so zanjo otroci na prvem mestu: »Čeprav iskreno 

povedano, mi ni žal, ne, prvo so mi otroc, pol je pa vse ostal.« Poroča o tem, da se 

vsakodnevno posveti vsem otrokom, individualno prilagaja učne metode, pomaga 

pri šolskih obveznostih: »/…/ recmo al za slovenščino smo si mogle predstavljat, 

da smo, ne vem, v kakšni igri, in da je ona glavna igralka in da more to povedat 

/…/ Tud pri domačih nalogah morem bit zraven /…/ bralno značko zdaj delava.« 

Priznava, da ima kdaj premalo časa za enakovredno ukvarjanje z vsakim otrokom: 

»/…/ aaa, dostkrat mi pa tko zmanjka časa, ker imajo ponavad vse na kp ne.« 

Sogovornica priznava zanemarjanje lastnih potreb: »/…/ vsi pridejo in pol pri 

meni spijo, tko da js po navadi ne spim /…/ Ne nimam časa zase. Mam zjutri, k 

nobenga ni doma, aa, pa če noben ni bolan.« Izpostavi potrebo po več druženja s 

prijateljicami: »Tko da. Ammm, to bi pa res rabla, to bi pa rabla vsaj na vsake 14 

dni, da bi imela kakšne 2–3 ure samo zase, da grem s prijateljicami, to bi pa 

rabila.« Ugotavlja, da otroci ne upoštevajo dovolj njenih postavljenih meja: 

»Povem, sam tuki me pa ne poslušajo.« Pravi, da pokaže drugim članom družine 

svoja čustva, po drugi strani pa izpostavi, da ostali člani sami prepoznajo: »Sj 

jim tudi pokažem. Sj je očitno. Zlo /…/ Sj otroc vidijo, ko pridejo iz šole domov 

/…/ Tud razočaranje znam pokazat in tudi povem, da sem razočarana.« 

Osebi B je ključnega pomena, da se ona in otrok počutita varna: »/…/ tko da 

imam skos, da točno vem, kje je moj otrok, kaj počne, da se otrok počuti varnega, 

js pa tud, no.«  Poleg tega pove, da ni preveč zaščitniška, ob sporu prisluhne vsem 

udeleženim: »Nism tolk zaščitniška, ne. Če vem, da se to dogaja, pa da se odzun 

zgodi, bom vedno dala možnost, da oba povesta svojo zgodbo /…/ ko vidim. da je 

otrok v težavah, ko vidim, da je zelo, js mam točno vse otroke naštudirane, tako da 

točno vem, kdaj ima kir kakšno kozlarijo, da se vsedemo in pogovorimo.« 

Podobno upošteva otroke, kadar ji podajo kritiko: »Ko ti otrok neki reče, pa pol to 

upoštevaš: “Aha, zdaj bom pa res.” Al kar se tiče računalnika, al kar se tiče, da 

se komu več posvečam, se tudi opravičim za to.« Sogovornica se prilagaja 

njihovim potrebam: »Ko vidim, da rabijo objeme, se stiskamo, ko vidim, da rabijo 

pogovor, se pogovarjamo /…/ gledam, da imajo otroc tist, kar rabijo /…/ Pol pa 

ko vidim, da otrok rab, pa pr men prespi, tko da se čut varnga, pa ne glede na to, 

al je to Tim, al je to Neja.« Po drugi strani tekom intervjuja sogovornica poda 
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konkretno izjavo hčere, ki vsemu temu oporeka: »Sj dostkrat Neja: “Me nimaš 

rada, pa me nimaš rada, samo js sm vse kriva!”.« 

V družini ji pripada ključna vloga, je v vlogi matere, vlogi prijateljice, 

povezovalke, gospodinje: »/…/ js sm rekla, js sm ti mati, sem ti pa tud 

prijateljica. Ko imaš probleme, se mi lahko tudi zaupaš, ne.« Poskrbi za 

naslednje: »/.../ spravim otroke pokonc, tako da so ob sedmih zrihtani, aaaa, 

odpeljem Miha v vrtec /…/ začnem pospravljat /…/ pospravljanje, likanje, 

čiščenje /…/ kuhanje, pospravljanje, učenje, gre po vrstnem redu, odvisn kolk ima 

kir domače naloge /…/ spet kuhat, pospravt.«  

Sogovornica tekom pogovora pogosto poudari, da je v družini tako na vzgojnem, 

šolskem in finančnem področju brez pomoči partnerja: »Za vse sem sama. Za 

čist vse. In plačilo računov in … vse /…/ Tud, ko so otroci bolani, ne, rekdokdaj 

da ne rečem, te bom pelu … Zato je avtobus, pejd k zdravniku. Kar se tiče šole, 

prav, da nima pojma, da to mam js čez, aaa, k so  pizdarije pa tko al tko reče, sej 

je tvoja vzgoja, sej so tvoji otroc.« Kljub temu pa ne želi manj odgovornosti: 

»Neee. Js ne gledam družina kot odgovornost.« Po drugi strani pa intervjuvanka 

na področju vzgoje izpostavi potrebo po opori: »Js bi samo rabla nekoga, k bi 

pomagal /…/ K bi mi bil ob stani, da bi imela še eno potrditev: “Ja, pravilno si 

nardila.” Al pa, stvari, ki jih js ne morem: “Daj bova skupi se usedla, pa bova 

skup nardila.”.« 
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4.3 ANALIZA TRETJEGA INTERVJUJA  

Ozadje pogovora 

Tretji pogovor sem izvedla z najstarejšim mladostnikom izbrane družine iz 

Ljubljane, ki sem ga zaradi zagotovitve anonimnosti preimenovala v osebo C. C je 

star 16 let in obiskuje prvi letnik srednje tehniške šole v Ljubljani.  

S temo pogovora je bil C že vnaprej seznanjen. Intervju sem izvedla v njegovi 

sobi 25. 04. 2013 v popoldanskem času, trajal je 66 minut. Po nekaj izmenjanih 

besedah sva pričela z intervjujem. Ta je potekal tako, da sem postavljala 

vprašanja, C je odgovarjal. Če je bil v dvomu, ali je pravilno razumel vprašanje, je 

to preveril. Vprašanja sem imela že vnaprej pripravljena, vendar sem morala med 

samim pogovorom dodajati tudi podvprašanja. Med pogovorom sem sogovornika 

prosila za pojasnitev ali ponazoritev povedanega s kakšnim primerom. Zasebnost 

so zmotili prihodi v sobo ostalih članov družine. Nekaj časa je bil v sobi prisoten 

tudi najmlajši član družine. 

C se je zelo pozitivno odzval na sam intervju, pred njim je pokazal polno 

pripravljenost sodelovanja. Med samim pogovorom je deloval precej sproščen in 

odprt. Menim, da sem tudi pri njem pridobila veliko mero zaupanja, tako da so 

odgovori daljše narave.  

Najprej bom pisala o njegovem pogledu na družino, na splošno. V drugem delu 

bom predstavila njegov osebni pogled nase v družini. 

V analizi pogovora sem prepoznala naslednje dominantne teme: 

 

1.) O družini: »Vse je odvisno od dneva.« 

Sogovornik na samem začetku intervjuja širše in bolj splošno opiše družino: 

»Zabavna, hja, mal je tud divja, no.« Izpostavi, da člani držijo skupaj v kriznih 

trenutkih: »Amm si pomagamo, takrat ko se rabmo.« V nadaljevanju pogovora le-

to potrdi, kljub prepirom se lahko dobro razumejo in zabavajo: »/…/ ja se 

prepiramo. če smo vsi skup, samo kdaj se pa tud zlo dobro razumemo in se mal 
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zafrkavamo. če je lih kj.« Konkretno objasni, kako se zabavajo: »Mal se hecamo, 

gledamo kkšne videoposnetke, ammm, ne vem, pol si pa damo še kakšne izzive ja 

/… / Ammm, ja ful je fajn /…/ se pogovarjamo, se zabavamo, ja razumemo se. To 

bi blo več al manj.« Ugotavlja, da so člani družine: »Sproščeni med seboj, to ja. 

Aa, povezani ja.« Meni, da na družinsko dinamiko vpliva potek dneva: »Sicer je 

pa odvisno od dneva, to je vedno tuki vmes. /.../ To da se, če se glih razumemo, če 

je prav tist, tak kako bom reku, če je tak dan, ane, pa smo vsi veseli, pa da smo 

skup, ane.« Ob tem dodaja, da ti trenutki zabave trajajo kratek čas, oziroma so 

bolj izjema kot pravilo: »/…/ ampak to so kratki trenutki deset do eno uro, če že, 

al dve, redkokdaj se tko dobr razumemo, ne.«   

Mladostnik navede naslednje lokacije skupnih družinskih aktivnosti: »Doma, na 

igrišču, al pa če se sprehajamo. /…/ Na morju kdaj pa kdaj, na morju glih ne tok. 

/…/ Ma vsak vikend. Ponavad gremo ob nedeljah ven, restavracija, hala Tivoli, al 

pa kj tazga.« Poroča, da gredo ven predvsem samo za vikend, sam se redko 

pridruži: »Če gremo kam, ane /…/ Karkoli skupaj, to ne glih velik. /…/ To je sam 

med vikendom, pa še to grem js redkokdaj zraven.« Ob tem sogovornik razloži 

potek dinamike, kadar so vsi otroci skupaj. Navadno je rezultat tega spor in 

kričanje: »Se hitr razjezimo, če smo skp. Ja. /…/ Če smo otroci skp, sigurn neki 

vedn napačn pride /…/ Če smo vsi trije skp, je taka buja, pa take stvari. Se nas 

sliši čez cel halo Tivoli, čez cel kino … Če smo vsi štirje, jst, Miha, Neja pa Luka 

/…/ Mi trije se zelo hitr razjezimo, če smo skp, ker se skos neki bockamo, cel cajt 

se bockamo in na koncu ostane jok in stok. /…/ K ponavad se samo zafrkavamo.« 

Podobno izpostavi za celotno družinsko situacijo: »/…/ pr nam se hitr lahko 

razjeziš.« 

Intervjuvanec v nadaljevanju pogovora razkrije, da je družina trenutno v finančni 

stiski: »/…/ zdaj mamo mal finančnih problemov, tko da mormo mal pazit. /…/ 

Zaradi tega, ker zdajle smo mal u minusu.« Kljub temu gredo v kino: »/…/ lahko 

gremo, to si lahko privoščimo, ja /…/ mamici to vedno nekak uspe.« Z izbiro 

izobraževalnega programa bo lahko pripomogel k boljšemu finančnemu položaju 

družine: »Sj zato pa, zakaj grem za elektronika? /…/ Zaradi tega, k mi je zabavn, 
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pa zaradi tega, k lahko pr hiši pomagam. /…/ To je to, k pol bi lahko take stvari 

kot je še šušilc popravu /.../ Pol pa ne bo treba nobenga klicat, da bi to popravu.« 

 

Intervjuvanec najmočnejši vpliv v družini pripiše osebi B: »Vpliv mami.« V prvi 

asociaciji ji pripiše vlogo gospodinje: »/…/ mami več al manj vse posprav. Kdaj je 

moja soba razmetana, k je js nism pospravu, pa mi jo mami /… / mami nardi za 

jest /…/ Mami je pridna, dela.« Poleg tega zanjo ugotavlja, da je fleksibilna vodja 

družine, saj uspešno rešuje in vodi družino ob različnih novonastalih problemih 

ter finančnih težavah: »Mami tok … Ful je dobra v temu in poskrbi več al manj za 

vse skup. /…/ To mami, mamici to vedno nekak uspe.« Ugotavlja, da si oseba B 

želi, da bi se manj prepirali: »Mamici bi blo boljš, če bi se še manj prepiral, tko da 

bi dobila več počitka.« Izpostavi namreč, da vsakodnevno izbruhne: »/…/ se 

razjezi, takrat ko se mi bockamo, in to je vsak dan, ne vem, kako lahko to zdrži.«  

 

Tudi ostale družinske člane je predstavil tekom intervjuja. D-ja opiše kot 

kreativnega, ustvarjalnega in pametnega: »Luka rad dela svojega kj, kipe s 

papirja, kak bi lahko reku, izdelke. Pol rad izdeluje tud na računalniku, na 

primer, k so take igerce. Rad po teh igrcah mal igra, pa izdeluje stvari, ane. 

Ammm, ja no, pameten, pameten je ful. /.../ ne smeš mu uničevat to, kar on nardi. 

Ne smeš mu izbrisat tist, kar on nardi. To mu gre najbolj na živce, brez njegovga 

vprašanja seveda.« Osebo A predstavi: »Neja je živahna, kdaj je pametna, kdaj se 

pa tud zgodi, če je tak poseben dan, da te zelo, zelo, zelo razjezi.« Konkretno to 

pomeni: »Ma svoje besede nekak. Tko reče, da te razjezi, no. Al pa nardi kaj 

tazga, kar ne bi smela, pol pa pride do poškodb, da se kj unič al pa kj tazga.« Ob 

tem razkrije, da podobno velja tudi zanj: »Sj tud pr men se nekak tko zgodi, tko da 

ja. Sva si nekak enaka.« Pravi, da oseba A postavlja meje: »/…/ meje od Neje 

skos, češ, da skos hodmo v sobo /…/ Neji ne smeš it v sobo, brez, da ona ne bi 

dovolila.« Pri opisu najmlajšega brata izpostavi, da predvsem posnema ostale 

družinske člane: »Miha pa tud. Miha je tri leta star, ane, pa zna prižgat 

računalnik, zna odpret vrata, zna. Ja, pameten je, zna odklepat, zna /…/ On 

karkol vid, več al manj ponavlja. Je pa dobr v temu, računalnikih pa takih 

stvareh. /…/ Je tud živahen, pa velikrat se joka.«  
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Za E-ja ugotavlja, da dela pogosto ponoči, doma posledično veliko spi, ali se 

nahaja v gostinskem lokalu: »Oči. Dela več al manj, velikrat dela. Amm, tud 

velikrat je doma, samo, ko je doma al spi /…/ sicer redkokdaj pride /…/ velik dela, 

paa, pa kdaj ga iščeš v Pandi.« S povedanim tudi on morda nakaže alkoholno 

odvisnost. Mladostnik meni, da je E pameten, dober voznik, s široko socialno 

mrežo: »Je pameten, ima svoje veze, zlo dobr voz, no, tud to.« Izpostavi, da se E 

hitro in močno razjezi, hkrati tako opozori na prisotnost fizičnega in psihičnega 

nasilja ter ustrahovanja s strani očeta: »Ja, ful dobr se razjezi, pa tist glas 

vzdigne in je konc. /…/ ampak, ko oči reče tist: “Mmmmm!” to sam čakaš, k če ga 

razjezi š… Ja, to postane tak, če ga razjeziš /…/ Če pa ga razježiš, pa te tak 

prežene /…/ Pol, k on spi, ga ne smeš zbudit. Ker je iz dela in bolj,š da ga ne 

motiš, no. Amm, pa če ga zbudiš, se prestraši, pa je čist jezen.« Glede tepeža 

razkrije: »Mogoče to, k smo bli majhni, me je vsaj enkrat po riti, ampak to je 

normalno, to da se naučiš, kaj ne smeš in kaj lahko.« S tem izraža normalnost 

dejanja, poleg tega ga posnema, kadar pri mlajših članih družine ne doseže 

želenega rezultata z besedami: »Če jih razjeziš, al pa, če jih mal butneš po glav.« 

Kljub vsemu E-ja opravičuje: »Aaa, drugač je pa potrpežljiv, res tak /…/ Če mu 

res težiš, greš na jetra, na primer, če bi se pretepu, tud če reče, da ne smeš, pa 

take stvari. Bolj take stvari.« 

 

Pogovor v družini je uspešen oziroma manj uspešen: »Kdaj dobr, kdaj slab.« Kar 

dejansko pomeni: »Slab – kletvic velik. Dober – se kkšen … Aaa, ja nič, se zgodi 

no, da se pogovarjamo.« Poleg tega intervjuvanec na področju komunikacije 

ugotavlja, da kadar so vsi otroci skupaj, je za izpeljavo pogovora potrebna 

prisotnost vsaj ene odrasle osebe: »Med sabo, ko smo jst, Neja pa Luka ne mormo, 

no. More bit en, al mami al pa oči zraven.« Pove, da imajo v družini več različnih 

tem pogovora: »Ja, o vsemu. O šoli, o računalnikih, o igercah, o videoposnetkih, 

kot je ta gamgam stajl.« Lahko se tudi dotaknejo psihoaktivnih snovi, spolnosti, 

vendar le ta komunikacija temelji na osnovi prepovedi in pravil: »To se zgodi, da 

so take teme. Samo so take, dokler nisi osemnajst ne smeš. Drog ne smeš uzemat, 

aaa, kadiš lahko, samo da mi morš povedat, pa to ne smeš, dokler vsaj nisi dost 

star, ane. /…/ Ja. Piješ lahko, samo morš bit vsaj dost star, pa da poveš, da vedo, 
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da ne skrivaš. Drugač pa, al, to je to. Ja.« Pravi, da uporabljajo tudi pohvale ali 

sarkazem: »Zlo dobr ti gre v šoli. Pa, če se bockamo, sarkastične več al manj 

uporabljaš. Pa tko počas rečeš, kot da res tist ugibaš, da je …« Pove, da se ne 

tolerira: »Ne smemo grdo govorit o mamici, očitu, babici, dediju, o celi družini. 

Ne smemo se med seboj grdo pogovarjat /…/ ne smeš te tabu besede rečt.« To 

konkretno pomeni preklinjanje in kletvice: »Ja, točn to.« 

 

Sogovornik poroča, da je lahko zaupanje s strani družinskih članov izdano in je 

posledično odvisno od posamezne situacije: »Zaupamo, odvisno pr čem. Tko. 

Drugač si zaupamo, samo, če pa nam kdo kj tko izda, pa živo gledamo. Drugač pa 

ja, si zaupamo.« Drugim članom družine lahko zaupaš: »Poveš, ja, te poslušajo, 

ja. /…/ Pol pa se o tem pogovarjamo, pa pride tam eno do dve uri skupaj 

ponavad. Lahk pa tud deset minut al pa mau manj, na primer, če se Neja pa mami 

pogovarjata, na primer če js al pa Luka prideva, se to uniči, k se o seb 

pogovarjata.« Po drugi strani pa izpostavi pomanjkanje zasebnosti: »Drugač pa 

itak že vse vemo, tko da nimamo lih kj skrivat /…/ Luka, k priem, se znajde na 

mojem računalniku /.../ pol pa, k pridem v svojo sobo, pogledam, kaj se je kj 

zgodil v moji sob, k po navad se spremeni kj /…/ Mogoče kdaj tamal vleti notr.« 

Sogovornik meni, da ostali člani vedo, kdaj potrebuje čas zase: »/…/ drugač pa že 

sami vedo, kdaj ja, kdaj ne.« Podobno je glede tega, v kakšnem čustvenem stanju 

je: »Ja, sj tud, če sm vesel, sj mi ni treba rečt, sej vidijo.« 

Glede področja vzgajanja sogovornik pravi, da sta starša uspešna: »Uspevata, 

ja.  /…/  Kdaj smo imel tko sončke pa pike. Kdaj smo mel tko, da si mogu vsak 

dan, sj to je zdaj normaln, vsak dan pospravt svojo sobo, pojstlo, pol k dobiš 

perilo direktno lepo pospravt, ne vrčt notr, pol se moreš lepo obnašat.« 

Uporabljata naslednje metode: »Kazni. Pr kaznih, ane, to bolj tko, tista stvar, k ti 

je najljubša, ane, po navad računalnik, tist, k najraj ješ, tist ti vzamejo, tko da se 

naučiš. Če vzameš npr. neki, kar ti ni všeč, te itak ne bo brigal. Drugač pa, ja, to 

je to, no. Kazni.« Ugotavlja, da kadar sta starša jezna oziroma izbruhneta, sledi 

kazen: »Dobiš kazen lahk. Jezni so ponavad, lahko dobiš kazen kr.« Še posebej 

izpostavi vzgojno reakcijo matere: »Pol pr mamici gremo čez mejo, da se že samo 

prepiramo, samo tist, samo razjezi se. Ja, nč se je vstrašmo, se pa razjezi.« S 
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slednjim nakaže, da je pomembna metoda doseganja discipline v družini grožnja, 

ki pa lahko nima želenega učinka: »Pa obogamo, kdaj pa tud še zmer naprej, ne 

vem, kako bi to reku.« V nadaljevanju pove, da kadar ustrezaš, si lahko za to 

nagrajen: »Če kj dobrega nardiš, ti dajo lupčka, al pa stisnejo. Kdaj pa tud 

gremo kam tko na sladoled, al pa kj tazga.«  

 

Glede uveljavljanja postavljenih mej (na primer ura prihoda domov) pravi, da je 

odvisno od same situacije: »/…/ je odvisno. Pač, če je zelo nujno, neki tazga 

nujnega, da  moreš priti domov. Na primer, če frizerka pride, da nas postriže, to 

pol mormo pridet, ane /…/ Pol, če gremo kam, še posebi na rojstne dneve pa take 

stvari, pol morš bit točn. Drugač pa, če ti pustijo, ponoč ponavad vedno pustijo, 

da si še lahko dodatn čas tam.« Podobno je, kadar so otroci doma in starša želita 

nekaj uveljaviti: »Če pri tem vztrajata, nardimo, drugač pa naslednji dan, če ni 

lih kj. Od dneva je tud odvisn.« Tudi pri upoštevanju mej ostalih družinskih 

članov je podobno: »Kdaj ja, kdaj ne. Kdaj ja, kdaj ne. Ne, no. Ja, ne spoštujemo 

po navad. Sj pol se pa nekak obrne, pol se pa hitr pobotamo, pa smo že spet 

družina, tko da.« 

 

Sogovornik poroča, da si pokažejo naslednja čustva: »Največkrat jezo, veselje, 

žalost … Jeza, veselje, žalost, ja, si kažemo čustva, več al manj.« Ugotavlja, da 

lahko izrazijo vsa čustvena stanja: »Vse se lahko pokaže. Ja, samo ne sme bit pa kj 

preveč, bit tok jezn, da bi zelo grdo, zelo grde besede izreku, kriču čez celo hišo.« 

Priznava možnost kaznovanja ob prekomernem izražanju agresije: »Ne. Dobiš 

kazen lahk.«  

 

2.) JAZ V DRUŽINI: »Js pa odvisno, koker se mi da, no.« 

Oseba C tekom intervjuja pripoveduje o lastnem neurejenem bioritmu, 

zamujanju v šolo, popoldanskem spancu oziroma nespanju ponoči: »/…/ grem pa 

tam nekje okol treh al štirih spat, al pa nikol. Sploh ne grem spat, no /…/ ja, malo 

spim /…/ K se komi kj naspim, ane. Kdaj mi uspe, da cel dan prespim.« Poleg tega 

zaupa, da se uči do zadnjega trenutka: »Ja, to se zgodi, če imam kakšen test, al pa 
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kj tazga, ko maš zapokan, pa ja ni lih tok dobr občutek, no.« Ob tem izpostavi, da 

si težko zapomni učno snov: »Ne zapomnim si ...« 

V družini se ne izpostavlja, izogiba se skupnih družinskih aktivnosti: »/…/ sam 

js po navad ne grem na to. /…/ Kdaj grem tud js zraven, sam po navad pa ne, ker 

…  ja. Mi trije se zelo hitr razjezimo, če smo skp, ker se skos neki bockamo, cel 

cajt se bockamo in na koncu ostane jok in stok. /…/ pa še to grem js redkokdaj 

zraven.« Tudi v preteklosti se je podobno odločal glede udeležitve skupnih 

družinskih aktivnosti: »Če sem js seveda šel.« 

Večina njegove komunikacije temelji na osnovi ukazov, prepovedi, kričanja: 

»/…/ se zaderem, ker drugače noče it dol al pa kj tazga.« Meje drugim članom 

družine postavlja glede njegove sobe in računalnika, poda konkretne primere: 

»Luka pejd dol, pa pejd vn z moje sobe! /.../ Ne smeš it na moj računalnik! /.../  Ne 

smeš it v sobo!«  V kolikor njegove besede niso slišane, uporabi naslednje: »Če 

jih razjeziš, al pa, če jih mal butneš po glav. Sicer je pa odvisno od dneva, to je 

vedno tuki vmes.«  

V družini je na prvem mestu v vlogi otroka: »Jst sm prvo otrok.« Sicer si 

pripisuje vlogo kulinaričnega kritika, ugotavlja da tako B okusneje kuha: »Aaa, 

js ocenim celo hrano, koker jemo, kakšna je, pa kako … Ocenim hrano, al kako bi 

lahko reku, kritik /…/ Povem, kje je mal falila, pa kaj manjka. Pol pa s tem, k js to 

delam, se pozna, mami zelo dobro kuha. Vsakič je boljša, no.« Ena izmed 

njegovih vlog je tudi vloga varuške najmlajšega brata, s tem pridobi dovolj 

odgovornosti v družini: »V družini tud lahko grem po Miha /…/ lahko na Miha 

čuvam /…/ Odgovornosti mam že do ... Odgovornosti mam lahko dost, ja.« Ostali 

družinski člani pa se nanj obrnejo glede elektronskih zadev: »Včasih glede 

računalniških /…/ Pa takih računalniških zadevah. Pa električnih za mp3 pa 

takih.«  

Intervjuvanec meni, da starša uspešno vzgajata, ima dovolj svobode (pod tremi 

pogoji): »Mi dasta dovolj svobode /…/ Mami pa oči dasta svobodo, samo, da 

vesta, kje sem, kdaj me prieta iskat, če je kdaj lih tko daleč, paa, če sem varen. To 

so trije pogoji, pa je to to. Drugač mi pa pustita, da grem kamorkol. Lahko jo tud 
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pokličem, samo, da morem povedat, kje sem, al pa kam grem, to je pa to, no.« Od 

staršev se sogovornik največ nauči s posnemanjem: »Jap. Sej s tega, k oni to 

delajo, se tud js učim. Na primer, tist kar oni delajo, ane, točno vedo, kaj delajo, 

pa kako. Tist, kar te zanima, če jih vprašaš, ti povejo, na primer, kj političnega, al 

pa kj tazga. Ti povejo. Drugač pa že sam vidiš, kako delajo to.« Načeloma 

upošteva oba starša enakovredno, vendar, ko se oče razjezi, nima izbire: »Ja, oba 

ko rečeta, obogam al pa tud ne. Odvisno od česa. Ne vem.  /…/  Oči, amm, oči, 

očija obogam, tud mami obogam, ampak ko oči reče tist: “Mmmmm!“ to sam 

čakaš, k če ga razjeziš.« Poroča, da staršema lahko postavi mejo, vendar ga ne 

upoševata: »Ja, lahko. Samo upoštevata pa me ne.«  

Mladostnik si želi, da bi se skupaj pogosteje odpravili na izlete: »Da bi imel mal 

več tko izlete, al pa kam tko.« Poleg tega izpostavi željo po večji zmogljivosti 

računalnika: »Da bi računalnik malo bolj delu.« Doma si želi biti bolj koristen: 

»Amm, bi pa mal dodal, veš, da bi mal več znal pomagat, no. Tko na splošno, če 

bi lahko kj več pomagu.« Na koncu intervjuja še posebej izpostavi željo, da bi se 

otroci med seboj bolje razumeli in se manj zbadali: »/…/ da se ne bi tok bockal, to 

je edina stvar /…/ Samo malo manj se mormo nehat prepirat z Nejo pa Lukom, no, 

ja to bi spremenu, da bi si nehal z Lukom meje presekat, vedno si presekamo.«  
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4.4 ANALIZA ČETRTEGA INTERVJUJA 

Ozadje pogovora 

Četrti pogovor sem izvedla s mladostnikom izbrane družine iz Ljubljane, ki sem 

ga zaradi zagotovitve anonimnosti preimenovala v osebo D. D je star 12 let in 

obiskuje šesti razred osnovne šole v Ljubljani.  

S temo pogovora je bil D že vnaprej seznanjen. Dogovorjena sva bila pri njem 

doma, vendar je že pred mojim prihodom odšel v četrtni mladinski center. Zmotila 

sem ga med igranjem računalniške igre. Tako sva splošne pogovorne fraze 

spregovorila kar pred računalnikom, med  njegovim  igranjem  računalniške igre, 

po tem sva se prestavila. Intervju sem izvedla v pisarni četrtnega mladinskega 

centra, v petek 03. 05. 2013, trajal je 22 minut. Potekal je tako, da sem postavljala 

vprašanja, D je odgovarjal. Vprašanja sem imela že vnaprej pripravljena, vendar 

sem morala med samim pogovorom dodajati tudi podvprašanja. Med pogovorom 

sem sogovornika prosila za pojasnitev ali ponazoritev povedanega s kakšnim 

primerom. Zasebnost so zmotili nenadni prihodi v pisarno ostalih obiskovalcev 

četrtnega mladinskega centra, kljub temu, da sva s strani vodje imela zagotovljeno 

zasebnost, prav tako je pogovor zmotilo vibriranje mobitela v eni izmed šolskih 

torb.  

D se je dobro odzval na sam intervju, takoj se je strinjal sodelovati. Med samim 

pogovorom je deloval nestrpen, ima diagnosticirano motnjo pozornosti.  Med 

pogovorom se je za mizo igral s pisalom. D je odgovarjal s kratkimi odgovori, 

očitno je bilo, da želi čim prej nadaljevati z igranjem računalniške igre. 

Najprej bom pisala o njegovem pogledu na družino, na splošno. V drugem delu 

bom predstavila njegov osebni pogled nase v družini. 

V analizi pogovora sem prepoznala naslednje dominantne teme: 

 

1.) O DRUŽINI: »Vse je čist v redu, kot je. Moja družina je perfektna.« 
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Intervjuvanec ob besedi družina najprej izpostavi čustvo ljubezen: »Ljubezen. Nič 

kj druzga.« V nadaljevanju pogovora na splošno opiše družino zelo pozitivno: 

»Fantastična, zabavna, smešna.« Meni, da je veliko lastnosti družine dobrih: 

»Velik stvari. Računalnik. Toplota. Pa včasih tema. Komej ker tišine.« Za slednje 

priznava negativnost: »Ja.« Pomanjkanje  tišine v družini dodatno poudari: »Ja. 

No redko tišina.« Sogovornik priznava prepir in zbadanje kot tipično sestavino 

družinske dinamike: »Včasih se, aaa, kregamo /…/ mal bockamo, pa prerekamo 

/…/ Ja.« 

D poroča, da družinski člani preživijo največ časa skupaj v poletnih mesecih: 

»/…/ sam, ampak največ stvari delamo takrat, ko je poletje /…/ Js pa Neja pa vsi 

ostali gremo, gremo največ ven.« Podobno ugotavlja za vikende in šolske 

počitnice, takrat je tudi oče lahko prisoten: »Zaradi tega pa gremo velikrat med 

počitnicami, al pa med vikendom /…/ med počitnicami, mu ni treba it nikamor, 

zaradi tega se lahko takrat sprosti.« Izpostavi naslednje skupne družinske 

aktivnosti: morje, izleti, kino, pikniki, vodni parki, gledanje televizije in 

filmov: »Velikrat gremo na morje /… / Gremo na izlete, v vodne parke. Včasih v 

druge države. Velik stvari, celo piknike. Pa z mojo družino bomo šli na Hrvaško, v 

en tak lep hotel. /…/ med filmom /…/ smo v kinu /…/ Ja, ponavad se tud kj igramo 

igerce, mogoče na bazen, tečt, kolesarit, piknik /…/ velikrat hodimo na sladoled, 

no bolj tko srednjo. Tko velikrat gremo ven. /…/ Ja, tud na piknike pa to.« 

Sogovornik poda krajše opise posameznih družinskih članov, izpostavi tako 

pozitivne kot negativne kompetence posameznikov. Pri najmlajšem bratu 

izpostavi nadležnost, klub temu je zabaven in prisrčen: »Miha je nadležen, 

smešen, pa tud luškan.« Pri C-ju poudari inteligentnost: »Tim je zelo pameten.« 

Poleg tega zanj izpostavi izoliranost v družini, čeprav se izven družine udeležuje 

družabnih  dogodkov oziroma izletov: »/…/ on je največ zaklenjen v sobi, velikrat 

gre tko na izlete s šolo, al pa čmc-jem. /…/ On je pa tam ves čas zaklenjen v 

sobo.« Glede osebe A pravi, da je pametna, vendar potrebuje čas za osvojitev 

novih znanj: »Neja je tud, sam se more učit /…/ ampak je pametna, kot sem reku, 

more se učit.« V nadaljevanju intervjuja ugotavlja, da je A pogosto 

nerazpoložena: »/…/ moja sestra Neja, ona postane velikrat tečna.« 
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Intervjuvančeva prva asociacija na očeta je lenoba: »/…/ Moj oči: aaa, nočem rečt 

da je len, zaradi tega, ker on more, aa, od treh zjutri naprej delat in ob polnoči 

pride nazaj domov, zaradi tega je največ v pojstli /…/ Zaradi tega, ker je zaspan.« 

S slednjim poroča, da oče dela ponoči, posledično je E doma večino časa utrujen: 

»Zaradi tega, ker oči je vedno utrujen.« Osebo B opiše kot zabavno: »Pa moja 

mami, je tud smešna.« Opaža, da veliko igra računalniške igre: »Rada ma, aa, 

igerce.« Glavno vlogo, ki jo osebi B pripiše, je vloga gospodinje: »Ammm, ona 

kuha, pa pomiva.« Pove, da je zadovoljen s hrano, ki jo B pripravi: »Ja, všeč mi 

je, kar jemo /…/ Men je čist kul, kar nardi, nardi.« Poleg tega intervjuvanec osebi 

B pripiše vlogo vodje: »Največ moji mami pa potem ona ostalim govori. A veš, če 

kdo proba it k men, al pa kj povedat, reče, da mora počakat. Al pa, če je kj tazga 

nujnga, amm, pa jih spusti čez, a veš.« Tekom intervjuja sogovornik ugotavlja, da 

B upošteva potrebe otrok, saj jih pelje ven v naravo in morda sodeluje pri 

zunanjih aktivnostih otrok: »Ja. Al pa samo z mamico včasih«. Poleg tega D osebi 

B pripisuje,  izmed vseh članov družine, najmočnejši vpliv: »Mami.« Priznava, da 

ima drugi največji vpliv nanj najmlajši brat, ki ga navadno upošteva oziroma 

posluša: »Pa Miha. Tud, če ne more govorit, me vedno neki posluša.« Na splošno 

starša opiše kot prijazna in striktna: »Ja, tko da sta prijazna name, da sta včasih 

striktna name. Velik stvari.« 

Intervjuvanec meni, da je komunikacija v družini ustrezna in vključuje veliko 

pogovora: »/…/ ampak velik se pa pogovarjamo /…/ tko se pogovarjamo med 

filmom, velik se praktično pogovarjamo.« Po drugi strani izpostavi, da pa je 

pogovor redek: »Ja mal tko redko.« Teme pogovora med družinskimi člani so 

različne: »/…/ aaa, se tud pogovarjamo o ocenah /…/ o filmih, ocenah, velik 

stvari.« Sogovornik poudari odprtost družine za pogovor o najrazličnejših, tudi 

tabu temah: »O  vsem se /…/ Sploh pa o drogi, js vedno čvekam, da ko bom velik, 

ne bom nobene droge.« V nadaljevanju intervjuvanec izpostavi, da je doma 

kričanje rutina: »Po navad se derejo doma.« Kljub temu D pove, da se glasnost 

pogovora prilagaja specifični situaciji: »Tko, če smo v kinu se tiho, če smo v avtu 

se tko srednjo. Po navad se derejo doma. Tko na vsake glasnosti.« Ob tem tudi 

poroča o osvojenih osnovah bontona.  
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Glede čustvenega področja mladostnik opaža, da je v družini mogoče izražati 

veliko različnih čustvenih stanj (jeza, agresija, žalost, veselje, jok): »Vsa.« Čeprav 

pa ugotavlja, da je agresijo mogoče izraziti le do neke mere: »/…/ ne smemo 

postat mal preveč agresivni.« V nadaljevanju D razkrije, da si člani družine med 

seboj redko pokažejo in delijo čustva: »Ja čist mal.« 

Sogovornik poroča, da starša uspešno vzgajata in otroke dobro pripravljata na 

kasnejše življenje: »Dobr.« Razkrije, da osebi B in E postavljata meje otrokom, 

vendar pri uveljavljanju postavljenih meja nista najbolj uspešna: »/…/ včasih mi 

velik stvari ne dovolijo. Ne. Ne greta od rok.« D poda konkreten primer 

neupoštevanja starševskih meja, za kar poišče izgovor: »Ja. Včasih šest pa še mal. 

Kkk, če kkšen dolg, če hodim domov, a veš, pa traja neki cajta.«  

Nagrada je prva vzgojna metoda, ki jo sogovornik poudari, da jo B in E 

uporabljata pri vzgoji otrok: »Če dobim oceno, gremo velikrat na sladoled.« V 

nadaljevanju izpostavi, da so imeli včasih doma sistem večjih nagrad: »To smo 

včasih uporabljal. /…/ Ja, to so nagrade, sam včasih sem dobu take taprave 

nagrade.« To bolj konkretno opredeli: »Ja, nič kj tazga. Nič kaj tazga, lih za 

govorit, ampak velikrat hodimo na sladoled, no, bolj tko srednjo. Tko velikrat 

gremo ven.« D poroča tudi o uporabi pravil, ki so nujno potreba za ustrezno 

funkcioniranje družine: »/…/ ne smemo kj razbijat, ne smemo postat mal preveč 

agresivni, ne smemo pretepavat. Lahko se sam mal bockamo, pa prerekamo. To je 

vse /…/ to je pa grozno življenje, ker potem bi lahko karkol delal. Vedno morejo 

bit pravila.« Poleg tega D poroča, da B in E pri vzgoji otrok uporabljata kazen: 

»No, kazni so še.« Intervjuvanec zaključi, da je zadovoljen z izbiro njunih 

vzgojnih metod: »Jaa, v redu je njihove metode.« Ugotavlja, da je pri vzgoji otrok 

dovolj, da te starši poslušajo: »/…/ ja, na karkol me praktično poslušajo, edin če 

majo delo. Takrat pa me ne morjo /…/ velikrat me poslušajo.«  

 

2.) JAZ V DRUŽINI: »Nič ne bi spreminjal, vse je čist v redu zdele.« 

Sogovornik tekom intervjuja izrazito poudarja, da ne bi v družini nič spremenil, 

popolnoma je zadovoljen z družinsko situacijo: »Ne. Vse je čist v redu zdele. Vse 
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je čist v redu, kot je. Moja družina je perfektna.« Intervjuvanec se v družini počuti 

varnega in slišanega: »Jaa, ful.« Pravi, da ga ostali družinski člani navadno 

podprejo: »Ja. Velikrat.« Poleg tega razkrije, da se tudi informira na spletu: 

»Včasih pa hodim semle v ČMC, pa grem na spletno stran kameleon. Svetovalnico 

Kameleon. www.svetovalnicakamenelon.si.« S tem posredno izrazi, da ostalim 

članom družine ni mogoče popolnoma zaupati, morda meni, da bodo člani 

pridobljene osebne informacije delili naprej.  

Sogovornik pri ostalih družinskih članih prepozna pripravljenost poslušanja, v 

kolikor ima težave: »/…/če imam kakšne probleme /…/ na karkol me praktično 

poslušajo /…/ pa velikrat me poslušajo /…/ Ja, samo tko rečem, oni me lahko 

slišijo, tud če šepetam, pač oni me lahko slišijo. Oni me lahko slišijo, tud če zelo 

tiho govorim.« Nasprotno sogovornik omeni nepripravljenost le tega, če so člani 

preobremenjeni: »/…/ edin, če majo delo. Takrat pa me ne morjo.« 

Sogovornik se v družini sooča s pomanjkanjem tišine in miru, saj kot pozitivne 

lastnosti družinske dinamike izpostavi naslednje: »Pa včasih tema. Komej ker 

tišine.« Pomankanje tišine in miru podkrepi s konkretnimi primeri: »Ja, tko da mi 

moj bratec Miha, ko hočem it spat, pa mi po navad teži, al pa Neja, moja sestra, 

tamle neki v dnevni se pogovarja na računalniku, pa ne morem spat, potem pa 

prižgem tv, sam potem pa pride, potem pa pride še un notr, pa mi neki čveka, da 

sem js neki pojedu.« Pomanjkanje spanca D še posebej poudari: »Nimam dost 

spanja. Nikol se dost ne naspim, sam en teden počitnice, devet dni. Pa pr 

vikendih.«  

Mladostnik si v družini pripisuje vlogo drugega najmlajšega otroka, prav tako 

vlogo dežurnega krivca: »Ta drugi najmlajši, pa velikrat me poslušajo /…/ 

potem pa pride, potem pa pride še un notr, pa mi neki čveka, da sem js neki 

pojedu.« Njegove potrebe, mnenja so s strani ostalih družinskih članov 

upoštevane, D včasih lahko izbere film, ki si ga ogledajo: »Jaa, včasih. Sj imamo 

tud računalnik pa poznamo tako spletno stran …« Meni, da ima v družini dovolj 

odgovornosti: »Všeč mi je, kar je.« 

http://www.svetovalnicakamenelon.si/
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V nadaljevanju sogovornik spregovori o lastnih čustvih: »Jaa, rad imam mami, 

Nejo, Tima, sam včasih mi pa gre pa on na živce.« Družinskim članom svojih 

čustev ne pokaže: »Nč,« oziroma jih deli v zelo omejeni verziji: »Ne lih tolk 

velik. Po navad bratu, očiju, mami, pa malemu bratu, pa mojmu bratrancu.« 

Sogovornik se zapre v svojo sobo ter se tako izolira, kadar je zelo žalosten: 

»Takrat, k sem preveč tko žalosten, a veš, pa grem v mojo sobo, pa nič ne govorim 

/…/ Celo blokado sm naredu na okno. Uporabo sem škatle in sem zablokiru okno. 

/…/ Ne, sj se vid okno, pa vid se mal svetlobe, sam na polovico je zabakadiran.« 
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4.5 ANALIZA PETEGA INTERVJUJA 

Ozadje pogovora 

Peti intervju sem izvedla z očetom izbrane družine iz Ljubljane, ki sem ga zaradi 

zagotovitve anonimnosti preimenovala v E. E je star 39 let in je voznik taksija v 

Ljubljani. Med obiskovanjem mladostnice na domu sem si tudi pri njenem očetu 

pridobila določeno stopnjo naklonjenosti. 

S temo intervjuja je bil E že vnaprej seznanjen. Intervju sem izvedla 08. 05. 2013 

v večernem času, v kuhinji njihove stanovanjske hiše. Pogovor je potekal 80 

minut. Ta je potekal tako, da sem postavljala vprašanja, E je odgovarjal. 

Vprašanja sem imela vnaprej pripravljena, vendar sem morala med samim 

pogovorom dodajati tudi podvprašanja. Med pogovorom sem sogovornika prosila 

za ponazoritev povedanega s kakšnim primerom. Na samem začetku intervjuja je 

bil nekaj časa prisoten tudi najmlajši sin. Ostali člani družine so nama v veliki 

meri omogočili zasebnost.  

E se je zelo pozitivno odzval na samo izvedbo intervjuja. Pokazal je polno 

pripravljenost sodelovanja, vendar sem ga ob dogovorjenem terminu pri izbrani 

družini čakala velik del popoldneva. Morda je prišel v rahlo opitem stanju, med 

pogovorom je spil še eno pivo. Med intervjujem je bil direkten, glasen, proti 

koncu se je zelo vživel v pogovor. Večina njegovih odgovorov je zelo obsežnih.   

Od vseh družinskih članov največ govori o sebi. Najprej bom pisala o njegovem 

pogledu na družino, na splošno. V drugem delu bom predstavila njegov osebni 

pogled nase v družini. 

V analizi pogovora sem prepoznala naslednje dominantne teme: 

 

1.) O DRUŽINI: »Na pol srečna družina.« 

 

Sogovornik na začetku pogovora opiše družino kot na pol srečno: »Velka 

družina, raznolika /.../ na pol srečna /…/ Na pol srečna familija, mislim srečna, 
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kar se tega tiče, srečna.« Nadaljuje: »Ne kregamo se, ne vpijemo en na druzga, pa 

razn, normalno, če je ne vem, če kakšn kakšno neumnost nardi, ampak to je v 

vsaki familiji.« Izpostavi pozitivne lastnosti družine: »/…/ mamo se radi /…/ 

dobro je to, da se pač razumemo /.../ kljub računalniku in vsemu se razumemo.« 

Kljub temu ugotavlja, da trenutno ne živijo najbolje: »Nepravilno. Trenutno. 

Nepravilno /…/ nepravilno, nepravilno. Stvari je dost /…/ začne se od moje, pa do 

mene pa do, bistvo od moje že dopoldne, pa od mene naprej /…/ moja je tud se 

mal predala vsem tem nefunkcionalnostim /…/ tole jo je ogromn osvojil.« 

Intervjuvanec je kritičen do realizacije skupnega druženja, saj trenutno opaža 

pomanjkanje skupnih aktivnosti: »Ne hodmo nikamor /…/ ne hodmo pa 

nikamor /…/ Trenutno zlo mal.« Kljub vsemu gredo ven, na morje: »Se družmo, a 

veš, v neki meji normale. Se družmo, gremo ven, gremo na morje. Sam res zdajle, 

res zadnje dve leti, tri, je katastrofa.« Priznava, da je najbolj optimalni pogoj za 

skupno in konstruktivno druženje članov družine, kadar v hiši ne dela internet: 

»/…/ k je bil kolaps z internetom /…/ so se družl tlele. So igral igre, to je bil 

Človek ne jezi se /…/ zadnjič je dvakrat in trikrat crknu internet /…/ Na tem 

računalniku je edin delu ključek, smo jedl, je dala en film, k je bil za vse v redu. 

Smejal, pogovarjal, družl.« On in otroci so si ogledali stari del mesta, grad: »/…/ 

sem jih pelu zadnjč rečmo, pa smo šli v staro Lublano, pa smo šetal, pa smo šli na 

grad, js, Neja pa Luka sami.«  

E podrobneje opiše družinske člane. Ključna tema, ki jo za najmlajšega sina 

izpostavi, je računalniška odvisnost: »/…/ se je navleku na računalnik, brez 

njega ne more.« Poda konkreten primer: »/…/ ko smo šli z njim na dopust med 

prvomajskimi, on je zbolu /…/ Ni jedu, ni bil razpoložen, nč. Zbolu je za temle. 

Zdaj, ko smo bli na dopustu, brez računalnika, on je bil, kot da bi mu en baterijo 

ven vzel, on je bil skos zmatran. On zjutraj ni mel računalnika, on ko vstane 

»puf«, sam si vkluč računalnik in to je že bolezen. Pr treh letih, k če mu zjutraj 

skriješ računalnik, popizdu bo. Bo znoru, to je že bolezen /…/ On zna najdet 

internet, on zna najdet igerce, pr treh letih. Prvo iz vrtca na tole, zjutraj ko se 

zbudi na tole, klika k ta velek /…/ To je bolezen, isto kot alkohol. To se navlečeš 

tega /…/ to je bolezen /…/ orng zasvojenost /…/ brez tega ne gre, čim je brez tega, 

aaa, zboli.« 
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Podobno temo izpostavi glede svoje partnerke, izpostavi namreč njeno 

nefunkcionalnost, računalniško odvisnost, pomanjkljivo higieno stanovanja, kljub 

temu, da je gospodinja: »Moja isto, navlekla se je na une kugelce, katastrofa /…/ 

Js pridem dam, pol se šele ona zaveda in pol ugasne in gre pol še ostalo pospravt 

/…/ Se vsede, kava, čik, pol pride una, pol pride ta … Od kar je doma, katastrofa, 

od kar je gospodinja, je še manj gospodinja, še manj je gospodinja. Katastrofa od 

katastrofe /…/ Tu je pa popustila v vseh pogledih /…/ sam tist, kar je najbolj 

nujno /…/ glede na to, da je zdaj doma, bi blo lahk milina, ne. Ona v bistvu nardi 

manj, k ena, k hod osm ur na šiht. Manj. Manj nardi /…/ pr nas pa teh osem ur 

zgine, pa plus še unih osem ur zgine /…/ Zdaj je pa spet samo tole krivo, dnevno 

osem do deset ur za računalnikom, zjutraj od osmih, ob dvanajstih se zmatra, gre 

tjale v sobo, prižge televizijo, gleda, zaspi, k je ura cajt, gre po tamalga, pride, 

skuha /…/ računalnik na pol, un gleda risanke, pr večerji, in to je to /…/ je 

pokvaru računalnik pa internet higieno stanovanja od moje drage.«  

Sogovornik prekomerno uporabo računalnika poudari tudi pri osebi C:  »/.../ 

čim ni interneta, to je kt, da bi mu vzel hrano, pjačo /…/ čist zaprt, tam v sob skos 

visi, kje so punce, kje je akcija, kje je odzun, kje je, mislm ne vem, kolesa, 

dogajanje? /…/ Zarad računalnika /…/ Sj Tim edin pride iz sobe samo, kadar mu 

internet crkne, al pa k men.« Posledično ga s težavo podrobneje opiše: »/…/ js ga 

sploh ne morem opisat, opišejo ga drugi /…/ vsi so ga prehvalil, prjazen 

komunikativen, pomaga /... / to so ga oni opisal /…/ Js ga ne morem opisat, ker z 

mano, ko je računalnik, se z mano sploh v bistvu neče družit. On je baje brez 

računalnika en izmed najboljših in k so šli v Nemčijo /…/ so ga opisal v bistvu kot 

neko mevžo: “Če koga rabiš, da ti pomaga pa posprav, pokliči Tima.” /…/ On ni 

pil, on jim je pomagu in bruhat, in pospravljat, in pijačo skrivat.«  

Intervjuvanec za osebo A poroča, da je preveč vodljiva, brez dovolj razvitega 

karakterja: »Mislm, da je prezaletava. Prezaletava /…/ preveč je tko, ne odprta, 

ampak svobodomiselna. Preveč je svobodomiselna. Ona v bistvu bo nardila za 

družbo več /…/ sam, da se bo vključla v družbo, bo nardila marsikaj.« Posledično 

izrazi nezaupanje oziroma skrb zanjo: »/…/ me skrbi, ne, da bo nardila kkšno 

pizdarijo, glih zarad tega /…/ hotla dokazat, da je ona za v to družbo in bo 
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nardila neumnost /…/ ona bo hotla izstopat /.../ to mene skrbi /…/ mene največ za 

njo skrbi /…/ ona bi marsikaj nardila, ne vem, tud prišla en dan ne dam, al pa tud 

nardila doma kj tazga, kar si drugač ne bi hotla, sam zato, da bo z njimi /…/ nima 

svojga jes, nima svojga, nima, aaa, razvitga tok močnega karakterja svojga /…/ 

To mene skrbi. Ona ni vodja, ona je bolj uno, un, da plava z njimi /…/ je zlo 

labilna /…/ vodljiva /…/ Ni rojena voditeljica.«   

E meni, da je D odgovoren in ustvarjalen: »Luka ma itak razvit fenomenaln 

karakter /…/ od tega ne bo odstopu, tud če mu bo kdo reku: “Dj, greva to 

narest!” Ne. Bom js prvo starša vprašu, pol pa ja. Luka je en tak posebnež, ampak 

ma tko še najbolj razvit, da ni pod uplivom, da ne pade pod upliv /…/ je pa drugo, 

ustvarjalen. Luka pa ni frik na računalnik /../ če bom zdele reku greva ven, boma 

šla ven, greva lohk ogenj zakurit, greva lohk neki z lesa delat /…/ mu bo všeč, pa 

bova šla na srednjeveške igre, sva šla v staro Lublano, pa sva z loki strelala /…/ 

on je edin tko, rad eksperimentira, rad bi vidu vse, rad bi spoznal vse.« 

Intervjuvanec takoj na začetku pogovora poroča o težavah, s katerimi se družinski 

člani soočajo. Na prvem mestu izpostavi finančne težave družine: »/…/ mogoče 

mau nesrečna glede financ, no. Mogoč finance bi mogle bit. Manjka nam res 

financ, no. Finance manjkajo, definitivno manjkajo /…/ Stari grehi, določeno se je 

nabral. Takrat, kar smo mel, smo velik vložil, pol dost nepravilnosti /…/ sicer 

finance manjkajo.« O finančnem položaju govori posebej zase in posebej za ostale 

družinske člane: »Ne, oni so poštimani prek socialne in otroških dokladov 

zaenkrat še. Oni majo vsaj to, ne, vsaj to /…/ Dnarja jim ne dajem, pač dnarja jim 

dajem tok, koker je, čist uno minimalno devet, deset, petnajst eurov.  Okej, Timu 

dam mau več. K gre ven, mu dam /…/ da gre ven, v kino. Njemu dam petindvajst, 

trideset eurov, ker nočem, da mi tam izpade, da mi ga okličejo kot reževa, lej 

nimaš /…/ nočem, da izpade tam zdej, da mu bo kdo reku lej revež nimaš /…/ ne 

bom pa Neji dal dvajst eurov, bo zagonila za brezveze /…/ ji raj dajem večkrat po 

dva.«  

Računalnik oziroma splet uničuje družinsko skupnost, oddaljuje družinske 

člane, do česar je sogovorec zelo kritičen, še posebej do prekomerne uporabe le- 

tega. Poroča namreč, da sta  internet in računalnik ključnega pomena vsem 
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ostalim družinskim članom: »Amm, v bistvu vsi so skorupirani, mislim 

skorupirani, ta računalnik je katastrofa /…/ Ker ti računalniki so samo bedarija, 

ne /…/ Njim je to važn, njim daš računalnik, vsak v svojo sobo internet, pa maš 

mir /…/ To je največje zlo. To, računalnik /…/ Čim majo pa internet, vse ti gre. 

Vsak se zapre v svojo sobo /…/ Internet je pokvaru /…/ so nonstop na tem /…/ sam 

računalniki.« Prav tako izpostavi nezainteresiranost otrok za zunanje aktivnosti: 

»Js morem prosit: “Pejd ven, pejd na kolo, pejd na skiro, kaj bi rad, kaj ti kupim? 

Pejd, a bi šel v tabornike?” /…/ js jim rečem, pejd … “Ne.” /…/ “Te vpišem, pa 

boš hodu vsake dva krat na tedn, tamle v Urško, te vpišem, pa boš hodu.”  Pol 

una rajš po unem Skypu /…/ Misliš, da ga zanima kolo, pa ma vse dol v garaž, od 

unga skiroja. Misliš, da ga to zanima? Mah, kje.« Intervjuvanec tekom intervjuja 

večkrat razlaga o načinu, s katerim bi lahko nastalo situacijo izboljšal, namreč 

omejil bi dnevno uporabo računalnika oziroma interneta: »/…/ če bi blo po moje, 

js bi te računalnike čist skensu, al pa samo eno uro na dan dal vsem, vred z mojo 

ženo /…/ Ma to bi mogu vse vzet, določeno pustit eno uro, tok da se nauči, da ni 

lih, da ni glih zdj kreten /…/ Enkrat, ko se ga bom napil, bom te računalnike 

pobral, ven pršo, pa bom vse zbil. Sj to ne bom, sj to ne bom naredu, to sem ji 

zagrozu, da bo kj pomagal /…/ Prvo, kar se bom losu, vsega tega, pobral, pa 

samo ven dal tisti dve tri uri, ko bom js ocenu, da je to prav, odigrajte in potem 

nazaj.« 

Komunikacijo v družini E opredeli kot glasno: »Glasno. Lej, tko, tko k zdj, 

normalno, sj ne vm.« Ugotavlja, da otroci pogosteje preklinjajo: »Bolj otroc 

uporabljajo nenormalne besede, k pa mi /…/ “Pičko materno,” reče grde besede 

in gre.« Pove, da se pogovarjajo o različnih temah: »O vseh /…/ O ljubezni, o 

seksu, ooo, mislm ne govorim ti o seksu, govorim ti o seksu v meji normale. Se 

prav, ona je zaljubljena v tega, ta je zaljubljen v to /…/ bolj se pogovarjamo o 

vsem. Mislm pr nam ni tabu, ne seks, ne, ne vem, nč.« Kljub temu sogovornik ne 

načenja pogovora, če to ni potrebno: »Zdaj valda ne bom zdaj js sprožu, ne vem, 

neke neumnosti, ven kvasu /…/ če vpraša, js odgovorim.« 

Sogovornik pojem vzgoje opredeli kot komunikacijo z družino: »/…/ da 

komuniciraš s familijo.« E opredeli rezultat uspešne vzgoje. Zanj je uspešna 
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vzgoja to, da otrok ne zaide na rob družbe: »/…/ važn bo samo, da spremljaš, da 

se ne bo razvil v kkšno kumuno, al pa kkšno sej veš, te droge, pjača /…/ Borim se 

samo v tem smislu, da mi ne zapadejo v kakšne neumnosti /…/ da mi ne bi zabluzil 

v kakšna kriminalna dejanja /…/ da ne bi mi začel krast.« Pove, da je vzgajanje 

odgovorno dejanje, ki je v soodvisnosti: »Odgovornost maš skos, trudiš se, da bi 

bla tud na drug stran večja odgovornost. Oziroma, da bi se navadl nekega reda. 

Sam ne moreš dosečt svoje, če ti nimaš poštiman.« Prepoznava ukoreninjene 

vzorce vedenja pri otrocih: »/…/ tko so se navadl in brezveze neki spreminjat, ker 

ne morš sprement, ker je že tok ukoreninjeno /…/ ne moreš pa ti, ko dam pridš v 

pol ure narest, pol pa it spat, al pa v treh urah narest, pa pol it spat, je 

nemogoče.«  

V družini je največkrat uporabljena vzgojna metoda dvig glasu, zastraševanje:  

»/…/ morm glas vzdignit /…/ mau bolj z globokim glasom mu poveš /…/ Samo 

glas, se prav nč batine, samo glas. Morm orng: “Op, up, up.” /…/ Edino, ko js res 

uno, k popizdim, k znorim, k pridem notr, pa ko dvignem glas, pa ko vdarim po 

miz, pa rečem: “Hoj, zdaj pa tkole!!” morem to narest /…/ da sploh trznejo, sj 

drugač sploh ne trznejo /…/ njo itak noben, v bistvo noben, ne vzema sploh več 

resno, tud če ona kj zagrozi.« Poleg tega glede vzgojnih metod pripoveduje: 

»Včasih pač, sj veš, preslišiš, spregledaš, k je brezveze, ker ne moreš ti, amm, u 

eni uri terat svoje, potem pa prepustit, da vsi delajo po svoje en tedn. Je 

nemogoče, se prav morš met, če hočeš neki svoje terat, moreš met neki cajta. 

Aaaa, to terat, da dosežeš svoje.« 

Sogovornik ni kritičen do uporabe fizične sile: /…/ da ga boš pol z batino /…/ 

brez trde roke ni nč. Sploh pa pr štirih /…/ Js, dokler sem še mel trdo roko, tud ko 

sem kkšnega vžgal po ritki, sej pravim, nikol ne po faci, nikol ne na … Nikol nisem 

šibe dajal, nikol nisem z desko /…/ al ga morm za ušesa /…/ bom reku po domače, 

dokler ga orng ne nagonš, zbiješ /…/ js, dokler sm mel trdo roko, Tima nisem 

tepu, ampak, ko sem pa popizdu, jih je pa dobu, nikol po glav, nikol po ramah, nč, 

čez rt orng, pa prijel pa to, pa je pomagal /…/ Najbolj bi blo, da bi ga našešku k 

hudiča, da bi si zapomni /…/ sj ni, da ti otroka pretepeš zaradi tega, k ga ti nimaš 

rad, al pa zaradi tega, k si ti agresiven, al pa, k si ti slabe volje /…/ da ti njega, ti 
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ga v bistvu z ljubezni pretepeš /…/ Ne gre druzga, koker da ga v bistvu zbiješ, 

zbiješ, to pa tko, da ga tok čez rt nabiješ, da on začne jokat in da potem se umiri, 

in potem se ti vsedeš in mu šele takrat ti lahko razložiš, kaj je on narobe naredu. 

Da mu boš pa tko razložu, brez batin, pa da se boš usedel, ja, ja, ja. Čez pet minut 

ti bo že po glav sral.« Po drugi strani zagovarja kompromise: »/…/ js hočem neke 

kompromise, sam kompromise pa je težko ustvart.« Ena izmed pomembnih 

vzgojnih metod je prav tako kazen: »Odvzem računalnika, televizije /…/ odvzem 

računalnika, odvzem interneta, to jih zdaj trenutno najbolj boli, sam to spet ni.« 

Slednje sproži začaran krog, ki ga intervjuvanec podrobneje prikaže: »Ker pol je 

pa upornik, in kaj pa pol začne? Pol pa začne terorizirat celo familijo. Kaj hod od 

sobe do sobe, ti si pol v bistvu obremenjen s tem. K morem js pol /…/ al ga morm 

za ušesa, al ga morm skos v sobo terat, hod od enga do druzga in ga terorizira. In 

pol kaj, in pol si spet suženj cel popoldan /…/ dokler ga, bom reku po domače, 

dokler ga orng ne nagonš.«  

Sogovornik ugotavlja, da si družinski člani med seboj ne postavljajo mej, 

oziroma teh ne upoštevajo: »Sj v bistvu sploh ni mej /…/ že neki cajta, že neki 

cajta … Že neki cajta ni meje, ker js grem spat, pa vsi vletavajo notr /…/ Ženi? 

Da, bog da. Ja, ne /…/ Ni mej. Ni mej. Pr nam ni mej /…/ Namest, da bi ona 

obdržala red, pa ga ne obdrži. Če smo rekl ob desetih spat, ob desetih spat.« 

Ugotavlja, da se to konkretno kaže v družinski dinamiki: »/…/ v nespoštovanju 

dokler ne dvignem glas.« Glede čustev E pove, da si družiniski člani izražajo 

ljubezen: »Mislim, čustva, ljubezen si kažemo /…/ ljubezen, to ni panike.« V 

družini intervjuvanec kontinuirano zaznava čustva agresije, jeze, strahu in 

žalosti: »Sj to je non stop /…/ agresija, ne čustvo, ni nič prepovedano. Mislim, če 

kdo znori, znori in to je to /…/  Luka bo k mucka, drug dan bo vse skp popizdu, bo 

zaluputno z vrati. Neja, k je jezna, se sam dere, js se ji sam smejim, ja kva ji nj 

nardim.«  

 

2.) JAZ  V DRUŽINI  »Js sm prav razočaran, res.« 
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Sogovornik razkrije svoje razočaranje in stisko glede trenutne družinske 

situacije, poleg tega je utopično razpoložen, saj meni, da ne more ničesar 

spremeniti: »Js sm prav razočaran, res. In zaradi tega, če mi verjameš, se sploh 

nečem borit /…/ Pustim v bistvu, ko vidim, da je brezveze. Na začetku sem še 

znoru včasih, ne. In na tamale in na unga, ne. Pa sm tko popizdu, orng popizdu, 

sam sm vidu, da je to brezveze, to je kratkoročno, brezveze. Zdaj sm pa vidu, da je 

brezveze /…/ js pol rajš pustim, pa se odmaknem, pa grem kjele spat v svojo 

spalnico. Pa televizija, k je brezveze, k vidim, včasih sm probu, pa ne dosežeš 

svoje, brezveze.« Pojasni, da je iz družinske skupnosti izoliran, ne sodeluje z 

ostalimi družinskimi člani: »Familija v bistvu od mene nima nč, ne. Potem bom 

šel recmo zvečer delat od ene desetih, enajstih, dvanajstih, odvisno kok se bom 

počutu. Bom delu do zjutri. Ti bodo šli tacajt že v vrtec, v šole, js bom šel spat in 

to je spet tko. In pol bodo oni prišli: “Živjo, živjo,” in to je to. /…/ Zlo mal, zlo 

mal.«  

V nadaljevanju pogovora E razlaga o odnosu, ki ga ima z otroci. Ob večerih jim 

nameni pozornost oziroma telesni kontakt: »/…/ ko se js tko zveče,r k se spravim 

spat, pa jih mal pobožam, pa jih čoham. Oni imajo radi, da jih počaham, da jih 

zmasiram in pol v bistvu večinoma, vsaj v bistvu imam pet minut, pa zaspijo pr 

men. K pravijo, da se počutijo varne /…/ js jih tko mal počaham in zaspijo.«  Le-

to še bolj podrobno predstavi: »Pridem, vidim, aha, gre Tim mim. Rečem: “Tim, 

prid sem.” On pride, pa js zaprem vrata, pa se tam vleže, pa kkšno rečava, pa js 

vprašam: “Kako je blo v šoli, kaj se kj dogajal?” On men to pove, mal ga 

počoham po glavi, to vsem paše, da jih čoham, al po hrbtu, al po glav. Se mau 

pogovoriva, ampak to je to /…/ Niti neče se dalj pogovarjat in pol un gre. In vidim 

Luka in rečem: “Luka, prid sem, prid se stisnit k meni.” /…/ k vsi radi vidijo, da 

jih čoham, sej samo s tem jih dobim /…/ Čoham tko čist počas, po glav, al pa po 

hrbtu, in tko mau zveš /…/ Edin Neja se odpre, pa gobezda, ampak ona pa v 

prazno: “Ona mi je to rekla, una to, ja, pa mi je rekla, pa una mi ni.” Jooj! To pa 

ni za mene, to pa ni za mene. K mi začne rabutat, js pol: “Ja, ja, ja.” Sj poslušaš, 

sam ni ne konca, ne kraja.« Tudi od partnerke se je sogovornik oddaljil, ne zaupa 

ji v tolikšni meri, kot ji je nekoč: »/…/ ženi včasih kj povem /…/ Sam ni dobr, js 

sm z leti ugotovu, osmnajst let sva že oženjena, da ni dobr preveč problemov 
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prelagat na, okei neki morš, ni pa dobr preveč, k potem oni si to bolj osebno 

vzamejo in oni se pol bolj sekirajo kt ti /…/ da določeno zadevo poveš, če je res 

kaj tazga, poveš, ostalo pa pustiš, pa rešiš sam /…/ Lej deset posto je dost, da vejo 

/…/ to je blo sedmnajst let nazaj, k smo se vse pogovarjal, k sem vse moji 

povedu.« Sogovornik svojih čustev ne pokaže ostalim družinskim članom: 

»Trenutno jih skrivam, k če bi jih pokazu, bi eksplodiru /…/ če bi pa hotu povedat 

dejanska čustva, bi pa popizdu. Oziroma bi eksplodiru. Dost se jih vzdržim, pa 

grem, pa je to to.« Meni, da to nanj nima vpliva: »/…/ ne s tem, da pol to vpliva 

name, da sem js pol slabe vole, al pa da sm agresiven, al pa kj, nč, nč, nč.« 

Tekom pogovora E slednje ovrže: »Ti kopičiš, držiš v seb, držiš, držiš, pol en dan 

usekaš, poveš, in potem je to napačno, ko poveš.« Prav tako E navadno skriva 

oziroma zadrži zase žalost: »Mislim, če si žalosten, veš, da ne boš /…/ Mislim to 

ne poveš, v določeni meji te vidijo, in to je to. Ne boš pa zdaj šel še posebi 

razlagat, ker nič s tem ne dosežeš. Js mislm, da se noben ne bo kj prevec sekiru, 

za to, da si ti žalosten. Ja v smislu, okej: “Ja,  ja, aha, okej.”.«  

E si pripiše nepomembno vlogo v družini, šele nato doda vlogo očeta: »Nobena 

/…/ oče seveda, oče pa tko, pa za skp to, pa sploh za tamalga najmajšega ja, ne, 

sam vloga trenutno, da bi bla ful velka vloga pa nobena, mislim, ne vem.« 

Nepomembno vlogo konkretno potrdi, saj poroča, da ne sodeluje pri šolskih 

obveznostih otrok, lahko nudi le spodbudo: »Šola koker tok bo, to ma bolj moja 

čez. To ne morem js met tko, ker js tud nisem lih neki šolan /…/ sam, zakaj bi se 

dva mešala pa medla, če je brezveze, če mamo vs. Se pravi tebe, pa uno, plus 

moja, plus še v šol majo, kva bom še js, kva lahko še js tle nardim, nč druzga, kot 

samo, da rečem, da naj bodo pridni, da se naj učijo /…/ mislim ne vem, kva lohk 

še js nardim? Ja. Nč druzga, kot da jih spodbujam, to lahk nardim.« 

Intervjuvanec se tekom intervjuja sprašuje o ustrezni metodi, efektivnem načinu 

sodobnega vzgajanja: »In kaj boš naredu, k bo pršel eno uro kasnej? Kaj zdaj 

narest? Vžgat, mislim, vžgat ga ne smeš /…/ Ampak kaj narest, kaj v zdajšnjih 

cajtih narest, da je to prav? Se prav, vžgat ga niti ne smeš /…/ kaj pa še lahk 

druzga nardiš? Nč, ker je tko navajen. Kaj naj grem za njo in jo sklofutaš, mislim 

kaj, kaj? A me razumeš? A veš ne, sam, a se morem skos dret, al ka? Mislim zdj 
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men ni interes, da se bom js zdj skos drl na otroke, pa da bom js pol skos un bed 

gaj, a me razumeš? Ampak vidiš, a je to potrebno tega? Zdaj spet to po ta novih 

standardih spet ni v redu, a je tako? In zdaj, kaj je za narest?« E ob tem navede 

konkreten primer družinske dinamke: »Če bom js pršou v sobo, pa  bom reku: “A 

mi lohk tole?” “Ja, bom ja, bom ja,” pa bom šel, pa bom čez pet minut pršel 

nazaj, pa bom reku: “Lej še zmer nisi pospravu, a lahk prosim odneseš tole?” kar 

sem skos, več al manj delu. “Lahk prosim odneseš krožnik, pa sobo pospraviš?” 

“Ja bom, pa kaj ti zdaj težiš, no, a vidiš, da…” Ko pa pol, ko pa … A ni zanimivo? 

Potem je, pa lej ti povem in to, in uno, in vse. In potem še skoristim, in potem še 

pojstlo pospravijo in vse.« Ta primer jasno kaže na prisotnost tako psihičnega kot  

fizičnega nasilja.  

Tekom pogovora sogovornik izrazi jasne želje, ki se navezujejo na otroke in tudi 

njihove interesne dejavnosti: »Da ima vsak en svoj, da jih tud veseli in da se 

posvetijo temu /…/ mal čmc, pol ma dvakrat na tedn tabornike /…/ Sej nisem reku 

lih taborniki, naj si zbere karkol, js sm tabornike reku, k je Luka reku, da bi rad 

šel v tabornike, ker bi rad ogenj ustvarjal /…/ Vmes pa ima kar hoče. Rolkanje 

/…/ Sam da ni doma, karkol, sam, da se mu dogaja.« Ob tem zaupa, da mu D 

največ pomeni: »Viš zanjga mi je škoda, k se ne ukvarjam več z njemu /…/ Ker 

nimam več cajta zanjga /…/ Ker v bistvu, edin on bi se hotu ukvarjat z mano /…/ 

Luka je bil u bistvu vredn /…/ vredn cajta k sploh veš, da bo neki vzel od tega 

cajta. /…/ on bo neki potegnu s tega, uni bo potegnu popolnoma nč.« Podobne 

želje ima glede prostega časa osebe A: »Neja rečmo plesne vaje, da bi šla mau 

plesat, da bi šla h gimnastiki, da bi imela vsaj trikrat na teden eno dejavnost … 

Pondelk, sreda pa petek, da bi imela ene dejavnosti. Okej, vmes dva dni, da se 

odpočije. Šola koker tok v redu, da se normalno obnaša, da nima tiste 

“Bebebeb!” te izpade blesave.« Glede najmlajšega sina komentira: »Js sm že reku 

moji, takrat, ko je bil Jakob, za četrtega, ko je bla noseča. Zapomni si, sm reku, 

valda zdaj, ko ga mam, ga ne bi zamenju za noben dnar na svetu, takrat sem pa 

reku: “Lej, zdaj mava tri, a si ti sigurna, da hočva še četrtga?” Sem reku: “Lej, 

Luka je star osem let, zdaj bova midva lohk začela uživat.  A veš, da jih lahk pustiš 

doma, pr babici, pr unem. Četrt bo privleku spet obdobje petih, šestih let, ko bova 

spet zarila.“«   
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Sogovornik tekom pogovora izraža stisko, ker ne uspe aktivirati otrok in pridobiti 

njihovega zanimanja brez nagrade: »Rečmo, Neja bi rada plesala, gimnastiko, jo 

vpišeš, dva- trikrat, fertik /…/ Se prav, ni v tem problem spet sam finance. /…/ 

Prvo, kar bom reku, bom reku Neji, gremo na sprehod. Komu se pa da. Komu se 

pa da /…/ “Ja, a gremo še do slastičarne, a gremo še kj?”/…/ Se prav, spet je 

dnar v igri. “Ne. Gremo samo, gremo se s kolesom v mest, pa bomo šli do mesta 

pa nazaj. A boš to, a boš uno? A se bomo tam ustavl, a bomo šli v Mkdonalc, a 

bomo šli ke?” /…/ Rečmo js ti hočem to dopovedat, da so oni navajeni, skos 

navajen na neke finance. “Gremo ven, kam? Peli nas v slastičarno, pel nas ke, 

peli nas na burek /…/ Gremo za Savo, gremo dol hodit do ribiškega doma, gremo 

uno? “ Komu se da, zakaj pa? Kaj mam pa js od tega? Amm ja, ah men se pa zdaj 

ne da /…/ na konec koncov bo samo to, in Tim in Neja, me bojo vprašal na koncu: 

“A gremo v Mkdonalc?” Ne morem jih več prisilt ven it, brez da jih s tem ne 

podkupim, me razumeš? Ne morem it na normaln sprehod, pa normalno, ne vem, 

kolesarjenje, če jim s tem neki ne oblubim.« 

Intervjuvanec navede uporabo alkohola kot način sproščanja: »/…/ sicer ga pa 

tud rad zadnje cajte, rečmo zadnje en let, zelo rad spijem, da se mal odmaknem od 

problemov, ampak ne spijem, da se napijem, js mam dost dva, tri, štiri pire, da se 

umirim. Se prav, ne jemljem tablet, nikol v življenju nisem, še lekadola ne 

vzamem. Se prav, mam določene travme, ki jih morem prežvet. In takole vzamem 

dva, tri, štiri pire in s tem nism pol agresiven, js to pol s tem neham. Ker vem, da 

morm met nula nula /…/ Js sm reku, enkrat se ga bom napil, pa se ga malkrat 

napijem.«  

Tekom intervjuja E pogosto izpostavi neprimerljivo boljše stanje družine v 

preteklosti, (boljši finančni položaj, povezanost, druženje, zaupanje) še preden je 

bil štiri leta fizično odsoten: »Js sm mel že prej vse poštiman, prej smo se 

ogromno družl, ven hodil, vsak vikend šli na sprehode, Toško čel, Katarina, v 

mest. Vse, ne, sm mel vse poštiman, pod kontrolo lepo, pač sem šel, zdaj se je pa 

ta kontrola malo znižala /…/ mi smo včasih ful velik remi igral, poker, uno se 

družl, od tega interneta je pa katastrofa /…/ včasih, to je blo leta nazaj, to je blo 

sedmnajst let nazaj, k smo se vse pogovarjal, k sem vse moji povedu /…/ Takrat 
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sm jih naučo šah igrat, vred z mojo sva jih naučila šah igrat, remi, Človek ne jezi 

se smo se igral, ogromno /…/ Sva mela še parcelo v Umagu. Mi smo vsak vikend v 

petek spokal, do nedele na morju, vsak vikend dol pekl, družl, pil, tarok, sm js 

kolege poklicu, ona kolegice /…/ Pa smo šli vsak vikend ven jest, pa smo šli enkrat 

na tedn skupno družinsko kosilo, ne v restavracijo, govorim tko v lovske koče, 

ampak veš, to je čist drugač, to je zdj vse skp mal zamrl.« 
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4.6 SKLEPNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

 

Skozi študijo primera izbrane družine lahko sklepno ugotovim, da dinamika 

odnosov med člani družine temelji na krožnem sistemu oziroma prenosu 

vedenjskih vzorcev in čustev. Tako pri starših kot pri otrocih zasledim izbiro 

enakih besed, besednih zvez, prepričanj, sporočil, vzgojnih metod. Prav tako je 

očiten medgeneracijski prenos vrednot (npr. vrednost ženskega spola). Otroci  

posnemajo starše v načinu funkcioniranja, odzivanja ter v reagiranju in ravnanju s 

čustvi. Predvsem so pri otrocih očitni vzorci posnemanja vedenja staršev ter 

krožni prenos v odnosih. Z opazovanjem družinskega vedenja so udeleženci v 

raziskavi potrdili, da sta vzrok in posledica cirkularni in ne linearni proces. 

Odnosi v družini so utemeljeni na cirkularni dinamiki, kar pomeni, da katerikoli 

del sistema odločilno vpliva na celotni sistem, kakor tudi sistem recipročno vpliva 

na posamezen del. Simptome posameznika moramo razumeti kot posledico 

dinamike družinskih odnosov (prim. Perko, 2008). 

V nadaljevanju sem strnila ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja in izbrano 

literaturo. 

 RV 1:  Kako posamezni družinski člani opisujejo izkušnjo 

družinskega življenja in s katerimi težavami se soočajo? 

 

Konflikti in nasilje so prva asociacija na težave v družini, ki jih družinski člani 

izpostavljajo. Člani družine namreč poročajo, da je doma redkokdaj tišina ali mir 

(»Po navad se derejo doma.«). Menim, da v takšnem okolju zelo pogosto prihaja  

do krožnega prenosa negativne energije in slabe volje med družinskimi člani, 

kar nazorno prikaže oseba A: »Kregamo, prepiramo, velikrat tud si nagajamo.« 

To ponazori tudi oseba C: »Ja, se prepiramo, če smo vsi skup.« In tako se člani 

raje držijo vsak zase. Med prepiri lahko prihaja do večjih čustvenih izbruhov, 

kar privede do večjih konfliktov, jeze in razočaranj. Vsi člani družine namreč 

govorijo o prepiranju, zbadanju in kričanju: »Če smo vsi trije skp, je taka buja/ 

kregajo, pa bockajo, pa tulijo.« Gradišar (2005) ugotavlja, da v družinah z več 

problemi med člani družine ni pravega sodelovanja in tudi motivi zanj so 
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neizdelani ter neizrečeni. Člani družine pogosto niso kos pomembnim družinskim 

problemom in zahtevam, niti jim niso dorasli. Po drugi strani so družine lahko 

preveč prilagodljive in ne morejo vzpostaviti svoje identitete, niti svoje stalnosti. 

Konflikti v družini z več problemi se rešujejo po neobičajnih in zapletenih poteh, 

največkrat na precej razburljiv način – dovoljen je čustveni repertoar od 

histeričnega izpada do hladnega in togega odziva.  

Izoliranost je lahko obrambni mehanizem družinskih članov, saj je tako manj 

možnosti, da bi prišlo do konfliktov in s tem izbruhov jeze med družinskimi člani, 

ki pogosto vodijo v nasilje (psihično in fizično): »Pokliče po imenu kot krava 

/…/ k je velikrat jezn nas tepe /…/ ful dobr se razjezi, pa tist glas vzdigne in je 

konc /…/ počt, ona se proba nekak kontrolirat.« Fizično nasilje je prisotno tudi v 

odnosu med sorojenci: »Če jih razjeziš, al pa če jih mal butneš po glav.« Iz 

pogovorov opažam, da otroci posnemajo funkcioniranje staršev, ki v izbruhu 

jeze za obvladovanje situacije uporabljata tako psihično kot fizično nasilje: 

»Morm orng “Op, up, up.”/…/ edino, ko js res uno, k popizdim, k znorim, k 

pridem notr, pa ko dvignem glas, pa ko vdarim po miz, pa rečem: “Hoj, zdaj pa 

tkole!!“« Družinsko nasilje kot dejavnik tveganja za nastanek težav v družini 

navajajo Garner, Green in Marcus (1994, v Ferić–Šlehan, Bašić, 2007, v Sternad, 

2013). Poleg tega navajajo konflikte v družini, neorganiziranost in 

pomanjkanje družinske povezanosti, socialno izolacijo, pogoste in hude 

stresne situacije, pomanjkljiv nadzor ter neustrezno discipliniranje in 

nerealna pričakovanja. Med psihično nasilje štejemo vsa ravnanja, ki 

povzročajo strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne 

stiske (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008). Zgoraj naštete opise sem 

eksplicitno in implicitno prepoznala tudi v izjavah.  

Posledično lahko ugotovim, da so odnosi v družini površinske narave, člani 

družine se najraje zadržujejo vsak zase, oziroma se socialno izolirajo. Večino 

prostega časa preživijo vsak v svoji sobi, navadno za računalnikom ali pred 

televizorjem. Vsi člani družine so redko skupaj in nimajo določenih navad ali 

ritualov skupnih družinskih aktivnosti doma ali izven doma: »Karkoli skupaj, to 

ne glih.« Zakaj je temu tako razlaga Gostečnik (2010).  Namreč o rigidnih mejah 
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v družinskem sistemu govorimo, kadar so podsistemi in posamezniki v sistemih 

medsebojno tako zelo ločeni, da je težko ugotoviti, da so v resnici del istega 

družinskega sistema. To je pogosto v povezavi s čustveno otopelostjo 

družinskih članov, ali kar vsesplošno čustveno hladnostjo, ki vlada med njimi. 

Lahko pa so zaradi najrazličnejših sporov člani tako zelo čustveno razklani, da 

nimajo niti najmanjšega interesa, da bi se družili ali pa se tem druženjem izrecno 

izogibajo (prav tam). Površinskost odnosov bi lahko prav tako povezala s 

pomanjkanjem zaupanja med družinskimi člani. Člani družine ugotavljajo, da je 

pogosto zaupanje izdano: »Zaupamo odvisno pr čem, nam kdo kj tko izda.« Oseba 

A poroča, da otroci zaupajo samo materi: »Zaupamo tudi samo mamici. Mamici 

največ povem.« Zaupanje je eden izmed pogojev za uspešno tvorbo družinskega 

sistema, kar poudarja tudi Sternm (2005, v Kompan Erzar, 2006). Otrok mora 

čutiti, da lahko staršem zaupa, da verjame, da se bodo starši pristno odzvali.  

V okolju nenehnih konfliktov in glasne komunikacije ni presenetljivo, da vsi člani 

družine navajajo pomanjkanje spanja, slab in kratek spanec. Menim, da to na 

daljši rok še krepi in intenzivira zgoraj opisane reakcije, saj so člani družine 

posledično lahko hitreje razdražljivi: »Po navadi ne spim /…/ malo spim /…/ komi 

kj naspim, redko tišina, grem spat, pa vsi vletavajo notr.« Predstavljena situacija 

kaže na neorganiziranost, družinski člani nimajo urejenega bioritma in 

dnevne strukture, kar niti ni presenetljivo in je morda logično sosledje za 

voznika taksija in brezposelno osebo. Otroci tak ritem prevzemajo, oseba A pravi: 

»Včasih se zaspim /…/ zbudim zvečer, sem do polnoči zbujena.« Tudi oseba C 

zaupa podobno situacijo: »/…/ grem pa tam nekje okol treh al štirih spat al pa 

nikol, sploh ne grem spat, no.« Posledično otroci zamujajo v šolo: »Če zamujam, 

hitr se oblečem /…/ če zamujam res tist, al hitra hoja al pa tečem, vem da 

ponavad pridm v šolo utrujen.« Zanimivo se mi zdi, da so vsi člani družine 

prepričani, da se glede na dan razvije dinamika, komunikacija in podobno: 

»Odvisno od dneva.« 

Partnerski odnos med osebo B in E ni ustrezen, kar osebi A in B priznavata: 

»Če med nama štima? Ne. Ne. Ne.« Izpostavila bi tudi dinamiko odnosa med 

osebo A in E (hči - oče), ki se mi zdi prav tako zanimiva. Tekom intervjuja oba 
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predstavita svoj dvom drug v drugega. Slednje bi opisala kot mehanizem 

zrcaljenja. Oseba A pravi: »Upamo si vse mamici povedati, očitu pa ne /…/ pa ne 

vemo, če bo oči to zmogu narest /…/ Js očitu nič ne povem /…/ Ker js, če komu ne 

zaupam, ne zaupam očitu.« Podobno pravi E za osebo A: »Mislm, da je 

prezaletava /…/ preveč je tko, ne odprta, ampak svobodomiselna /…/ me skrbi ne, 

da bo nardila kkšno /…/ To mene skrbi. Ona ni vodja, ona je bolj uno, un da plava 

z njimi /…/ je zlo labilna, vodljiva /…/ Ni rojena voditeljica.« 

E skozi celotni intervju glede ostalih družinskih članov močno poudarja 

računalniško zasvojenost, kar lahko razumem tudi kot projekcijo njegove 

odvisnosti od alkohola. Morda E prekomerno zlorablja alkohol. Sam problem z 

alkoholizmom E priznava: »En let, zelo rad spijem, da se mal odmaknem od 

problemov /…/ bom napil, pa se ga malkrat napijem.« Slednje glede osebe E tudi 

izpostavita oseba A in C: »Pir pa avto /…/ iščeš v Pandi.« Rugelj (2000) in Perko 

(2008) podrobneje predstavita projekcijo kot enega izmed obrambnih 

mehanizmov alkoholika. Projekcija je podzavestno prenašanje lastnih želja na 

drugo osebo ali predmet, alkoholik išče krivca za svoje popivanje v drugih osebah 

(prav tam). Prav tako mnogi avtorji pri raziskovanju družin z več problemi 

navajajo alkohol kot enega izmed rizičnih dejavnikov. Rener (2006) pravi, da ni 

nikakršne zgodovinske evidence, da bi bilo v preteklosti v družinah manj nasilja 

kot danes, prav tako ne zanemarjenja brezbrižnosti, revščine, alkoholizma in 

spolnih zlorab. Alkoholizem, hude nevrotične ali kakšne druge duševne motnje, 

pa tudi stalni pritiski, ki jih eden od družinskih članov doživlja zunaj družine, so 

prav tako obremenitev, ki v družini ne morejo ostati brez posledic. Na tak ali 

drugačen način prikrajšujejo ali utesnjujejo tudi vse druge člane družine (Tomori, 

1994). Približno polovica srednješolcev je izpostavljena psihičnemu nasilju, kar 

so dokazali v raziskavi, v kateri so alkoholizem enega ali obeh staršev v družini 

staršev uporabili kot enega izmed indikatorjev za percepcijo izpostavljenosti 

psihičnemu nasilju (Mušič, 2008, v Domiter Protner in Lavrič, 2012).  

Očetovska vloga v družini praktično ne obstaja, E otroke pridobi samo na podlagi 

ugodnosti oziroma nagrad: »Komu se da, zakaj pa? Kaj mam pa js od tega? Amm, 

ja, ah men se pa zdaj ne da /…/ na konec koncov bo samo to, in Tim in Neja, me 
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bojo vprašal na koncu: “A gremo v Mkdonalc?” Ne morem jih več prisilt ven it, 

brez da jih s tem ne podkupim, me razumeš? Ne morem it na normaln sprehod, pa 

normalno, ne vem, kolesarjenje, če jim s tem neki ne oblubim.« Sama bi dejala, da 

je zgoraj opisana situacija morda posledica njegove dolgoletne fizične 

odsotnosti iz družinske sfere, morda je E izgubil svojo vlogo in status pri 

otrocih, njegova odsotnost je na odraščajočih otrocih zagotovo pustila očiten 

pečat. E je na nek način v svojem pripovedovanju razočaran nad najstarejšim 

sinom (ima preveč ženstvenih lastnosti), kar niti ni presenetljivo. Perko (2008) 

namreč poenostavljeno pravi, da je v otrokovih prvih štirih do petih letih ključna 

mati, potem se pa otrok osredotoči na očeta. Ta prehod je za otroka neboleč, če sta 

starša zreli osebnosti. Od očeta sprejema norme in zahteve družbe, kar mu 

omogoča preživetje ne samo v družini, temveč tudi zunaj nje. Otrok preko očeta 

stopa v zunanji svet. Ravno v tem obdobju pa omenjeni mladostnik tega ni 

sprejemal, saj je bil oče odsoten. O fenomenu odsotnega očeta pišeta tako Rener 

(2006) kot Rugelj (2000).  

Menim, da se je s tem, ko je bil E odsoten, bistveno spremenila klima v družini, 

oseba B je postala fizično in psihično preobremenjena. Verjetno je bilo zanjo 

najbolj enostavno otroke animirati preko računalnika, oziroma so se morali sami, 

da so ugajali. Tako je računalnik postal navada, izgubil se je družinski 

skupinski duh in povezanost družinskih članov. Bowlby in Robertson (1952, v 

Erzar in Kompan Erzar, 2011) sta opazila tri različne čustvene faze v otrokovih 

reakcijah na odsotnost primarnega skrbnika oziroma matere: protest, obup in 

odmik. V teh fazah igrajo glavno vlogo tri temeljna čustva: strah, jeza in žalost. 

Strah se sproži, kadar otrok nima več občutka varnosti, ker je njegov dostop do 

osebe, na katero je navezan, ogrožen. Zaustavi druge otrokove aktivnosti ter 

sproži navezovalno vedenje, katerega cilj je obnoviti dostop. Ko se starši po 

daljši odsotnosti vrnejo, otrok navadno ne kaže več strahu, ampak je največkrat 

jezen. Znake jeze in sovraštva kaže tudi, kadar je sam in staršev ni nazaj. Otroci 

so jezni na starše ob ponovnem prihodu domov, ki izvira iz strahu in negotovosti 

ter nemoči, ki jo je otrok občutil ob njihovem odhodu. Kadar je otrok 

prepuščen sam sebi in svoji nemoči, ne more vplivati na situacijo ali je 

spremeniti, postane žalosten. Medtem ko sta strah in jeza del njegovega protesta, 
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izhaja žalost iz spoznanja, da je protest zaman in da je izguba dokončana. Na 

ravni vedenja se žalost pokaže kot umik, apatičnost in nezainteresiranost.  

Otrok se ne vključi v dogajanje okoli sebe, izgubo ali nezaželeno odsotnost želi 

vključiti v svoje doživljanje oziroma notranji svet (prav tam).  

Finančna stiska je prav tako ena izmed ključnih težav, s katerimi se družina 

sooča, vsi člani družine jo izpostavijo: »Lahko bi hodili več ven, ne, sam ni financ 

/…/ kar se tiče financ je zlo težko /…/ Mogoč finance bi mogle bit. Manjka nam 

res financ.« Slab finančni položaj pa vsekakor negativno vpliva na družinsko 

klimo, dinamiko in povezanost družinskih članov. Pomanjkanje denarja 

pomembno vpliva na družinske člane, saj so posledično v nenehni negotovosti in 

pod pritiskom, ali bodo čez cel mesec imeli dovolj denarja. Gostečnik (2010) 

pravi, da družina, ki živi v slabih splošnih življenjskih razmerah, težje izpolnjuje 

čustvene, razvojne in socialne potrebe svojih članov.  

 

 RV 2: Kakšne so značilnosti družinske dinamike z vidika postavljanja 

meja, komunikacije, čustev in skrbi za potrebe družinskih članov? 

Kako te vplivajo na posamezne družinske člane in družino kot celoto?  

 

Glede meja v družini ugotavljam, da družinski člani ne prepoznavajo, niti 

upoštevajo svojih meja in potreb, kot tudi ne mej in potreb drugih 

družinskih članov. Vsi člani družine namreč to posredno ali neposredno nakažejo 

v svojih izjavah. Oseba C izjavi: »Meje presekat, vedno si presekamo.« Podobno 

meni oseba A: »Ne, ne upoštevajo,« in oseba C: »Partnerju ne morem postavit 

meje.« Čačinovič Vogrinčič (1998) poudarja, da meje v družinskem sistemu 

določajo, kako uspešno se družina prilagaja spremembam. Družina potrebuje 

jasne meje, ki omogočajo dovolj varnosti za spreminjanje. V izbrani družini člani 

izpostavljajo, da ni meja: »Ni mej.« Posledično bi lahko zaključila, da se družina 

slabo prilagaja spremembam in da nejasne meje onemogočajo avtonomijo in 

neodvisnost, tako da se konflikt ali stres posameznika prenese na celo 

družino (prav tam). Tudi Gostečnik (2010) poudarja, da so v družini potrebne 
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spremembe, zdrav napredek in razvoj, potrebna je tudi določena trdnost, sicer 

lahko sistem propade oziroma se dezintegrira. 

V nadaljevanju bi se osredotočila na komunikacijske vzorce, ki se kažejo v 

družini.  Družinski člani na splošno komunikacijo opisujejo kot odprto in glasno. 

Popolnoma vsi družinski člani poudarjajo odprtost družine za pogovor o 

najrazličnejših, tudi tabu temah: »O  vsem se /…/ O vseh temah.« Kljub temu 

lahko ugotovim, da je družina bolj »odprta« pri splošnih temah, ki se tičejo npr. 

področja šolanja: »Se tud pogovarjamo o ocenah.« Otroci pogovor izpostavijo 

bolj kot izjemo: »Se zgodi no, da se pogovarjamo.« Poleg tega otroci povedo, da 

se največ pogovarjajo med ogledom filma ali pri kosilu: »Tko se pogovarjamo 

med filmom /…/ Če smo pri kosilu, se ful pogovarjamo.« Vsi člani omenijo »grde 

besede«, torej preklinjanje oziroma kletvice, ki so prepovedane. Osebno menim, 

da gre tudi tukaj za posnemanje in da otroci prevzamejo izjave staršev, kljub temu 

da starša tega ne tolerirata, morda nista dovolj korekten zgled. Ustrezna 

komunikacija pomembno doprinese k razvoju »zdravih« odnosov v družini, kar 

ugotavlja tudi Gostečnik (2010). Vsaka dobra komunikacija v družinah posledično 

doprinese k primernim želenim odnosom. Zdrav družinski pogovor ima svoj 

kontekst, je časovno uokvirjen in tudi umeščen v skupni pomen razgovora s 

pričakovanimi dogovori. Šele takrat je možno uresničiti in uskladiti različne 

poglede, pretresti skupne možnosti in izpeljati skupne perspektive (prav tam).  

Glede komunikacije v družini lahko zaključim, da je pogosto neprimerna in 

vsebuje že zgoraj omenjene elemente poniževanja, moraliziranja in bolj ali 

manj temelji na principu zapovedi oziroma ukazov: »Se zgodi, da so take teme, 

samo so take, dokler nisi 18 ne smeš/ Oči začne tult: “Bejž stran!, ajmo!” “Neja 

zdajle, ko grem js, posprav bajto. Neja, da boš ti poskrbela, da je bajta čista! 

Morm orng up, up, up“ /…/ ko dvignem glas pa rečem:“Hoj, zdaj pa tkole!!” 

Zdaj valda ne bom zdaj js sprožu, ne vem, neke neumnosti, ven kvasu /…/ če 

vpraša js odgovorim.« Tudi sama sporočila, ki jih starši delijo z otroci, jih ti 

očitno ponotranjijo in tako so vsi enakega mnenja glede določene zadeve (npr. D-

ju se ni potrebno učiti), kar ponovno kaže na krožni proces prenosa sporočil 

med družinskimi člani. Satirjeva (1995) poudarja, da je vsa komunikacija 
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naučena. Poleg tega lahko zaključim, da v izbrani družini zaznavam prisotnost 

dvojnih sporočil oziroma »double bind«, na kar opozorijo Gradišar (2005), Perko 

(2008) in Synner (1998). Dvojnost sporočila se kaže v razliki med verbalno in 

neverbalno komunikacijo, vsako sporočilo ima v sebi značaj pripovedi ter 

(samo)nadzora. Taka drža in komunikacija vzdržuje večsmernost in zapletenost 

odnosov, kar večkrat pripelje v duševno doživljajsko in vedenjsko motnjo (prav 

tam). Slednje še posebej poudari Perko (2008), ki zapiše, da gre pri dvojnem 

sporočilu za čustveno manipulacijo otrok s strani staršev. Starši v odnosu z otroki 

zadovoljujejo lastne potrebe in ne otrokovih.   

Zelo podobno situacijo lahko ugotavljam na področju čustev. Kljub temu, da 

oseba B pri splošnem opisu družine še posebej izpostavi čustvenost (»Zlo 

čustvena družina.«), menim, da je ta zelo omejena. Člani družine zagotavljajo, da 

je dovoljeno oziroma mogoče izražati in kazati celoten repertoar čustev: »Vsa /…/ 

Vse se lahko pokaže.« Da temu ni tako, bolj konkretno predstavi oseba A: »Smeh 

ja, jok ne, jeza ne. Tuljenje ne.« Vsi člani družine izpostavljajo jezo, npr. oseba C 

ugotavlja, da je v družini jeza prevladujoče čustvo: »Največkrat jezo, veselje, 

žalost … Jeza, veselje, žalost, ja, si kažemo čustva, več al manj.« Ravno na to 

opozarja Skynner (1998), ki pravi, da družina skrije nesprejemljiva čustva »za 

zaslon«. Poleg tega ugotavlja, da so včasih čustva, ki jih otrok doživlja, izredno 

močna in nesprejemljiva (čustva strahu, besa, gnusa, jeze). Če jih ne more sprejeti 

in predelati, si lahko pomaga tako, da jih projicira izven sebe. Otrok se čustvom 

odpove, da bi jih lahko obvladal (prav tam). To prav tako ugotavljam za izbrano 

družino. Lahko bi dejala, da so otroci čustveno zatrti, kar lahko povežem s 

pasivnostjo in socialno izolacijo ter teorijo rigidnih mej v družini, kar razlaga 

Perko (2008, str. 72): »Kadar so podsistemi in posamezniki v sistemih 

medsebojno tako zelo ločeni, da je težko ugotoviti, da so v resnici del istega 

družinskega sistema. To je pogosto v povezavi s čustveno otopelostjo družinskih 

članov, ali kar vsesplošno čustveno hladnostjo, ki vlada med njimi. Lahko pa so 

zaradi najrazličnejših sporov člani tako zelo čustveno razklani, da nimajo niti 

najmanjšega interesa, da bi se družili ali pa se tem druženjem izrecno izogibajo.«. 
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E prizna, da prikriva svoja čustva, poleg tega razkrije svojo šibko točko: 

»Trenutno jih skrivam, k če bi jih pokazu, bi eksplodiru /…/ če bi pa hotu povedat 

dejanska čustva, bi pa popizdu. Oziroma bi eksplodiru. Dost se jih vzdržim, pa 

grem, pa je to to.« Prav tako lahko ugotovim, da tudi ostali člani žalosti ne 

izražajo in je ne kažejo drugim družinskim članom, kar tudi kaže na proces 

posnemanja. Poleg tega vsi člani družine pripovedujejo, da so zelo očitni pri 

čustvovanju in da so ostali družinski člani sposobni diagnosticirati, v kakšnem 

čustvenem stanju in razpoloženju so: »Sj je očitno. Zlo /…/ Sj otroc vidijo.« 

Poljšak Škraban (2002) zapiše, kako je izredno pomembno, ali ima oseba v 

družini možnost, da to kar resnično čuti, tudi izrazi, pojasni in predela. Nujno je 

razpravljati o tem, kaj sledi takemu ali drugačnemu čustvenemu doživetju. Bion 

(1983, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) ugotavlja obstoj podzavestnih čustev, v 

katerih so udeleženi vsi člani družine. Čustva skupine se reducirajo na instinktivne 

potrebe posameznika, čustvo se ne veže na prvotni medčloveški odnos, temveč na 

instinkte posedovanja in destrukcije. Podobno ugotavlja Perko (2008), da ima 

vsak sistem in tako tudi družina svoja pravila, ki pa so transparentna. Opozori na 

podzavestna pravila, ki kot taka še bolj definirajo in determinirajo sistem družine 

npr. izražanje ali neizražanje čustev, katera čustva so sploh dovoljena ali ne, ali jih 

je dovoljeno kazati ali ne (prav tam, 2008). 

Skynner (1982) navaja značilnosti čustvovanja v “zdravih družinah”, ki temelji na 

zaupanju, pričakovanju pomoči, topli vzajemni skrbi in odgovornosti. 

Ambivalentna čustva so sprejeta kot normalna in so integrirana. Odnosi so topli, 

prisotno je veselje, humor, duhovitost, nežnost in empatija. (prav tam) Nasprotno 

v družinah z več problemi vlada nezaupanje, pričakovanje slabega, izdaje, 

ambivalentna čustva so neintegrirana, prisoten je cinizem, sovraštvo, 

sadizem in obup (Rener 2006). Tudi na čustvenem področju lahko zaključim, da 

gre za prenos vzorcev s strani staršev na otroke. Ti starše posnemajo in 

odreagirajo na enak oziroma podoben način. S tem imam v mislih tako izbruhe 

jeze kot tudi odločitve o izražanju določenih čustev. Čustva posameznika so 

povezana s kolektivnimi skupinskimi čustvi in odvisna od njih. V družinski 

skupini ne gre samo za sooblikovanje čustev in zadovoljevanje potreb 
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posameznika v soočenju z njo, temveč je skupina sama prvotno določilo 

posameznikovega čustvovanja (Čačinovič Vogrinčić, 1998). 

 

 RV 3: Kakšne pristope uporabljata starša pri vzgoji otrok in kako 

značilnosti in učinke vzgoje opisujejo posamezni družinski člani? 

 

Oseba B  vzgaja otroke v veliki večini brez pomoči partnerja, kar bi lahko 

vodilo v izgoretje. Juul (2013) ugotavlja, da veliko staršev krši lastne meje in 

tepta svoje potrebe. Kdor prepogosto izgubi svojo celovitost in reče »da«, kljub 

temu da bi najraje rekel »ne«, ljubezen doživlja kot ječo in družino kot zatiranje. 

(prav tam) E se izključuje iz vzgoje in izobraževanja svojih otrok in partnerki 

pravi: »Tvoji otroci, tvoja vzgoja, tvoja odgovornost.« Morda bi to lahko 

pomenilo, da E svojo odgovornost prelaga na partnerko, kljub temu pa je po drugi 

strani kritičen do njene vzgoje in se ne strinja z njenim načinom vzgajanja. O tem 

poročajo skoraj vsi člani družine: »Moj prav, da imajo vsega preveč, da jim 

preveč devam, da jih preveč razvajam, ne. Da jih ne vzgajam pravilno.« Otroci 

povedo, da starša gojita različna pričakovanja do njih: »Različn, vsak ima svoje 

/…/ oči, da imamo same petke, pa hoče da smo pametni … Mami pa je vesela da 

se potrudmo, pa da delamo.« Izključenost očeta pri vzgoji otrok negativno vpliva 

na razvoj zrelih osebnosti. Naraven proces družinske dinamike in razvoja otroka v 

njej terja različni vlogi očeta in matere v odnosu do njunega otroka (Perko, 2008). 

Zrela oče in mati si po naravni poti prepuščata večji ali manjši pomen enega ali 

drugega pri vzgoji otrok. Razumeta različnost vlog in si pri tem pomagata (prav 

tam). Osebi B in E sta si na področju vzgoje otrok stična samo v opredelitvi 

rezultata uspešne vzgoje, kar je to, da otrok ne zapade na rob družbe: »Da ne gre 

na slabo pot, da ne gre v kakšne kozlarije, narkotike.«  

V družini je ena izmed prevladujočih metod vzgajanja »vzgojni tepež«, ki se 

uporablja in prenaša skozi generacije, iz roda v rod: »Jih je pa dobu, nikol po glav 

/…/ Najbolj bi blo, da bi ga našešku k hudiča, da bi si zapomni /…/ al ga morm za 

ušesa, al ga morm skos v sobo terat, dokler ga orng ne nagonš.« Oba, osebi E in 

B, namreč priznavata, da sta ga bila deležna v svoji mladosti: »Vem, kako je blo 
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men.« Že sedaj se ga njuni otroci prav tako poslužujejo: »Če jih mal butneš po 

glav.« Juul (2013) predstavi, kako je bil tepež oziroma kakšna klofuta dolga leta 

popolnoma sprejemljiva metoda vzgajanja. Pri vzgoji otrok osebi B in E 

uporabljata predvsem sistem kaznovanja (odvzem računalnika, televizije). Prav 

tako si pomagata z grožnjami: »Ona kj zagrozi. Ja nč se je vstrašmo, se pa 

razjezi,« kar pa ponovno nakazuje na že omenjeno psihično nasilje. Oseba B se 

pri vzgoji zanaša na svoj materinski čut: »Materinski čut, te instinkt vod.«   

Lahko bi dejala, da različen stil vzgoje in različna pričakovanja od otrok s 

strani staršev pri teh povzroča zmedenost in težjo integracijo. Opažam tudi 

pomembno kompetenco osebe B, ki je pripravljena svoje vzgojne metode 

prilagajati, kar pa je dandanes skoraj nujno potrebno: »Bom pa zaprosila za 

mnenje kirga druzga /…/ če vidim da narobe delam, seveda, da hočem.« Starši se 

danes na številnih področjih vzgoje počutijo negotovo. Zelo so zavzeti in želijo 

vse narediti prav, predvsem pa drugače in bolje kot njihovi starši (Juul, 2013). 

Otroci, ki jih starši spodbujajo pri prevzemanju odgovornosti zase, tako rekoč 

razvijejo družbeno odgovornost in lastnosti, kot so pripravljenost pomagati, 

sočutje, obzirnost in spoštljivost (prav tam). Potrebno je poudariti, da otroci ne 

potrebujejo popolnih staršev, temveč partnerje za trening, ki so pripravljeni 

vedno znova preverjati svoje vrednote in se razvijati skupaj s svojimi otroki. 

Ključno in temeljno sporočilo, ki jim ga naj posredujejo, je: »V redu si tak, 

kakršen si.« (Juul, 2013, str. 131). Menim, da starša nimata najbolj ustreznega 

načina vzgoje, morda na tem področju nista dovolj informirana, uporabljata 

vzgojne metode, ki negativno vplivajo na razvoj identitete, samostojnosti, 

odgovornosti in zrelosti pri otrocih.   
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IV. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem se odločila raziskati področje družine tako za izbrano 

družino kot za svojo osebno rast. Resnično upam, da bodo člani izbrane družine 

ob morebitnem prebiranju diplomskega dela pridobili kaj zase. Menim, da je čas, 

da bi člani družine naredili korak naprej in se vsakodnevno trudili spremeniti 

nefunkcionalne vzorce vedenja in se tako mnogo bolj socialno povezali. Čeprav ni 

noben odnos popoln, je vsak po svoje nekaj posebnega. Prepričana sem, da je 

mogoče vsako razmerje izboljšati, če obogatimo svoje življenje, razbremenimo 

duha in razširimo svoje poglede. Menim, da bi člani družine tako imeli 

kvalitetnejše življenje in bi bili uspešnejši na vseh področjih.  

Zaključim lahko, da družinski člani držijo skupaj. Kljub temu pa niso najbolj 

povezani, nimajo veliko skupnih aktivnosti, svetovni splet in računalniki jih še 

dodatno razdvajajo. Segmenta, ki bi lahko pomembno vplivala na razvoj 

pasivnosti, neaktivnosti, pomanjkanja samozavesti in interesov pri otrocih, sta 

način vzgoje in morda dolgoletna odsotnost očeta. Prekomerna uporaba 

računalnika uničuje družinsko skupnost, higieno stanovanja, interese 

posameznikov in medsebojno druženje. Kot šestčlanska družina gredo le 

izjemoma kam skupaj. Lahko bi dejala, da so odnosi med družinskimi člani 

površinski, v družini živijo vsak zase, ni skupnosti. Menim, da je partnerski odnos 

neiskren oziroma neuspešen, saj ni zaupanja, ki pa je temelj konstruktivnih 

odnosov v družini. Na nek način so vsi člani družine v neki vrsti odvisnosti, bodisi 

računalniški ali alkoholni. Zdi se, da se E s pitjem alkohola odmakne od težav in 

njihovega reševanja, morda je odvisen od alkohola, kljub temu, da tega ne 

priznava.  

Menim, da je v družini prevladujoča komunikacija, ki temelji na ukazih 

oziroma zapovedih. Sklenem lahko, da se družinski člani med seboj zelo malo 

pogovarjajo, redko debatirajo in imajo zelo malo pomembnih skupnih tem. V 

kolikor otrok postavi vprašanje, se mu nanj odgovori. Za izbrano družino opažam 

naslednje načine komunikacije, o katerih piše Gradišar (2005). Kategorizira 

obtožujočo ali prisilno kritikarsko komunikacijo, pri kateri gre za vsiljevanje 
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svojega mnenja ostalim družinskim članom in postavljanje nesorazmernih zahtev. 

V družini so nepotrpežljivost, srd in jeza odkriti ali slabo prikriti. V slučaju 

oporekanja se družinski člani čutijo ogroženega, ne pomislijo, da bi se podredili 

drugemu ali skupnim družinskim interesom. Posameznik se v takšni družini boji 

pokazati in priznati svoje slabosti, napad je njegov obrambni mehanizem (prav 

tam). Prav tako opažam segmente izmikajoče, neprizadete komunikacije, ki ima 

značilnosti izogibajoče se nevtralne in neudeležene drže. V družini si člani 

solidarnost in sočutje izkažejo samo v primeru, ko gre za osebno korist (prav 

tam). Menim, da bi si otroci mnogokrat želeli drugačno izbiro besed in besednih 

zvez s strani staršev v njihovem odnosu do njih. Ne smemo pozabiti, da je vsa 

komunikacija v družini naučena (Satir, 1995).  

Zdi se, da v družini prevladujejo čustva jeze, agresije, ostala se izraža v zelo 

omejeni verziji ali se morda sploh ne. Prav tako zaznavam prisotnost strahu, 

veselja in žalosti. Ob slednjem se člani najpogosteje socialno izolirajo. Veselje je 

najbolj odobreno čustvo, ostala čustva so bolj ali manj nezaželjena. Članom 

družine je samoumevno, da drugi člani družine prepoznajo njihovo čustveno 

razpoloženje, in da so hkrati pri izražanju le-tega dovolj očitni. Po drugi strani pa 

si morda člani družine niso sposobni pokazati dovolj zadovoljive empatije, kljub 

vsemu je osebna korist na prvem mestu. Gradišar (2005) v povezavi s tem 

opredeli racionalizacijo in intelektualizacijo, ki pomenita neke vrste teoretiziranje, 

včasih vsevednost, hladno logistično presojanje, določeno medčloveško distanco 

brez prave empatske odzivnosti in brez čustvene rezonanace (prav tam).  

Področje osebnih meja v družini je prav tako manj funkcionalno. Četudi 

posamezniki drugim članom družine postavijo mejo, le-tega drugi člani ne 

upoštevajo. Poleg tega je v odnosni dinamiki med otroki še posebej izrazito 

preseganje posameznikovih meja. Zaključim lahko, da bi si člani družine 

pogosto želeli biti bolj slišani in upoštevani s strani ostalih družinskih članov. 

Podobno je na področju potreb, B kot glavna skrbnica pogosto pozabi nase, drugi 

člani pa pogosto svoje potrebe sploh ne izrazijo oziroma jih raje zadržijo zase. 

Vsi člani družine izpostavijo manko že pri najbolj osnovnih fizioloških 

potrebah. Tako lahko zaključim, da očitno družinskim članom manjka spanec, 
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denar, morda kdaj tudi prehranska živila, poleg tega zasebnost, mir in tišina. Kljub 

temu menim, da je pozitivno to, da člani družine kdaj postavijo mejo drugim 

članom, v prihodnje naj le vztrajajo pri tem.    

Ključnega pomena oziroma bistvo vzgoje z vidika obeh staršev je, da tvojega 

otroka družba sprejema, tako si kot starš uspel. Dvig glasu je najuspešnejša in 

najpogostejša uporabljena metoda pri vzgoji otrok. Vzgoja otrok v družini temelji 

na osnovi psihičnega in fizičnega nasilja, otroci so morda največkrat deležni 

kaznovanja, zastraševanja in udarcev. Menim, da se kljub vsemu starša tekom 

intervjuja sprašujeta in iščeta alternativo fizičnemu nasilju, vendar pogosto edino 

s tem dosežeta želeni efekt. Morda je to le eden izmed zelo omejenih načinov 

vzgoje, ki ga poznata in obvladata, oziroma jima je blizu. To vpliva tudi nanju, 

kljub temu da tega morda ne priznavata. Pomembno se je namreč zavedati, da 

proces vzgoje ni zgolj enosmeren, zgolj samo v smislu vplivanja staršev na 

otroke. Med otroki in starši poteka interakcija – tako kot so starši pomembni za 

zdrav razvoj otroka, tako otroci pomembno vplivajo na življenjski proces staršev. 

Menim, da vzgoja otrok v izbrani družini ni najbolj primerna in uspešna. Starša 

mnogokrat postavljata otroke v stisko z uporabo dvojnih sporočil, 

manipulacijo, različnimi zahtevami in pričakovanji. Po drugi strani otrokom 

pogosto nalagata preveliko odgovornost. Menim, da morda nista dovolj 

informirana na tem področju, in vsekakor z izbiro zgoraj predstavljenih vzgojnih 

metod rušita identiteto, samozavest, samostojnost, organiziranost, strukturo, 

odgovornost in zrelost pri otrocih. 

Na podlagi izvedene raziskave in osebnih ugotovitev bi izbrani družini v podporo 

in pomoč predlagala naslednje: 

 Organizacija skupnih družinskih dogodkov (da se zberejo vsi člani družine 

na določen  termin v tednu), aktivnosti, športnih dogodkov. 

 Obisk družinskega terapevta (v kolikor ne bi bili finančno omejeni). 

 Posebna skrb, namenjena urejanju finančnega položaja, morda zaposlitev 

matere.  

 Urejanje partnerskega odnosa. 
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 Ozaveščanje neprimerne komunikacije in skušanje le-te ne uporabiti (brez 

poniževanja, moraliziranja itd.) ob prisotnosti aktivnega poslušanja.  

 Odkrit pogovor z nenehnim izražanjem lastnega mnenja.  

 Člani bi lahko mnogo več pozornosti posvetili svojim potrebam in 

osebnim mejam, ki bi jih ozavestili ter skrbeli zanje. 

 Dejanski pogovor o čustvih in doživljanju posameznikov.  

 Izobraževanje staršev na področju vzgoje otrok, enakovredna vpletenost in 

pričakovanja staršev do otrok. 

 Zdravljenje odvistnosti. 

 Neuporaba psihičnega in fizičnega nasilja. 

 Nenehen trud za iskrene odnose. 

Ni besed, s katerimi bi opisala težo, ki jo imajo starši pri vzgoji svojih otrok, in 

koliko je nevarnih strmin, s katerimi se morajo zavedno ali nezavedno spopadati. 

Največji problem vidim v tem, da se mnogi starši ne izobražujejo na področju 

vzgoje, saj jim je to nekaj samoumevnega, nekaj, s čimer se rodiš. Pa temu ni 

tako! V kolikor bi se vsak starš zavedal tega v celotnem pomenu, bi morda lahko 

mnogo več družin živelo kvalitetno in zadovoljujoče družinsko življenje. Osebno 

menim, da nobena družina ni »popolna«, za uspešen odnos je potreben konstanten 

trud. Enakovrednost je namreč dinamičen postopek, nekaj, za kar se moramo 

potruditi vsak dan posebej. Tako bo odnos vso življenje prežet z zaupanjem in 

ljubeznijo (Juul, 2013). 

Zaključila bi s ključnim sporočilom avtorja Juula (2013, str. 131), s katerim se 

zelo strinjam in menim, da bi se ga morali zavedati vsi starši: »Otroci ne 

potrebujejo popolnih staršev, temveč partnerje za trening, ki so pripravljeni 

vedno znova preverjati svoje vrednote in se razvijati skupaj s svojimi otroki.« 

Ključno in temeljno sporočilo, ki jim ga naj posredujejo, je: »V redu si tak, 

kakršen si«.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1:  OSNUTEK POGOVORA 

PREDSTAVITEV DRUŽINE 

- Mi zaupate prvo asociacijo, ko pomislite na svojo družino. Kako bi jo na 

kratko opisali?  

- Lahko na kratko še predstavite družinske člane? 

- Kako poteka Vaš dan? 

- Kaj je še posebej dobro v Vaši družini in bi izpostavili? 

- Kako živite, ste zadovoljni z materialno preskrbljenostjo družine?  

- Kako bi ocenili kvaliteto vašega življenja (se veliko družite, pogovarjate, 

hodite na sprehode, v kino, gledališče, športno udejstvujete)?  

- Kako funkcionirate? 

 

 DRUŽINSKA DINAMIKA 

 KOMUNIKACIJA 

- Kako poteka komunikacija v družini? 

- O katerih temah se lahko odkrito pogovarjate? 

- O čem se po Vašem mnenju v družini ne pogovarjate?  

 

 POTREBE 

- Se čutite v družini ljubljeni, varni, najdete v njej zatočišče, energijo? 

- Katere so Vaše potrebe, ki so vezane na družino? 

- Ali Vas družinski člani poslušajo (kadar imate potrebo po tem)?  Vas 

podpirajo, spodbujajo?  

- Ali so Vaše potrebe v družini zadovoljene?   

- Kako vidite, da so potrebe drugih družinskih članov zadovoljene? 

 

 VLOGE / VPLIV 

- Kakšno mesto Vam ostali družinski člani priznavajo? Vas upoštevajo? 

- Kako bi pa Vi opisali Vašo vlogo v družini? 

- Kdo ima pa Vašem mnenju največji vpliv v družini? Je kdo brez vpliva?  

 

 ČUSTVA 

- V kolikšni meri si pokažete čustva (Ste odkriti pri tem)?  

- Je v vaši družini dovoljeno se  na glas smejati oziroma jokati? 

- Ko ste jezni, žalostni, slabe volje, lahko to pokažete oziroma poveste 

drugim članom družine? 
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- Je po Vašem mnenju katero čustvo »prepovedano« izraziti? 

 

 MEJE  

- Kako postavite mejo ostalim družinskim članom? 

- Kadar nekaj uveljavljate (v starševski funkciji) in od drugih nekaj 

zahtevate, Vam uspe to uveljaviti? Stojite do konca za tem (npr. glede  

domače naloge, izhodov, zahtev, reda)?  

- Kako Vam to uspeva, kadar potrebujete čas zase? Ali to drugim jasno 

sporočite (Sedaj si želim oziroma ne želim.)? 

- Komu v družini zmorete oziroma ne zmorete postavljati mej? 

- Včasih ne zmoremo postavljati mej. Kako se v vaši družini  kaže to? 

 

3a. VZGOJA  

- Kaj je pomembno pri vzgoji otrok? 

- Kako bi ocenili svojo uspešnost pri vzgoji otrok? 

- Mi lahko poveste Vaša prepričanja glede vzgoje, kako vzgajate, kaj je za 

vas pomembno in katere pristope ubirate? 

- Bi si želeli glede vzgoje kaj spremeniti (reakcije, vzgojni stil, pravila)? 

- Ali sta s partnerjem skladna pri vzgoji, vzgojnih metodah?  

3b.  VZGOJA (OTROCI): 

- Starši so tisti, od katerih se največ naučimo. Imajo pomembno vlogo, da 

nas vzgajajo, učijo, kaj je prav in kaj ne, postavljajo meje. Kaj meniš, kako 

gre to od rok tvojima staršema?  

- Kako te starša pripravljata na življenje? 

- Kako te starši skušajo vzgajati (Kakšen je njun način vzgoje, sta v 

zahtevah enotna, pričakujeta oba isto)? 

- Ali pogrešaš kaj na tem področju, kaj bi si želel/a spremeniti (več svobode, 

več pravil)?  
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PRILOGA 2: ZAPIS POGOVORA - INTERVJU OSEBA A  

03. 04. 2013, LJUBLJANA 

S: »Neja, mi lahko poveš, kaj ti prvo pade na pamet, ko pomisliš na svojo 

družino?« 

A: »Amm, da se včasih kregamo, paa prepiramo, paa velikrat tud si komu 

nagajamo, ampak se imamo vseen radi.« 

S: »Mi lahko poveš, kaj je dobro v vaši družini?« 

A: »Tudi če se kregamo, ammm, vedno se mamo, kjerkoli smo, tudi če se 

skregamo, al pa kj tazga, se še vedno branmo, pa ne mormo drug brez druzga, 

nikol se ne bomo obrnili na druzga, pa ga recimo pustili na cedilu.« 

S: »Torej držite skupaj?«  

A: »Ja.« 

S: »Kako pa si zadovoljna s tem, kako živite? S tem, koliko imate denarja, 

hodite naokrog …?« 

A: »Nisem tolk vesela, sam pa sem vesela, da imamo kj. Zaradi tega, ker nam 

velikrat zmanjka denarja in nimamo za jest, pol pa pač mormo neki narest in k ga 

dobimo, sem srečna, da ga imamo kj.«   

S: »Se pravi nisi najbolj zadovoljna s financami?« 

A: »Ne. Sem vesela, da imamo kaj, ker velikrat vidm, da eni nimajo. Za v kino pa 

te stvari pač ni denarja in gremo ful manjkrat. In gremo samo takrat, ko al imamo 

zastonj, pa mormo karto porabit, al pa oči neki zrihta, da manj plača.« 

S: »Kadar ste izpostavljeni, sodelujete, kaj pa drugače? Ste sicer povezani, če 

si veliko poveste in si zaupate, ste sproščeni med sabo?« 

A: »Upamo si vse mamici povedati, očitu pa ne. Zaupamo tudi samo mamici, 

zaradi tega, ker pač oči je bil ful stran dolg od nas, ko smo bli še majhni in nismo 

glih … še navajeni dovolj na očita, ker ga res dolg ni blo. Pa zdaj je pa samo eno 

leto tuki, mami bo pa skor dvanajst let. No, je bla dvanajst let z nami in se bolj 

funkcioniramo z mamico kot z očitom.«  

S: »Torej mamici lahko vse zaupaš?« 

A: »Ja, mami je kot moja best frendica, če tko rečeš. Čeprav mam eno best 

prijateljico, ampak pač tko.« 

S: »Mi lahko poveš, kako se v družini pogovarjate? Kako teče pogovor med 

vami?«  

A: »Aammm, med nami pogovor teče… ful dobr.« 

S: »Ful dobr? Kako bi pa ti to opisala?« 

A: »Če smo pri kosilu, aaa, se ful pogovarjamo, ne vem, zakaj, ampak je taka 

družinska stvar.« 

S: »Imate na primer kako družinsko temo, o kateri se največ pogovarjate?« 

A: »Ja, k starši neki določujejo … Amm, čeprav včasih se počutim, da me starši 

ne marajo, ker nazadnje, ko so rekli, da gremo na pico in da me bo mami 

poklicala, me sploh niso. In so šli sami in so se sami dogovoril, kaj bomo nardil. 

In js sem se se počutla čist ven izločena iz družine.« 

S: »Mi lahko poveš, o katerih temah se lahko odkrito pogovarjate? Karkoli. 

Kaj poveš očetu in kaj mamici?« 

A: »Js očitu nič ne povem, samo mamici vse povem.«  

S: »Kaj pa šolske stvari?« 
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A: »To povem, to si povemo, seveda. Sam une ljubezni pa to ne.« 

S: »Torej osebne stvari zadržiš raje zase?« 

A: »Ja. Velikrat tudi gledamo na računalniku, tako da se skor nič ne pogavarjamo. 

Pa nikol se ne pogovarjamo o domačih nalogah, razn takrat, k je nujno. Čeprav to 

se tko včasih pogovarjamo, ko je oči zraven. Če očita ni, pač pa mami sam tko 

omeni, če vid, da ima obiske: “Neja, morš ti se kj učit, nimaš se ti neki za učit?!” 

da ma mir. Oči je še hujš. Oči, če ima obiske, začne tult: “Bejž stran!, Ajmo!” 

Nazadnje je pač, sam tega ne dat not, nasilje delu nad Lukom …« 

S: »Kako pa?« 
A: »Ja, brcnu ga je ob zid, pol pa še brcu po trebuhu,  pol pa še … Poču ga je, pa 

je šel ven. Luka sploh ni mogu vstat.« 

S: »Se tebi tudi to dogaja?«  

A: »Amm, nekak, če me je tepu … Ja. Se je vsem zgodilo. Tima, k sem bla js pač 

jezna, in sm mu rekla, da ni moj telekomander. In Tim je rekel, da je njegov, in 

sva se prepirala. Js se nism drla tko kt oči, js sm mela pač normaln glas in pol se 

je oči začel dret in ga je pol poču, pol ga je še orng poču, da ga je orng zabolel. 

Pol ga je dvignu, da se je Tim v omaro butnal, in je Tim to občutil. Pol enkrat je 

mene, ko ni blo mamice, ko smo bli sami, in je oči šel delat in ga ni blo, sm mogla 

pri babici prespat, k ga nikoli ni blo. Tko, da če bomo mel med šolo, bom js 

mogla bit pr babici, al pa kje. Zaradi tega … Ker js, če komu ne zaupam, ne 

zaupam očitu.« 

S: »Koliko pa lahko uresničiš, da te drugi družinski člani poslušajo, 

upoštevajo? Lahko kaj poveš o sebi in drugi to komentirajo?« 

A: »Ne. Če povem, mi stikajo, po računalnikih gledajo, kaj je, pa kaj se dogaja z 

mano.«  

S: »Kaj pa to, da lahko poveš kaj o sebi?« 

A: »Ja, to pa ne. Ker js samo mamici povem, pa tudi če mamici povem, ona tud 

včasih zblebeta ven.« 

S: »Torej nimaš zasebnosti?« 

A: »Ne, niti v moji sobi ne. Imam sobo,  se počutim, kot da bi jo še vedno delila z 

brati, čeprav js zdaj delim sobo z Mihom. Amm, in je pač v redu, ampak vsi 

hodijo v mojo sobo, se tuki igrajo igerce, tuki plešejo, pa nevem kaj še vse delajo 

…« 

S: »Se ti zdi, da so v celotni družini kažete čustva, si lahko žalostna?« 

A: »Ja, to pa lahko pokažem.« 

S: »So tvoje potrebe zadovoljene?« 

A: »Ja, sam, če je oči, ga to ne briga, ga to ne zanima.«   

S: »V kakšni vlogi pa sebe vidiš, kot v vlogi …?« 

A: »Nevidnega? Ja.«  

S: »Res?« 

A: »Al pa, da sploh ne spadam v to družino, velikrat.«  

S: »Lahko poveš kaj več o tem, kak primer?« 

A: »Velikrat imamo. Tko velikrat ma družina rada neki, kar jst nimam, pa se 

počutim, da ne spadam sem. Na primer igerce. Potem, kaj še, kaj je najlepšega na 

človeku, na men ni nič.« 

S: »Torej tvojega mnenja ne spoštujejo?« 

A: »Ne.« 

S: »Zato se počutiš, kot da ne spadaš v družino?«  
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A: »Ja, pa sem bla po...po… Kako se že reče? Posposvojena.«  

S: »Posvojena? Tako se počutiš?« 

A: »Ja. Pač, da me ni mami rodila, da mam drugo mami.«  

S: »Lahko kaj odločaš v družini?« 

A: »Ne. Nazadnje sem hotla, da bi ta film gledali. Pa so rekli, da ne bomo, da 

bodo oni določl.«  

S: »Vsi to, ali kateri posameznik?« 

A: »Vsi to. Al Luka poslušamo, al Tima poslušamo, kaj gledamo, vedno samo 

njihove filme. Če pa js prosim za en film, pa pač skos ne (poudarjeno). In se ful 

počutim, da me sploh ne marajo.« 

S: »Kdo ima v tvoji družini največji vpliv nate?« 

A: »Mami.« 

S: »Kdo pa ga nima?« 

A: »Oči.«  

S: »V vaši družini se je dovoljeno na glas jokati, smejati? 

A: »Smejat ja, jokat ne.«  

S: »Katera čustva torej lahko izražate in katera so dovoljena, katera ne?« 

A: »Smeh ja, jok ne, jeza ne. Tuljenje ne. Na primer: “Maamii, maaamii, to ni 

fer!“ ko se dereš, potem afnanje ne. Ammm, kaj še? Več stvari ne, sam smejanje.« 

S: »Strah?« 

A: »Ne.« 

S: »Jeza?« 

A: »Tudi ne, sam smeh lahk.« 

S: »Torej samo smeh in veselje?«  

A: »Ja. Če pokažeš jok, če se na glas jokaš, al pa se kj zadereš, al pa če jezo 

pokažeš, te začnejo tepst. Tko in tko.«  

S: »Tepst?« 

A: »Ja, razen mami. Mami je me, je hotla že zdavnaj zjutri nekak počt, ampak ona 

se proba nekak kontrolirat, da je sam tko nardila (pokaže), pol pa dala roko stran. 

Oče me pa je vžgal. Tko, da mami se je že zdavnaj odvadla, sam tko, ko ji gremo 

pa res na jetre, pol pa sam roko stegne, sam noče nas počt no.« 

S: »Tudi, če ne moreš pokazat, lahko na glas poveš, da si jezna, žalostna?«  

A:« Ja. Js pokažem čustva, samo uni pa ne.« 

S: »Noben? Tudi bratje ne?« 

A: »Ne. Če so jezni, zaluputnejo z vrati, tako da pokažejo, da so nekak, ampak 

žalost pa te stvari, pa ne.«  

S: »Je kakšno čustvo prepovedano, da res ne bi smelo biti prisotno?« 

A: »Jeza pa loputat, pa kričanje, pa drenje, pa jokanje, pa tulenje paa, paa skor 

vse.«  

S: »Znaš ostalim družinskim članom povedat, katere so tvoje meje oziroma 

postaviti mejo…?« 
A: »Ja, sam to ne razumejo.« 

S: »Ne razumejo? Torej ne upoštevajo tvojih mej?« 

A: »Ne, ne upoštevajo, al pa pač to nehajo upoštevat. Js morm pa njihovo 

upoštevat.« 

S: »Kako pa to poveš, izraziš? Mi daš primer.« 

A: »Okej. Če sem jezna, jim tko nekak u jezi povem, da js nočem, da hodijo v 

mojo sobo, js nočem, da tuki jejo, pijejo, niti žrejo notr. Tko, da, al boš ti 
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poskrbela, al bom pa js poskrbela. Al tko povem. Če sm pa vesela, pa mi uni 

pridejo noter, pa mi začnejo tuki bit, kot bi bli v dnevni, svoji sobi, grem js k 

mamici: “Mami, a lahko to prosim urediš, k mi neki razmetavajo in pol boš že 

spet rekla, da morem jst pospravit, pa da morem js imet vse stvari za delat, tko da 

se men res ne da še enkrat pospravit,  pa še enkrat vse dat prat, pa to da mi pol 

ližejo, pa prdijo, pa serjejo notr, mi pa gre res na živce.“ (pospeši tok 

pripovedovanja, obremenjeno).« 

S: »Torej, ko zahtevaš, da naj gredo ven, da tega ne delajo, a te ubogajo?«  

A: »Neee, to še bolj zanalašč delajo, da me bodo napenl.« 

S: »Do bratov postavljaš meje, kaj pa do mami in očija?« 

A: »To pa če postavim mejo, me bodo pa nasekal, tko, da ne. No, razen mamici 

…« 

S: »Včasih tudi sama ne znam oziroma ne zmorem postavljati meje,  a mami 

in oči postavljata meje?« 

A: »Ja.« 

S: »Si med sabo znata postaviti meje?«  

A: »Ne. Aaa, da bi moja mami dala mojmu očitu mejo, bi jo prseku: “Kaj si 

rekla?! “ Tega ne upošteva, pa če sta jezna včasih … na primer … Oči, k je 

velikrat jezn, nas tepe, pa brca, pa poč, pa serje. Mamica, če je jezna, nas napizdi, 

al pa se krega za brez veze …« 

S: »Če ti na primer postaviš eno mejo, kako dolgo stojiš za tem?« 

A: »Eno minuto. Pol popizdim, al zakričim … Ker ne morem zdržat, ker mi živci 

tolk popenijo, ker nočem več poslušat (demonstrira kričanje in cviljenje, pačenje, 

tuljenje za vsakega sorojenca posebej) pa začne ušesa grist.« 

S: »Kako konkretno poveš, da si kdaj kaj želiš, pa da česa ne maraš?« 

A: »Luka,Tim, Miha js nočem več, da mi tuki prihajate, lej js ne morem zdržat, al 

pejte ven al, al se zabavajte, sam moja soba ni na voljo.« 

S: »Na kak način te vzgajajo?« 

A: »Na lep.« 

S: »Te kdaj kregata?« 

A: »Ja.« 

S: »Katere vzgojne metode pa uporabljata mami in oči?«  

A: »Dobre in slabe.« 

S: »Katere pa so dobre in slabe?« 

A: »Dobre, da nas včasih poslušata. Slabe, da se dereta, vpijeta. Al pa ven padeta. 

No, mami me me sil no, ampak očita pa tak ni.« 

S:  »Sili v nekaj, kar si ne želiš?« 

A: »Ja, oči me sil, da naj grem v tabor, pa da morem shujšat, pa ne vem, kaj še vse 

ostalo, mami pa me pokliče včasih po imenu kot krava, gadna pa te bedarije.« 

S: »Sta si enotna v vzgoji, oči in mami? Na enak način vzgajata?« 

A: »Ne. Različn, vsak ima svoje.« 

S: »Pričakujeta oba isto od vas?« 

A: »Ne. Mami bolj poskrbi, oči bolj mal, razn oči pa to, da imamo same petke, pa 

hoče da smo pametni, pa ne vem še kaj vse ostalo … Mami pa je vesela, da se 

potrudmo, pa da delamo, pa da pač je vse v redu, ne.« 

S: »Aha, bova zaključili. Neja, najlepša hvala ti!« 

A: »Ni kj.« 
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PRIMER ANALIZA  PODATKOV – INTERVJU OSEBA A 

KODIRANJE 

 

1. PREDSTAVITEV DRUŽINE 

KATEGORIJE KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

OPIS DRUŽINE družinski  člani 

 

 

 

 

neorganiziranost 

zamujanje 

nestrukturiranost 

neurejen spanec 

nesamostojnost  

mnenje o družini 

 

ni zadovoljna   

ceni, kar imajo 

odvisno od dneva 

vizija/vrednote 

 

 

 

družina nudi varnost 

držimo skupaj 

skromnost 

ženske so gospodinje 

družinske aktivnosti oče pelje ven 

računalniške igre 

pica 

kino 

gospodinjska opravila 

ločeno po spolu 

TEŽAVE DRUŽINE finančne težave 

 

 

 

 

 

 

 

manko denarja in hrane 

ponošena oblačila 

omejeni, kolikokrat gredo 

ven  

zastonj karte 

stiska – hrana RK 

oče finančno ne podpira 

mama finančno 

preobremenjena 

izklop mobitelov 

izposojanje denarja 

družinsko nasilje 

(psihično, fizično) 

 

 

 

 

nasilje nad otrokom 

pretep otroka 

oče je vse udaril 

če na glas jokaš, se jeziš, 

kričiš – udarec  

ustrahovanje partnerke in 

otrok 

konflikti kreganje, prepir, zbadanje 

prepiri, ko so razburjeni in ob 

slabem dnevu 

manko tišine 

nagli izbruhi 

večletna odsotnost očeta 

alkoholizem  

nesproščenost 

pivo 
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ODNOSI V DRUŽINI površinski odnosi nepovezanost 

želi, da bi bolj zaupali 

zaupanje  vse lahko poveš mami, očetu 

ne 

največ zaupa mami 

ne moreš zaupati, delijo 

naprej 

nezaupanje očetu – ne zna 

poskrbeti za otroke 

včasih, če se ne kregajo – 

delijo naprej  

 partnerski odnos brez čustev 

brez sodelovanja 

ne funkcionira 

ne postavita meje drug 

drugemu, E ne upošteva mej 

osebe B 

fizično nasilje nad partnerko 

ustrahovanje partnerke 

jaz v družini me ne marajo, gredo brez 

mene – zanemarjanje  

ne spadam v družino 

občutki manjvrednosti,  

neupoštevanje mnenja 

»posvojena« – druga  mami 

me rodila 

»debela« 

nikomur podobna 

zbadanje ostalih članov 

ni v vlogi sestre, hčerke 

preobremenjenost – vsem bi 

morala ustreči 

nesamozavest 

samoobtoževanje 

2. DRUŽINSKA DINAMIKA 

KATEGORIJE KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

ČUSTVA čustvena zavrtost 

 

 

samo smeh dovoljen 

jok ni dovoljen 

smeh 

izražanje čustev 

 

loputanje z vrati (jeza) 

A  kaže čustva, ostali ne 

prepoznavanje čustev 

 

 

kljub vsemu se imamo radi 

ljubezen 

izbruhi jeze, udarec 

pokaže žalost 

KOMUNIKACIJA dobra komunikacija pogovor ob kosilu 

tema pogovora 

 

 

starši določijo 

pogovarjajo o ocenah, 

vremenu – ne  

ob gledanju filmov 

neprimerna komunikacija 

 

poniževanje, moraliziranje,  

povem, ko kaj potrebujem 
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POTREBE manko zasebnosti 

 

 

deli sobo z vsemi 

drugi je ne upoštevajo 

brez zasebnosti 

upoštevanje potreb Oče se ne zanima za potrebe 

ostalih 

zanemarjanje potreb 

pritisk na otroke (vsiljevanje) 

mora shujšati 

MEJE upoštevanje meja 

 

 

mama šla preko mej 

preizkušanje mej  

čez njene meje 

postavljanje meja neupoštevana, hkrati se od 

nje pričakuje nasprotno 

čez njene meje – vodi do 

izbruha 

staršem se ne smeš upreti,  

E udari, B – morda brez 

posledic 

VPLIV najmočnejši vpliv 

 

mami 

mama odloča 

oče brez vpliva 

VLOGA moja vloga v družini nevidna  

 

vloga mame rešuje  

pomoč pri šolskih opravilih 

3. VZGOJA 

KATEGORIJE KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

VZGOJA OTROK vzgojne metode dobre, slabe 

okaranje 

včasih poslušata 

kričanje, izbruh, izsiljevanje 

pravila in dnevni red – včasih 

manipuliranje 

postavita meje (neuspešno) 

 uspešnost vzgoje 

 

dobra priprava na življenje 

nekaj srednjega 

težave vzgoje oče odsoten 

različen pristop k vzgoji med 

staršema 

oče želi, da povsod popolni 

neenakovrednost med 

spoloma 

neprimerna sporočila 

 

 

 

 

 


