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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

 
Diplomsko delo obravnava razlike med tradicionalno in moderno družino in vpetost 

otroka v njo. Družina danes ni več preprosto sestavljena iz očeta, matere in otrok. 

Družine se zaradi pritiska družbe in zaradi raznovrstnosti, ki jih družba hkrati 

omogoča, spreminjajo in postajajo raznovrstne. To ni zgolj negativno, oblikujejo se 

mnoge družinske oblike (enostarševske, reorganizirane, istospolne …), ki ne veljajo 

več za »nepopolne«. Različni tipi družin so seveda obstajali že prej, vendar niso bili 

prepoznani kot družina. Pojavi se pluralizacija družinskega življenja in družinskih 

oblik – nastajajo nove oblike skupnega življenja. Veliko parov se ne odloči za poroko 

in zakonsko življenje, nekateri dajejo prednost karieri pred otroci, saj se pojavijo  

različna pričakovanja o tem, kaj pomeni biti starš in kakšno odgovornost to 

predstavlja. Za sodobno družino je značilen padec natalitete, naraščanje povprečne 

starosti matere ob rojstvu prvega otroka, večje število ločitev in upadanje zakonskih 

zvez. Vse te spremembe v zadnjih letih se kažejo v deinstitucionaliziranju družine in v 

pojavu alternativnih oblik družine. 

 

V tradicionalni družini otroci pri sprejemanju odločitev niso imeli nobene besede in 

starši niso upoštevali njihovih mnenj. Otroci so bili bolj del skupnosti, h kateri so 

morali pripevati svoj del (pomoč pri gospodinjskih opravilih, kmečkih opravilih itd.). 

Starši so bili pogosto absolutna avtoriteta. V takšni vzgoji je prevladovala enosmerna 

komunikacija. Otroci so bili strogo nadzorovani in od njih se je zahtevala disciplina in 

poslušnost. Želeno ravnanje otrok se je doseglo s kaznijo, pretepanjem, poniževanjem, 

zasmehovanjem in zastraševanjem. To je način discipliniranja, ki tudi danes ni 

povsem odsoten. 

 

Družine in družinsko življenje v Zahodnem svetu danes zaznamujejo velike 

spremembe. Družine so manj številčne, otroke obravnavajo kot individuume in 

upoštevajo njihova mnenja. Otroci v gospodinjska opravila niso več toliko vključeni 

kot včasih, prevladuje mnenje, da mora biti otroštvo brezskrbno obdobje, kjer naj se 

otrok predvsem igra in uživa. Družina je postala veliko bolj demokratična enota. 

Pojavi se večja družbena in tudi individualna skrb in ljubezen do otrok. Otrok ima 
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danes v družini drugačen položaj, saj se vse bolj zavedamo otroštva kot samostojnega 

obdobja, ki je za razvoj otroka ključnega pomena.  

 

 

 

 

Ključne besede: otrok, otroštvo, družina, vzgoja, pluralizacija, deinstitucionalizacija. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

 
The diploma is about the differences between the traditional and the modern family 

and the integration of the child into it. The family no longer consists only of father, 

mother and children. Family structures are changing and getting diverse because of 

the pressure of society. This is not necessarily negative – because of that we have 

different forms of families (one-parent families, reorganised families, gay families …), 

which do not have social stigma anymore. Different types of family also existed in the 

past, but they were considered as »incomplete«. Nowadays we have pluralistic 

families which results in new forms of living together. A lot of couples decide not to 

get married, some of them give priority to career over kids, because people have 

different expectations about being parent and what kind of responsibility that means. 

Characteristics of modern family are decline in birth rates, increasing average age of 

mother having first child, large number of divorced families and decreasing marriage 

rates. All the changes in the past few years are showing in deintitutionalization of 

family and in alternative forms of family. 

 

In the traditional families children did not have any word at taking decisions and 

parents did not take account of their views. Children were a part of the community,in 

which they had to contribute their part (helping in household etc.). Parents had 

absolute authority. In such families, there was one-way communication. Children 

were strictly controlled and they had to be disciplined and obedient. The desired 

behavior was achieved by punishments, beatings, humiliation, ridicule and 

intimidation. That kind of disciplining is also in use today, but not so often as in past. 

 

Family life in the modern world is characterized by major changes. Today, families 

are less numerous and children are treated as individualists. Adults listen to children 

and take account of their views. Children are not so involved in household chores as 

in the past, because people think childhood should be carefree, children should play 

and have fun. The family has become much more democratic unit. Social concern and 

love for children is something new, which takes place in raising children. The role of 
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children in the family has changed, now we know that childhood is significant period 

of life. 

 

 

 

 

Keywords: child, childhood, family, education, pluralistic family, 

deinstitutionalization of family. 
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UVOD 

 

 

Družina je temeljna struktura, v kateri se oblikuje človek. V tej osnovni primarni 

družbeni skupnosti se otrok socializira in pridobiva prva znanja in izkušnje. V 

družini torej poteka primarna socializacija. Starši otroku predstavljajo model, ki ga  

otrok najprej posnema, kasneje pa se z njim identificira. Otroci se tako naučijo 

različnih vzorcev obnašanja, v odnosih z družinskimi člani pa se otrok razvija na 

različnih področjih. (Kompan Erzar, 2003, str. 25) 

 

V zadnjih desetletjih so se družine spremenile po obliki, strukturi in vlogah 

družinskih članov, vendar pa to ne pomeni, da je družina v krizi; pojavlja se le v 

novih oblikah. (Švab, 2001, str. 83) Spreminjanje družinskega življenja je med 

drugim zaznala demografska statistika na ravni družinskih oblik, števila družinskih 

članov itd. Pred industrijsko revolucijo so bile običajne številčne družine, kjer je več 

generacij živelo pod eno streho. Značilne so bile trogeneracijske družine – tako so 

skupaj živeli stari starši, starši in otroci. Vzrok za obstoječa razširjena družinska 

gospodinjstva je bil bolj gospodarska nuja, kot pa prednostna izbira družinskih 

članov. To jim je olajšalo delo na kmetiji ali pa stanovanjsko krizo. (Sieder, 1998, str. 

243) Flandrin (1986) pa nasprotno piše o tem, da razširjene družine v preteklosti 

niso bile tako prevladujoče (glede na raziskave angleških zgodovinarjev okoli leta 

1969). Povprečna velikost družin v Evropi je bila v 16. stoletju le nekoliko večja od 

današnje. Avtor opozarja na možnost zmanjšanja velikosti družin zaradi prehoda iz 

fevdalnega v tržno gospodarstvo. Tako da o družinskih oblikah v preteklosti še 

poteka znanstvena razprava.  

 

Okoli leta 1900 je vsaka ženska v zahodni in srednji Evropi imela v povprečju 4 

otroke. Ta številka je do konca tridesetih let upadla na približno 1,5 otroka. Okoli leta 

1960,  v času  t.i. »Baby boom-a«, se je število rojstev spet povzpelo na 2-3 otroke na 

družino. (Sieder, 1998, str. 245) Danes se je v Zahodnem svetu število otrok v 

družini zmanjšalo. V Sloveniji prevladujejo družine z enim otrokom (leta 2011 je bilo 
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takšnih 54 %), ali z dvema otrokoma (37 %). Družine z velikim številom otrok so 

tako rekoč izginile. (https://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4686) 

 

Danes se zaradi vpliva družbe družine spreminjajo in postajajo raznovrstne. 

Spremembe družin po obliki se kažejo v pluralizaciji družinskih oblik in zmanjševanju 

števila družinskih članov. Zmanjšuje se število nuklearnih družin, narašča število 

reorganiziranih in enostarševskih družin (delež enostarševskih družin se je povečal iz 

18,7 % leta 2002 na 25,2 % leta 2012), pojavljajo se tudi istospolne družine. V 

zadnjem desetletju se je najbolj povečalo število družin zunajzakonskih partnerjev z 

otroki, takšnih družin je bilo ob popisu prebivalstva leta 2012 kar 10,8 %. 

(https://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4686) 

 

V Sloveniji se mladi vedno kasneje odločajo za otroke, tudi poroka ni več nujno 

potrebna za skupno življenje družine. Moški in ženska si postajata bolj enakovredna 

in si delita delo v družini. Položaj otroka v družini je drugačen kot v srednjem veku, 

saj se vse bolj zavedamo pomembnosti obdobja otroštva. Danes velja, da je otroštvo 

samostojno, zelo pomembno življenjsko obdobje s posebnimi kvalitetami in 

vrednotami in ne le prehodno obdobje, ki služi le kot priprava na odraslost. Vse bolj 

se poudarja pomen otroštva in vzgoje za razvoj otroka. (prim. Rener idr., 2006) 

 

Odnos do otroka se je skozi zgodovino spreminjal, vendar nimamo veliko virov o 

življenju otroka v preteklosti, saj je veljalo prepričanje, da otroci niso subjekti in jim 

tako ni bila pripisana zmožnost dejanj, da bi se zapisali v zgodovinski spomin. 

Puharjeva (1982) tako trdi, da življenje otroka na Slovenskem v preteklosti zajema 

»vsesplošni molk«. Zgodovina ne opisuje zasebnih dogodkov, ampak javne, otroci pa 

tudi niso bili dovolj pomembni, da bi o njih pisali, saj so bili na dnu družbene lestvice. 

(prim. Puhar, 1982, Vodopivec, 2012)  

 

V diplomskem delu želim ugotoviti, kakšno vlogo so imeli starši pri vzgoji otrok nekoč  

in kaj se je spremenilo v vlogi staršev v vzgoji do današnjih dni. S pomočjo literature 

sem na kratko predstavila otroštvo od antike do 21. stoletja. Zanimal me je položaj 

otroka v družini v različnih časovnih obdobjih in relativno s tem njegova vloga v 

družini in vzgojni stil. S pomočjo anket, ki so jo reševale tri generacije staršev, sem 

https://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4686
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poskušala ugotoviti razlike v vzgoji in položaju otroka v družini (približno od leta 

1950 do danes). Rezultate sem primerjala med seboj in s strokovno literaturo. 
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1 DRUŽINA 

 

 

Družina je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na pojmovanje otroštva in 

odnos do otrok, tako da se je s spremembami družine skozi zgodovino spremenil tudi 

odnos do otrok. Če hočemo razumeti otroke, moramo torej bolje razumeti pojem 

družine. 

 

 

1.1 DEFINICIJE DRUŽINE IN POMEN DRUŽINE ZA RAZVOJ OTROKA 

 

Pregled literature nam prikaže veliko različnih opredelitev družine, ki si med seboj 

niso enotne in se ponekod celo izključujejo. Definicije se razlikujejo glede na čas in 

prostor, znotraj katerega so oblikovane, in tudi glede na različne stroke. Do različnih 

definicij prihaja tudi zaradi naraščanja alternativnih oblik družine. V nadaljevanju 

bom navedla nekaj pojmovanj družine, da ugotovim, kaj družina je in kakšen je njen 

pomen za razvoj otroka. 

 

Sodobna statistična stroka daje prednost definiranju družine, ki se pogosto uporablja 

za popisne in populacijsko statistične namene. Priporoča ga tudi Ekonomska komisija 

Združenih narodov za Evropo. Družino definirajo kot jedrno družino, v kateri živijo 

dve ali več oseb in so med seboj povezani z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali 

starševskim razmerjem. Po tej definiciji se med družine uvrščajo tudi pari brez otrok, 

pari z enim otrokom ali več in enostarševske družine. To je »Popisna definicija 

družine«, saj jo uporabljajo v popisih prebivalstva v Evropi od leta 2000 dalje in je 

najbolj vseobsegajoča opredelitev družine. (Rener idr., 2006, str. 15) 

 

 

1.1.1 Socialno-psihološka definicija družine 

 

Socialno-psihološka definicija družine pravi, da: »Družino tvorijo dva ali več 

posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna 

pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura 
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statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način 

vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog 

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

se čustveni odnosi med člani.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 130, 131)  

 

Štadler idr. (2009, str. 30) trdijo, da vsaka družina obsega vsaj dva človeka. Po tej 

definiciji lahko sklepamo, da družino tvorita že samo moški in ženska, ki živita skupaj 

ali sta poročena in torej ni nujno, da je prisoten odnos med starši in otroci.   

 

Čačinovič Vogrinčič in Štadler idr. so torej mnenja, da družino sestavljata že samo 

partnerja, ki živita skupaj. 

 

Satir (1995, str. 17) pravi, da naj bi bila družina kraj, v katerem posameznik najde 

ljubezen, razumevanje in podporo tudi takrat, ko vse drugo odpove; kraj, kjer se lahko 

osvežimo in napolnimo, da bolj učinkovito obvladujemo zunanji svet. Seveda pa 

vedno ni tako, saj so odnosi v družini kompleksni in družina ni vedno varen kraj, 

kamor se lahko zatečemo pred brezsrčnim svetom, temveč ima tudi sama senčne 

strani. 

 

 

1.1.2 Biološka definicija družine 

 

Biološka opredelitev družine pravi, da družino ustvarjajo otroci in odnos med 

odraslim in otrokom. Po Bergantu (1981) o družini govorimo takrat, ko se rodijo 

otroci in kjer živita skupaj vsaj dve generaciji ljudi, ki sta krvno ali tesno življenjsko 

povezani med seboj. 

 

Mnogi sociologi obravnavajo družino kot temelj družbe. Družina tvori osnovno enoto 

družbene organizacije. Murdock opredeljuje družino kot družbeno skupino, za katero 

je značilno skupno bivanje, ekonomsko sodelovanje in reprodukcija. Vključuje odrasle 

obeh spolov in enega ali več otrok, ki so lahko lastni ali posvojeni in živijo skupaj. 

(prim. Haralambos, 1999)  
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Žmuc Tomori (1994) pravi, da je družina skupnost posameznikov, ki so na različnih 

stopnjah razvoja, ter skupnost, katere poglavitna naloga je skrb za otroka. 

 

Družina je prvi kraj, kjer je otrok spočet, ki otroka prvi sprejme in kjer prvotno 

poteka vzgoja. »Družina naj bi bila »naravna družba«, za katero je specifično, da je 

tako biološki kot tudi socialni pojav.« (Blais, Gauchet, Ottavi, 2011, str. 11) 

 

 

1.1.3 Enotna definicija družine 

 

Iz različnih definicij družine lahko povzamem, da ni enotne definicije družine in da je 

to, kaj je družina, v neki meri sporno. Ker so razlike med opredelitvami velike, je 

težko najti skupni imenovalec. Ugotovimo lahko, da so nekatere definicije družine 

vključujoče, druge pa izključujoče, tako kot pojmovanje otroka in njegove vloge v 

družini.  

 

Lahko pa tvegamo neko splošno opredelitev. Družina je  osnovna skupnost ljudi, ki so 

med seboj tesneje povezani. Včasih se je v zvezi z družino nujno govorilo o možu in 

ženi, danes pa poroka, prisotnost obeh staršev, celo krvna zveza, vse to največkrat ni 

pogoj za družino. Tisto, kar je nujno potrebno za pričujočo obravnavo, je odnos med 

staršem in otrokom, saj me zanima kako se je odnos spreminjal skozi zgodovino in 

kakšen položaj je imel otrok v družini. Družina je zelo pomembna za razvoj 

posameznika in od življenja otroka v družini je odvisno tudi njegovo odraščanje in 

razvoj na različnih področjih delovanja. Pomemben je predvsem odnos med starši 

(skrbniki) in otroci. Med njimi so intimni odnosi, skupni cilji, skupaj gradijo vrednote 

in  norme. 

 

Otrok je v družini  zelo  navezan na starše in asimilira njihove lastnosti. Starši morajo 

zadovoljiti osnovne potrebe otroka, mu zagotoviti varnost in pogoje za osebnostni 

razvoj. Zagotoviti mu morajo vstop v sistem norm in vrednot družbe, tako da v 

družini vzpostavijo vloge, ki so v skladu s pričakovanji družbe. Ta pričakovanja pa se 

spreminjajo, ker se spreminja tudi družba. (prim. Čačinovič Vogrinčič, 1998) 
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1.2 FUNKCIJE DRUŽINE 

 

Tako v preteklosti kot tudi danes, družini pripisujemo velik pomen. Eden od načinov 

opredelitve družine je s pomočjo funkcij, ki jih opravlja. Funkcije sodobnih družin se 

razlikujejo od tistih v »preteklosti«. Nekatere funkcije izgubljajo svoj pomen, druge ga 

krepijo. (prim. Musek, 1995, Žmuc Tomori, 1994) Predstavila bom najosnovnejše 

funkcije družine, da ugotovim, zakaj je družina pomembna za otroka in tudi za ostale 

družinske člane. (povzeto po Moore, 1997) 

 

 

1.2.1 Biološko reproduktivna funkcija 

 

Družina je enota, ki zagotavlja potomstvo. Biološko-reproduktivna funkcija pomeni 

rojevanje in negovanje ter vzgoja otrok. V tradicionalnem načinu življenja je bila ta 

funkcija zelo pomembna. Danes je, zaradi vse večje izobraženosti žensk in njihovega 

poklicnega dela izven družine, pogosto zavestno načrtovanje otrok. (prim. Moore, 

1997, Pšunder, 1998) Družine s posvojenimi otroki te funkcije nimajo, kar pa ne 

pomeni, da zato niso družina. Nekatere funkcije so v ospredju, druge izgubljajo svoj 

pomen, še vedno pa govorimo o družinah.  

 

 

1.2.2 Socializacijska funkcija 

 

Socializacija je proces, ki otroka vključuje v socialno-kulturno okolje. Prične se v 

družini, takoj po otrokovem rojstvu. Posameznik se tam  nauči pravil kulture družbe, 

kateri pripada. Socializacijo razdelimo na tri faze: primarno, sekundarno in terciarno. 

Primarna socializacija poteka v družini in jo bom bolj podrobno opisala v 

nadaljevanju. Sekundarna socializacija poteka v izobraževalnih ustanovah, ki otroka 

bolj poglobljeno uvajajo v splošno kulturo, terciarna pa v obdobju adolescence in se 

nanaša na osvajanje delovnih in poklicnih področij. (prim. Bergant, 1981, 

Haralambos, 1999, str. 880) 
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Družina ima velik pomen za osebnostni razvoj in socializacijo otrok. V najbolj 

zgodnjem razvojnem obdobju otrok razvije osnovne spretnosti, od družine so odvisne 

tudi prve posameznikove vrednostne ocene. (prim. Musek, 1995, Žmuc Tomori, 1994) 

 

Socializacija ni omejena samo na otroštvo, temveč traja vse življenje. Medtem ko se 

primarna socializacija nanaša na obdobje zgodnjega otroštva, ki se odvija v družini, se 

sekundarna socializacija odvija v kasnejših letih, v odnosu z vrstniki, v šoli, v vrtcu. 

Otrok se tako nauči prilagajati sprejetim načinom ravnanja v skupini in začne 

dojemati, da družbeno življenje temelji na pravilih. (prim. Haralambos, 1999) Danes 

je šola zadolžena tudi za nekatere bistvene naloge primarne socializacije, ki so 

tradicionalno pripadale družini, saj postaja prvotna vzgoja, ki so je otroci deležni v 

družini, pomanjkljiva. (Blais, Gauchet, Ottavi, 2011, str. 13, 14) Veliko staršev zaradi 

pomanjkanja časa in hitrega tempa življenja posega po lažjih oziroma bolj udobnih 

metodah vzgoje z uporabo permisivnega stila, kar pa vodi v razvajenost otrok, saj tak 

otrok ne pozna disciplinskih meja. Starši torej prepustijo/zahtevajo od izobraževalnih 

ustanov, da socializirajo/vzgajajo njihove otroke.   

 

 

1.2.3 Ekonomska funkcija 

 

Družina ima tudi ekonomsko funkcijo. Zagotavlja sredstvo za preživetje (materialnih 

dobrin in storitev). V tradicionalni družini je bila ekonomska funkcija v ospredju. 

Družinsko življenje je bilo vezano na ekonomska razmerja, ki so bila kmetijska, 

obrtniška ali trgovska. Družina je predstavljala pomembno proizvajalno enoto. Na 

podeželju so vsi člani družine obdelovali polja, otroci so bili pomembna delovna sila. 

Današnja družina je vse manj proizvajalna enota, saj je kraj dela običajno ločen od 

prebivališča družine, družina pa vse bolj postaja enota potrošnje. (prim. Moore, 1997, 

Blais, Gauchet, Ottavi, 2011, Sieder, 1998) To vodi v potrošniško družbo in krepi 

kapitalizem, kjer so pomembne materialne dobrine, pozabljamo pa na preproste 

vrednote, ki so zelo pomembne, med njimi tudi na družino. Družina še vedno ostaja 

pomembna vrednota, kljub temu, da doživlja velike spremembe. S tem se spreminjajo 

tudi odnosi v družini in vzgojni stili.  
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1.2.4 Emocionalna podpora 

 

Pomen družine je tudi emocionalna podpora, ki naj bi jo družina svojim članom 

zagotavljala. Družina naj bi nudila moralno, materialno in čustveno podporo in 

medsebojno pomoč, v nasprotju s specializiranimi institucijami zunaj doma. Družina 

mora ustvariti sistem, kjer se družinski člani med seboj ne pustijo na cedilu, kjer 

komunicirajo in se med seboj poslušajo. (prim. Čačinovič Vogrinčič, 1998) Pomen 

emocionalne podpore v sodobnosti narašča, danes vse bolj poudarjamo pomen 

čustvene podpore, ki jo člani družine drug drugemu nudijo. (prim. Rener, 2006) 

 

 

V empiričnem delu bom preverila, kakšne so funkcije družine v sodobni družbi in kaj 

se od družine v razmerju do otrok zahteva in na kakšen način.  

 

 

1.3 OBLIKE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA  

 

Poznamo različne oblike družinskega življenja: nuklearne ali jedrne družine, klasične 

razširjene družine, modificirane razširjene družine, enostarševske družine in 

reorganizirane družine. (povzeto po Brownovi tipologiji družin, Rener idr., 2006, str. 

17)  

 

Povzela bom različne tipe družine, da pokažem, v kakšnih okoljih lahko otrok živi in 

odrašča in kako sodobne preobrazbe družine vplivajo na področje vzgoje. Mislim, da 

ni toliko važno, v katerem tipu družine odrašča otrok, saj menim, da so v vseh tipih 

družine prisotne enake funkcije, verjetno pa je še vseeno drugače ali otroka vzgaja 

samo mama, ali sta pri vzgoji prisotna oba, saj se vlogi mame in očeta pri vzgoji 

dopolnjujeta. Kot pravijo: pomemben ni tip družine, temveč kvaliteta odnosov v njej. 
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1.3.1 Nuklearne ali jedrne družine 

 

Najmanjša družinska enota je nuklearna družina. V takšni družini živita skupaj dve 

generaciji (starši in otroci). Temelji na tesnih vezeh med starši in otroki. (prim. 

Moore, 1997, Haralambos, 1999) 

 

Veliko družboslovcev je mnenja, da je kljub raznovrstnosti različnih družin jedrna 

družina še vedno tista, ki v vseh družbah najbolje urejuje človeško reprodukcijo in 

socializacijo, saj je bila nuklearna družina v Zahodnem svetu prevladujoča in so se vsi 

ostali tipi opredeljevali v razmerju do nje. (Rener idr., 2006, str. 18, 19) Tradicionalna 

nuklearna družina je postopoma slabela v drugi polovici 20. stoletja, zaradi 

gospodarskih sprememb in industrializacije. (prim. Giddens, 2007) 

 

Vendar je pomembno, kako opredelimo nuklearno družino: OZN med nuklearne 

družine šteje tudi enostarševske in adoptivne družine. (prim. Rener idr., 2006) 

 

 

1.3.2 Klasične razširjene družine 

 

O razširjeni družini govorimo takrat, kadar vsaj tri generacije živijo skupaj (stari 

starši, starši in otroci). Značilnost razširjene družine je, da si družinski člani med 

seboj pomagajo, pričakujejo pomoč in emocionalno podporo. To je sicer tudi 

značilnost vsake družine, ampak pri razširjeni družini so te funkcije še bolj v 

ospredju.  Takšna družina je bolj stalna in stabilna, saj se neprestano obnavlja. Takšne 

družine so bile značilne za kmečko okolje, saj so bile bolj praktične, da so drug 

drugemu pomagali pri pospravljanju pridelka. Stari starši so tudi lahko pazili na 

otroke, medtem ko so starši odšli v službo. (prim. Moore, 1997) Z upadom kmečkega 

prebivalstva v prvi polovici 20. stoletja, je začel delež trogeneracijskih družin upadati. 

(prim. Sieder, 1998) 

 

Poznamo horizontalno in vertikalno razširjene družine. V horizontalni sorodstveni 

liniji so še strici, tete, bratranci … V vertikalni sorodstveni liniji pa so poleg jedrne 

družine prisotni še stari starši. (prim. Rener idr., 2006) 
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1.3.3 Modificirane razširjene družine 

 

Modificirane razširjene družine so družine, ki so geografsko ločene, vendar vzdržujejo 

redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno podporo. Sestavljajo jo sorodstveno 

povezane jedrne družine. (prim. Rener idr., 2006) 

 

 

1.3.4 Enostarševske družine 

 

Enostarševske družine so lahko posledica smrti, odhoda enega od staršev ali razveze 

zakonske zveze. V preteklosti je bil glavni razlog za nastanek takšne družine smrt 

partnerja, danes pa prevladujejo razveze zakonskih zvez, vse več pa je tudi 

enostarševskih družin, kjer se ženske zavestno odločijo, da želijo otroke vzgajati brez 

partnerja. (prim. Rener idr., 2006) 

 

V preteklosti so bile enostarševske družine zelo redke, spremljala pa jih je družbena 

stigmatizacija, še posebej družine neporočenih mater. V popisih do leta 1961 so 

enostarševske družine spadale v kategorijo »nepopolnih družin«. Takšne družine so 

bile družbeno manjvredne in so odstopale od »popolnega« družinskega modela. 

(prim. Rener idr., 2006) Juul (2009, str. 9) pravi, da očeta samohranilca ali mame 

samohranilke danes ne spremlja več pečat socialne nesreče ali romantičnega poloma. 

 

Danes število enostarševskih družin opazno narašča. Eden od razlogov za naraščanje 

takšnih družin je v vstopu žensk na trg delovne sile in s tem tudi zmanjšanjem 

ekonomske in socialne odvisnosti od moških. Enostarševske družine večinoma 

sestavljajo matere z otroki (po popisu iz leta 2002 v Sloveniji kar 84 %). Danes 

narašča tudi delež očetov z otroki v enostarševski družini, kar pomeni, da se tudi 

očetje vedno bolj zavedajo svoje družinske vloge. Vendar je pri nas še vedno prisotno 

stereotipno pojmovanje starševskih vlog, kjer je skrb za otroke še vedno bolj v 

domeni mater. Zato so dodelitve otrok očetom pri nas redke, razen če ugotovijo, da je 

mati nezmožna skrbeti za otroka.  (prim. Rener idr., 2006) 
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Čeprav so danes enostarševske družine bolj pogoste in niso več družbeno 

stigmatizirane, so še vedno bolj socialno ranljive in bolj izpostavljene socialni 

izključenosti. En sam skrbnik težje usklajuje  in izpolnjuje  zahteve in obveznosti na 

delovnem mestu in v družini, tudi ekonomski položaj takšnih družin je slabši. Med 

revnimi družinami je največ enostarševskih družin. (prim. Rener idr., 2006) 

 

 

1.3.5 Reorganizirane družine 

 

Reorganizirane družine so ponovno vzpostavljene družine, v katerih je vsaj eden od 

staršev socialni, ne pa tudi biološki starš. To pomeni, da ima vsaj eden od staršev 

otroka iz prejšnje zveze. Pod reorganizirane družine spadajo tudi reorganizirane 

družine istospolnih partnerjev. (prim. Rener idr., 2006) 

 

 

1.4 SPREMINJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA  

 

V zadnjih desetletjih je opaziti, da se družine spreminjajo in postajajo raznovrstne. Na 

to je vplival pritisk družbe in družbene spremembe (industrializacija, urbanizacija, 

množično izobraževanje, ekonomska neodvisnost žensk …), pa tudi posameznikove 

individualne odločitve in sprejemanje drugačnosti v družbi.  

 

»Družina ni le institucija, ki se spreminja le z zunanjimi vplivi, ampak je aktivni 

dejavnik, ki v razmerje z družbenim okoljem vstopa tako, da se spreminja, a se nanj 

tudi adaptira.« (Švab, 2001, str. 55) To pomeni, da družina ni le družbeno dana 

institucija, ki jo lahko spreminjajo le vplivi od zunaj, ampak predvsem mesto, ki ga 

oblikujejo  posamezniki.  

 

Pojem družine je tako vse težje opredeliti. Namesto črno-belih alternativ družinskega 

življenja obstaja množica življenjskih oblik, ki kažejo na  pluralizacijo družine. Tako 

ne poznamo več samo nuklearne družine, katero bi sestavljala heteroseksualna 

partnerja, ki sta poročena in njihovi otroci. Tudi rojstvo prvega otroka še ne pomeni 

nujne poroke partnerjev. Uveljavljajo se mnoge družinske oblike (enostarševske, 
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reorganizirane, razširjene …), ki jih ne poimenujemo več kot »nepopolne«. Eden od 

vzrokov za to je naraščanje razvez, ki povzročajo »razpad« tradicionalne družine. 

Veliko parov se odloči za skupno življenje, ne da bi se formalno poročil. Formalna 

skupnost torej izgublja svoj socialni status in pomen. Značilne so tudi demografske 

spremembe, zmanjšalo se je število rojstev. Nekateri pari se odločijo za življenje brez 

otrok, saj dajejo prednost karieri. Starševstvo postaja v sodobni družbi vse bolj 

odgovorna naloga, kar deluje kot breme in ovira pri odločanju za otroka. (prim. 

Javornik, 2006) Mladi zakonski pari že vnaprej razmišljajo o materialni obremenitvi 

zaradi otrok. Za sodobno družino je značilno poznejše poročanje staršev, pogoste so 

tudi enostarševske družine ali družine brez otrok. Družina je doživela korenite 

spremembe. Značilen je padec natalitete, naraščanje povprečne starosti matere ob 

otrokovem rojstvu, večje število ločitev. (prim. Ule, Kuhar, 2003, Bergant, 1981, 

Sieder, 1998) 

 

Mnogi avtorji so pisali o krizi družine, saj je nuklearna družina začela izgubljati svoj 

dominantni status med oblikami družinskega življenja. Namesto o krizi družine, je 

bolj primerno govoriti  o spremembah, ki vplivajo na  družinsko življenje v sodobni 

družbi. Vrednost družine ne upada, saj družina še vedno opravlja svoje funkcije; 

pojavlja pa se v novih oblikah. (prim. Giddens, 2007, Šircelj, Istenič-Černič, 1995) 

Govorimo lahko o pluralizaciji družinskega življenje in družinskih oblik. To pomeni, 

da danes obstajajo različne oblike družinskega življenja glede na odločitev 

posameznika, zato je bolj primerno govoriti o družinah v množini in ne o družini. 

(prim. Švab, 2001) Družina je še vedno temeljna družbena institucija, vendar se 

spreminja po spolni in starostni strukturi, spreminjajo se tudi družinske vloge in 

delitev družinskega dela. (Rener idr., 2006, str. 63) Vse te spremembe v zadnjih 

tridesetih letih lahko opredelimo kot postopno deinstitucionaliziranje družine. (prim. 

Ule, Kuhar, 2003) Deinstitucionalizacija družine pa prinese tudi nove vzgojne stile.  

 

 

1.4.1 Deinstitucionalizacija družine 

 

Deinstitucionalizacija družine pomeni proces zmanjševanja pomena zakona in 

družine kot institucije; kar pa ne pomeni tudi izginjanja družine. Pomeni zmanjšanje 
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institucionalnih funkcij in oblik družine zato da se odpre prostor za individualizacijo 

življenjskih potekov članov družine. To po eni strani pomeni izgubo monopolnega 

položaja zakona in tudi razmerij znotraj družine. Odnosi med družinskimi člani 

postanejo bolj enakopravni in demokratični. Pojavijo se mnoge alternative. Naraslo je 

število ločitev in ponovnih porok, pa tudi število samskih. (Ule, Kuhar, 2003, str. 53-

55) Jedrna družina je tako izgubila svoj socializacijski monopol. Narašča število 

odraslih, ki ostajajo brez otrok in brez družine, tudi parov, ki se odločijo za življenje 

brez otrok. Vse več ljudi se danes ne odloči za poroko, ampak živijo skupaj brez 

zakonske zveze. Takemu načinu sobivanja rečemo »kohabitacija«. Razlog za to je tudi 

v pravni izenačenosti zakonske zveze in kohabitacije. (prim. Giddens, 2007, Rener, 

2006) Kar je še pred nekaj desetletji zbujalo splošen odpor (npr. neporočeni pari, 

materinstvo zunaj zakona, ločitev …), danes večinoma sprejemamo brez predsodkov. 

(Ule, Kuhar, 2003, str. 56)  

 

Ena izmed alternativnih oblik družine, glede na eno od pojmovanj družine, je tudi 

homoseksualna zveza. Leta 2005 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o registraciji 

istospolne partnerske skupnosti, ki poskuša urejati to področje. (prim. Rener idr., 

2006) 

 

 

1.4.2 Spreminjanje življenjskih potekov 

 

V preteklosti so bila posamezna življenjska obdobja strogo ločena (otroštvo, mladost, 

odraslost, starost). Za vsako obdobje so bile natančno določene glavne dejavnosti in 

naloge. V pozni moderni te dejavnosti niso več strogo vezane na točno določeno 

obdobje – igra ni več značilna le za otroštvo, izobraževanje ni več domena le otrok in 

mladostnikov, delo ni več zagotovljeno odraslim. Tudi prehodi iz posameznih obdobij 

niso več tako strogo začrtani. Življenjski potek je postal stvar individualne izbire. 

(prim. Ule, Kuhar, 2003) 

 

Model devetstopenjskega življenjskega cikla družine (navedeno po Ule, Kuhar, 2003): 

1. Doba oblikovanja družine (zakonca brez otrok) 

2. Začetek razširjanja družine (prvi otrok mlajši od 2,5 leta) 
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3. Predšolsko obdobje otrok (prvi otrok manj kot 6 let) 

4. Šolsko obdobje otrok (prvi otrok med 6. in 13. letom) 

5. Mladostniško obdobje otrok (prvi otrok med 13. in 20. letom) 

6. Postadolescentsko obdobje otrok (od 20 let do odhoda prvega otroka iz 

družine) 

7. Začetek zoženja družine (od odhoda prvega do odhoda zadnjega otroka iz 

družine) 

8. Zožena družina (»prazno gnezdo«) 

9. Ovdovelost (od smrti partnerja) 

 

Danes se znotraj opisanega življenjskega cikla družine dogajajo velike spremembe. 

Pojavljajo se nove faze, nekatere se daljšajo (podaljšana mladost), druge krajšajo. 

Bistveno se je podaljšalo obdobje zožene družine oz. »praznega gnezda«. Pred 

petdesetimi do sto leti so ženske rojevale do menopavze, odraščanje in odhajanje 

otrok od doma pa je tako trajalo do smrti staršev. (prim. Ule, Kuhar, 2003) Danes pa 

so prehodi med različnimi obdobji bolj nepredvidljivi.  

 

Tipična značilnost sodobne družine je podaljšanje otroštva. To je proces, ki je opazen 

povsod po Evropi, v Sloveniji pa je še posebej izrazit. Vse več mladih se ob koncu 

šolanja ne odloči za lastno družino, ampak na pol-samostojen način živijo pri starših. 

V Sloveniji vse več mlajših odraslih (leta 2002  kar 37,1 % mladih v starosti od 25 do 

34 let) živi podaljšano mladost pri starših. Ta pojav imenujemo »Living apart 

together« oziroma LAT-faza, živeti skupaj in hkrati narazen. To je vmesna, 

intermediarna faza med družinsko odvisnostjo in neodvisnim življenjem od 

starševske družine. Za to fazo je značilna ekonomska odvisnost ali pol-odvisnost od 

staršev. Vzroki za takšno podaljšanje bivanja pri starših so lahko »zunanji«, npr. 

ekonomski, saj je veliko mladih brezposelnih, študij se podaljšuje, stanovanjska 

oskrba je otežena itd., ali pa »subjektivni«, kot npr. lagodnost in poceni življenje 

doma, materialna in čustvena varnost, razumevanje s starši …  Kot lahko ugotovimo 

starost torej ni vedno merilo za prehod iz enega življenjskega obdobja v drugo. 

(Rener idr., 2006, str. 97, Sadar-Černigoj, Brešar, 1995) 
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Spremenil se je tudi način vzgoje, družinski vzgojni stili, ki krepijo to logiko, da otroci 

ostajajo doma. Vzgojni stili so se liberalizirali in starši ne predstavljajo več 

brezpogojne avtoritete, kot je to bilo včasih. V odnosih med starši in otroci gre bolj za 

medgeneracijsko sodelovanje. (prim. Ule, Kuhar, 2003)  

 

 

1.4.3 Spremembe odnosa: novo očetovstvo in materinstvo  

 

Družbene spremembe so zaznamovale tudi materinstvo in očetovstvo. Vse to se 

odraža tudi v otroštvu, ki je postalo močno nadzorovano obdobje. Čas od poznih 

1930-ih do 1970-ih so poimenovali »Obdobje odsotnih očetov«. Med 2. svetovno 

vojno je večina očetov bilo odsotnih v družini, saj je bila značilna ločitev doma in dela 

in »odsotnost« v relaciji z vzgojo. Po vojni so bile ženske večinoma doma in so skrbele 

za otroke. Moški je tako moral preživljati ženo in otroke in je bil večino dneva odsoten 

pri vzgoji otroka, ki jo je prevzela mati. Lik odsotnega očeta danes se lahko kaže tudi v 

odrinjenosti od otroka s strani pretirano lastniške in zaščitniške matere. (prim. 

http://www.mojotrokinvrtec.si/novice/174-vloga-oceta-pri-vzgoji-otroka, Giddens, 

2007)  

 

Od sedemdesetih let 20. stoletja naprej se pojavi t. i. fenomen »novega očetovstva«. To 

je čas, ki označuje premik od patriarhalnega modela družine, kjer so moški oz. očetje 

identificirani z vlogo materialnega preskrbovalca družine, k aktivnemu vključevanju 

moških v družinsko življenje. Očetje danes bolj sodelujejo pri vzgoji otrok in pri 

gospodinjskih opravilih. Leta 2001 so v Sloveniji uvedli očetovski dopust (Zakon o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih). Po tem zakonu ima oče neprenosljivo 

pravico do 90-dnevnega očetovskega dopusta. Očetovski dopust povečuje možnost 

udeležbe moških pri negi in vzgoji otrok, vendar je število dni premajhno, da bi to 

lahko nepodredno vplivalo na delitev skrbi za otroka med moškim in žensko. Ta 

pravica očetov je bolj razumljena kot pomoč partnerki pri negovanju otroka in ne kot 

neposredni dejavnik za oblikovanje aktivnega očetovstva. ( Rener idr., 2006, str. 76, 

77) Napredek je v novi vlogi očeta, ki si bolj prizadeva za aktivno sodelovanje doma. 

Spreminjajo se tudi vrednote; očetje se zavedajo pomembnosti svoje starševske vloge. 

http://www.mojotrokinvrtec.si/novice/174-vloga-oceta-pri-vzgoji-otroka
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Očetje so bolj vpleteni v skrb za otroke, vendar je dejansko stanje še vedno takšno, da 

ima poglavitno vlogo pri vzgoji še vedno mama. (prim. Rener idr., 2006) 

 

Eden od bistvenih dejavnikov ki so pripevali k spremembam družinskega življenja, je 

množičen vstop žensk na trg delovne sile po letu 1960. Med svetovnima vojnama se je 

začel proces feminizacije poklicev, kjer so se najprej zaposlovale mlade samske 

ženske, kasneje pa tudi ženske z otroki. Ameriška avtorica Naomi Wolf pravi, da je 

prišlo do »spolnega potresa«, kar je povzročilo temeljni pomik vzvodov moči od 

moških k ženskam, ki so posledica ekonomskih sprememb. V prvi fazi je to pripeljalo 

do novih konfliktov in do večje stopnje ločitev, saj so bile ženske ekonomsko 

neodvisne, kar jim je omogočalo, da so lahko zapustile neuspešen zakon. (prim. Ule, 

Kuhar, 2003, Rener idr., 2006, str. 72) Po drugi strani pa so ženske danes bolj 

obremenjene – z zaposlitvijo in delom v družini, ki je še vedno bolj domena žensk kot 

moških. Množično zaposlovanje žensk je vplivalo na rodnostno vedenje in oblikovanje 

družin. V povprečju imajo ženske manj otrok, starost žensk ob rojstvu prvega otroka 

pa se povečuje. Spremenile so se tudi prioritete v življenju, tako danes ni nič 

neobičajno, če se ženska ne odloči za materinsko vlogo in živi brez otrok. (prim. Rener 

idr., 2006)  

 

Odpravljena je meja med dejavnostmi, ki jih opravlja mož, in dejavnostmi, ki jih 

opravlja žena. Pojavi se »simetrična družina«, kjer si mož in žena enakopravno delita 

odločanje in tudi domača dela. (prim. Rener idr., 2006, Moore, 1997) V šestdesetih in 

sedemdesetih letih je udeležba moških pri vzgoji in varstvu otrok malce močneje 

porasla. Danes se od očetov in od mater pričakuje, da si razdelita vzgojno delo in pri 

vzgoji otroka sodelujeta oba. (prim. Sieder, 1998)  

 

 

1.5 VZGOJA IN POLOŽAJ OTROKA V DRUŽINI  

 

Posledica družbenih sprememb v strukturi družine so tudi novi načini vzgajanja in 

novi vzgojni modeli. Kako vzgojiti otroka predstavlja danes enega izmed pomembnih 

ciljev staršev. Danes je na voljo veliko literature in priročnikov za vzgojo otrok, kar pa 

starše velikokrat zmede in imajo zato nerealna pričakovanja do otrok. Poplava 
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različnih vzgojnih teorij je povzročila vedno večjo zmedenost in negotovost. Vzgoja v 

sodobnem svetu postaja vedno večji izziv. Predstavila bom vzgojne stile, ki so v 

določenem času in v določeni družbi veljali za najbolj primerne. Šebartova (1990) 

pravi, da vzgojni stili ustvarjajo družbeno zaželene posameznike, torej velja, da bo v 

določenem obdobju prevladujoč tisti stil vzgoje, ki je družbeno zaželen. Treba pa je 

vedeti, da vsak vzgojni stil na vsakega otroka drugače vpliva in zato ne obstaja samo 

en stil, za katerega bi lahko z gotovostjo trdili, da je najboljši. Kateri vzgojni stil bo 

prevladal, je odvisno od socialnega in ekonomskega statusa staršev in od osebnega 

dojemanja svoje vloge starša. (prim. Lepičnik Vodopivec, 2007) 

 

 

1.5.1 Avtoritarni vzgojni stil 

 

Avtoritarni oziroma represivni vzgojni stil je značilen za patriarhalni tip družinske 

vzgoje. Osnovna naloga vzgoje je na otroka prenesti moralna pravila, norme, vrednote 

in načine vedenja, ki so uveljavljena v družbi. (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 135) 

Kroflič (1997) ta vzgojni stil poimenuje kot kulturno-transmisijski model moralne 

vzgoje, saj temelji na prenosu sistema moralnih pravil družbe.  

 

Pri takem vzgojnem stilu imajo starši popolno oblast in moč v družini. Otrokom ni 

dovoljeno, da bi se postavili zase in nimajo nobene svobode. Značilna je trda, stroga in 

nepopustljiva vzgoja. Otroci morajo starše brezpogojno spoštovati, jih poslušati in jim 

slediti. Nad otroki vlada popoln nadzor, starši postavljajo pravila in če so kršena, sledi 

fizična kazen. (prim. Lepičnik Vodopivec, 2007) 

 

Kroflič (1997, str. 60) je tako avtoriteto poimenoval »apostolska avtoriteta«, saj starši 

pridobijo avtoriteto s položajem in pooblastilom, podobno kot v svetem pismu 

apostoli. Takšna avtoriteta je iracionalna in pozicijska, kar pomeni da je odvisna od 

vnaprej določenega položaja v hierarhiji odnosov. 

 

Takšen pristop zahteva poslušnost, otroke spodbuja, da bi naredili vse, da bi 

zadovoljili svoje starše. Otroci so pokorni in ubogljivi. Otrok s tako vzgojo ne more 

razviti spretnosti odločanja in odgovornega vedenja. (prim. Peček Čuk, Lesar, 2009) 
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Avtoritarni vzgojni stil je bil značilen za predindustrijsko družino v 19. stoletju, ko je 

bila družina patriarhalna skupnost. Značilna je bila neenakopravnost med spoloma, z 

izpostavljeno vlogo moškega hranitelja in zapostavljeno vlogo ženske – gospodinje. 

(Ule in Kuhar, 2003, str. 49) Veljala je predvsem stroga očetova avtoriteta, kjer je imel 

oče glavno besedo. Pri vzgoji je bilo značilno vpitje, grožnje, poniževanje in 

kritiziranje otrok. Otrok se iz tega nauči slepe poslušnosti močnejšemu, lahko tudi 

nasilja. Otroci so morali biti ubogljivi in pokorni. Kaznovanje otrok se je kasneje 

preneslo iz telesnega na kaznovanje duha, npr. z odvzemom igrač, odtegovanjem 

sladic itd. (prim. Salecl, 1991)  

 

 

1.5.2 Permisivni vzgojni stil  

 

Utemeljitelj permisivnega vzgojnega stila je Jean-Jacques Rousseau, ki je rekel, da je 

človek po naravi dober, pokvari ga šele družba. Vzgoja je namenjena temu, da otroka 

obvarujemo pred zunanjimi vplivi, ki negativno delujejo na otrokov razvoj. Pojavile so 

se zahteve po takšni vzgoji, ki bo temeljila na otrokovih razvojnih potrebah. (prim. 

Peček Čuk, Lesar, 2009) 

 

V ospredje je postavljena trditev, da je treba otroka obvarovati pred vsakršnimi 

frustracijami. Vzgoja temelji na otrokovi svobodi brez omejevanja, otrok je tisti, ki 

vodi družino. Starši otroke pretirano razvajajo in jim ne postavljajo pravil in omejitev. 

(Kroflič, 1997, str. 28) Takšno vzgojo imenujejo tudi »laissez-faire« vzgoja, kar v 

slovenskem prevodu pomeni: »Pusti, da gredo stvari po svoje«. Zato, da otrok ne 

doživlja neugodja, je vzgajan brez pravil in smernic in mu je vse dovoljeno. V takšni 

mehki družini so zahteve do otroka zelo nizke, veliko je popuščanja in 

neodgovornosti. Komunikacija je zmedena dvoumna, od otroka pa se pričakuje, da 

sam ugotovi, kaj je zanj primerno, ustrezno in pravilno in kaj starš od njega pričakuje. 

Starši se v vsem prilagajajo otroku. Otrok s takšno vzgojo ne spoštuje pravil in 

moralnih vrednot; počne kar želi, saj mu je vse prepuščeno. Meje in pravila se v takšni 

družini stalno spreminjajo in zato je otrok zmeden. Posledično zaradi takšnega načina 

vzgajanja vlada kaos na otrokovem čustvenem in psihičnem področju. Velikokrat 
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slišimo starše, kako prijetno je gledati otroka, ko poln energije skače po restavraciji, 

svobodno teka naokrog in je živahen. Ko je tak otrok v šoli, mu le zelo dosledni  

učitelji lahko postavijo meje. (http://www.bibaleze.si/clanek/starsi/kaksna-je-vasa-

vzgoja.html, Batistič Zorec, 2006) 

 

»V tem načinu vzgoje se morajo otroci odločati po svoje, vendar pa odgovornost za 

njihovo ravnanje prevzamejo starši. Otroci tako nikoli ne začutijo povezave med 

lastno odločitvijo in posledicami te odločitve. Neprijetne posledice njihovih odločitev 

prevzamejo starši.« (Lepičnik Vodopivec, 2007, str. 187) 

 

Takšno avtoriteto imenujemo »model prikrite avtoritete vzgojnega okolja«. Starši naj 

otroka ne kaznujejo, vzgoja naj poteka preko zgledov in nadzorom nad okoljem. 

Otroka je potrebno obvarovati pred okolijskimi dejavniki in osebami, ki bi z 

neprimernimi vedenji slabo vplivali nanj. Otroci ne razvijejo občutka odgovornosti in 

samostojnosti, ker jim starši tega niso nikoli omogočili. (prim. Kroflič, 1997) 

 

Permisivni stil vzgoje izhaja iz ZDA, pojavil se je kot nekakšen upor proti avtoritarni 

vzgoji, v 2. polovici 20. stoletja. Obdobje permisivnosti v vzgoji se je začelo po drugi 

svetovni vojni. Staršem so svetovali, naj se ravnajo po otrokovih potrebah, opozarjali 

so na škodljivost agresivnega ravnanja z otrokom. Starši naj bi predvsem uživali v 

svoji vlogi in sledili lastnim čustvom. Značilno je bilo poudarjanje starševske ljubezni 

in aktivnost staršev pri vzgoji. Spremenilo se je pojmovanje avtoritete v družini, ki je 

bila doslej pojmovana negativno. (prim. Batistič Zorec, 2003, Lasch, 2012)  

 

Permisivni vzgojni stil naj bi imel vpliv tudi na oblikovanje patološkega narcisa. 

Permisivnost ne omogoča vzpostavitve moralnega imperativa ter neguje otrokov 

egocentrizem in egoizem. Otrok zaradi odsotnosti avtoritete in zaradi popustljive 

vzgoje odraste v patološkega narcisa, ki je kompulzivni potrošnik, individualist in 

egoist. (prim. Lasch, 2012) Pomanjkanje meja negativno vpliva na otrokovo zaupanje 

v druge ljudi in vase. Razvija se manipulativno vedenje, otroci postanejo razvajeni in 

nezadovoljni. Vzgoja, v kateri ni meja, kjer se otroku vse dovoli in vse uresniči takoj, 

ko si nekaj zaželi, vodi do tega, da otrok nima občutka varnosti, nima občutka, da 

staršem lahko zaupa, in se čuti prepuščenega samemu sebi. Otroci potrebujejo mirne, 

http://www.bibaleze.si/clanek/starsi/kaksna-je-vasa-vzgoja.html
http://www.bibaleze.si/clanek/starsi/kaksna-je-vasa-vzgoja.html
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odločne in samozavestne starše, ki zaupajo vase in so pri vzgoji nežni, a dosledni. 

Pretirana osredotočenost celotne družbe na otroka je zanj veliko breme. 

(http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/12/otroci_vzgoja.aspx) 

 

 

1.5.3 Avtoritativni vzgojni stil 

 

Avtoritativni vzgojni stil se je pojavil v zadnjih desetletjih kot rešitev za slabosti 

zgoraj opisanih stilov vzgoje. V ospredje je postavljena čustvena povezanost med 

starši in otrokom. Otroka pojmujejo kot aktivno bitje v vzgojnem procesu, kjer poteka 

obojestranska komunikacija med otrokom in starši. Upošteva se otrokovo mnenje, 

njegova individualna narava in razvojne potrebe. Cilj vzgoje je podpiranje otrokovih 

močnih področij, ki obsegajo tudi razvoj moralnega razsojanja. (Kroflič, 1997, str. 31) 

 

Disciplina in kaznovanje sta nujna, vendar je treba paziti da ne grajamo otrokove 

osebnosti, ampak njegovo vedenje. Disciplina mora biti prisotna od otrokovega 

rojstva, da se otrok podredi moralnim pravilom, vendar mu je treba dopustiti tudi 

določeno mero svobode. Starši otroka spoštujejo, razumejo, mu izkazujejo ljubezen, 

ga prejemajo in so mu za zgled. (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 155)  

 

Kroflič (1997) takšno avtoriteto poimenuje »samoomejitvena avtoriteta«, katere 

osnovna naloga je vzpostavitev čustveno stabilnega in pozitivnega odnosa med starši 

in otrokom.  

 

Tak vzgojni stil spodbuja odgovorno ravnanje, postopno zmanjševanje odvisnosti od 

staršev, spodbuja samostojno odločanje, zmožnost sklepanja kompromisov, 

pogajanja, sodelovanja in spoštovanja drugih in njihovih potreb. Posameznik 

postopoma začne prevzemati odgovornost za svoja dejanja, saj skozi razvoj v 

interakciji s starši ponotranji moralna pričakovanja in norme. Zunanja avtoriteta 

preide v njega samega. (prim. Peček Čuk, Lesar, 2009) 

 

Starši, ki sledijo temu stilu vzgajanja, otroku predstavljajo pozitiven zgled in zdravo 

avtoriteto, saj ta temelji na osebnosti, znanju in izkušnjah, ne pa na sankcijah. Starš je 

http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/12/otroci_vzgoja.aspx
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zahteven tako do sebe, kot do otroka, obenem pa spoštljiv in občutljiv za želje in 

potrebe otroka. To pripomore k ugodni čustveni klimi. Avtoritativni vzgojni stil je tudi 

vzgoja za odgovornost. Gre za obojestransko zavedanju o pravicah, dolžnostih in 

odgovornostih. Otroku so pravila in meje obnašanja pojasnjena. To je nujno potrebno, 

saj če želimo, da jih otrok upošteva, jih mora najprej razumeti in če jih ne upošteva, da 

ve, kaj temu sledi – vzgojna kazen. (http://www.bibaleze.si/clanek/starsi/kaksna-je-

vasa-vzgoja.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibaleze.si/clanek/starsi/kaksna-je-vasa-vzgoja.html
http://www.bibaleze.si/clanek/starsi/kaksna-je-vasa-vzgoja.html
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2 OTROK IN OTROŠTVO 

 

 

Dojemanje otroštva je šlo skozi različne faze in je tudi danes v različnih kulturah 

različno. V nadaljevanju bom opredelila različna pojmovanja otroštva skozi čas, da 

ugotovim, kakšen je bil položaj otroka v družini v »preteklosti« in kako se je 

spreminjalo pojmovanje otroštva skozi čas. Različno pojmovanje otroštva pa je 

odvisno tudi od socialnega razreda družine, od države, kjer družina živi in od spola 

otroka. Na razumevanje koncepta otroštva je vplivala religija, filozofija in politika 

države, kar se kaže zlasti v vzgoji in morali. (prim. Krebs, 2012) 

 

Preučevanje zgodovine otroštva, še posebej srednjega veka, je težavno zaradi 

pomanjkanja ustreznih virov. O zgodovini otrok na Slovenskem ni veliko zapisanega, 

saj je otrok takrat veljal za pasivni objekt brez svoje volje in odgovornosti in kot tak 

nezanimiv za raziskovanje. (prim. Puhar, 1982, Vodopivec, 2012)  

 

Alenka Puhar je zapisala: »Otroštvo je obdobje, ki mora preteči, preden človek 

prestopi v svet odraslih ljudi ter mu je dodeljena pravica do lastnih odločitev in 

samostojnih dejanj, hkrati pa tudi do subjektivne odgovornosti.« (Puhar, 1982, str. 7) 

Philippe Aries (1991) pravi, da so otroke kot posebno skupino začeli sprejemati šele 

konec 16. in v začetku 17. stoletja. 

 

 

2.1 POJMOVANJE OTROKA OD ANTIKE DO 19. STOLETJA 

 

Grški misleci so se že v obdobju antike zavedali pomena zgodnjega učenja pri otroku. 

Njihov vzgojni smoter je bil dober državljan. Do sedmega leta so otroke vzgajali doma, 

ponavadi so bili to sužnji, ki so jih učili osnov lepega vedenja in ostalih spretnosti. V 

času šolanja so otroke ločili po spolu, kjer so jih učitelji vzgajali za določen poklic. 

Dečke so pošiljali v vojaške šole, kjer so se učili discipline, skrbi za telo in poslušnosti. 

Javne šole so obiskovali le dečki, deklice so se učile doma. Ženske so bile potisnjene v 

ozadje družbe, medtem ko so bili moški glavni na družbeni lestvici. (prim. 

Cunningham, 2005) 
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Ekstremen pogled na vzgojo predstavlja Sparta, kjer je po rojstvu preživel le dovolj 

zdrav in močan otrok, slabotne so zavrgli, jih vrgli v prepad ali kot hrano divjim 

zverem. Od tu izhaja izraz »Špartanska vzgoja«, saj so preživele otroke kruto vzgajali, 

jih pretepali, puščali brez hrane itd. Slabotni, pohabljeni in bolni niso smeli preživeti. 

(prim. Batistič Zorec, 2003, Cunningham, 2005) 

 

V srednjem veku so otroka obravnavali kot »smešno stvarco«. Z otrokom so se 

zabavali kot s kakšno živaljo. Če je otrok v tem času umrl, kar se je pogosto zgodilo, 

temu niso posvečali večje pozornosti, saj ga je kmalu nadomestil drug otrok. Cilj 

vzgoje je bil vzgojiti vernega in pokornega človeka. (prim. Aries, 1991) 

 

Otrok v srednjem veku ni imel nobenih pravic in je bil nekakšna lastnina staršev. 

Trajanje otroštva je bilo skrčeno na najbolj nebogljeno dobo, ko si človek še ne more 

sam pomagati. Takoj, ko si je otrok telesno opomogel in ni bil več odvisen od matere, 

dojilje ali negovalke, oz. ko je otrok preživel dobo visoke smrtnosti, v kateri je imel 

malo možnosti za preživetje, se je pomešal z odraslimi in se začel udeleževati njihovih 

del (okoli sedmega leta starosti). Otrok je tako preskočil etape mladosti, ki so danes 

postale bistvene za njegov razvoj. (Aries, 1991, str. 7, 8) 

 

V srednjem veku so starši otroke pogosto poslali k drugim družinam, kjer so delali. 

Oddajanje otrok drugim so odrasli dojemali kot dobro vzgojno sredstvo, ki naj bi 

omogočilo učinkovitejše discipliniranje in bolj zdravo življenje. Med starši iz višjih in 

srednjih slojev je bilo zelo razširjeno pošiljanje otrok k dojiljam, katere so pogosto 

zelo kruto ravnale z otroki (kaznovanje, poškodbe, pretepanje, zastraševanje, 

neustrezno hranjenje …). (prim. Puhar, 1982) Družina v tem času ni predstavljala 

transmisije vrednot in znanj oziroma socializacije otroka, saj je otrok zgodaj zapustil 

starše in vzgojo je predstavljalo vajenstvo, ki je temeljilo na sobivanju otroka z 

odraslimi. Stvari, ki jih je moral znati, se je otrok naučil tako, da je pomagal odraslim 

pri njihovem delu. Bivanje otroka v družini je bilo prekratko in premalo pomembno, 

da bi se mu lahko vtisnilo v spomin in vplivalo na njegove občutke. (prim. Aries, 

1991) 
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De Maus opozarja tudi na temne plati otroštva v tistem času. Otroke so žrtvovali 

bogovom, ubijali so jih kot sredstvo za reguliranje prebivalstva. V 16. stoletju je bil 

detomor redko kaznovan, pogosto je bilo tudi pohabljanje otrok. V antiki so starši 

svoje otroke pogosto dajali v suženjstvo, prodajali so jih kot garant za svoje dolgove. 

(prim. Batistič Zorec, 2003, Salecl, 1991) 

 

Aries (1991) piše o tem, da se je oblikovanje otroštva začelo že v 13. stoletju, nekoliko 

kasneje (17. stoletje) pa je otrok dobil osrednje mesto v umetnostni zgodovini in 

ikonografiji, pa tudi v literaturi. Ko so začeli jasno razlikovati med otrokom in 

odraslim človekom, so otroka začeli dojemati kot posebno bitje, ki ga je treba 

obravnavati posebej in ga formirati ob upoštevanju njegovega lastnega razvojnega 

ritma. (Blais, Gauchet, Ottavi, 2011, str. 34) 

 

V tistem času je veljalo splošno načelo, da otrok ne sme biti nikdar sam, vedno ga 

mora nekdo nadzirati. Otroke so že zgodaj navadili na strogost, spodobnost in 

skromnost. Pojavi se drugo občutje otroštva, za katerega je bilo značilno psihološko 

zanimanje in moralna skrb za otroka. Od konca 17. stoletja naprej je vajenstvo kot 

način vzgoje nadomestila šola. Otrok se ni več mešal z odraslimi in se ni več učil 

življenja v neposrednem stiku z njimi. Začne se proces sholarizacije. Nadomestitev 

vajenstva s šolo izraža zbližanje družine in otrok. To pomeni tudi večjo čustveno 

povezanost med člani družine. (prim. Aries, 1991) 

 

Konec 17. stoletja so se pojavile ideje, ki so bile drugačne od prevladujočega mnenja 

cerkvenih vzgojiteljev. Nosilci novih idej so bili pedagogi razsvetljenstva, ki so 

zagovarjali spontano igro in radovednost pri otrocih. Nasprotovali so  kaznovanju in 

ostremu discipliniranju otrok, saj so verjeli, da je človek po naravi dober. Eden prvih 

je bil slovaški teolog, filozof in književnik Jan Amos Komenski, ki je menil, da je še 

posebej pomembna vzgoja najmlajših otrok. Poudarjal je pomen zgodnjega učenja, saj 

se od malega postavljajo temelji sposobnosti in znanj, na katera vplivamo z vzgojo. 

Zagovarjal je pomen gibanja in aktivnosti ter predlagal igrače in materiale, ki naj jih 

uporabljajo. Pomemben korak se je zgodil v prepoznavanju otrok kot individuumov. 

Locke je zapisal, da je treba z otroki ravnati kot z racionalnimi bitji.  Spodbujati je 
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treba njihovo radovednost in odgovarjati na njihova vprašanja. (prim. Batistič Zorec, 

2003, Cunningham, 2005) 

 

V 18. stoletju so otroštvo razumeli kot samostojno obdobje, ki je zelo pomembno, in 

ne le kot pripravo na odraslost, kot so si to razlagali poprej. (prim. Cunningham, 

2005) 

 

Otrok je dobil osrednje mesto v družini. Šola je nekdaj svobodno otroštvo podredila 

vse strožjemu disciplinskemu režimu. Od 18. stoletja naprej se je število otrok v 

družini zmanjševalo, da bi lahko starši bolje poskrbeli zanje. Družina se je začela 

organizirati okoli otroka, otrok je dobil tolikšen pomen, da je izstopil iz nekdanje 

anonimnosti, da ga ni bilo več mogoče izgubiti brez velikih bolečin in ga kar tako 

nadomestiti. (prim. Aries, 1991) 

 

Otroke so v tem obdobju še vedno imeli za nepomembne in niso upoštevali njihovih 

mnenj. Otroci so bili strogo nadzorovani in od njih se je zahtevala disciplina in 

poslušnost. (prim. Moore, 1997) Starši so odločali, kaj je dobro zanje, in govorili v 

njihovem imenu. Želje otrok niso bile upoštevane, ali pa so bile nepomembne, saj 

otroci niso bili identificirani kot skupina s svojimi pravicami. (prim. Kirby, Lanyon, 

Cronin, Sinclair, 2003) 

 

V 18. stoletju je bila še vedno pogosta krutost do otrok, značilno je bilo strogo 

discipliniranje in telesno kaznovanje otrok. Menili so, da je izkazovanje ljubezni in 

nežnosti in dajanje pohval slaba priprava za življenje. Otrokom so ubogljivost 

vcepljali z grožnjami in s povzročanjem sramu in občutka krivde s šibo. (prim. Batistič 

Zorec, 2003)   

 

 

2.2 REŠEVANJE OTROKA V 19. STOLETJU 

 

V prvi polovici 19. stoletja so se pojavile velike ekonomske in socialne spremembe: 

rast prebivalstva, urbanizacija, industrializacija, migracije, porast revščine in 
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brezdomcev. Zaradi potrebe po poceni delovni sili so delali tudi otroci. (prim. Batistič 

Zorec, 2003)  

 

Predindustrijska družina je bila patriarhalna skupnost, kjer je bila značilna 

neenakopravnost med spoloma, z izpostavljeno vlogo moškega hranitelja in 

zapostavljeno vlogo ženske – gospodinje. Za ta čas je bila značilna avtoritarna vzgoja. 

(Ule in Kuhar, 2003, str. 49)  

 

Ženske so bile v denarnih in ekonomskih zadevah popolnoma odvisne od svojih mož. 

Moški so imeli v lasti tako ženo kot otroke. Žena je bila dolžna ljubiti, spoštovati in 

ubogati svojega moža. Mož pa je obljubil le, da bo skrbel zanjo. (prim. Satir, 1995) 

 

Zakon in starševstvo sta bila v tem času neposredno povezana med seboj. V 

predindustrijskih družbah in v prvi fazi industrializacije so otroke potrebovali 

predvsem zaradi ekonomskih razlogov: kot delovno silo doma in na kmetiji, kot 

starostno zavarovanje za starše in kot dediče posesti in imena. Tu ni bilo veliko 

prostora za izražanje toplih čustev do otrok. (prim. Ule, Kuhar, 2003 ) 

 

Za otroke je bilo značilno pridobivanje izkušenj od odraslih avtoritet. Na takšen način 

si otroci niso mogli razvijati občutka lastnega sveta. Področje, v katerem bi lahko 

svobodno eksperimentirali, je bilo strogo zamejeno. (prim. Ule, Kuhar, 2003) 

 

»Reševanje otrok« je potekalo kot resocializacija preko izobraževanja. Konec 19. 

stoletja je postalo šolanje obvezno, otroci niso bili več aktivni delavci, ampak pasivni 

in podrejeni učenci. V tem času je tudi nastala zavest, da je država odgovorna, da 

vsem otrokom zagotavlja izobraževanje in zdravstveno varstvo. To je prispevalo k 

prodoru različnih strokovnjakov in zdravnikov v šole. (prim. Batistič Zorec, 2003) 

 

 

2.2.1 Otroštvo na Slovenskem v 19. stoletju 

 

V 19. stoletju so bili otroci na Slovenskem pojmovani primarno kot del družine ali 

skupnosti in kot objekt oskrbe in niso bili deležni posebne družbene pozornosti. 
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Starši so odločali, kaj je dobro zanje, in govorili v njihovem imenu. Otroku, ki se je 

rodil v tako družino, je bilo treba vcepiti pobožnost, ponižnost, čistost, pokorščino, 

pridnost, zmernost, potrpežljivost. Otroci so se morali naučiti predvsem brezpogojno 

ubogati. Biti otrok je pomenilo biti hlapec, suženj. (prim. Puhar, 1982)  

 

Družine so bile patriarhalne, hierarhično urejene. Oče je bil glavna avtoriteta, žena in 

otroci so mu morali biti pokorni. Otroke so že od majhnega vzgajali za bodočo spolno 

vlogo. Fantje so morali biti delavni in pridni, in ne čustveni ali šibki. Cilj vzgoje je bil 

otroku vcepiti pobožnost, ponižnost, pokorščino, pridnost in potrpežljivost. Otroci so 

morali takoj ubogati, brez ugovarjanja. Nekateri so takrat otroka primerjali z rastlino, 

ki jo je treba »prirezovati«, ali živaljo, ki jo je potrebno ukrotiti. Zagovarjali so metodo 

vzgoje s tepežem otrok. Pogosti vzgojni postopek je bil tudi ustrahovanje otrok. (prim. 

Puhar, 1982) 

 

Večina Slovenk je rojevala doma, pomagale so jim starejše in izkušene ženske. Rojstva 

so bila pogost dogodek v družini in tako materi kot novorojencu niso posvečali veliko 

pozornosti. Po porodu so na otroka in mater gledali kot na »nečista«. Otroke so do 6. 

ali celo do 12. meseca tesno povijali s povoji, da niso mogli premikati rok in nog. 

Večino časa je otrok preživel v zibki. To je močno upočasnilo otrokov telesni in gibalni 

razvoj. Plenice so redko menjali, zato so bile pogoste okužbe in vnetja. Pestovanje 

otrok je veljalo za slabo navado, s katero se otrok razvadi. Higiena otrok je bila zelo 

slaba, saj so bili ljudje prepričani, da se prvo leto dojenčku ne sme umivati glave, striči 

nohtov ali ga nesti ven iz hiše. Oblačila otrok so bila pomanjkljiva, pogosto so hodili 

bosi.  (prim. Puhar, 1982, Počkaj Škrlj, 2012, Sieder, 1998) 

 

Kmečki otroci so že od malega pomagali pri delu in se vključevali v kmečka opravila. 

Na tak način so se otroci naučili sprejeti odgovornosti in razdelitev vlog v skupnosti 

ter preganjali brezdelje. V družinah, kjer je bilo veliko otrok, so le-ti pri sedmih, osmih 

letih odhajali v oskrbo k sorodnikom ali tujim ljudem, da bi sami služili svoj kruh kot 

hlapci in dekle. Želja staršev je bila, da otroci kar se da hitro odrastejo in začnejo 

delati. Mnogih otrok starši niso pošiljali v šolo ali pa so vanjo hodili zelo neredno. 

Dekleta niso bila deležna nobenega izobraževanja za poklic, delale so kot varuhinje, 

služkinje, sobarice itd. Z vpeljevanjem v delo se je brezskrbno otroštvo tako končalo 
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nekje okrog desetega leta ali še prej. Otroci v mestih so delali v tovarnah, kjer so jih 

izkoriščali in za napake tudi pretepali in fizično kaznovali, kar je pustilo posledice na 

njihovem gibalnem razvoju. Družbene razmere so se odražale tudi v zakonodaji, ki je 

dopuščala nasilno ravnanje z otroki. Otroci so delali po 13, 14 ur na dan. (prim. Puhar, 

1982, Turk Niskač, Močnik, 2012, Stariha, 2012) 

 

V drugi polovici 19. stoletja je začelo naraščati število šol. Otroci so namesto na delo 

odhajali v šolo, kjer pa so z njimi nasilno ravnali. Represivni vzgojni sistem je želel 

zatreti avtonomnost otrok, v resnici pa je spodbujal boj za avtonomnost. (prim. Puhar, 

1982) Prva pobuda države za obvezno šolstvo sega že v čas reform cesarice Marije 

Terezije, ko je po letu 1765 krajši čas delovalo nekaj predilskih šol tudi v mestih 

slovenskih dežel. S tem je država prvič uvedla šolsko obveznost za otroke med 7. in 

15. letom, ki so jih starši lahko pogrešali pri delu doma. Na kmečkem podeželju je 

prevladovalo mnenje, da je leta 1869 uvedeno osemletno šolanje za njihove otroke 

preveč in da si ga lahko privoščijo le premožni. Obisk pouka je bil tako nereden, poleti 

so otroci izostajali zaradi dela na kmetiji, pozimi pa zaradi vremena in prevelike 

oddaljenosti šol od podeželja. Šele po letu 1870 je država poskrbela tudi za 

kaznovanje staršev zaradi izostajanja otrok od pouka. Postopoma se je tako uveljavila 

šolska obveznost in razvoj šolstva je sčasoma skoraj odpravil nepismenost in 

Slovencem omogočil kulturni in ob tem tudi večji gospodarski razvoj. (prim. Šuštar, 

2012) 

 

 

2.3 STOLETJE OTROKA (20. STOLETJE) 

 

V 20. stoletju je prevladovalo mnenje, da je otroštvo edinstveno in posebno obdobje. 

Otroci niso bili več pojmovani kot »ekonomska dobrina staršev«, vedno bolj so se 

začeli zavedati pomena otroštva in vzgoje za razvoj otroka. Razvila so se 

profesionalna znanja in strokovni diskurzi o otroku in otroštvu. Skrb, ki je bila prej 

usmerjena zgolj na medicinsko zaščito in materialno blaginjo, so nadomestile 

psihološke in psihiatrične paradigme. Z izumom in razširitvijo tiska so starši nasvete 

za vzgojo lahko iskali v knjigah, še posebej od 19. stoletja naprej, ko je literatura 

postala dostopnejša, saj so ročne odtiskovalnice nadomestili stroji za množične 
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naklade. Branje je postalo cenjena vrednota, ki naj bi jo vsi obvladali. Otroštvo je od 

19. stoletja dalje postajalo eno od središč zanimanja cele vrste ved: prava, pedagogike, 

medicine … Pri vzgoji so se držali načela, da se starši vzdržijo ljubkovanja otrok, 

objemanja, poljubljanja in pestovanja. Zagovarjali so prijazno, vendar stvarno in trdno 

obnašanje staršev. (prim. Batistič Zorec, 2003, Cunningham, 2005) 

 

Na začetku 20. stoletja so starši svojo avtoriteto ohranjali predvsem s kritiko, 

popravljanjem, kaznijo in nasiljem. (prim. Juul, 2009) Po drugi svetovni vojni se je 

začelo obdobje permisivnosti v vzgoji.  

 

V drugi polovici 20. stoletja sta se ekonomija in starševstvo začela oddaljevati. Do te 

spremembe je prišlo predvsem zaradi gospodarskih sprememb in industrializacije. 

Otrok je v ekonomskem smislu postal finančno breme za družino. (prim. Ule, Kuhar, 

2003) 

 

Novembra 1989 je bila sprejeta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, 

ki otrokom ne priznava le pravice do preživetja, razvoja in zaščite, ampak tudi 

osnovne civilne pravice, kot na primer svoboda izražanja vere in nazorov. Pomembna 

je ravno zaradi tega, ker ne omenja samo dolžnosti odraslih do otrok, ampak prvič 

izrecno navaja udeležbo otrok, npr. pravico, da izrazijo svoje mnenje o zanje 

pomembnih odločitvah, in da je to mnenje tudi upoštevano. Otroke je potrebno 

poslušati, jim pojasnjevati posledice njihovih odločitev in jih spodbujati, da tudi 

sprejemajo posledice za svoje odločitve. Ko otrok izbere določen način vedenja (npr. 

otrok ne pospravi sobe), mora sam občutiti posledice svoje odločitve, saj se bo le tako 

naučil odgovornosti. Prav tako mora biti seznanjen z dogovorjenimi ali zastavljenimi 

posledicami, ki sledijo vedenju, ko krši pravila, omejitve ali vrednote družinske 

skupnosti. (prim. Batistič Zorec, 2003, Turk Niskač, Močnik, 2012) 

 

 

2.3.1 Otroštvo na Slovenskem v 20. stoletju 

 

V prvi polovici 20. stoletja je prišlo do preobrata in mnenja, da je igra za otroke zelo 

pomembna. Otrok ne bi smel delati, temveč se zgolj igrati. Tako delavski kot kmečki 

otroci so se igrali večinoma na prostem, na domačih dvoriščih ali v bližnjih gozdovih. 



31 
 

V Ljubljani in Mariboru so nastala tudi prva javna otroška igrišča, na podeželju pa 

nekoliko kasneje, proti koncu 20. stoletja. Ločnica med delom in igro se je pogosto 

rahljala. Otroci iz kmečkih slojev so morali že zgodaj poprijeti za delo in za igro ni bilo 

vedno časa. (prim. Turk Niskač, Močnik, 2012) 

 

Pred 2. svetovno vojno je večina otrok (89 %) živelo v kmečkih oziroma delavskih 

družinah. Zaradi velike zaposlenosti staršev je bilo za otroke slabo poskrbljeno, 

večino časa so bili prepuščeni sami sebi. Mnoge značilnosti 19. stoletja so se ohranile 

še daleč v 20. stoletje (povijanje dojenčkov, pretepanje, trpinčenje otrok). Pri vzgoji so 

pogosto uporabljali palico in metode zastraševanja. (prim. Puhar, 1982) V strokovni 

literaturi tega časa so se že pojavili pomisleki glede povijanja dojenčkov in telesnega 

kaznovanja otrok, vendar je še kar nekaj časa trajalo, da so starši začeli spreminjati 

svoj odnos do otrok in ravnanje z njimi. (prim. Batistič Zorec, 2003) 

 

Odnosi v družini so temeljili na spoštovanju in strogem odnosu do otrok. Vsak ugovor 

ali nepokorščina je bila kaznovana s tepežem ali drugimi vzgojnimi metodami, ki so 

temeljile na emocionalnem ustrahovanju in kaznovanju. Fizično kaznovanje otrok sta 

zagovarjala tako pedagoška literatura kot Katoliška cerkev. (Turk Niskač, Močnik, 

2012, str. 166) 

 

Po 2. svetovni vojni je začel naraščati delež ljudi, ki so živeli v mestih. Ker so bile 

družine bolj številčne in revne, je precej otrok je živelo v slabih stanovanjskih 

razmerah, niso imeli svoje postelje, opravljati so morali težja opravila, kar je vplivalo 

na njihov uspeh v šoli. Otroštvo je bilo pojmovano kot nekakšna čakalnica oz. 

»obdobje, ki mora preteči, preden človek prestopi v svet odraslih ljudi ter mu je 

dodeljena pravica do lastnih odločitev in samostojnih dejanj, hkrati pa tudi do 

subjektivne odgovornosti«. Otroke so obravnavali kot polljudi, iz katerih naj bi šele 

starši in družba z vzgojo naredili popolne ljudi. (Puhar, 1982, str. 7, Juul, 2009) Danes 

otroci niso več na dnu družbene lestvice, ampak se vse bolj povzpenjajo po njej in 

prihajajo v ospredje.   

 

 V času socializma je  država posvečala posebno skrb otrokom in mladostnikom. Po 

obdobju pomanjkanja v prvih povojnih letih je počasi vzpostavila sistem, ki je večini 
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otrok zagotovil brezplačno zdravljenje, šolanje in stopnjo socialne varnosti. Osnovne 

smernice za zaščito matere in otroka je postavila Ustava Federativne ljudske 

republike Jugoslavije (FLRJ) leta 1946. Določala je ustanavljanje porodnišnic, ustanov 

otroškega varstva in plačan porodniški dopust materam pred in po porodu. Okrog 

leta 1945 so izšli prvi predpisi o podeljevanju denarne pomoči družinam z otroki. 

Družina je bila pojmovana kot osnovna ustanova za socialistično vzgojo ljudi. Poleg 

bioloških (rojevanje otrok) in moralnih ciljev (medsebojna ljubezen in pomoč 

zakoncev) naj bi otroke vzgojila v telesno in duševno zdrave ter družbeno koristne 

državljane. (prim. Jeraj, 2012) 

 

 

2.4 »POTROŠNIŠKI OTROK« V 21. STOLETJU 

 

Zaradi zvišanega standarda in gospodarskih premikov od proizvodnje proti 

storitvam, se je družba nagnila v potrošništvo. (prim. Lasch, 2012) Otrok v 21. stoletju 

velja za »finančno breme«, saj  ga je treba dolgo oz. čedalje dlje preživljati, vzdrževati 

in zadovoljevati njegove želje, pa tudi zato, ker si starši od njega ne obetajo več 

ekonomske koristi. Otrok je breme tudi zato, ker se morajo starši nenehno prilagajati 

njegovim potrebam. Obremenitve staršev se v današnjem času ne zmanjšujejo, ampak 

se celo povečujejo; tudi po zaslugi samih staršev, saj želijo svojim otrokom le 

najboljše – dobro izobrazbo, službo, uspeh, denar itd. »Breme«, ki ga predstavlja otrok 

staršem, se da tudi zmanjšati, če imajo starši dovolj denarja, da si privoščijo ceneno 

delovno silo (varuške, vzgojiteljice, učiteljice, kuharice …). (prim. Kanduč, 2003) 

 

Starši postajajo v današnjem času odgovorni za celoto otrokovega razvoja (že od 

rojstva naprej), saj so z vseh strani »bombardirani« z najrazličnejšimi strokovno 

utemeljenimi in komercialno motiviranimi napotki, ki se nanašajo na pravilno in 

zdravo prehrano, higieno, preprečevanje bolezni, varnost, igre, psihosocialno 

življenje, osebnostni razvoj, izobraževanje, vzgojo, nego, športne aktivnosti, oblačenje, 

preživljanje prostega časa itd., ki so večkrat tudi nasprotujoči. (prim. Kanduč, 2003) 

 

Zaradi mnogoplastne sestavljenosti družine in kompleksnosti družbe, se od družine 

ne pričakuje več, da bi svoje otroke naučila vsega, kar je za življenje potrebno. Zaradi 
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takih potreb so bili za določene učne dejavnosti usposobljeni specialisti. To ni bila 

toliko želja družin, bolj je bila to želja raznih strokovnjakov, ki so poudarjali pomen 

različnih strok na optimalen razvoj otroka. Učenje je bilo zaupano nekaterim 

institucijam zunaj družine (šola, vrtec, cerkev, služba …). Te institucije so bile 

ustvarjene v pomoč družinam in družbi pri »ustvarjanju« človeka. Šole in vrtci 

ločujejo otroke od staršev, služba pa zahteva, da so starši večji del dneva ločeni od 

družine. (prim. Satir, 1995) 

 

Vzgoja je zaradi globalnih sprememb v družbi (zvišanje standarda, zmanjšana 

smrtnost, manjše število otrok v družini …) konstantno podvržena spremembam. 

Vpliv medijev in industrije spreminja kakovost odnosa med otrokom in starši. 

Vsiljujejo nam in nam prikazujejo ideal popolnega starševstva, ki pa uničuje 

samozavest staršev, ker je realnost drugačna od pričakovanj. Pojavil se je problem 

negotovosti staršev pri vzgoji otrok, ki je posledica številnih nasvetov strokovnjakov 

staršem. (prim. Batistič Zorec, 2003) 

 

Otroci so danes življenjski projekt svojih staršev in središče njihovega sveta. Par se za 

otroka odloči, ko si to res želi, ko je psihično pripravljen na odgovorno starševstvo in 

ko je razmerje med partnerjema stabilno. Na odločitev o otroku vplivajo tudi 

objektivni dejavniki, npr. zagotovljena služba, primerno stanovanje … (Rener idr., 

2006, str. 74) Otrok postaja odvisno bitje, ki potrebuje prisotnost odraslih oseb, ki 

skrbijo, svetujejo in upravljajo s sedanjimi in prihodnjimi duševnimi in telesnimi 

potrebami otroka. Starši otrokom v dobri veri dajejo preveč, a vendar ne tistega, kar 

potrebujejo. Zavedajo se, da morajo vzgajati otroke tako, da upoštevajo njihove 

potrebe in ne poškodujejo telesne in mentalne integritete otroka. Nekateri starši so iz 

»ljubezni« do otrok, vodstveno vlogo prenesi na otroka, sebe pa degradirali v 

služabnike, ki so jim lastne potrebe, vrednote in meje povsem tuje. Starši si še vedno 

pogosto zadajo cilj, da naj bodo njihovi otroci čim bolj svobodni in naj dobijo vse, kar 

si želijo. Takšno razmišljanje je zmotno, saj otroci dobro vedo, kaj si želijo, ne poznajo 

pa svojih potreb. Če otrokove želje staršem postanejo vodilo, otroci dejansko ne 

dobijo tistega, kar potrebujejo. Osrediščenost staršev okoli otrok vodi do vedno novih 

zahtev do otrok, ki so pogosto prevelike, kar vodi v preobremenjenost otrok. (prim. 

Juul, 2009, Ule Kuhar, 2003) 
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Proces spreminjanja otroštva označujemo s pojmom »protektivnega otroštva«, ki se 

kaže v intenzivni skrbi za otroke, njihovo izobraževanje … Otroci so pojmovani kot 

individuumi, katerih avtonomijo je treba varovati in ohranjati, hkrati pa je značilen 

povečan nadzor nad otroki. Danes ni več dovolj sprejeti otroka takšnega kakršen je, z 

vsemi njegovimi fizičnimi in mentalnimi posebnostmi. Pomembno je, da se 

pomanjkljivosti čim prej odpravi (npr. škiljenje, jecljanje, močenje postelje …) in da se 

spodbuja razvoj otrokovih sposobnosti (učenje klavirja, jezikov, smučanja …). (Rener 

idr., 2006, str. 80, 81) 

 

Sodobno otroštvo je postalo močno nadzorovano obdobje, kar je v nasprotju s podobo 

brezskrbnega otroštva. V Nemčiji se je za takšne starše uporabil izraz »Starši 

helikopterji«. Izraz je iz angleščine in označuje pretirano skrbne starše, ki kakor 

helikopterji bdijo nad svojimi otroci in jih nadzorujejo. Takšni starši podaljšujejo čas 

odvisnosti in ne spodbujajo samostojnosti otrok. Starši namesto otrok opravijo s 

težavami. Ko gre v šoli kaj narobe, takoj urgirajo, lahko tudi z odvetnikom. 

(http://www.delo.si/druzba/panorama/starsi-helikopterji-vzgajajo-otroke-

bumerange.html) 

 

V zadnjih letih so se pojavili t.i. »curling starši« (pretirano zaščitniški starši), ki sodijo 

v kategorijo mehke pedagogike. Taki starši verjamejo, da lahko otrokom omogočijo 

življenje brez konfliktov, težav in bolečin, hočejo da bi bili otroci srečni in nikoli 

prizadeti. Posledica takšne vzgoje so egocentrični, socialno neprilagojeni otroci s 

pomanjkanjem empatije, ki so pogosto zelo osamljeni. (prim. Juul, 2009) V 

življenjskih pogojih, ki jih otroku ponuja sodobni svet, je otrok prikrajšan za izkustvo, 

ki je nujno potrebno za njegovo prihodnje učenje. (prim. Blais, Gauchet, Ottavi, 2011) 

 

Nekateri pari se odločijo za otroke zgolj zato, da bi zadovoljili svojo željo. Starši si 

prizadevajo zgolj za srečo otrok, kakor da bi bili otroci sami sebi namen. Otrok se ne 

da vzgajati samo individualistično, ampak jih je treba tudi socializirati, izpostaviti 

družbeni dimenziji. (Blais, Gauchet, Ottavi, 2011, str. 52) 

 

http://www.delo.si/druzba/panorama/starsi-helikopterji-vzgajajo-otroke-bumerange.html
http://www.delo.si/druzba/panorama/starsi-helikopterji-vzgajajo-otroke-bumerange.html
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 »Sodobni otrok je že v svojem izvornem izkustvu prikrajšan za obveznost, da se 

podreja nečemu višjemu, in tudi za sposobnost premagovanja frustracije.« (Blais, 

Gauchet, Ottavi, 2011, str. 37) Vsega tega se je namreč nekoč naučil v družini. Danes 

pa starši svoje otroke »zavijajo v vato«, saj jih hočejo obvarovati pred nevarno 

družbo. Probleme rešujejo namesto otrok in prevzemajo vso odgovornost nase.  

 

Tudi Marjanovič – Umek opozarja, da "Namesto da bi otroke naučili samostojnosti, 

vstopa v vrstniške skupine in druga socialna okolja, razreševanja konfliktov, namesto 

njih še na fakulteti delamo domače naloge. Namesto da bi otroci starše spoštovali,     

so v imenu permisivne vzgoje z njimi prijatelji." (Ljubica Marjanovič Umek, 

http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/10/intervju_ljubica_marjanovic_umek.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/10/intervju_ljubica_marjanovic_umek.
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Raziskovalni problem se nanaša na položaj otroka v družini v preteklosti in danes. 

Otroštvo je danes vse bolj projekt, na katerega se starši dobro pripravijo in iščejo 

nasvete za vzgojo v literaturi. Raziskovala sem, kako starša danes sodelujeta pri 

vzgoji otroka in kako si razdelita delo pri gospodinjskih opravilih ter kako je bilo to 

včasih. Raziskala sem tudi, kako samostojni so otroci danes, v primerjavi s 

preteklostjo, katere odločitve so jim dovoljene in kako sodelujejo pri družinskih 

opravilih. Zanimalo me je, kako starši kaznujejo otroke za neprimerno vedenje in 

kakšno je bilo kaznovanje v preteklosti.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kdaj se pari danes odločajo za otroka in ali se na njegov prihod pripravijo? 

Kako je bilo včasih? 

2. Kako danes starša sodelujeta pri vzgoji otroka in kako si razdelita delo v 

gospodinjstvu? Kako je bilo včasih? 

3. Kakšna vzgoja prevladuje danes, kakšna je prevladovala v preteklosti? 

4. So otroci danes manj samostojni kot v preteklosti?  

5. So otroci danes manj vključeni v domača opravila kot včasih?  

6. Kakšno je kaznovanje otrok danes in kakšno je bilo v preteklosti? 

 

Raziskovalne hipoteze: 

1. Otrok je danes »projekt«, na katerega se starši dobro pripravijo, včasih temu ni 

bilo tako. 

2. Starša si danes bolj enakopravno razdelita delo, pri vzgoji sodelujeta oba. 

3. Danes prevladuje permisivna vzgoja, kjer starši postavijo premalo mej otroku, 

kar vodi v razvajenost otrok. 

4. Otroci so danes manj samostojni, kot so bili v preteklosti.  
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5. Otroci pomagajo pri manjših gospodinjskih opravilih, vendar v manjši meri kot 

v preteklosti. 

6. Kazen danes ni več fizična, ampak bolj psihična. 

 

 

3.3 METODOLOGIJA 

 

 

3.3.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem dobila z 

anketnim vprašalnikom za starše iz različnih obdobij vzgajanja otrok.   

 

 

3.3.2 Populacija in zbiranje podatkov 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo kvantitativne tehnike zbiranja podatkov, in sicer z 

anketnim vprašalnikom. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. V anketni 

vprašalnik sem vključila samo mame, da ne bi prihajalo do razhajanj zaradi spolnih 

razlik.  Starše sem razdelila v 3 starostna obdobja  (mlade družine, kjer je najstarejši 

otrok star do 10 let, starši pa okrog 20-40 let; družine, kjer je najstarejši otrok star do 

30 let, starši pa od 40-60 let; tretjo skupino pa predstavljajo starši, ki so starejši od 60 

let in so njihovi otroci stari 30 let in več). Tako sem dobila podatke o družinskem 

življenju v različnih časovnih obdobjih (vzgoja v 60-ih/70-ih letih 20. stoletja, vzgoja v 

80-ih/90-ih letih 20. stoletja in vzgoja v 21. stoletju).  

 

Anketiranje je potekalo v mesecu maju 2014. Anketne vprašalnike za mlade družine 

sem razdelila v vrtcu Kurirček v Logatcu, namenjeni so bili staršem otrok drugega 

starostnega obdobja (5-6 let). Družine, kjer je najstarejši otrok star do 30 let sem 

osebno razdelila staršem mojih vrstnikov, starejše od 60 let pa sem anketirala  v 

domu starejših občanov Marije in Marte v Logatcu. Razdelila sem 60 anket, iz vsake 

skupine sem želela anketirati 20 ljudi. Nazaj sem dobila 51 rešenih anket.  
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Vprašalnik za mlade družine zajema podatke o starosti in spolu anketiranca, o številu 

otrok in njihovi starosti. Drugi del vprašalnika se nanaša na delitev dela v družini po 

spolu, vključenost otrok v domača opravila, samostojnost otrok danes, odločitve, ki so 

jim dovoljene, kakšno vzgojo uporabljajo starši danes, kje dobijo informacije o vzgoji 

otrok, koliko časa preživijo skupaj z otroki in kaj takrat počnejo, kdaj in zakaj so se 

odločili za otroka, kako starši vidijo svoje otroštvo in otroštvo danes in o načinih 

kaznovanja danes. 

 

Vprašalnik za ostali dve skupini anketirancev zajema enak prvi del, drugi del pa se 

nanaša na vzgojo otrok v njihovih časih. Zanimalo me je, kakšna je bila takrat delitev 

dela v družini po spolu, kako so bili otroci vključeni v domača opravila, katere 

odločitve je lahko sprejemal otrok, kakšen tip vzgoje je prevladoval, kje so starši 

takrat iskali informacije o vzgoji otrok, kdaj in zakaj so se odločili za otroka, 

primerjava otroštva včasih in danes, kako so kaznovali otroke za neprimerno vedenje. 

 

 

3.3.3 Obdelava podatkov 

 

Zbrala in analizirala sem posamezne odgovore. Podatke sem obdelala s programom 

Microsoft Office Excel 2013. Prikazala sem jih s tabelami in grafi. Statistična obdelava 

je zajela analiziranje, sintetiziranje, klasificiranje in prikaz v odstotkih. 
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3.3.4 Rezultati in interpretacija 

 

Zbrala in analizirala sem 51 anketnih vprašalnikov. Primerjala sem jih med seboj, da 

sem videla, kje se pojavljajo statistično pomembne razlike med različnimi 

generacijami staršev.  

 

Slika 1: Starost staršev v skupini 1 

 

 

V prvi anketi je sodelovalo 20 mater v starosti od 30 do 40 let, s povprečno starostjo 

34,6 let. 

 

 

Slika 2: Starost otrok v skupini 1 

 

 

Otroci so bili stari med 1 in 10 let. Njihova povprečna starost je bila 5,3 let. 
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Slika 3: Starost staršev v skupini 2 

 

 

V drugi anketi je sodelovalo 17 mater v starosti od 40 do 60 let, s povprečno starostjo 

37,2 let. 

 

 

 

Slika 4: Starost otrok v skupini 2 

 

 

Otroci so bili stari med 14 in 30 let. Njihova povprečna starost je bila 22,6 let. 
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Slika 5: Starost staršev v skupini 3 

 

 

V tretji anketi je sodelovalo 14 mater nad 60 let, s povprečno starostjo 70,3 let. 

 

 

 

Slika 6: Starost otrok v skupini 3 

 

 

Otroci so bili stari med 30 in 53 let. Povprečna starost otrok je bila 40,3 let. 
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Primerjala sem število otrok v družini nekoč in danes. Podatke sem prikazala v 

grafični obliki. 

Slika 7: Število otrok v skupini 1 

 

 

Slika 8: Število otrok v skupini 2 

 

 

Slika 9: Število otrok v skupini 3 
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Večjih razlik v številu otrok med tremi generacijami staršev v danem vzorcu 

pravzaprav ni. Če rezultate primerjam s statističnimi podatki za Slovenijo iz zadnjega 

popisa prebivalstva leta 2002, lahko ugotovim, da prevladujejo družine z enim 

otrokom (48,6 %), sledijo jim družine z dvema otrokoma (42,5 %). V mojem vzorcu je 

bilo število družin z dvema otrokoma največje (65 %), enega otroka pa ima samo 15 

% družin (glej Slika 7). Razlog za različne podatke je verjetno v premajhnem vzorcu 

anketirancev. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da upada število družin s tremi otroki 

in več (v skupini 3 je bilo takšnih 36 %, v skupini 2 29 %, v skupini 1 pa le 20 %). 

 

 

Hipoteza 1: »Otrok je danes »projekt«, na katerega se starši dobro pripravijo, 

včasih temu ni bilo tako.« 

 

Starše iz vseh treh skupin sem vprašala ali je bila odločitev za otroka premišljena, 

kdaj so se odločili zanj in zakaj ravno takrat. 

 

Starši iz skupine 3 (nad 60 let) so večinoma odgovorili, da rojstva otroka niso 

načrtovali: 

- »Mlada sva bila, otrok se je zgodil iz ljubezni.« 

- »Ko sva imela otroka nisva imela niti stanovanja. Pa smo že nekako.« 

- »Odločitev za otroka ni bila premišljena.« 

- »Odločitev za otroka je bila premišljena, nismo pa nič načrtovali kaj in kako. Ko 

se je otrok rodil, smo sproti mislili, nič pa vnaprej, kaj bo in kako bo.« 

- »Stara sem bila 18 let, ko sem bila noseča. Živeli smo skromno, ni bilo toliko 

materialnih stvari kot danes.« 

 

Starši iz skupine 2 (40-60 let) so zapisali: 

- »Temu ne bi rekla, da je bila premišljena, se je zgodilo.« 

- »Odločitev za otroka je bila premišljena.« 

- »Odločitev je bila premišljena, za otroka sva se odločila iz ljubezni.« 

 

Starši iz skupine 1 (30-40 let) so zapisali: 

- »Da, vendar na osnovi želje po otroku in ne glede na to, kaj vse potegne to za 

sabo.« 
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- »Da, otroci so mi v veliko veselje.« 

- »Odločitev je bila premišljena, že dolgo sem si želela otroka, vendar nisem 

hotela hiteti in sem počakala da sem dobila službo. Otrok je danes strošek.« 

- »Da, s fantom sva se odločila za otroka kmalu po tem, ko sva bila na svojem.« 

 

Če povzamem zgornje odgovore, lahko ugotovim, da včasih niso toliko pretehtali 

možnosti za odločitev za otroka, zgodilo se je in so že nekako. Danes pa je otrok vse 

bolj življenjski projekt staršev, na katerega se dobro pripravijo. Par se za otroka 

odloči šele, ko ima zagotovljeno službo, primerno stanovanje, finančno stabilnost itd. 

Zanimiv je odgovor, da se je mama iz skupine 1 (30-40 let) odločila za otroka na 

osnovi želje po otroku in ne glede na to, kaj vse to potegne za sabo. Torej se je 

zavedala, da takšna odločitev veliko »potegne za sabo«, tako v finančnem smislu, kot 

tudi na drugih področjih življenja. Včasih niso toliko razmišljali, kakšno odgovornost 

predstavlja otrok.  

 

Hipotezo torej lahko potrdimo, otrok je danes življenjski projekt staršev, na katerega 

se dobro pripravijo. 

 

 

Zanimalo me je tudi, kje danes starši iščejo informacije o vzgoji svojega otroka in kako 

je bilo včasih.  

Tabela 1: Iskanje informacij o vzgoji otroka 1 

 

 

Večina staršev v starostni skupini od 30 do 40 let (Tabela 1) je odgovorila, da 

informacije o vzgoji otroka iščejo v knjigah in revijah (42,4 %), izenačena sta 
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odgovora na internetu in nasveti staršev, babic (27,3 %). Ena mama (3 %) pa je 

obkrožila »drugo«, ni pa navedla kje išče informacije za vzgojo otroka. 

 

Tabela 2: Iskanje informacij o vzgoji otroka 2 

 

 

Skupina staršev starih od 40 do 60 let (Tabela 2) je odgovorila, da so informacije o 

vzgoji otroka iskali v nasvetih staršev, babic (80 %) in v revijah, knjigah (20 %). 

 

 

Tabela 3: Iskanje informacij o vzgoji otroka 3 

 

 

Starši nad 60 let (Tabela 3) so informacije o vzgoji otroka dobili le iz nasvetov staršev, 

babic (85,7 %). Kot »drugo« (14,3 %) so napisali, da informacij o vzgoji otroka sploh 

niso iskali. 
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Zaključim lahko, da se starši danes veliko bolj zanimajo za vzgojo svojih otrok kot je 

bilo to včasih. Vzgoja je zaradi sprememb v družbi podvržena k konstantnemu 

spreminjanju. Starši so danes postali odgovorni za celoto otrokovega razvoja – z vseh 

strani so »bombardirani« z raznimi strokovnimi nasveti za vzgojo otrok, prehrano, 

higieno itd. Želijo si uspešno vzgojiti svoje otroke in poskrbeti za njihov optimalen 

razvoj, zato nasvete za vzgojo iščejo v knjigah, revijah, na spletnih straneh … Danes je 

na voljo veliko literature in priročnikov za vzgojo otrok, kar pa starše velikokrat 

zmede in imajo zato nerealna pričakovanja do otrok.  

 

 

Hipoteza 2: »Starša si danes bolj enakopravno razdelita delo, pri vzgoji 

sodelujeta oba.« 

 

Tabela 4: Delitev gospodinjskih opravil med partnerjema 1 

 

 

Mame, stare od 30 do 40 let so odgovorile, da večinoma one perejo perilo in likajo  

(90 %), kuhajo in pripravljajo obroke (60 %), čistijo stanovanje (55 %), skrbijo za 

vsakodnevne nakupe (50 %) in pomivajo posodo (65 %). Skrb za denarne zadeve v 

družini (varčevanje, plačevanje položnic) si v 80 % enakopravno delijo. Za manjša 

popravila v stanovanju in zunaj so vse mame (100 %) odgovorile, da so odgovorni 

očetje. Nego in vzgojo otrok si v večini družin enakopravno delijo (65 %). Če 

pogledamo celoto, ugotovimo, da večino (45,6 %) gospodinjskih opravil opravi 

ženska, 17,5 % gospodinjskih opravil naredi moški, 36,9 % gospodinjskih opravil pa 

si enakopravno razdelita. 

skupaj

F F% F F% F F% F (F%)

0 0 18 90 2 10 20 (100)

2 10 12 60 6 30 20 (100)

0 0 11 55 9 45 20 (100)

3 15 10 50 7 35 20 (100)

1 5 13 65 6 30 20 (100)

2 10 2 10 16 80 20 (100)

20 100 0 0 0 0 20 (100)

0 0 7 35 13 65 20 (100)

28 73 59 160

17,5 45,6 36,9 100%

enakopravna delitevvečinoma ženske
Delitev gospodinjskih opravil med partnerjema 1

Skupno število:

Odstotek:

Manjša popravila v stanovanju in zunaj

Nega in vzgoja otrok

Čiščenje stanovanja

Kuhanje in pripravljanje obrokov

Pranje perila, likanje

večinoma moški

Skrb za denarne zadeve v družini (varčevanje, plačevanje položnic)

Pomivanje posode

Vsakodnevni nakupi
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Tabela 5: Delitev gospodinjskih opravil med partnerjema 2 

 

 

 

Mame, stare od 40 do 60 let so odgovorile, da večinoma one perejo perilo in likajo 

(100 %), kuhajo in pripravljajo obroke (76,5 %), čistijo stanovanje (100 %), skrbijo za 

vsakodnevne nakupe (70,6 %) in pomivajo posodo (58,8 %). Skrb za denarne zadeve 

v družini (varčevanje, plačevanje položnic) si v 58,8 % enakopravno delijo. Tudi 

manjša popravila v stanovanju in zunaj si enakopravno delijo (64,7 %). Nego in 

vzgojo otrok si v večini družin enakopravno delijo (82,4 %). Če pogledamo celoto, 

ugotovimo, da večino (58,1 %) gospodinjskih opravil opravi ženska, 4,4 % 

gospodinjskih opravil naredi moški, 37,5 % gospodinjskih opravil pa si enakopravno 

razdelita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupaj

F F% F F% F F% F (F%)

0 0 17 100 0 0 17 (100)

0 0 13 76,5 4 23,5 17 (100)

0 0 17 100 0 0 17 (100)

0 0 12 70,6 5 29,4 17 (100)

0 0 10 58,8 7 41,2 17 (100)

0 0 7 41,2 10 58,8 17 (100)

6 35,3 0 0 11 64,7 17 (100)

0 0 3 17,6 14 82,4 17 (100)

6 79 51 136

4,4 58,1 37,5 100%

Delitev gospodinjskih opravil med partnerjema 2
večinoma moški večinoma ženske enakopravna delitev

Pranje perila, likanje

Manjša popravila v stanovanju in zunaj

Nega in vzgoja otrok

Skupno število:

Odstotek:

Kuhanje in pripravljanje obrokov

Čiščenje stanovanja

Vsakodnevni nakupi

Pomivanje posode

Skrb za denarne zadeve v družini (varčevanje, plačevanje položnic)
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Tabela 6: Delitev gospodinjskih opravil med partnerjema 3 

 

 

Mame, stare nad 60 let so odgovorile, da večinoma one perejo perilo in likajo (100 %), 

kuhajo in pripravljajo obroke (100 %), čistijo stanovanje (100 %), skrbijo za 

vsakodnevne nakupe (64,3 %) in pomivajo posodo (78,6 %). Skrb za denarne zadeve 

v družini (varčevanje, plačevanje položnic) si v 64,3 % enakopravno delijo. Za manjša 

popravila v stanovanju in zunaj so odgovorni moški (85,7 %). Za nego in vzgojo otrok 

je večinoma odgovorna mama (85,7 %). Če pogledamo celoto, ugotovimo, da večino 

(74 %) gospodinjskih opravil opravi ženska, 15,2 % gospodinjskih opravil naredi 

moški, 18,8 % gospodinjskih opravil pa si enakopravno razdelita. 

 

Iz vseh treh tabel različnih generacij ljudi je razvidno, da si partnerja danes bolj 

enakopravno razdelita gospodinjska opravila. Večina gospodinjskih opravil je še 

vedno v domeni ženske. Pri kuhanju in pripravljanju obrokov je iz 100 % 

obremenjenosti žensk med odgovori staršev nad 60 let, odstotek do danes padel na 

60 %. Kuhanje je še vedno večinoma v domeni žensk, pomagajo pa jim tudi moški, kar 

je bilo v preteklosti bolj redko. Res je, da so ženske še vedno bolj obremenjene kot 

moški. Prispevek moškega se kaže bolj kot »pomoč« ženi pri opravilih. Ženska je še 

vedno zadolžena za kuhanje, pranje perila, čiščenje … Moški so zadolženi predvsem za 

manjša popravila zunaj in v stanovanju, kjer je njihov prispevek kar 100 %.  

 

Največja sprememba pri moških se kaže pri negi in vzgoji otrok, kjer očetje danes bolj 

aktivno sodelujejo kot je bilo to nekoč (Tabela 6 prikazuje, da je okrog leta 1950 kar 

85,7 % žensk skrbelo za vzgojo in nego otrok, očetje so le redko skrbeli za to; iz 

skupaj

F F% F F% F F% F (F%)

0 0 14 100 0 0 14 (100)

0 0 14 100 0 0 14 (100)

0 0 14 100 0 0 14 (100)

0 0 9 64,3 5 35,7 14 (100)

0 0 11 78,6 3 21,4 14 (100)

5 35,7 0 0 9 64,3 14 (100)

12 85,7 0 0 2 14,3 14 (100)

0 0 12 85,7 2 14,3 14 (100)

17 74 21 112

15,2 66 18,8 100%

Delitev gospodinjskih opravil med partnerjema 3

Čiščenje stanovanja

Vsakodnevni nakupi

Pomivanje posode

Skrb za denarne zadeve v družini (varčevanje, plačevanje položnic)

Manjša popravila v stanovanju in zunaj

večinoma moški večinoma ženske enakopravna delitev

Pranje perila, likanje

Kuhanje in pripravljanje obrokov

Nega in vzgoja otrok

Skupno število:

Odstotek:
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Tabele 5 je razvidno, da se je okrog leta 1970 odstotek zmanjšal na 17,6 %, večina 

staršev je odgovorila, da si skrb za otroke enakopravno razdelita – 82,4 %; Tabela 4 

pa kaže, da je okrog leta 2000 35 % žensk bilo zadolženih za nego in vzgojo otrok, 65 

% staršev pa je odgovorilo, da si to enakopravno razdelita). Največja izenačenost pri 

delitvi dela je vidna v skrbi za denarne zadeve, saj so ženske danes ekonomsko 

neodvisne in niso samo moški tisti, ki bi služili denar. 

 

Moja hipoteza je torej potrjena: Starša si danes bolj enakopravno razdelita delo, pri 

vzgoji sodelujeta oba. Prispevek očeta k negi in vzgoji otroka je bolj aktiven, čeprav je 

še vedno mama tista, ki je glavna pri tej nalogi, očetje pa priskočijo na pomoč, kar je 

velik korak naprej v primerjavi s preteklostjo. 
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Hipoteza 3: »Danes prevladuje permisivna vzgoja, kjer starši postavijo premalo 

mej otroku, kar vodi v razvajenost otrok.« 

Slika 10: Prevladujoča vzgoja 1 

 

 

Večina mater, starih od 30 do 40 let, je odgovorila, da je za tradicionalno vzgojo otrok 

(65 %). Sledi odgovor, da je vzgoja odvisna od posameznega otroka (25 %). 10 % 

staršev pa je za permisivno vzgojo. 

 

 

Slika 11: Prevladujoča vzgoja 2 

 

 

Večina mater, starih od 40 do 60 let, je odgovorila, da je za tradicionalno vzgojo otrok 

(94,1 %). Sledi odgovor, da je vzgoja odvisna od posameznega otroka (5,9 %). 
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Slika 12: Prevladujoča vzgoja 3 

 

 

Večina mater, starih nad 60 let, je odgovorila, da je za tradicionalno vzgojo otrok  

(85,7 %). Sledi odgovor, da je vzgoja odvisna od posameznega otroka (14,3 %). 

 

 

Vse tri generacije staršev so večinoma odgovorile, da so za tradicionalno vzgojo otrok, 

z omejitvami in jasnimi mejami. Iz teh odgovorov žal ne morem ugotoviti kakšno 

vzgojo dejansko uporabljajo. Lahko pa ugotovim, da je večini staršev ta vzgoja najbolj 

blizu in se z njo najbolj strinjajo.  

 

 

Z odprtim vprašanjem, kjer sem preverjala mnenje staršev o vzgoji nekoč in danes, 

sem dobila zanimive odgovore.  

 

Mame iz 3. skupine (nad 60 let) so odgovorile: 

- »Včasih so bili drugačni časi, ni bilo računalnikov, mobitelov, televizije.« 

- »Včasih smo si sami delali igrače, nismo imeli toliko materialnih stvari na 

razpolago kot danes.« 

- »Bila je bolj trda vzgoja kot danes. Vedelo se je, da je otrok le otrok, starš je 

tisti, ki je glavni.« 

- »Otroci smo včasih več delali, kot današnji otroci.« 

- »Morali smo spoštovati starejše, ubogati starše, ob obiskih smo morali biti 

tiho. Danes je vzgoja bolj svobodna, ne več tako stroga.« 

- »Bila je vojaška vzgoja. Otrok je bilo 6, red je bil, ampak poštena vzgoja.« 
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- »Danes je na razpolago vse, pa ne znajo ceniti, včasih je bilo manj, pa tisto bolj 

spoštovano.« 

- »Pri nas je bila stroga in nepopustljiva vzgoja.« 

 

Mame iz 2. skupine (stare od 40 do 60 let) so odgovorile: 

- »Današnja vzgoja je manj stroga.« 

- »Otroci imajo več igrač in drugih stvari.« 

- »Danes otrokovo mnenje veliko šteje.« 

- »Danes je večje popuščanje otrokom.« 

- »Več poudarka je na izobraževanju, včasih ni bilo tako.« 

- »Današnja vzgoja je bolj sproščena, vse poteka skozi igro, kar je dobro.« 

- »Otroci so preveč razvajeni, starši preveč dopuščajo, ni nobenih meja.« 

- »Današnji otroci se ne znajo igrati, ker večino časa preživijo pred 

računalnikom.« 

- »V mojem otroštvo smo otroci morali veliko delati, svobode in igre je bilo bolj 

malo. Vse je bilo bolj strogo.« 

 

Mame iz 1. skupine (stare od 30 do 40 let) so odgovorile: 

- »Včasih ni bilo računalnikov, več je bilo gibanja v naravi.« 

- »Otroci smo včasih bolj upoštevali starše, spoštovali smo jih.« 

- »Včasih smo bili otroci bolj samostojni.« 

- »Danes smo do svojih otrok preveč zaščitniški.« 

- »Starši so zaradi hitrega tempa in naglice bolj odsotni kot včasih.« 

- »Otroci imajo danes preveč materialnih dobrin. Živijo v pomanjkanju zaradi 

preobilja.« 

- »Današnja vzgoja je precej manj stroga.« 

- »Vzgoja v preteklosti je bila bolj učinkovita, ker se je vedelo, kdo je avtoriteta.« 

- »Danes lahko kot starš nudim več udobja in luksuza, kot je bilo nudeno meni.« 

- »Mi smo imeli več omejitev, zdaj so otroci bolj svobodni.« 

 

 

Hipotezo, kjer menim, da danes prevladuje permisivna vzgoja, kjer starši postavijo 

premalo mej otroku, kar vodi v razvajenost otrok, posledica tega pa je, da otroci v 
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družbi ne funkcionirajo, lahko delno potrdim na osnovi mnenja staršev o vzgoji 

danes. Pojavi se razkorak v mnenju staršev, kjer večina staršev odgovori da 

uporabljajo tradicionalno vzgojo in dejanskim stanjem, kjer starši povedo, da je 

vzgoja danes preveč popustljiva. Vzrok je po mojem mnenju v tem, da se starši 

zavedajo, kakšna vzgoja naj bi bila najbolj prava, še vedno pa včasih posegajo po 

permisivnem stilu vzgoje in otrokom preveč popuščajo, v želji, da bi bil otrok srečen 

in zadovoljen, kar je tudi cilj vzgoje.  

 

 

Zanimalo me je tudi, koliko časa danes starši dejansko preživijo z otrokom. Zaradi 

hitrega tempa življenja in vedno daljšega delavnika, starši z otrokom preživijo vedno 

manj časa. 45 % staršev je odgovorilo, da s svojim otrokom preživi 5 ur na dan, sledi 

odgovor 4 ure na dan, 25 %.  

 

Tabela 7: Število ur preživetih z otrokom na dan 
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Hipoteza 4: »Otroci so danes manj samostojni, kot so bili v preteklosti.« 

 

Tabela 8: Samostojnost otrok (5-6 let) 

 

 

Podatke za tabelo sem dobila iz knjige Otrokov svet, avtorjev Papalia, Olds in 

Feldman. Vsa ta opravila, omenjena v tabeli, naj bi bil otrok star 5-6 let sposoben 

opraviti sam. 

 

Presenetil me je odgovor, da si 35 % otrok ni sposobnih samostojno pripraviti manjši 

obrok hrane (npr. namazati namaz na kruh itd.). Govorila sem s prijateljico, ki ima 8 

let starega sina in si ga ne upa pustiti samega doma za kakšno uro ali dve, ker da bo 

kakšno ušpičil in si ne zna nič sam pripraviti. Spomnim se, da je mene kot otroka 

velikokrat čuvala starejša sestra. Danes pa je za vse potrebna varuška oziroma za to 

usposobljena oseba. Otroci tako ne morejo razviti občutka odgovornosti, saj jih starši 

zavijajo v vato, v želji, da bi svojim otrokom dali le najboljše. 90 % otrok si ne zna 

zavezati vezalk, kar me ni toliko presenetilo, saj starši otrokom danes kupujejo čevlje 

z zapenjanjem na ježka, ker se vedno mudi in ni časa za zavezovanje vezalk. Lahko 

potrdim hipotezo, da so otroci danes nekoliko manj samostojni kot v preteklosti. 

 

 

 

 

DA NE Skupaj

F (F%) F (F%) F (F%)

20 (100) 0 (0) 20 (100)

13 (65) 7 (35) 20 (100)

13 (65) 7 (35) 20 (100)

2 (10) 18 (90) 20 (100)

20 (100) 0 (0) 20 (100)

19 (95) 1 (5) 20 (100)

19 (95) 1 (5) 20 (100)

18 (90) 2 (10) 20 (100)

124 36 160

77,5 22,5 100

Samostojnost otrok (5-6 let)

Otrok se samostojno obleče.

Otrok si samostojno pripravi torbo za v vrtec.

Otrok zna mirno sedeti in zdržati nekaj časa brez neposrednega nadzora.

Skupno število:

Odstotek:

Otrok si sam pripravi manjši obrok hrane (npr. sendvič, namaže kruh…).

Otrok si samostojno zaveže vezalke.

Otrok pospravi svoja oblačila in igrače.

Otrok si sam umije zobe, roke, obraz.

Otrok si sam obriše nos.
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Raziskala sem tudi, o čem lahko otrok danes odloča in o čem je lahko včasih.  

 

Tabela 9: Odločitve otrok 1 

 

 

Mame iz skupine 1 (stare od 30 do 40 let) so večinoma odgovorile, da se otrok ne 

more sam odločati koliko časa bo za računalnikom ali pred televizijo (90 %). Večina 

otrok (95 %) se lahko sama odloča, s katerimi igračami se bodo igrali. Vsi otroci 

anketirancev (100 %) imajo možnost, da odklonijo kakšno hrano. 100 % staršev trdi, 

da se otrok ne more sam odločati kdaj bo šel spat. 

 

 

Tabela 10: Odločitve otrok 2 

 

 

Mame iz skupine 2 (stare od 40 do 60 let) so večinoma odgovorile, da se otrok ne 

more sam odločati koliko časa bo za računalnikom ali pred televizijo (94,1 %). Večina 

otrok (76,5 %) se lahko sama odloča, s katerimi igračami se bodo igrali. 94,1 % otrok 

ima možnost, da odklonijo kakšno hrano. 100 % staršev trdi, da se otrok ne more sam 

odločati kdaj bo šel spat. 

 

DA NE Skupaj

F (F%) F (F%) F (F%)

2 (10) 18 (90) 20 (100)

19 (95) 1 (5) 20 (100)

20 (100) 0 (0) 20 (100)

0 (0) 20 (100) 20 (100)

41 39 80

51,3 48,7 100

Odločitve otrok 1

Otrok se lahko sam odloča koliko časa bo za računalnikom ali pred televizijo.

Otrok sam odloča s katerimi igračami se bo igral.

Otrok ima možnost, da odkloni kakšno hrano.

Otrok se sam odloča kdaj bo šel spat.

Skupno število:

Odstotek:

DA NE Skupaj

F (F%) F (F%) F (F%)

1 (5,9) 16 (94,1) 17 (100)

13 (76,5) 4 (23,5) 17 (100)

16 (94,1) 1 (5,9) 17 (100)

0 (0) 17 (100) 17 (100)

30 38 68

44,1 55,9 100

Otrok sam odloča s katerimi igračami se bo igral.

Otrok ima možnost, da odkloni kakšno hrano.

Otrok se sam odloča kdaj bo šel spat.

Skupno število:

Odstotek:

Odločitve otrok 2

Otrok se lahko sam odloča koliko časa bo za računalnikom ali pred televizijo.



56 
 

Tabela 11: Odločitve otrok 3 

 

 

Mame iz skupine 3 (stare nad 60 let) so večinoma odgovorile, da se otrok ne more 

sam odločati koliko časa bo za računalnikom ali pred televizijo (92,9 %). Večina otrok 

(85,7 %) se lahko sama odloča, s katerimi igračami se bodo igrali. Vsi otroci 

anketirancev (100 %) imajo možnost, da odklonijo kakšno hrano. 100 % staršev trdi, 

da se otrok ne more sam odločati kdaj bo šel spat. 

 

 

O odločitvah, ki jih otroci lahko sprejmejo ni statistično pomembnih razlik med tremi 

generacijami anketirancev. Iz tabel je razvidno, da starši otrokom ne dopuščajo, da bi 

odločali o stvareh, za katere smo odgovorni odrasli (kdaj bo šel otrok spat, koliko časa 

bo gledal TV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA NE Skupaj

F (F%) F (F%) F (F%)

1 (17,1) 13 (92,9) 14 (100)

12 (85,7) 2 (14,3) 14 (100)

14 (100) 0 (0) 14 (100)

 0 (0) 14 (100) 14 (100)

27 29 56

48,2 51,8 100

Skupno število:

Odstotek:

Odločitve otrok 3

Otrok se lahko sam odloča koliko časa bo za računalnikom ali pred televizijo.

Otrok sam odloča s katerimi igračami se bo igral.

Otrok ima možnost, da odkloni kakšno hrano.

Otrok se sam odloča kdaj bo šel spat.
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Hipoteza 5: »Otroci pomagajo pri manjših gospodinjskih opravilih, vendar v 

manjši meri kot v preteklosti.« 

 

Slika 13: Vključenost otrok v gospodinjska opravila 1 

 

 

Slika 14: Vključenost otrok v gospodinjska opravila 2 

 

 

Slika 15: Vključenost otrok v gospodinjska opravila 3 
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Glede vključenosti otrok v gospodinjska opravila ni posebnih razlik med različnimi 

generacijami anketirancev. Večina jih je odgovorila, da se jim zdi pomembno, da 

otroci sodelujejo pri gospodinjskih opravilih. V 3. skupini (nad 60 let) so vse mame 

(100 %) odgovorile, da so svoje otroke vključile v pomoč pri gospodinjskih opravilih 

(Slika 15). V skupini 2, kjer so odgovarjale mame stare od 40 do 60 let je 82 % otrok 

pomagalo pri gospodinjskih opravilih. V 1. skupini, kjer so odgovarjale mame stare od 

30 do 40 let je 70 % otrok vključenih v gospodinjska opravila, 30 % mater pa je 

odgovorilo, da naj bi bilo otroštvo čas brezskrbnosti in igre, zato ga s tem ne 

obremenjujejo. Iz anket, ki so jih reševali sodobni starši, je razvidno, da so otroci malo 

manj vključeni v pomoč pri gospodinjskih opravilih. Sklepam, da je temu tako zaradi 

hitrega tempa življenja in naglice, ki smo je danes deležni vsi. Če hočeš otroka 

vključiti v domača opravila, si je treba vzeti čas in mu pokazati kako kaj narediti, lažje 

in hitreje je, če vse naredimo sami.  

 

O vlogi otroka v družini se pojavljajo dileme. Nekaterim se zdi zdravo in pomembno, 

da otroci opravljajo določen del gospodinjskih obveznosti, drugi pa opozarjajo na to, 

da so za otroke vrtec in šola prav tako delo, zato naj bi bila družina svoboden kraj, 

namenjen igri in sprostitvi. Nekateri starši so prepričani, da je nevključevanje otrok v 

gospodinjska opravila dokaz njihove ljubezni, vendar temu ni tako. Otrok se mora 

naučiti, da družinska skupnost zahteva tudi njihov aktivni prispevek. Družina je 

prostor, kjer si otroci pridobijo socialne, družbene kompetence, ki obsegajo precej več 

kot le pospravljanje ali pomivanje posode. V družini otroci spoznavajo svoje meje in 

se naučijo spoštovati meje drugih. Spoznati morajo, kako pomembno je sodelovanje in 

obzirnost do drugih. (Juul, 2009, str. 115)  

 

Hipotezo, da otroci danes pomagajo pri manjših gospodinjskih opravilih, vendar v 

manjši meri kot v preteklosti, potrjujem. 
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Hipoteza 6: »Kazen danes ni več fizična, ampak bolj psihična.« 

 

Matere iz 3. skupine (nad 60 let) so navedle naslednje kazni: 

- Hišni pripor (3 odgovori – 21,4 %) 

- Udarec po riti (12 odgovorov – 85,7 %) 

- »Navitje« ušes (5 odgovorov – 35,7 %) 

 

Slika 16: Kaznovanje otrok v skupini 3 

 

 

 

Matere iz 2. skupine (40-60 let) so otroke kaznovale: 

- Odvzem telefona (4 odgovori – 23,5 %) 

- Odhod v svojo sobo, kjer ni TV in računalnika (13 odgovorov – 76,5 %) 

- Udarec po riti (1 odgovor – 5,9 %) 

 

Slika 17: Kaznovanje otrok v skupini 2 
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Matere iz 1. skupine (30-40 let) so navedle: 

- Odvzem igrače (13 odgovorov – 65 %) 

- Odvzem računalnika (8 odgovorov – 40 %) 

- Kaznovanja ni (7 odgovorov – 35 %) 

 

Slika 18: Kaznovanje otrok v skupini 1 

 

 

 

Potrjujem hipotezo, da kazen danes ni več fizična, ampak bolj psihična. Zanimivo je 

bilo, ko sem spraševala mame nad 60 let, če so kdaj kaznovale svoje otroke in so 

nekatere rekle da ne, ko sem jih vprašala, če jih niso nikoli za ušesa ali po riti pa so 

rekle da to pa ja. Torej se jim je to zdelo čisto samoumevno, tega sploh niso dojemali 

kot kaznovanje. Danes pa je to že skoraj nesprejemljivo oziroma le redki starši fizično 

kaznujejo otroke.  
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ZAKLJUČEK 

 

 

Tradicionalna vzgoja je temeljila na brezpogojni disciplini otrok. Otrokom se ni 

pokazalo ljubezni, ampak se je od njih zahtevalo, da ubogajo in poslušajo. Rezultat 

take vzgoje so bili produktivni ljudje, ki so se slabo počutili. 

 

Danes je bolj razširjena permisivna oziroma popustljiva vzgoja, čeprav iz anket nisem 

dobila neposrednih odgovorov, ki bi to pokazali. Starši so večinoma odgovorili, da 

uporabljajo tradicionalno vzgojo, ko sem jih vprašala o mnenju o današnji vzgoji, pa je 

večina staršev menila, da je vzgoja danes preveč popustljiva, torej permisivna. Starši 

so bolj pozorni na potrebe in želje otrok. Vendar v želji, da bi otrokom nudili vse in da 

bi jim bilo kar se da lepo, lahko kaj hitro v vsem ustrežejo svojemu otroku in ga 

nevede obvarujejo vsakega napora, ko stvari naredijo namesto njega. Starši, ki delajo 

namesto otroka, mu ne omogočajo odraščanja, ampak mu kradejo priložnost, da bi se 

otrok naučil skrbeti sam zase. Novodobni model vzgoje je prinesel razvajene in 

preveč zaščitene otroke.  

 

Otrok je danes postal projekt staršev. Nanj se dobro pripravijo, na voljo imajo 

ogromno literature in nasvetov, kako vzgajati otroka. Večina parov se za otroke odloči 

šele ko so finančno dovolj stabilni in pripravljeni, da lahko otroku nudijo vse 

potrebno. Starši se trudijo, da bi vzgojili »idealnega« otroka, brez hib in 

pomanjkljivosti. Starši se bojijo že, če otrok ne dosega določenih stopenj razvoja, ki 

naj bi bile značilne za določeno starost (npr. če bolj pozno shodi kot je zapisano v neki 

razpredelnici). Starši pazijo na vsak otrokov korak, ga nadzorujejo, da se ne 

poškoduje, ne pade, se ne opraska … Vendar s pretirano skrbjo in nadzorom lahko 

otroka osiromašijo za izkušnje, ki so nujno potrebne za razvoj v uspešno, odraslo in 

odgovorno osebo. Otroku je treba pustiti, da se uči na poskusih in napakah, treba mu 

je dati možnost, da doživi uspeh in  neuspeh. 

 

Položaj otroka v družini se je torej občutno spremenil. Otroci imajo več možnosti 

izraziti svoje mnenje in odločati o stvareh, ki se tičejo tudi njih samih. Treba pa je 

paziti, da otrok ne odloča tudi o stvareh, za katere smo odgovorni in kompetentni 



62 
 

odrasli – npr. kdaj je treba v posteljo, katera hrana je zdrava, koliko časa bo otrok 

gledal televizijo itd. Odrasli smo še vedno tisti, ki vemo kaj je za otroka dobro. 

 

Naj zaključim z mislijo iz knjige Psihologija družine: »Kar je staršem v preteklosti 

manjkalo, ni ljubezen: manjkala jim je čustvena zrelost, ki je potrebna, da bi otroka 

priznali kot avtonomno, samosvojo osebnost!« (Čačinovič, 1998 po de Mause, L., 

1976) 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 1 
 

1. Starost in spol: _______________ 

 

2. Število otrok: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 ali več 

 

3. Starost otrok: _______________________________________ 

 

4. Kdo opravlja našteta opravila v družini? S križcem označite ustrezen 

odgovor. 

 

 Večinoma 

moški 

Večinoma 

ženska 

Enakopravna 

delitev 

Pranje perila, likanje 
   

Kuhanje in pripravljanje obrokov 
   

Čiščenje stanovanja 
   

Vsakodnevni nakupi 
   

Pomivanje posode 
   

Skrb za denarne zadeve v družini 

(varčevanje, plačevanje položnic …) 

   

 

Manjša popravila v stanovanju in zunaj 
   

Nega in vzgoja otrok 
   

 

5. Ali svoje otroke vključujete v domača opravila?  

a) Da, otrok se mora naučiti, da družinska skupnost zahteva tudi njegov aktivni 

prispevek. Otrok se mora počutiti kot del skupnosti.  

b) Ne, otroštvo je čas igre in brezskrbnosti, zato ga s tem ne obremenjujemo. 
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6. S križcem označite, če trditev velja za vašega otroka (starost 5-6 let):  

 

 Da Ne 

Otrok se samostojno obleče. 
  

Otrok si samostojno pripravi torbo za v vrtec. 
  

Otrok si sam pripravi manjši obrok hrane (npr. sendvič, namaže kruh 

…). 

  

Otrok si samostojno zaveže vezalke. 
  

Otrok pospravi svoja oblačila in igrače. 
  

Otrok si sam umije zobe, roke, obraz. 
  

Otrok si sam obriše nos. 
  

Otrok zna mirno sedeti in zdržati nekaj časa brez neposrednega 

nadzora. 

  

Otrok se lahko sam odloča koliko časa bo za računalnikom ali pred 

televizijo. 

  

Otrok sam odloča s katerimi igračami se bo igral. 
  

Otrok ima možnost, da odkloni kakšno hrano. 
  

Otrok se sam odloča, kdaj bo šel spat. 
  

 

7.  Izberite odgovor, ki najbolje opiše vašo vzgojo otrok: 

a) Sem za permisivno vzgojo otrok, otrokom je treba nuditi in pustiti čim več. 

b) Sem za tradicionalno vzgojo otrok, z omejitvami in jasnimi mejami. 

c) Vzgoja je odvisna od posameznega otroka.  
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8. Kje iščete informacije o vzgoji oz. se izobražujete za vzgojo svojega 

otroka? Obkrožite eno ali več.  

a) Na internetu 

b) V knjigah, revijah … 

c) Nasveti staršev, babic … 

d) Drugo: __________________________ 

 

 

9. Koliko časa dnevno preživite s svojim otrokom skupaj kot družina? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kaj takrat počnete? 

a) Gledamo televizijo 

b) Gibanje v naravi 

c) Beremo knjige 

d) Drugo: __________________________ 

 

 

10. Ali je bila odločitev za otroka premišljena? Kdaj ste se odločili za otroka 

in zakaj ravno takrat? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Kako bi primerjali svoje otroštvo in otroštvo svojega otroka? V čem so 

razlike, podobnosti? Kakšna se vam zdi današnja vzgoja v primerjavi s tisto 

v preteklosti? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 



72 
 

12. Ali svojega otroka kdaj kaznujete za neprimerno vedenje? V kakšnem 

primeru in kakšna je kazen? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 2 
 

1. Starost in spol: _______________  

 

2. Število otrok: 

d) 1 

e) 2 

f) 3 ali več 

 

3. Starost otrok: _______________________________________ 

 

4. Kdo je v času, ko so bili otroci majhni, opravljal našteta opravila v družini? S 

križcem označite ustrezen odgovor. 

 

 Večinoma 

moški 

Večinoma 

ženska 

Enakopravna 

delitev 

Pranje perila, likanje 
   

Kuhanje in pripravljanje obrokov 
   

Čiščenje stanovanja 
   

Vsakodnevni nakupi 
   

Pomivanje posode 
   

Skrb za denarne zadeve v družini 

(varčevanje, plačevanje položnic …) 

   

 

Manjša popravila v stanovanju in zunaj 
   

Nega in vzgoja otrok 
   

 

 

5. Ali ste svoje otroke vključevali v domača opravila?  

c) Da, otrok se mora naučiti, da družinska skupnost zahteva tudi njegov aktivni 

prispevek. Otrok se mora počutiti kot del skupnosti.  

d) Ne, otroštvo je čas igre in brezskrbnosti, zato ga s tem ne obremenjujemo. 
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6. S križcem označite, če je trditev veljala za vašega otroka: 

 

 Da Ne 

Otrok se je lahko sam odločal koliko časa bo za računalnikom ali 

pred televizijo. 

  

Otrok se je lahko sam odločal s katerimi igračami se bo igral. 
  

Otrok je imel možnost, da odkloni kakšno hrano. 
  

Otrok se je lahko sam odločal, kdaj bo šel spat. 
  

 

7.  Izberite odgovor, ki najbolje opiše vašo vzgojo otrok: 

a) Sem za permisivno vzgojo otrok, otrokom je treba nuditi in pustiti čim več. 

b) Sem za tradicionalno vzgojo otrok, z omejitvami in jasnimi mejami. 

c) Vzgoja je odvisna od posameznega otroka.  

 

8. Kje ste iskali informacije o vzgoji svojih otrok? Obkrožite eno ali več.  

a) Na internetu 

b) V knjigah, revijah … 

c) Nasveti staršev, babic … 

d) Drugo: __________________________ 

 

 

9.  Ali je bila odločitev za otroka premišljena? Kdaj ste se odločili za otroka in 

zakaj ravno takrat? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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10.  Kako bi primerjali svoje otroštvo in otroštvo svojega otroka? V čem so 

razlike, podobnosti? Kakšna se vam zdi današnja vzgoja v primerjavi s tisto v 

preteklosti? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

11.  Ali ste svojega otroka kdaj kaznovali za neprimerno vedenje? V kakšnem 

primeru in kakšna je  bila kazen? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 3 
 

1. Starost in spol: ______________________ 

 

2. Število otrok: 

g) 1 

h) 2 

i) 3 ali več 

 

3. Starost otrok: _______________________________________ 

 

4. Kdo je v času, ko so bili otroci majhni, opravljal našteta opravila v družini? S 

križcem označite ustrezen odgovor. 

 
Večinoma 

moški 

Večinoma 

ženska 

Enakopravna 

delitev 

Pranje perila, likanje 
   

Kuhanje in pripravljanje obrokov 
   

Čiščenje stanovanja 
   

Vsakodnevni nakupi 
   

Pomivanje posode 
   

Skrb za denarne zadeve v družini 

(varčevanje, plačevanje položnic …) 

   

 

Manjša popravila v stanovanju in zunaj 
   

Nega in vzgoja otrok 
   

 

 

5.  Ali ste svoje otroke vključevali v domača opravila?  

a) Da, otrok se mora naučiti, da družinska skupnost zahteva tudi njegov aktivni 

prispevek. Otrok se mora počutiti kot del skupnosti. 

b) Ne, otroštvo je čas igre in brezskrbnosti, zato ga s tem nismo obremenjevali. 

 

 



77 
 

6. S križcem označite, če je trditev veljala za vašega otroka: 

 

 Da Ne 

Otrok se je lahko sam odločal koliko časa bo pred televizijo.  
  

Otrok je lahko sam odločal s katerimi igračami se bo igral oziroma 

kaj se bo igral.  

  

Otrok je imel možnost, da odkloni kakšno hrano. 
  

Otrok se je lahko sam odločil, kdaj bo šel spat. 
  

 

 

7. Izberite odgovor, ki najbolje opiše vašo vzgojo otrok: 

a) Sem za permisivno vzgojo otrok, otrokom je treba nuditi in pustiti čim več. 

b) Sem za tradicionalno vzgojo otrok, z omejitvami in jasnimi mejami. 

c) Vzgoja je odvisna od posameznega otroka. 

 

 

8. Kje ste iskali informacije o vzgoji svojega otroka? 

a) V knjigah, revijah … 

b) Nasveti staršev, babic … 

c) Drugo: __________________________ 

 

 

9.  Ali je bila odločitev za otroka premišljena? Kdaj ste se odločili za otroka in 

zakaj ravno takrat? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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10. Kako bi primerjali svoje otroštvo in otroštvo svojega otroka? V čem so 

razlike, kaj menite o vzgoji danes?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Ali ste svojega otroka kdaj kaznovali, v kakšnem primeru in kakšna je bila 

kazen? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 


