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POVZETEK
V teoretičnem delu diplomskega dela so podrobneje predstavljeni načini discipliniranja otrok ter
vplivi načinov discipliniranja na različna področja otrokovega razvoja. Predstavljeno je
postavljanje pravil in meja v družini, disciplinski pristopi in načini odzivanja na neprimerno
vedenje otrok. V teoretičnem delu so predstavljene tudi psihološke teorije o disciplini in vedenju
otrok ter psihološke značilnosti otrok v zgodnjem in srednjem otroštvu. V empiričnem delu je
predstavljena raziskava, ki je bila izvedena na vzorcu 266 staršev otrok, starih od tri do enajst
let. Zanimala so me stališča in izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok, raziskovala sem
tako preventivno kot korektivno discipliniranje. Podatke sem zbrala s pomočjo analize odprtih in
zaprtih vprašanj anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali visoko pozitivno, statistično
pomembno korelacijo med stališči staršev do kaznovalnih načinov discipliniranja otrok ter
pogostostjo uporabe teh načinov discipliniranja. Pokazale so se tudi statistično pomembne
razlike v pogostosti uporabe posameznih načinov discipliniranja glede na spol in starost otroka
ter glede na spol in izobrazbo staršev. S pomočjo analize odgovorov iz anketnega vprašalnika
sem ugotovila, da je najpogostejši način discipliniranja otroka pogovor. Prav tako sem s pomočjo
analize odgovorov ugotovila, da starši otroka najpogosteje nagradijo ob upoštevanju
postavljenih pravil in meja, ob opravljenem delu ter ob različnih otrokovih dosežkih. Starši
otroka najpogosteje kaznujejo ob neupoštevanju postavljenih pravil in meja, ob neprimernem
vedenju in ob otrokovih napadih trme. Najpogostejša sredstva nagrajevanja, ki jih starši
uporabljajo so sladkarije, pohvale in nakupi igrač, najpogostejša sredstva kaznovanja pa
prepoved gledanja televizije, prepoved uporabe računalnika in osamitev (odmor) v sobi.
Raziskava je pokazala, da pravila in meje v družini najpogosteje postavita oba starša skupaj, ter
da se večina staršev pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja ocenjuje kot dosledne.
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ABSTRACT
This thesis is divided in two parts, theoretical and empirical. Theoretical part explains in detail,
different methods of disciplining children and ways in which disciplining effects different areas
of child development. Furthermore, ways of setting rules and boundaries in a family
environment are studied, and disciplinary approaches and ways of reacting towards
misbehaving children are examined. Moreover, the theoretical part contains psychological
theories about discipline, child behaviour and psychological characteristics of children in early
and middle childhood. The empirical part describes my research which I carried out on a sample
of 266 parents of children aged three to eleven. I gathered the data with the analysis of open
and closed type surveys. I was interested in parents’ experiences and viewpoints on disciplining
children. I investigated both preventive and corrective disciplining. Results show a high positive,
statistically viable, correlation between the parents’ point of view towards punitive methods of
disciplining children and frequent usage of these types of disciplinary tactics. Statistically
significant deviations appeared in the frequency of use, of some disciplinary tactics depending
on the sex and age of the child, and the sex and education level of the parents. With analysis of
data received from my survey I concluded, that the most common disciplining technique that
parents use is conversation. I also concluded that parents most commonly reward their children
if they follow the established rules and guidelines, if they complete their household chores and
in cases when a child achieves a set goal and/or achievement. The most common means of
rewards, parents use are candy, praise and purchase of toys. On the other hand the most
common means of punishment entail the prohibition of television viewing rights, computer
usage and isolation (»time-out«). My research has shown that, rules and boundaries in a family
environment are usually set by both parents and most of the parents consider themselves
consistent in enforcing the set rules and boundaries.

KEY WORDS: disciplining, children, boundaries, rules, reward, punishment
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I.

UVOD

Pogovor o vzgoji je v vsakdanjem življenju zelo pogost. Prav v vsakdanjem pogovoru pa lahko
vidimo, da ljudje večinoma izenačujejo vzgojo z discipliniranjem, saj se pogosto, ko se
pogovarjajo o pravilni in učinkoviti vzgoji otrok, v bistvu pogovarjajo le o tem, kako jih
disciplinirati. Pojem »vzgoja« pa je veliko širši od pojma »discipliniranje«, saj poleg ukrepov s
katerimi bi želeli otroke podrediti pravilom, redu, zajema tudi osamosvajanje ter oblikovanje
svojih lastnih vrednot in pogleda na svet (Peček Čuk in Lesar, 2009).

Z iskanjem uspešnih načinov discipliniranja otrok v družini se od sredine devetdesetih let
minulega stoletja intenzivno ukvarjajo številni domači in tuji avtorji vzgojnih pr iročnikov za
starše. Po njihovem mnenju so otroci zaradi spremenjenih družbenih in družinskih razmer
ter zaradi učinkov permisivne vzgoje postali bolj (vedenjsko) problematični in težko
obvladljivi (Žorž, 2006). Nešteti priročniki in vzgojna literatura, ki preplavljajo starše in druge
vzgojitelje z različnimi informacijami o tem, kakšna naj bi bila vzgoja, ustvarjajo ideal popolnega
starševstva in vzbujajo v starših dvom o tem, ali sploh zmorejo in znajo samostojno in po lastni
vesti vzgajati svoje otroke. Vedno več je tudi institucij, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki
otrokovega razvoja. Starši pogosto prenašajo te vidike na institucije, sami pa prevzemajo vlogo
prijatelja, svetovalca in tistega, ki daje otroku zatočišče. Velikokrat poskušajo otroka ubraniti
vseh pritiskov in se odpovedati avtoriteti (Pšunder, 2004).

Danes prevladuje stališče, da morajo biti otroci deležni občutljive skrbi odraslih. Korak naprej od
zagovarjanja permisivne vzgoje pa predstavlja, danes prav tako prevladujoče stališče, da je
hkrati potrebno spodbujanje neodvisnosti in postavljanje razumnih omejitev in prepovedi
(Batistič Zorec, 2003). Otroka je treba že zelo zgodaj poučiti o tem, da imajo njegova dejanja
določene posledice. Poleg spodbujanja razmišljanja o vzročno posledičnih zvezah pa je potrebno
otroku pokazati tudi, katero je (družbeno) zaželeno ravnanje (Peček Čuk in Lesar, 2009). Cilj
vzgoje naj bi bil samostojen posameznik, sposoben samokontrole in samodiscipline, to pa po
1

mnenju večine avtorjev (npr. Pšunder, 2004; Milivojević idr., 2007; Peček Čuk in Lesar, 2009;
Bluestein, 1997; Coloroso, 1996) dosežemo le z ljubeznijo in disciplino. Ljubezen brez discipline
ni dovolj ali kot meni Jan Komensky (v Žgavc, 2000 str. 121): »Vzgoja brez discipline je kot mlin
brez vode. Vzgoja, ki temelji le na zahtevah in na nasvetih, ne pa na vzgledih, je slaba vzgoja.«

Sama sem pogosto v stiku z otroki in se pri tem velikokrat soočam s težavami, ki so povezane z
discipliniranjem. Velikokrat se sprašujem, kateri je najprimernejši način, da se otrok nauči
zaželenega ravnanja, da sprejme odgovornost za svoja ravnanja in postane samodiscipliniran.
Področje discipline v vzgoji je zelo aktualna tema in kot socialna pedagoginja se bom verjetno še
velikokrat ukvarjala s problemom discipliniranja otrok, zato se mi zdi pomembno, da raziščem
različne pristope in načine le-tega. Vemo, da je pomemben faktor pri učenju samodiscipline in
družbeno sprejemljivega vedenja otrokova družina. Če bomo kot socialni pedagogi seznanjeni,
na kakšen način starši disciplinirajo svoje otroke, kakšna stališča imajo do tega področja, ali in
kako postavljajo pravila in meje, ločnico med sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem, bomo
lahko učinkoviteje sodelovali s starši in pristopali k obvladovanju otrokovega neprimernega
vedenja.

V teoretičnem delu bom raziskala vrste in pristope discipliniranja ter načine discipliniranja otrok,
ki so jih proučevali različni avtorji. V empiričnem delu pa bom razlage strokovnjakov primerjala z
mnenji in izkušnjami staršev, ki jih bom raziskovalno pridobila.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 DISCIPLINA IN DISCIPLINIRANJE
1.1 OPREDELITEV DISCIPLINE IN DISCIPLINIRANJA
V nadaljevanju bom predstavila različne slovarske in strokovne definicije pojmov disciplina in
discipliniranje.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 141) je beseda disciplina razložena kot
»podrejanje, podreditev pravilom, predpisom, ki so obvezni za vse člane kake skupnosti«.
Beseda disciplinirati pa kot »navaditi koga na disciplino, na red«.

Podobno razlago najdemo tudi v Velikem slovarju tujk (2006, str. 223), ki besedo disciplinirati
opredeljuje kot: »navaditi na disciplino, na red, spraviti v red, v poslušnost, držati v redu,
ustrahovati«, besedo discipliniran pa kot: »reden, navajen na red, poslušen, ustrahovan (tudi s
kaznijo)«.

V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 134) najdemo nekoliko drugačno razlago. Disciplina je
opredeljena kot »red, ki se ne vzdržuje na osnovi pokornosti, slepe poslušnosti in strahu, ampak
iz prepričanja, da je takšno stanje nujno za sprejemljivo življenje in delo posameznika v družbeni
skupnosti«. Kot pravo, pedagoško vredno disciplino opredeljuje zavestno disciplino, kot najvišjo
stopnjo zavestne discipline pa samodisciplino, tj. »brez zunanjih pritiskov držati se reda, ki je v
skladu z moralnimi kriteriji družbe« (prav tam).

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 55) menita, da se v splošni literaturi definicije discipline
nagibajo k »represivni konotaciji«, strokovna pedagoška opredelitev pa jo razlaga širše.
Disciplina ni le red in poslušnost, ki se vzdržujeta s kaznijo, ampak jo obravnava kot zavestno,
3

samoiniciativno disciplino, pri čemer je osnovno vprašanje pedagogike, kako takšno disciplino
pri posamezniku doseči. Disciplina se torej enkrat pojmuje kot (prav tam, str. 56):
▪ sredstvo za doseganje spoštovanja norm, pravil. Tu sta disciplina in neprimerno vedenje tesno
povezana, saj je neprimerno vedenje potrebno obravnavati;
▪ cilj, ko govorimo o nekom, ki je discipliniran, ki ravna v skladu z normami in pravili, in ki je
samodiscipliniran, ki ravna v skladu s pravili samoiniciativno.

V nasprotju s splošnim mnenjem disciplina ni sinonim za kaznovanje. Če izhajamo iz kaznovanja
kot nečesa, kar je določeno za kršilca določenih norm, zahtev in iz discipliniranja, kot navajanje
koga na disciplino oziroma na podrejanje pravilom, predpisom, lahko postavimo časovno ločnico
med kaznovanjem in discipliniranjem. Kaznovanje tako lahko razumemo kot posledico kršenja
norm, discipliniranje pa kot predhodno delovanje, da bi v čim večji meri preprečili kršenje pravil
(Coloroso, 1996).

1.2 CILJI DISCIPLINIRANJA
Doseganje discipline kot cilja je dolgotrajen proces. Po teoriji objektnih odnosov (Praper, 1992,
str. 29), poteka med otrokom in njemu pomembno drugo osebo, interakcija oziroma »objektni
odnos«, ki pomeni čustveno izmenjavo. Otrokov objekt ne more biti kdorkoli, ampak le tista
oseba, ki ima za otroka emocionalen pomen. Skozi interakcijo z okoljem otrok gradi svojo
osebnost ali kot jo imenuje avtor (prav tam), svoj »notranji psihični aparat«. Za doseganje
discipline je torej potrebna konkretna oseba, ki otroku postavlja meje, pravila in se po potrebi
odziva na njegova neprimerna vedenja. Pomembna je avtoriteta, ki otrokovo disciplino uravnava
od zunaj, z določenimi predpisi in zahtevami. Skladno z razvojem sposobnosti abstraktnega
mišljenja in z moralnim razvojem postanejo posamezniki vse bolj sposobni razumeti in sprejeti
zahteve avtoritete kot svoje, in tako se zunanja disciplina spreminja v notranjo (prav tam). Cilj
vzgoje in s tem tudi discipliniranja v sodobnem času ni le doseči konvencionalni nivo moralnega
razvoja, torej zgolj ponotranjenje družbene prisile (v obliki pedagoške avtoritete staršev,
učitelja, šole kot družbene institucije), temveč postkonvencionalnega, ko se je posameznik
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sposoben na osnovi spoštovanja sprejetih etičnih načel samostojno odločati o konkretnih
moralnih dejanjih (Peček Čuk in Lesar, 2009). Cilj discipliniranja je torej doseči samodisciplino
posameznika. Samodisciplina vsebuje notranjo motivacijo za vedenje in je najbolj očitna, ko so
zunanji usmerjevalci vedenja, torej starši, učitelji ali drugi vzgojitelji, odsotni (Pšunder, 2004).

Bagley (1914 v Lewis, 1997) je že na začetku prejšnjega stoletja opredelil dva poglavitna cilja
discipline, ki se nanašata bolj na disciplino v šoli in sta aktualna v sodobnem času. Prvi cilj se po
njegovem nanaša na vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev, temeljnih za napredovanje šolskega
dela, drugi pa na pripravo posameznikov za učinkovito sodelovanje v organizirani družbi
odraslih, ki postopno podpira svobodo posameznikov, skladno z ustrezno odgovornostjo.

V sodobni literaturi o disciplini so pogosteje kot kratkoročni cilji discipline izpostavljeni
dolgoročni. Na primer Rogers (1998 v Pšunder, 2006) pri opredeljevanju temeljnih ciljev
discipline poleg razvoja samodiscipline, izpostavi tudi razvoj dobrega mnenja o sebi,
spodbujanje odgovornosti za vedenje, spodbujanje k prepoznavanju in spoštovanju pravic
drugih, podpiranje vrednot kot so poštenost, pravičnost, spoštovanje drugih in usposabljanje za
razumno reševanje konfliktov. Avtor (prav tam) je odločen, da se je treba pri presoji, kaj je
dobra disciplina, vprašati, kako besede in dejanja staršev omogočajo otrokom doseganje
družbeno odgovornih ciljev.

1.3 ZGODOVINSKI POGLED NA DISCIPLINIRANJE
R. Salecl (1991) meni, da v srednjem veku pojem otroštva še ni poznan. Otrok naj bi bil, takoj ko
si je telesno opomogel, enakopravno vključen v svet odraslih. Zgodovina otroštva v srednjem
veku se nikakor ne kaže v obliki harmonične simbioze med otroci in starši, ampak vselej kot
travmatična slika kaznovanja in zastraševanja. Pojem otroštva naj bi se izoblikoval šele z novim
vekom, takrat pa naj bi se razvile vse t. i. vzgojne tehnike in z njimi povezani načini
discipliniranja. Od antike, srednjega veka pa do danes je discipliniranje otrok vezano na
izumljanje duhov in prikazni, ki naj bi naredili otroke bolj ubogljive (npr. starši otroku rečejo:
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»Če ne boš priden, bo prišel bav-bav.« ali »Če ne boš pospravljal, te bodo vzeli cigani.«). Tako
obstajajo poleg duhov in ciganov še cele vrste črnih mož, kurentov in podobnih iznajdb, ki poleg
palice velikokrat postanejo glavno zastraševalno vzgojno sredstvo, zelo pogosto uporabljano v
preteklosti, najdemo pa to vzgojno sredstvo tudi danes. Zelo razširjeno sredstvo za
discipliniranje je bilo tudi oddajanje otrok v varstvo in vzgojo v druge kraje, proč od doma, npr. k
sorodnikom na deželo, k dojiljam ali pa preprosto v šolo. Oddajanje otrok so dojemali kot zelo
dobro vzgojno sredstvo; tuji ljudje naj bi otroke bolje disciplinirali. Prav pravilen in stalen
kaznovalni režim je veljal za učinkovito vzgojno sredstvo. M. Batistič Zorec (2003) pojasnjuje, da
je v preteklosti prevladovalo mnenje, da sta izkazovanje nežnosti in dajanje pohval otroku slaba
priprava za življenje. Šele v 20. stoletju je prevladal koncept, da je otroštvo edinstveno in
posebno obdobje. Kasneje, po drugi svetovni vojni, se je začelo obdobje permisivnosti v vzgoji,
za katero je značilno svetovanje staršem, naj se ravnajo po potrebah otroka, poudarjanje
pomena starševskega ravnanja ter škodljivost agresivnega ravnanja z otrokom. Ekstremni
permisivnosti v vzgoji, ki pred starše postavlja dolžnost ljubiti otroka, je sledila reakcija v smeri
upoštevanja potreb staršev. V zadnjih desetletjih tega stoletja pa je prišlo do ključne
spremembe v pojmovanju otroštva. Danes vloga otroka ni več »pasivna«, temveč je poudarek
družbe in strokovne javnosti na njegovi aktivni vlogi.

Skozi zgodovino so se pojmovanja otroštva in pogledi na discipliniranje otrok spreminjali. V
nadaljevanju bom predstavila ključne avtorje in njihova stališča na področju discipliniranja
otrok.

1.3.1 JOHN LOCKE

Angleški filozof John Locke je menil, da je otrok »nepopisan list papirja« oz. »tabula rasa«, ki se
razvije v takega posameznika, kakršnega iz njega naredi okolje (Marjanovič Umek idr., 2004). R.
Salecl (1991) meni, da je Locke zašel v paradoks, ko je na eni strani govoril o otroku kot »čisti
tabuli rasi«, na drugi strani pa razvil celo vrsto kaznovalnih vzgojnih prijemov, ki morajo to
»tabulo raso« oblikovati, poleg kazni pa je poudarjal tudi pomen nagrade. Locke je menil, da
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otroci težijo k užitku, da so neobvladani, zato je vsa naloga zgodnje vzgoje, da jih v užitku omeji
in pokori volji avtoritete. Otrokovo naravo je treba z vso silo in vsemi sredstvi podrediti tako, da
bo kasneje, ko bo postal racionalno bitje, spontano spoštoval zakon. Šele ko je otrok enkrat
dresiran, pokorjen in ubogljiv, lahko starši skušajo vplivati nanj s prijazno besedo. Glavni cilj
takšne vzgoje je razvoj samodiscipline.

1.3.2 IMMANUEL KANT

Avtor, ki se je ukvarjal z vprašanjem discipline je tudi Immanuel Kant, ki je postavil temelje
sodobni vzgoji. Prepričan je bil, da do vzgojenega, avtonomnega, odgovornega in svobodnega
človeka pridemo samo preko kazni, učenja na pamet in discipline (Palmer, 2002). Njegova
temeljna teza je bila, da je disciplina pogoj vsakršnega izobraževanja in temelj celotne vzgoje
(Salecl, 1991). Po njegovem mnenju naj bi discipliniranje otrokovo živalsko naravo spremenilo v
človeško. Le preko discipliniranja naj bi otrok spoznal pravila funkcioniranja družbe. Kant loči
dve obdobji vzgoje v otroštvu. V prvem, zgodnjem obdobju, je treba otroka naučiti pokorščine in
ubogljivosti, na naslednji stopnji pa se mu lahko dovoli, da misli sam in uživa določeno svobodo,
čeprav mora še vedno ubogati pravila. Otrok se loči od odraslega po tem, da še nima
ponotranjenega moralnega zakona, da je torej še vedno podvržen naravnim instinktom in še ni
moralni subjekt, to pa lahko postane samo skozi vzgojo. Kot meni Kant, je vsaka neubogljivost
otroka kazniva; moralno ali fizično. Moralno kaznujemo otroka takrat, ko z njim ravnamo hladno
ali z distanco, medtem ko si otrok želi naše ljubezni. Fizična kazen pa pomeni ali neizpolnitev
otrokovih zahtev ali zadajanje bolečine. Za Kanta je pogoj svobode disciplina, pogoj svobodnega
delovanja pa je upoštevanje pravil (prav tam).

1.3.3 JEAN JACQUES ROUSSEAU

Nasprotno Lockovim in Kantovim pojmovanjem pa je francoski filozof Jean Jacques Rousseau
menil, da so otroci »notranje dobri«, pokvari jih družba. Po njegovem se otroci razvijajo po
»naravnem načrtu«, saj imajo prirojen moralni čut (Marjanovič Umek idr., 2004). Rousseau velja
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za utemeljitelja permisivne pedagogike, z njegovim delom (Emil ali o vzgoji) je postavil interes
posameznika nad interes družbe. Menil je, da je bistvo vzgoje podrejati se otrokovi naravi in mu
dopuščati svobodo. Na vzgojo je gledal z vidika otroka, ne z vidika njegovih bodočih dolžnosti,
pač pa z vidika njegovih sedanjih pravic. S tem je otroka postavil v središče vzgojnega delovanja.
Po Rousseauju je pomembno, da vzgojitelj otroka varuje pred slabimi vplivi in se čim manj
vmešava v otrokov razvoj, saj naj bi otrok za normalen razvoj potreboval le malo vodenja in
omejitev. Vzgojiteljeva naloga je, da ustvarja čim bolj ugodne okoliščine za otrokov razvoj, za
njegovo pridobivanje izkušenj in ga zbliža z naravnimi posledicami njegovih dejanj. Otrokovo
izkustvo je torej na prvem mestu. V skladu s teorijo naravne vzgoje Rousseau priporoča tudi
disciplino naravne kazni. Meni, da mora otrok čutiti posledice svojih ravnanj in dejanj. Pravilno
vzgojen človek po Rousseauju je človek, ki vidi sočloveka. Je pristen, nepokvarjen, zelo kritičen,
samostojno misli in se ne podreja avtoritetam (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012).

1.4 PSIHOLOŠKE TEORIJE O DISICPLINI IN VEDENJU OTROK
Različne teorije iz različnih perspektiv razlagajo, zakaj se ljudje vedejo tako, kot se, ter zakaj in
kako se njihovo vedenje spreminja.

1.4.1 PSIHOANALITIČNE TEORIJE

Psihoanalitiki pojmujejo otroka kot nagonsko bitje, ki se mora v svojem razvoju prilagoditi
zahtevam družbe (Zupančič in Justin, 1991). Otrok se v prvih letih življenja še ni sposoben sam
odločati o tem, kaj je prav in kaj ne. Ko prekrši katerega od družbenih pričakovanj, občutka
neugodja ne doživi samodejno. Starši, prvi socializatorji, s katerimi se otrok v prvih letih življenja
identificira, učijo otroka lastne težnje izražati na družbeno sprejemljive načine. Proces učenja,
kaj je prav in kaj ne, poteka tako, da starši otrokova dobra dejanja nagradijo, slaba pa kaznujejo.
Temeljni kaznovalni element, ki vodi otroke v socializacijo v širše družbeno okolje je najprej
anksioznost pred izgubo ljubezni staršev in šele nato strah pred fizično bolečino. Otroci
nezavedno sprejmejo prepovedi in zapovedi staršev, usvojijo njihova pravila vedenja ter
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razvijejo motive po posnemanju njihovega vedenja (Pšunder, 2004). Po psihoanalitičnem
gledanju se vedenje torej oblikuje v medigri treh stopenj človekove osebnosti: Ida, Ega in
Superega. Id je sedež bioloških, nagonskih silnic in prirojenih potreb, npr. po užitku in
agresivnosti, ki jih otrok skuša uveljaviti. Običajno so te potrebe v konfliktu z obstoječimi
vrednotami družbe, s tem, kar okolica od otroka pričakuje. Ker družba ne more funkcionirati
tako, da bi posamezniki živeli le po principu ugodja, je nujno, da se otrok postopno nauči
upoštevati realnost in zadržati zadovoljitve. K slednjemu pomembno pripomore razvoj Ega. Ego
nasprotno od Ida predstavlja racionalno komponento osebnosti. Predstavlja neke vrste
posrednika med Idom in Superegom, pomaga analizirati situacije in presoditi uspešnost raznih
vedenjskih možnosti. Posameznike spodbuja, da se prilagajajo družbenim zahtevam in se učijo
odlagati zadovoljitve v prid doseganja širših socialnih ciljev. Superego predstavlja objektivne
vrednote, je moralna instanca, ki se v človeku postopno oblikuje, približno v petem ali šestem
letu starosti, vsebuje vest in v otrokov lastni sistem vrednot vključuje družbeno sprejemljive
zapovedi in prepovedi. Vest je tisto, kar starši pojmujejo kot moralno slabo in zato
prepovedujejo. Vest posameznikovo vedenje upravlja na temelju kaznovanja, tako kot so to
počeli starši. Ob prekoračitvi moralnih norm, ki jih je posameznik internaliziral, proizvaja
neugodne občutke krivde, sramu in strahu. Z razvojem superega otrok ne potrebuje več
zunanjih usmerjevalcev vedenja, saj prepovedi staršev postanejo internalizirane. Zunanjo
kontrolo nadomesti samokontrola. V psihoanalitičnem modelu imajo odnosi s pomembnimi
bližjimi, ki jih otrok ponotranji, najpomembnejšo vlogo v razvoju družbeno sprejemljivega
vedenja (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003; Pšunder, 2004; Marentič Požarnik,
2010).

1.4.2 VEDENJSKE TEORIJE

▪ Behaviorizem

Zgodnji behaviorizem izhaja iz Lockovega empirizma oz. ideje o tabuli rasi. Začetnik
behaviorizma John B. Watson je poudarjal, da sta okolje in izkušnje ključna dejavnika za
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razumevanje posameznikovega vedenja. Njegovi nasledniki so to tezo relativizirali in poudarili,
da imajo pomembno vlogo tudi posameznikove dedne dispozicije. Predstavniki te teorije niso
priznavali niti otrokovih notranjih motivov niti njegovih sposobnosti racionalnega odločanja,
menili so, da se vedenja (novih reakcij na določene dražljaje) učimo. Glavna oblika učenja po
behaviorizmu je pogojevanje, saj naj bi se vedenje oblikovalo na osnovi spreminjanja zunanjih
pogojev (Marentič Požarnik, 2010). Po mnenju behavioristov (npr. Watson, Pavlov, Skinner) je
naloga vzgojitelja, da natančno definira, kakšno vedenje je zaželeno in kakšno ne. Da vzgojitelj
otroka nauči primernega vedenja, uporablja izbrane ojačitve oziroma podkrepitve; s tem
oblikuje in usmeri otroka k primernim ciljem (Marjanovič Umek idr., 2004). Ojačevanje
določenega vedenja povečuje verjetnost ponovitve tega vedenja. Poznamo pozitivno in
negativno ojačevanje. Pozitivno ojačevanje je ojačevanje vedenja s predstavitvijo želenega
dražljaja po izkazanem želenem vedenju (npr. pohvala, dajanje dodatnih točk pri testih).
Negativno ojačevanje pa je ojačevanje vedenja z odstranitvijo motečega dražljaja, ko se pojavi
želeno vedenje (npr. kakor hitro bo učenec končal nalogo, se bo lahko pridružil sošolcem na
igrišču). Negativno ojačevanje se pogosto zamenjuje s kaznovanjem. Bistvo negativnega
ojačevanja je krepitev specifičnega vedenja (v našem primeru dokončanje šolske naloge).
Odrasli krepi (ojača) vedenje tako, da odstrani nekaj neprijetnega. Negativno ojačevanje daje
posamezniku možnost, da se uri v kontroliranju, saj kakor hitro posameznik pokaže primerno
vedenje, se neprijetna situacija konča. Nasprotno pa se kazen pojavi po dejanju in posameznik
te situacije ne more kontrolirati ali končati brez težav. Kaznovanje vključuje zmanjšanje ali
potlačitev vedenja. Vedenje, ki mu sledi kazen, se bo v podobnih situacijah v prihodnosti manj
verjetno ponavljalo. Neprimerno vedenje pa lahko poleg kaznovanja odpravimo tudi tako, da ga
ne podkrepimo (ga torej ignoriramo) (Woolfolk, 2002; Pšunder, 2004; Marentič Požarnik, 2010).

▪ Teorija socialnega učenja

Najpomembnejši predstavnik teorije socialnega učenja Albert Bandura je menil, da se
posamezniki vedenja ne učijo le na temelju posledic, ki jih doživijo sami, kot so to menili
behavioristi, temveč tudi na podlagi opazovanja posledic, ki jih vidijo pri modelih. Opazovanje
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modela, ki je bil za neko vedenje nagrajen, pomeni večjo verjetnost posnemanja tega vedenja
pri opazovalcih kot v primeru, če je bil opazovani model za vedenje kaznovan (Pšunder, 2004).
Otrok se marsičesa nauči brez aktivnega poskušanja, besedne razlage, vaje ali spodbude. Uči se,
ko opazuje, kako se v določeni situaciji obnašajo drugi. Po teoriji socialnega učenja večina učenja
temelji na opazovanju in posnemanju vedenja drugih oseb. Tako otrok usvoji različne oblike
primernega pa tudi neprimernega vedenja v socialnih situacijah. Ta način učenja ni povsem
zavesten in nameren način učenja, je pa učinkovit in ima dolgotrajne posledice. Poteka od
najzgodnejšega otroštva v družini, nadaljuje se v predšolskih ustanovah, v šoli, na ulici in preko
medijev. Kot modeli učenja lahko posamezniku služijo osebe tako iz realnega kot tudi iz
simbolnega sveta (Marentič Požarnik, 2010). B. Marentič Požarnik (prav tam) meni, da bi bilo
potrebno bolj načrtno izkoristiti možnost, da se s posnemanjem, otrok nauči predvsem
pozitivnih, prosocialnih oblik vedenja, kot je izkazovanje pomoči vrstnikom v stiski ter raznih
oblik vljudnega in obzirnega vedenja. Posledica učenja z opazovanjem pa je tudi predvidevanje.
Posameznik predvidi, kaj mu utegne prinesti določeno vedenje, oblikuje predstave o tem, katero
vedenje je v neki situaciji normalno, kaj je prav, sprejemljivo, moralno in kaj ne ter razvije
notranje standarde, ki vplivajo na vedenje tudi potem, ko modela ni več.

1.4.3 HUMANISTIČNE TEORIJE

Humanistični pogled se včasih obravnava kot »tretja sila« psihologije, ker se je razvil kot reakcija
na dve sili, ki sta prevladovali v tem času: behaviorizem in Freudovska psihoanaliza.
Humanističnim teorijam je skupno prepričanje, da ljudi neprenehoma motivirajo prirojene
potrebe po uresničevanju svojih potencialov. Posameznikovega razvoja ne pojasnjujejo niti z
dejavniki dednosti niti okolja, po njihovem mnenju se posameznik oblikuje iz sebi lastne težnje
po razvoju notranjih potencialov, človekovo vedenje vidijo kot odraz posameznih notranjih
občutkov. Humanistični psihologi zagovarjajo definicijo, da je potrebno osebo obravnavati kot
celoto, pri kateri so fizične, čustvene in intelektualne potrebe medsebojno povezane (Woolfolk,
2002). Predstavnik humanistične psihologije Abraham Maslow izhaja iz prepričanja, da je otrok
po naravi dober. Slabe značilnosti, kot so destruktivnost, krutost, zlobnost itd. po Maslowu niso
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prirojene, ampak so reakcije na določene frustracije. Neprimerno vedenje tako ni odraz
otrokove slabosti ali šibkosti, saj se otrok rodi z zdravimi in ugodnimi potenciali. Neprimerno
vedenje je po njegovem treba obravnavati kot posledico tega, da se je otrok znašel v položaju v
katerem niso bile zadovoljene njegove temeljne potrebe (Pšunder, 2004). Maslowa hierarhija
potreb ponuja nekatere vpoglede v vedenje posameznikov. Npr. želje učencev po
zadovoljevanju nižjih potreb (po varnosti, pripadnosti in ljubezni, spoštovanju) lahko včasih
pridejo v nasprotje z učiteljevo željo po doseganju ciljev na višjem nivoju (potreba po
spoznavanju). Pripadnost socialni skupini in vzdrževanje samospoštovanja znotraj te skupine sta
za učence pomembna. Če početje po navodilih učitelja prihaja v nasprotje s pravili skupine, se
učenci lahko odločijo ignorirati učiteljeve želje ali se učitelju celo uprejo (Woolfolk, 2002). Za
Maslowa

je

od

vseh

potreb

v

hierarhiji

najpomembnejša

človekova

težnja

po

samouresničevanju, ki uravnava posameznikov moralni razvoj (Marentič Požarnik, 2010).
Humanist William Glasser (1991), ki je razvil kontrolno teorijo ali teorijo izbire, utemeljuje, da je
naše vedenje določeno s tem, kar si v določenem trenutku želimo. Kar se dogaja zunaj nas,
vsekakor vpliva na naš izbor, vendar ne povzroča našega vedenja. Kar sprejemamo iz okolja, je le
informacija, kako se bomo nanjo odzvali, je odvisno od nas, sami določeno vedenje izbiramo.
Izberemo pa takšno vedenje, ki čim bolje zadovoljuje tisto, za kar verjamemo, da je za nas
osnovno. Glede discipliniranja Glasser (1994) meni, da je otrokom treba puščati svobodo, da naj
vzgoja poteka brez discipliniranja, kar je mogoče, če se opira na potrebe, ki pripadajo človekovi
naravi. Kaznovanju pripiše veliko negativnih učinkov, staršem pa svetuje, naj imajo z otroki
prijateljski odnos, da jim bodo ti sledili.

1.4.4 KOGNITIVNE TEORIJE

S kognitivnega stališča na posameznika ne delujejo neposredno le podzavestne silnice (kot so to
menile psihoanalitične teorije) ali le zunanji vplivi; nagrajevanje in kaznovanje preteklega
vedenja (kot so menili behavioristi). Kognitivni teoretiki so prepričani, da je vedenje
determinirano z načinom mišljenja. Ena od osnovnih predpostavk kognitivnih pristopov je, da se
ljudje ne odzivajo na zunanje dogodke ali fizična stanja, ampak glede na svoje interpretacije teh
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dogodkov (Batistič Zorec, 2003). S kognitivnega stališča naučeno znanje in spremembe v znanju
omogočijo spremembe v vedenju. Učenje vedenja obravnavajo kot aktivni proces, v katerem
posamezniki iščejo nove informacije za reševanje problemov in reorganizirajo to, kar že vedo, da
bi tako dosegli nov vpogled in ne le »sprejemali« znanje. Tako kot behavioristi so tudi
kognitivisti prepričani, da je pri učenju vedenja pomembno ojačevanje. Medtem ko behavioristi
vztrajajo, da ojačevanje krepi odzive, kognitivisti vidijo ojačevanje kot vir povratnih informacij o
tem, kaj se bo zelo verjetno zgodilo, če se bo vedenje ponavljalo (Woolfolk, 2002). S
kognitivnimi teorijami se je pozornost preusmerila na pomen zavestnega izbiranja in odločanja,
ob tehtanju možnih posledic aktivnosti. Pomembnejši so postali posameznikovi cilji,
pričakovanja, razlage in predvidevanja. Tako npr. pohvala v skladu s kognitivnim pogledom na
posameznika lahko vpliva pozitivno, negativno ali pa sploh nič, odvisno od tega kako si jo
posameznik razlaga. Kognitivistom (Piaget, Kohlberg) je razvoj kognicije podlaga razvoja vseh
človekovih sposobnosti in lastnosti, tudi moralne avtonomije. Otrokovo nemoralno vedenje je
po Piagetu posledica nerazumevanja vseh razsežnosti in vidikov položaja oziroma nezmožnosti
predvidevanja možnih posledic dejanja (Marentič Požarnik, 2010).

Vsaka od predstavljenih teorij je do neke mere vplivala na vzgojo in izobraževanje otrok,
pedagoške koncepte, strokovno in poljudno literaturo ter praktična ravnanja staršev in
vzgojiteljev (Batistič Zorec, 2003).

2 PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI OTROK V ZGODNJEM IN SREDNJEM
OTROŠTVU
V nadaljevanju bom predstavila predvsem kognitivne in psihosocialne značilnosti otrok v
zgodnjem in srednjem otroštvu. Psihosocialne značilnosti zajemajo opisovanje povezanosti
posameznikovih čustvenih potreb in socialnega okolja (Woolfolk, 2002).
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2.1 ZGODNJE OTROŠTVO
Obdobje zgodnjega otroštva traja od tretjega do šestega leta starosti (Marjanovič Umek idr.,
2004; Papalia idr., 2003). Za zgodnje otroštvo je značilen hiter tako psihičen kot fizičen razvoj.
Otrok postopoma postaja samostojnejši v skrbi zase (oblači se brez pomoči odraslih, sam je,
itd.), hitrejši je razvoj govora in intelekta. Glavna vprašanja s katerimi se srečujejo starši v tem
obdobju so: hranjenje, spanje, navajanje na čistočo ter odnosi do drugih otrok (Toličič in
Smiljanić, 1979). Otrok razume pravila vedenja kot toga in nespremenljiva, kot »dana od zunaj«.
Pravilnost ali nepravilnost dejanj presoja na podlagi velikosti posledic dejanj, ne pa na podlagi
namer kršitelja (Marjanovič Umek idr., 2004). V prisotnosti odraslih se največkrat vede tako, kot
le-ti od njega zahtevajo, ko pa ne čuti neposrednega nadzora, ravna po svoje (Zupančič in Justin,
1991). Otroci so pri tej starosti še zelo egocentrični, na svet in izkušnje drugih gledajo s svojega
lastnega zornega kota, težave imajo pri upoštevanju zornega kota druge osebe (Papalia idr.,
2003). Raziskave (Gelman in Ebleing, 1989 v Woolfolk, 2002) so pokazale, da pa majhni otroci
niso popolnoma egocentrični v prav vsaki situaciji. V določeni meri so sposobni upoštevati
potrebe in zorne kote drugih (posojajo svoje stvari, si delijo hrano in nudijo tolažbo) (Woolfolk,
2002).

Obiskovanje predšolskih vzgojnih ustanov ima velik pomen za otrokov razvoj. Otrok se v taki
ustanovi nauči nadzorovati samega sebe, nauči se, kaj je prav in kaj ni prav v odnosu z vrstniki,
živi življenje svoje skupine ter se postopoma osvobodi egocentričnosti (Toličič in Smiljanić,
1979).

Po Piagetu je otrok v tem obdobju na drugi pomembnejši stopnji spoznavnega razvoja, in sicer
na predoperativni stopnji. Piaget meni, da začnejo otroci na tej stopnji uporabljati bolj zapleteno
simbolno mišljenje, niso pa še sposobni uporabljati logike (Papalia idr., 2003). Podobno kot
Piaget je tudi Erikson videl razvoj kot prehajanje skozi serijo stadijev, vsak stadij ima svoje cilje,
skrbi, dosežke in nevarnosti. Stadiji so medsebojno odvisni; dosežki v kasnejših stadijih so
odvisni od tega, kako so se razrešili konflikti v prejšnjih. Erikson meni, da se v vsaki fazi
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posameznik sooči z razvojno krizo. Vsaka kriza vključuje konflikt med pozitivno in potencialno
nezdravo alternativo. Način, kako posameznik reši vsako krizo, ima trajen vpliv na
posameznikovo samopodobo in pogled na družbo. Po Eriksonu je otrok v obdobju med tretjim in
šestim letom starosti na tretjem stadiju psihosocialnega razvoja, kjer je prisotna kriza
iniciativnost proti krivdi (Woolfolk, 2002). V tem obdobju morajo otroci uravnovesiti željo po
doseganju ciljev in odkrivanju novih poti z moralnimi zadržki, s spoznanjem, da so nekatere
aktivnosti prepovedane. Jedro konflikta v tej krizi je dejstvo, da se otrok vse bolj zaveda, da
stvari počne z namenom, torej načrtuje in šele potem stori dejanje, hkrati pa ima lahko zaradi
nekaterih svojih dejanj občutke krivde, saj se počuti razpetega med tem, kar hoče narediti in
tem, kar bi moral (ali ne smel) narediti. Otrok mora torej uskladiti svojo željo po tem, da bi nekaj
storil, z željo po odobravanju. Otroci, ki se naučijo uravnavati te nasprotujoče si potrebe,
razvijejo vrlino odločnosti in poguma, da si predstavljajo in prizadevajo doseči svoje cilje, ne da
bi jih ovirala krivda ali strah pred kaznijo. Če ima otrok dovolj priložnosti, da sam kaj počne in ga
pri njegovi dejavnosti starši ali učitelji usmerjajo in mu postavijo jasne meje, lahko doseže
ravnovesje med nagnjenostjo k pretirani tekmovalnosti in nagnjenostjo k občutkom krivde ter
potlačevanju čustev. Odrasli morajo torej otroka nadzorovati, vendar se ne smejo preveč
vmešavati. Če otrokom ne dovolijo, da stvari počnejo sami, se lahko razvije občutek krivde;
otroci lahko začnejo verjeti, da je vse, kar hočejo početi, vedno napačno (Woolfolk, 2002;
Papalia idr., 2003).

V tem obdobju je prevladujoča dejavnost otroka igra. Igra je pomembna za vsa področja
otrokovega razvoja, v zadnjih desetletjih pa je še posebej aktualno preučevanje vloge igre v
kognitivnem razvoju otroka. Otrok naj bi prav skozi igro dosegal najvišje nivoje mentalnega
funkcioniranja. Prav tako pa je treba poudariti, da otrok pri svojem razvoju in učenju potrebuje
poleg igre tudi druge izkušnje. Kot zelo pomembno se izpostavlja, da se odrasli posveti pogovoru
z otrokom, ga posluša, sprašuje in odgovarja na njegova vprašanja, saj s tem pripomore k
širjenju otrokovega obzorja in k pridobivanju splošnih, za življenje pomembnih spoznanj (Batistič
Zorec, 2003).
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Med drugim in četrtim letom je samonadzor otrok bolj razvit, laže se besedno izražajo in
počakajo na tisto, kar želijo. Značilno zanje je, da instrumentalne agresije (nasilno vedenje, ki ga
posameznik uporabi za dosego cilja) ne izražajo več z udarci, ampak z besedami. Vseeno pa
ostajajo individualne razlike; otroci, ki večkrat udarijo ali izpulijo igračo iz rok drugih otrok pri
dveh letih, so pri petih letih verjetno fizično bolj agresivni. Po šestem ali sedmem letu pa večina
otrok ni več tako agresivna, saj postajajo bolj nagnjeni k sodelovanju, manj egocentrični, bolj
empatični in spretnejši v sporazumevanju. Pri teh letih se že lahko vživijo v nekoga drugega in
razumejo, zakaj se drugi obnaša tako, kot se, ter razvijejo bolj pozitivne načine sporazumevanja
z drugo osebo. Ob tem ko agresivnost na splošno upada, pa sovražna agresija, dejanja, s
katerimi prizadenemo drugega, sorazmerno naraščajo. Nekateri otroci se ne naučijo nadzorovati
lastne agresivnosti, destruktivni in nedružabni ostajajo še naprej v življenju. Eden izmed
sprožilnih dejavnikov agresije je lahko negativen zgodnji odnos med otrokom in materjo, ki
lahko deluje skupaj z drugimi dejavniki tveganja, kot so nizek družbenoekonomski status in
samohranilstvo (Papalia idr., 2003).

2.2 SREDNJE OTROŠTVO
Obdobje srednjega otroštva traja od sedmega do enajstega leta (Marjanovič Umek idr., 2004;
Papalia idr., 2003). V začetku tega obdobja vstopi otrok v šolo, postopoma se vedno bolj
osamosvaja od staršev, vendar še vedno potrebuje njihovo oporo (Toličič in Smiljanić, 1979). V
novem okolju se morajo otroci naučiti zaupati novim odraslim, samostojno ukrepati v tej bolj
kompleksni situaciji in se obnašati na način, ki ustreza novim pravilom v šoli. Otrok mora usvojiti
nove spretnosti in se usmeriti k novim ciljem, medtem ko ga primerjajo z drugimi in lahko tvega
neuspeh. Šola zahteva nove socialne vloge; otroci se morajo prilagoditi skupini in se naučiti biti
učenci. Te nove vloge pa niso za vse otroke enostavne. Tudi osnova za nagrajevanje in priznanje
se ob prehodu otrok iz družin v šolo spremeni. V družinah otroke na splošno primerjamo z njimi
samimi v smislu rasti in razvoja. V šoli pa otroke primerjamo med seboj (Woolfolk, 2002). Vstop
v šolo je pomemben korak v otrokovem življenju (Toličič in Smiljanić, 1979).
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Otrok v obdobju srednjega otroštva že razlikuje med pojavi, ki v družbi veljajo za moralno
sprejemljive in pojavi, ki jih družbeno okolje zavrača (Zupančič in Justin, 1991). Socialna in
moralna pravila začne otrok na prehodu v srednje otroštvo pojmovati kot nastala in izhajajoča iz
dvosmernih družbenih soglasij, njegove sodbe o pravilnem in nepravilnem pa niso več določene
s posledicami dejanj, temveč v pretežni meri s prisotnostjo ali odsotnostjo namer za dejanja
(Marjanovič Umek idr., 2004).

Po Piagetu je otrok v tem obdobju na tretji stopnji spoznavnega razvoja, na stopnji konkretnih
operacij. Otrok je sposoben rešiti konkretne (oprijemljive) probleme na logičen način, sposoben
je upoštevati različne vidike neke situacije, vendar pa še ni sposoben presojati hipotetičnih in
abstraktnih problemov. V tej starosti kognitivni razvoj strmo napreduje. Otroci lahko procesirajo
več informacij hitreje in njihov spominski obseg se povečuje (Woolfolk, 2002). Za obdobje
srednjega otroštva je po Eriksonu značilna četrta kriza prihosocialnega razvoja; delavnost
nasproti manjvrednosti. Otroci začnejo spoznavati odnos med vztrajnostjo in zadovoljstvom ob
dokončanem delu. Otrokova sposobnost usklajevanja in spoprijemanja z domačimi
obveznostmi, s šolskimi predmeti, skupinskimi aktivnostmi ter prijatelji vodijo do naraščajočega
občutka kompetentnosti. Težave se lahko kažejo v občutkih manjvrednosti (prav tam). Vrlina, ki
se razvije z uspešno rešitvijo te krize, je kompetentnost, videnje sebe kot zmožnega obvladati
pomembne spretnosti in dokončati zastavljene naloge (Papalia idr., 2003).

Ko otroci odraščajo se bolj zavedajo lastnih čustev in čustev drugih, postajajo bolj empatični in
nagnjeni k prosocialnemu vedenju, ki je znak pozitivne prilagoditve. Prosocialni otroci se
primerno vedejo v družabnih situacijah, navdaja jih relativno malo negativnih čustev, s težavami
pa se spopadajo konstruktivno. Otroci v srednjem otroštvu lahko bolje kot predšolski otroci
uravnavajo izražanje čustev v socialnih situacijah in sposobni so se odzivati na čustveno stisko
nekoga drugega. Značilno je, da otroci po sedmem ali osmem letu začnejo občutiti sram in
ponos. Ti čustvi, ki sta odvisni od zavesti o posledicah lastnih dejanj in vrste socializacije, ki so je
bili otroci deležni, vplivata na njihovo mnenje o sebi. Odziv staršev na otrokovo izražanje čustev
vpliva na čustveni razvoj. Otroci, ki jih matere spodbujajo, da občutke konstruktivno izražajo, in
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jim pomagajo osredotočiti se na reševanje jedra problema, se bolj učinkovito obvladujejo in
imajo bolje razvite socialne spretnosti kot otroci, katerih matere razvrednotijo njihove občutke,
tako da situacijo označijo kot nepomembno. Starši, ki priznavajo otrokove občutke žalosti,
spodbujajo empatijo in prosocialni razvoj. Otroci, katerih starši kažejo neodobravanje negativnih
čustev ali jih celo kaznujejo zaradi negativnih čustev, se naučijo takšna čustva skrivati, in
situacije, ki ta čustva zopet spodbudijo, so za otroke lahko vir tesnobe. Ko se otroci približujejo
zgodnji mladostniški dobi, lahko starševsko nesprejemanje negativnih čustev poglobi konflikte z
otroki (Papalia idr., 2003).

Šolarji v primerjavi z mlajšimi otroki več časa preživijo zunaj doma in si s starši niso več tako
blizu. Zaradi večjega poudarka na izobraževanju in hitrejšega tempa družinskega življenja
preživijo danes otroci več časa v šoli ali varstvu in ob organiziranih dejavnostih kot prejšnje
generacije. Manj imajo časa za nestrukturirano igro in aktivnosti na prostem. Večina časa, ki ga
starši in otroci preživijo skupaj, je usmerjenega v opravljanje različnih nalog: nakupovanje,
pripravljanje obrokov, čiščenje hiše in pisanje domačih nalog. Kljub temu dom in ljudje, ki tam
živijo, ostajajo pomemben dejavnik v otrokovem življenju. Poleg staršev pa so v srednjem
otroštvu zelo pomembne vrstniške skupine. Skupine so po navadi ločene po spolu. Istospolne
skupine pomagajo otrokom naučiti se vedenja, ki je primerno za njihov spol, ter vključiti spolne
vloge v pojem samega sebe. Otroci imajo koristi od tega, da počnejo stvari skupaj z vrstniki.
Razvijajo spretnosti, potrebne za družabnost in zaupnost, poglabljajo odnose in si pridobijo
občutek pripadnosti. Naučijo se vodenja in spretnosti sporazumevanja, sodelovanja, vlog in
pravil. Pri otrocih se pojmovanje prijateljstva in to, kako se do prijatelja vedejo, z leti spremeni;
spremembe odsevajo spoznavno in čustveno dozorevanje. Predšolski otroci se skupaj igrajo,
prijateljstvo med šolarji pa je globlje in stabilnejše. Problem, ki se pojavlja je ta, da smo v
sodobnem času priča novim družbenim vzorcem, saj tehnologija spreminja orodja in navade za
preživljanje prostega časa in tako veliko otrok večino svojega prostega časa preživi za televizijo
ali računalnikom. S preživljanjem prostega časa ob igranju računalniških igric pa otroci ne
pridobivajo življenjsko pomembnih socialnih spretnosti (Papalia idr., 2003).
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2.3 RAZLIKE MED SPOLOMA
Čeprav nekatere razlike med spoloma postanejo po tretjem letu starosti bolj očitne, si dečki in
deklice ostajajo bolj podobni kot različni. Analiza več kot dva tisoč raziskav je potrdila le malo
pomembnih razlik med spoloma (Maccoby in Jacklin, 1974 v Papalia idr., 2003). Najbolj jasna
razlika je, da se dečki v predšolskem obdobju obnašajo bolj agresivno od deklic, tako fizično kot
besedno (Coie in Dodge, 1998; Turner in Gervai, 1995 v Papalia idr., 2003). Večina raziskav kaže,
da so deklice bolj empatične in prosocialne (Keenan in Shaw, 1997 v Papalia idr.,2003), nekatere
pa ugotavljajo tudi, da so bolj ustrežljive in da več sodelujejo s starši ter pogosteje iščejo
odobravanje odraslih kot dečki (N. Eisenberg, Fabes, Schaller in Miller, 1989; M. L. Hoffman,
1977; Maccoby, 1980; Turner in Gervai, 1995 v Papalia idr., 2003). Kot malčki, deklice in dečki
enako radi ugrizejo, udarijo, izbruhnejo v jezi in kažejo znake »težavnega« temperamenta. Pri
štirih letih pa problematično vedenje pri deklicah oslabi, medtem ko dečki večkrat zabredejo v
težave in se neprimerno obnašajo (Papalia idr., 2003). V raziskavi D. Papalia idr. (prav tam)
menijo, da možne razloge za to razliko lahko najdemo v bioloških in spoznavnih razlikah: deklice
so manj ranljive od dečkov, hitreje se razvijajo, blažje se odzivajo na stres in so bolj besedno
spretne. Milejši odziv na stres deklicam omogoči, da se spopadejo s frustracijo ali jezo na bolj
nadzorovan način, njihova jezikovna spretnost pa jim omogoči bolj zdravo izraziti čustva. Še en
razlog za to je lahko razlika med dečki in deklicami v načinu socializacije. Deklice, bolj kot dečke,
učimo samonadzorovanja in od njih pričakujemo, da bodo posojale igrače in razmišljale o tem,
kako njihova dejanja vplivajo na druge. Večja sposobnost empatije jim pomaga ponotranjiti
družbene standarde. D. Papalia idr. (prav tam) poudarjajo, da ne smemo pozabiti, da razlike
med spoloma veljajo za velike skupine dečkov in deklic, ne pa nujno za posameznike. Samo na
podlagi otrokovega spola ne moremo napovedati, ali bo določen otrok pametnejši, ubogljivejši
in samostojnejši.

V zgodnjem in srednjem otroštvu naj bi se oblikovala večina vedenjskih vzorcev za vse življenje
(Cowley, 2007). Nadzorovanje vedenja se skozi otroštvo postopno prenese s staršev na otroka.
Medtem ko starši otroke v zgodnjem otroštvu še močno nadzorujejo, je srednje otroštvo
prehodna stopnja pri nadzorovanju vedenja, v kateri si starši in otroci delijo moč: starši
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nadzorujejo, vendar otroci občasno že vadijo samoregulacijo. V obdobju srednjega otroštva si
otrok začne pridobivati vse bolj enakopraven položaj v družini, z odraslimi člani začne sodelovati
pri določanju pravil vedenja in odločati o njihovem spreminjanju (Zupančič in Justin, 1991;
Papalia idr., 2003) Raziskave (Macoby, 1984; Roberts, Block in Block, 1984 v Papalia idr., 2003)
kažejo, da se starši šolarjev bolj kot starši predšolskih otrok posvečajo posvetovanju in pogovoru
z otrokom, kot najpogostejši način discipliniranja uporabljajo induktivne tehnike, ki vključujejo
dokazovanje (npr. starši otroku pokažejo, kako njegova dejanja vplivajo na druge). Način, kako
starši in otroci rešujejo nesporazume, je morda pomembnejši od posameznega izida. Če je
družinski nesporazum konstruktiven, lahko pomaga otrokom dojeti potrebo po pravilih in
standardih vedenja (Papalia idr., 2003).

3 OTROKOV MORALNI RAZVOJ
Moralni razvoj je opredeljen kot proces, v katerem posameznik postopno usvaja in ponotranja
družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi ocenjuje pravilnost in
nepravilnost ravnanja ljudi v (načeloma) socialnih situacijah in skuša skladno s temi ocenami
uravnavati svoje vedenje. Razumevanje tega, zakaj je neko vedenje pravilno ali napačno, je po
mnenju kognitivistov temeljnega pomena v moralnem razvoju in pogoj za to, da bo otrok
postopno brez zunanje prisile začel delovati v skladu z moralnimi normami (Marjanovič Umek
idr., 2004).

Po Piagetu je moralni razvoj pri otroku tesno povezan s spoznavnim; vsak nov stadij moralnega
razvoja zahteva razvitost novih logičnih operacij. Piaget je trdil, da otroci tvorijo ustreznejše
moralne sodbe, ko lahko na stvari gledajo z več perspektiv. Z vidika pojmovanja pravil je otrok v
predšolski dobi in v prvih letih šolanja v obdobju moralnega realizma. Pravila so nespremenljiva:
prav je, kar zahteva avtoriteta. Okoli 12. leta pa se pojavi moralni relativizem, ko pravila niso več
tako toga. Otroci začnejo upoštevati olajševalne okoliščine, dogovarjanje, v presoji postanejo
bolj prožni. Piagetovo delo je nadaljeval in poglobil Lawrence Kohlberg, ki je oblikoval širšo
teorijo razvoja moralne presoje (Marentič Požarnik, 2010).
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Moralno presojanje označuje notranjo dejavnost vsakega posameznika, ne kaj nekdo zahteva od
tebe, temveč kaj ti, z upoštevanjem čim več vidikov, sam meniš (Kozmus, 2005). M. Zupančič in
Justin (1991) menita, da začne otrok moralno presojati nekako po tretjem letu starosti. Takrat
zna presoditi, ali je neko dejanje pravilno ali nepravilno in prepoznava nekakšne stalnosti v tem,
kako se na pojave in dejanja odzivajo odrasli ljudje.

V nadaljevanju bom povzela stopnje moralnega presojanja po Kohlbergu (prav tam).
▪ Prva stopnja je predkonvencionalna moralnost. Posamezniki se ravnajo po zunanjih ukazih.
Motivacija posameznika za vedenje je zunanja in temelji na kaznih in nagradah, strahu prej
kaznijo in željo po nagradi. Moralna pravila predstavljajo konkretne predpise in prepovedi.
Nadzor je torej tudi zunanji. Ta stopnja je značilna za otroke med četrtim in desetim letom.
▪ Druga stopnja je konvencionalna moralnost. Ljudje so ponotranjili merila, ki jih določajo
avtoritete. Prizadevajo si biti dobri, zadovoljiti druge in ohranjati družbeni red. Na tej ravni je
nadzor vedenja še vedno zunanji, motivacija pa je že notranja. Posameznik še ne razume
družbenega izvora pravil, norm in zakonov kot izhajajočih iz družbenih dogovorov, ki jih je
mogoče soglasno spreminjati. To stopnjo se navadno doseže po desetem letu.
▪ Tretja stopnja je postkonvencionalna moralnost. Ljudje prepoznavajo konflikte med
posameznimi moralnimi normami in sprejemajo svoje lastne sodbe na podlagi načel pravičnosti
in poštenosti. M. Zupančič in Justin (prav tam) menita, da postkonvencionalne sodbe ne usmerja
več zunanji nadzor (zunanja prisila, avtoriteta odraslih in podobno), temveč notranji; dejanska
stališča in prepričanja posameznika dobijo vlogo »notranjega nadzora«. Tudi motivacija za
vedenje je notranja.

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) menita, da kljub temu, da je teorija moralnega presojanja po
Kohlbergu pomembna za razumevanje in spodbujanje le-tega, vsebuje določene omejitve. V
ospredje postavlja le razsojanje, le enega izmed vidikov, ki je sicer pomemben pri moralnem
odločanju, jasno pa je, da v vsakdanjem življenju pogosto moralno delujemo v nasprotju z
moralnimi principi, ki jih sicer zagovarjamo, saj naše delovanje ni odvisno le od razsojanja. Na
moralno vedenje vplivajo še drugi dejavniki. Prvi pomemben dejavnik je internalizacija. A.
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Woolfolk (2002) piše, da večina teorij o moralnem presojanju predpostavlja, da moralno
vedenje majhnih otrok na začetku kontrolirajo drugi z neposrednimi navodili, nadzorovanjem,
nagrajevanjem, kaznovanjem in popravljanjem. Sčasoma pa otroci internaliziarajo moralna
pravila in načela avtoritet, ki so jih vodile; to pomeni, da otroci usvojijo zunanje standarde in jih
imajo za svoje. Če otrokom pri popravljanju njihovega vedenja navedemo razloge, ki jih lahko
razumejo, še posebno razloge, ki poudarjajo posledice, ki jih imajo dejanja na druge, potem
bodo moralna načela veliko verjetneje internalizirali. Naučijo se moralnega obnašanja, tudi, »če
nihče ne gleda«. Drugi pomemben dejavnik pri razvoju moralnega vedenja je posnemanje.
Otroci, ki so stalno priča skrbnim, prijaznim in velikodušnim odraslim vzorom, bodo bolj
nagnjeni k skrbi za pravice in občutke drugih (prav tam). Torej, pojasnjevanje možnih motivov in
posledic človekovega ravnanja, razlaga omejitev, spodbujanje k vživljanju v vlogo drugih ljudi in
jasna ponazoritev sprejemljivega vedenja so tehnike, ki najugodneje vplivajo na otrokov moralni
razvoj (Marjanovič Umek idr., 2004).

M. Zupančič in Justin (1991) omenjata nekatere statistične ugotovitve. Pokazalo se je, da
družbenoekonomski in izobrazbeni položaj družine vplivata na otrokov moralni razvoj. Za otroke
iz družin z višjim položajem so v povprečju značilne zrelejše moralne sodbe. Vzroke za to so
skušali odkriti s psihološkimi študijami po svetu. V govornih vzorcih staršev z višjim družbenim
položajem in izobrazbo so raziskovalci odkrivali manjše število stavkov, ki v odnosu do otroka
izražajo brezpogojno zapoved ali prepoved (npr.: »Bodi tiho!«) kot pri starših z nižjim položajem.
Ravno tako velja, da bolj izobraženi starši v povprečju pogosteje navezujejo dialog z otrokom,
mu pojasnjujejo vzroke pojavov in dogodkov, nakazujejo pot razumnega reševanja problemov
itd., kot to velja za starše z nižjo izobrazbo (prav tam).

Razumevanje moralno avtonomnega posameznika v povezavi z disciplino se v postmoderni
družbi bistveno razlikuje od tradicionalnih pogledov. Za tradicionalne paradigme je značilno da
postavljajo disciplino kot predhodno stopnjo moralne zavesti. Moderen pogled na moralni
razvoj pa razmerja med disciplino in moralno avtonomijo ne vidi kot dva ločena procesa, temveč
vidi to razmerje kot prepletanje, v vseh razvojnih obdobjih (Kozmus, 2005; Trtnik, 2004 ).
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4 VRSTE DRUŽIN GLEDE NA STIL VZGOJE
»Vsak je nekoga otrok. Družinska izkušnja je življenjska izkušnja.« (Gabi Čačinovič Vogrinčič v
Žgavc, 2000 str. 1)

»Družinska vzgoja je najpomembnejši del socializacije otroka in predstavlja pomemben model in
vir jasno določenih standardov vedenja« (Milivojević idr., 2007, str. 73). M. Pšunder (2004)
ločuje dobro in slabo delujočo družino. Kot slabo delujočo družino označuje tisto, v kateri starši
iz različnih razlogov ne znajo ali ne zmorejo ustrezno opravljati temeljnih družinskih nalog (npr.,
ko so starši preveč strogi in otroku postavljajo zelo ozke omejitve ter ga strogo kaznujejo; ko so
starši pri postavljanju meja nedosledni; ko so starši prezaposleni in preobremenjeni in zato
pogosto popuščajo pri otrokovih zahtevah in obveznostih; ko starši otroku ne postavljajo
omejitev, tudi takrat ne, ko se otrok vede nesprejemljivo ali celo nevarno). Kot dobro delujočo
družino pa avtorica (prav tam) navaja tisto družino, ki otroku posreduje veliko brezpogojne
ljubezni, pozornosti in naklonjenosti, ki otroka obravnava kot odgovornega posameznika. Starši
v dobro delujoči družini vzpostavljajo z otrokom pristne vzajemne odnose, mu postavljajo
razumna pričakovanja in meje delovanja ter skupaj z njim ugotavljajo, kako je treba ravnati v
določeni situaciji. Starši v dobro delujoči družini otroku običajno predstavljajo tudi dober zgled
(prav tam).

B. Coloroso (1996) navaja naslednje vrste družin: trdo, mehko in prožno družino. Med seboj se
razlikujejo po strukturi, ki povezuje njihove člane ter po tem, kako družina deluje kot celota v
odnosu do zunanjega sveta. Navedene vrste družin lahko razdelimo tudi glede na stil vzgoje, ki
prevladuje v posamezni družini.

4.1 DRUŽINA Z AVTORITARNO VZGOJO
Družino, kjer je prisoten avtoritaren stil vzgoje, B. Coloroso (1996) imenuje trda družina. Družina
je obsedena z nadzorom in ubogljivostjo, podvržena pravilom in ima strogo hierarhijo moči.
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Starši imajo popolno avtoriteto, vsiljujejo red in imajo vedno prav. Če otroci ne izpolnjujejo
zahtev staršev, najpogosteje sledijo kazni. Otrokove napake niso dovoljene, otroci morajo
upoštevati voljo staršev in ne smejo ravnati tako, kot bi si sami želeli (prav tam). Avtoritarni
starši postavljajo pred otroka veliko zahtev, tudi njegovi starosti neprimernih. Na otrokove
potrebe, interese in pravice se starši ne odzivajo veliko. Moralni razvoj otrok, ki so deležni tega
vzgojnega sloga je na razmeroma nižji ravni kot pri njihovih vrstnikih, vseeno pa na višji ravni kot
pri otrocih, ki se razvijajo v družinah s permisivnim ali nevpletenim vzgojnim slogom (Marjanovič
Umek idr., 2004). Vzgojitelji, ki danes zagovarjajo takšno vzgojo, izhajajo iz prepričanja, da je s
postavljenimi pravili vedenja in nepopustljivostjo pri uresničevanju le-teh ter s kaznovanjem in
nagrajevanjem mogoče doseči želeno vedenje, za katerega postavlja merila vzgojitelj. Gre torej
za razumevanje otrokovega razvoja, ki podobno kot v preteklosti, vidi osnovno sredstvo vzgoje
in otrokovega razvoja v nagradah in kaznih (Peček Čuk in Lesar, 2009).

4.2 DRUŽINA S PERMISIVNO VZGOJO
Družino s permisivno vzgojo B. Coloroso (1996) imenuje mehka družina tipa A. Ta tip družine je
nasprotje trde družine. Starši so popustljivi v disciplini, otrokom postavljajo malo omejitev ali pa
sploh nobenih. Otrok v taki družini dobi vse, karkoli si zaželi, pa četudi na račun potreb svojih
staršev. Družina navadno nima strukture; spanje, hranjenje, gledanje televizije, prepiri in
reševanje problemov so prepuščeni kaosu. Kadar pride zaradi takšne strukture do popolne
zmede in velikih težav, lahko starši, iz nezadovoljstva ali panike, spremenijo svojo vzgojno
tehniko in uporabijo pripomočke značilne za trdo družino: grožnje, podkupnine in kazni.
Medtem ko starši nihajo med trdim in mehkim pristopom, se otroci povsem zmedejo, izgubijo
smer in občutek za to, kaj smejo in česa ne. Obnašanje otrok in staršev obvladujejo čustva. Da bi
si otroci pridobili ljubezen ali priznanje, si morajo oboje prislužiti tako, da ugodijo staršem (prav
tam). S takim vzgojnim slogom starši otroka ničesar ne naučijo, otrok ima tako težave z
nadzorovanjem svojih impulzov, čustev in vedenja, in je nasprotovalen, če njegove potrebe in
zahteve niso takoj zadovoljene (Marjanovič Umek idr., 2004). Starši oziroma vzgojitelji, ki
uporabljajo ta vzgojni stil, zagovarjajo minimalno stopnjo vzgojiteljevega posredovanja,
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minimalno vzgojiteljevo moč in kontrolo. V sodobnem času naj bi se tega vzgojnega stila
posluževali posamezniki, ki mislijo, da je avtoriteta nepotrebna, in ki se jim zdi pristop z
nadvladovanjem nesprejemljiv. Avtoritete ne pojmujejo v njeni konstruktivnosti, bojijo se, da bi
otroke odtujili s postavljanjem meja in izražanjem potreb (Peček Čuk in Lesar, 2009).

4.3 DRUŽINA Z NEVPLETENIM VZGOJNIM SLOGOM
Ta tip družine, ki jo B. Coloroso (1996) imenuje mehka družina tipa B, ustvarjajo starši, ki svoje
otroke telesno ali psihično zanemarjajo in jih s tem prisilijo, da poskrbijo sami zase. V tej družini
ni nikogar, ki bi poskrbel za vzgojno, skrbno in spodbudno okolje za otroke. Otroci začnejo
verjeti, da morajo vse postoriti sami in da se ne morejo zanesti na nikogar (prav tam). Tak slog
vzgoje v povprečju najbolj neugodno vpliva na vse vidike otrokovega razvoja. Otrok, ki se razvija
v takih okoliščinah, postaja vse bolj neprilagodljiv zahtevam v svojem socialnem okolju in je
nesprejemljivega vedenja (Marjanovič Umek idr., 2004).

4.4 DRUŽINA Z AVTORITATIVNO VZGOJO
Družina z avtoritativnim vzgojnim slogom ali po B. Coloroso (1996) prožna družina, je družina, ki
ima preprosto in jasno določena pravila, pri čemer ta izhajajo iz občutka odgovornosti staršev in
upoštevanja otrokovih potreb. Posledice neodgovornega ravnanja so naravne in logične, imajo
vrednost in so smiselne. Starši tako ne potrebujejo groženj, podkupovanja in kazni, želeno
vedenje uveljavljajo z avtoriteto. Prava sposobnost staršev se kaže v njihovi moči, da otroke
spodbujajo, jih ne pretirano nadzirajo ter ne vodijo k ubogljivosti, starši so otrokom zgled (prav
tam). Starši otrokovih želja ne odklanjajo tako, da preprosto izrečejo prepoved, temveč otroku
zmerom znova skušajo pojasniti razloge, zaradi katerih mora otrok omejevati svoje želje in
prilagajati svoje vedenje. V taki vzgoji torej prevladujejo različne tehnike vzgojne indukcije;
pojasnjevanje in razlaganje omejitev, nakazovanje posledic, motiviranje za vedenje, ki je
sprejemljivo za okolico, itd. (Zupančič in Justin, 1991). S tem vzgojnim stilom vzgojitelj spodbuja
odgovorno, notranje motivirano disciplino, zmanjšuje potrebno po zunanjem vrednotenju,
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izboljšuje posameznikovo samozavest, razvija odgovorno vedenje in spretnost upravljanja
samega sebe. Zagovorniki tega vzgojnega stila verjamejo, da mora otrok postopoma prevzemati
polno odgovornost za svoja dejanja, zato pa potrebuje aktivnega vzgojitelja, ki je prijazen,
otroku dostopen, razumevajoč in hkrati strog, dosleden in zahteven (Peček Čuk in Lesar, 2009).

M. Zupančič in Justin (1991) ugotavljata, da imajo starši z nižjim družbenim položajem v
povprečju bolj pozitivno stališče do avtoritarne vzgoje in do kaznovanja kot starši s srednjim in
višjim družbenim položajem. Avtorja (prav tam) tudi menita, da je lahko posledica razširjenega
permisivnega vzgojnega stila to, da nekateri starši menijo, da so njih same v otroštvu prestrogo
vzgajali. Zato se nagibajo k stališču, da je za otroke včasih najboljše, če jih prepustimo njihovi
lastni presoji in okusu. Pri tem spregledajo, da sta obe nasprotujoči si vrsti vzgoje, avtoritarna in
permisivna, le dve skrajnosti in da so med njima še številne druge možnosti. Če otroka povsem
prepustimo samemu sebi, se bo nedvomno kmalu pričel vesti na način, ki je za njegovo širše
družbeno okolje nesprejemljiv.

4.5 NEPRIMERNI NAČINI VZGAJANJA
»Ker se skoraj vsi počutimo vzgojene, ne čutimo potrebe naučiti se kaj o vzgoji.« (Praper, 1992
str. 142)

Praper (1992) vzgojo deli na primerno in neprimerno. Meni, da je primerna vzgoja tista, ki
upošteva otrokove potrebe in razvojne posebnosti, vzgoja, ki otroka pripelje do tega, da z
besedami izraža svoje težnje in mnenja. Pod neprimerno vzgojo pa uvršča pretrdo vzgojo in
pretirano razvajanje. Kot primere pretrde vzgoje izpostavlja (prav tam): (1) čezmerno zahtevnost
oziroma pretirano ambicioznost staršev (starše vodijo lastna hotenja, velikokrat tudi
neuresničene ambicije, otrokove zmožnosti precenjujejo in tako je otrok velikokrat izpostavljen
neuspehom), (2) kaznovalno discipliniranje ter (3) discipliniranje, ko »otrok uboga na besedo«
(»ubogati na besedo« pomeni ne imeti svojega mnenja; do te točke, da otrok uboga na besedo,
ga pripeljeta nenehni strah in doživljanje staršev kot agresorjev). Kot primera neprimernega
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načina vzgajanja, ki vsebujeta tako elemente trdote kot razvajanja navaja Praper (prav tam) (4)
hiperprotektivno (preveč zaščitniško) vzgojo (starši skušajo otroka obvarovati pred vsako
neugodno izkušnjo in mu tako ne pustijo, da bi počel stvari samostojno) in (5) variabilno vzgojo
(nenehno izmenjavanje strogosti in popustljivosti; otrok ne more predvideti reakcij staršev na
svoja vedenja). Kot zelo neugodno vzgojo za otrokov razvoj navaja tudi (6) nestimulativno vzgojo
(pod nestimulativno vzgojo lahko razumemo a) zanemarjanje; situacija ko se z otrokom nihče ne
ukvarja ter tudi b) primere vzgoje, ko ne gre nihče z otrokom v emocionalni kontakt). Kot zadnji
primer neprimernega načina vzgajanja navaja Praper (prav tam) že omenjen način vzgajanja,
kjer (7) starši otroke preveč razvajajo. Meni (prav tam), da starši otroku škodijo, če mu
dovoljujejo preveč ali celo vse. Prav je, da so starši primerno strogi, da otroku jasno povejo, kaj
sme in česa ne, da torej postavljajo zahteve in tudi kazni.

Neprimerni načini vzgajanja otrokom pri osamosvajanju prinašajo dodatne težave, čeprav imajo
vsi opisani starši najboljše namene. Miliivojević idr. (2007) menijo, da so za vzgojo
samostojnega, samozavestnega in odgovornega posameznika pomembne tri kategorije
discipliniranja: (1) pohvale oziroma nagrade, (2) otrokovi starosti in otrokovim sposobnostim
primerne zahteve in pričakovanja ter (3) kritike in kazni neprimernega in nezaželenega vedenja.
Prav tako pa je izrednega pomena, da je vzgoja usmerjena k otroku in ne k tistemu, ki vzgaja. Kot
meni Praper (1992, 146), »niti vztrajanje pri zahtevah, niti navajanje na disciplino, pa tudi
kaznovanje ali pohvala in zaščita niso nevarni postopki, kadar so usmerjeni na otrokove potrebe
in položaj. Kadar pa niso povezani z vživljanjem v otroka in izhajajo iz teženj staršev, pa lahko to
ustvarja povsem drugačen odnos. Odnos pa je tisti, ki pomeni primerno ali neprimerno podlago
za otrokov razvoj.«

5 POSTAVLJANJE MEJA IN PRAVIL
Postavljanje meja in pravil je pomemben del discipliniranja, imenovan tudi preventivno
discipliniranje. S preventivnim discipliniranjem poskušamo preprečiti pojav neprimernega
vedenja in otroke naučiti (družbeno) sprejemljivega vedenja (Pšunder, 2004).
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Meja je karkoli kar označuje omejitev, je ločnica med sprejemljivim in nesprejemljivim
vedenjem. Starši otrokom s postavljenimi mejami preprosto povedo, kakšne izbire imajo otroci
na voljo, otroci pa s preizkušanjem meja odraščajo in se učijo (Bluestein, 1998). Avtorji
(Bluestein, 1998; Kržišnik in Novak, 2010; Cowley, 2007; Gürtler, 2000; Rogee, 2000) so si
enotni, da otroci potrebujejo meje in poudarjajo, da le če se bodo starši meja, ki jih postavijo,
dosledno držali, bodo otroci videli, da je meje treba upoštevati. Rogee (2000) meni, da pojem
»meja« ljudje velikokrat povezujemo s kaznijo, telesnim kaznovanjem, prepovedjo, z
opominjanjem, moralno pridigo in odpovedjo. Po njegovem mnenju gre pri teh načinih za to, da
odrasli zlomi otrokovo voljo in pokaže moč. Nasprotno pa s postavljanjem meja, odrasli otroka
ne obvladuje, pač pa ga vodi, podpira, spodbuja in spoštuje. Otroci potrebujejo in si želijo jasne
in trdne meje, saj jim le-te dajejo varnost in zanesljivost. V družini, kjer meje manjkajo vlada
negotovost, saj otroci začnejo preizkušati meje, da bi ugotovili, kako daleč smejo (prav tam).
Meje morajo biti realne in upravičene. Ko starši otroku postavijo mejo, mu s tem pokažejo, kaj
od njega želijo. Kot za vse druge vidike vzgoje, tudi za določanje meja velja, da se bodo
razlikovale glede na to, kakšno vedenje je po mnenju staršev pri otrocih primerno, kje bodo
starši postavili ločnico med sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem (Cowley, 2007). J.
Bluestein (1998) meni, da meje pomagajo ljudem, da prevzamejo odgovornost za svoje izbire.
Npr.: namesto da se otroka zmerja, kako je len in brezbrižen, ker zamuja in ga morajo zato vsi
čakati, se mu s postavljeno mejo jasno pove, da mora biti ob določenem času pripravljen, če želi
iti. Če otrok ni pripravljen, ne bo šel z nami. Takšen rezultat ni kazen za to, ker otrok ni storil, kar
so starši hoteli, temveč je naravna posledica izbire, za katero se je odločil. Ostal je čustveno
varen, kajti njegova vrednost in dostojanstvo pri tem nista bila prizadeta. Preprosto ni bil
pravočasno pripravljen (prav tam).

Ko je otrok še majhen, ima postavljanje meja pogosto obliko prepovedi in zapovedi (»Ne plezaj
na balkonsko ograjo.«; »Počakaj in poglej v obe smeri, preden prečkaš cesto.«), saj želimo tako
zaščititi otrokovo zdravje in življenje pred nevarnostmi, ki jih otrok še ni sposoben obvladovati. Z
leti pa se bo otrok mejam, postavljenim zgolj v obliki zapovedi in prepovedi, začel upirati, saj
bodo v nenehnem nasprotovanju z njegovimi potrebami po svobodni izbiri, samostojnosti in
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spoštovanju. Zato je koristno, da že od malega poskušajo starši otroku pokazati smisel meja, ki
mu jih postavljajo. Prav tako je dobro, če starši čim prej dosežejo raven, na kateri meje niso več
zapovedi in prepovedi, ki so jih postavili, temveč dogovori med enakovrednimi posamezniki
(Kržišnik in Novak, 2010).

Poleg meja starši otrokom postavljajo tudi pravila. Pravila, ki jih starši postavijo morajo biti
primerna otrokovi starosti in razvojnim posebnostim, preprosta, izvedljiva, jasna in razumljiva.
Razumljivost pravila lahko starši preverijo tako, da prosijo otroka, naj pravilo ponovi in razloži,
kaj zanj pomeni. Starši morajo otroku pokazati, da je pravilo za njih pomembno. Najbolj
učinkoviti so, če to izpeljejo z besedno in nebesedno komunikacijo; počepnejo čim bliže otroku,
vzpostavijo očesni stik z njim, ga resno pogledajo v oči in povedo pravilo; medtem mu lahko
položijo roko na ramo ali vzpostavijo kak drug telesni stik, govorijo umirjeno z nizkim, resnim
tonom, ne kričijo. Pravila morajo biti posredovana z zahtevo, vendar prijazno. Prav tako morajo
biti pravila tudi nadzorovana. Starši morajo otroku pokazati, da jih zanima kakovost
opravljenega dela. S tem izkazujejo resnost svojih namer. Pri izvajanju morajo pohvaliti
natančno izvedbo (Žgavc, 2000). V primerih, ko izbruhne nesoglasje, je pomembno, da starši
vztrajajo pri upoštevanju dogovorjenih pravil, z odločno držo in jasnimi besedami (Rogee, 2000).
Avtorji (npr. Zupančič in Justin 1991; Rogee, 2000; Žgavc, 2000) soglašajo, da naj bi bila pravila
postavljena pozitivno, to pomeni, da s pravili povemo, kakšno je želeno vedenje, ne
izpostavljamo pa, česa otroci ne smejo.

5.1 VRSTE PRAVIL
Vsaj v četrtem letu starosti otroci že razlikujejo med različnimi vrstami pravil, in sicer med tistimi
z moralnega, konvencionalnega in osebnega področja (Marjanovič Umek idr., 2004).

Moralna pravila se nanašajo na odnose med ljudmi. Njihova kršitev neposredno sproži negativna
čustvena stanja (bolečino, prizadetost) pri vsaj eni od vpletenih oseb (Zupančič in Justin, 1991).
Konvencionalna pravila pa odvračajo le od vedenja, ki je iz estetskih, higienskih in podobnih
29

razlogov za družbeno okolje nesprejemljivo. Ta pravila se nanašajo na slog oblačenja, na vedenje
pri mizi, na komuniciranje med ljudmi (prav tam). Osebna pravila so tista, ki se nanašajo na
osebne preference posameznika in načeloma ne vplivajo na dobrobit, pravice drugih ljudi in ne
motijo delovanja skupine (Marjanovič Umek idr., 2004). Kršenje moralnega pravila je npr., če
otrok prijatelju ukrade jabolko. Kršenje konvencionalnega pravila pa, če otrok s prsti je sladoled.
Kršenje konvencionalnih pravil otroci že zelo zgodaj v razvoju pojmujejo kot manj resno od
kršenja moralnih pravil (prav tam).

Na splošno velja, da le kršitev moralnih pravil v otroku zbuja občutek krivde. S psihološkega
stališča je povsem sprejemljivo, če skušajo starši ta občutek uporabiti v vzgojne namene, se
pravi zbujajo pri otroku občutek krivde tedaj, ko je otrok s svojim vedenjem neposredno prizadel
drugo osebo. Neprimerno pa je, ko starši zbujajo v otroku občutek krivde tedaj, ko krši
konvencionalna pravila. S tem pravzaprav konvencionalnemu pravilu pripišejo moralen pomen.
Dogaja se npr., da si otrok ni umil rok, starši pa na to reagirajo zelo čustveno. Starši, ki
pripisujejo moralno in s tem tudi čustveno razsežnost konvencionalnim vidikom otrokovega
vedenja, močno zožijo prostor otrokovega delovanja in presojanja. Otrok, ki ima pri najbolj
»banalnih« pravilih občutek, da bi v primeru njihove kršitve prizadel čustva staršev, se nauči
zanikati svoje želje in v vsem slediti volji staršev (Zupančič in Justin, 1991).

Otrok se moralnih pravil uči tako, da v socialnem okolju pridobiva konkretne izkušnje o tem, kaj
je prav (dobro) in kaj napačno (slabo). Pri učenju pravil moralnega vedenja ima veliko vlogo
načrtno in sistematično usmerjanje otrokovega vedenja (vzgojne tehnike), kar naj bi bila
predvsem naloga staršev in drugih vzgojiteljev. Tudi družba v širšem smislu naj bi otrokom po
eni strani ponujala vedenjske vzore, modele, po drugi strani pa predstavljala izvor pozitivnega in
negativnega podkrepljevanja otrokovega ravnanja. Učenje moralnih standardov vedenja torej
poteka v kontekstu otrokovih konkretnih izkušenj preko pogojevanja (nagrajevanje in
kaznovanje), socialnega posnemanja (vzori) in, kar razlage socialnega učenja večkrat zanemarijo,
tudi preko razumevanja otrokovih empatičnih odzivov na čustvena stanja prizadetih ljudi v
situacijah kršenja moralnih pravil (Marjanovič Umek idr., 2004).
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Kot najpogosteje postavljeno pravilo v družini v zadnjih letih A. Kast Zahn (2009, str. 33) navaja
moralno pravilo: »Drug z drugim smo prijazni.« Poleg tega pravila pa se v družini pogosto
pojavljajo pravila, ki se nanašajo na spanje, prehranjevanje, pospravljanje, odnos do drugih,
pomoč v gospodinjstvu, varnost, gledanje televizije, uporabo računalnika in pisanje domače
naloge (prav tam).

M. Zupančič in Justin (1991, str. 21) menita, da so otroci omejeni s preveč pravili ali kot jih
avtorja imenujeta z »brezštevilnimi pravili«. Menita, da je potrebno zlasti pri majhnih otrocih
število pravil omejiti. Kljub temu pa poudarjata, da je pomembno, da otrok razen najsplošnejših
pravil usvoji tudi pravila, ki se nanašajo na posebne položaje. Od otroka se npr. pričakuje, da bo
usvojil pravilo, ki pravi, da ne smemo udariti drugih ljudi. Mnogi starši se sprašujejo, ali naj to
pravilo predstavijo otroku kot nekaj splošnega in brezizjemnega ali pa bodo to pravilo predstavili
kot pravilo, ki se ga v izjemnih primerih, kot je npr. samoobramba, lahko krši. Nekateri od
staršev predstavijo otroku tudi to dodatno pravilo, v skladu s katerim naj bi bilo sprejemljivo, če
vrneš udarec, ko te nekdo drug prvi udari. Pomembno je, da se starši o takšnih specifičnih
pravilih, ki na videz nasprotujejo splošnim vedenjskih pravilom, z otrokom pogovorijo, ga
vprašajo za njegovo mnenje. Posebna pravila namreč niso deležna takšnega soglasja v družbi kot
najsplošnejša pravila. Zato je potrebno z otrokom tehtati razloge za in proti njihovi uporabi.
Meja pa mora biti na koncu ostro začrtana (prav tam).

5.2 DOSLEDNOST PRI POSTAVLJANJU MEJA IN PRAVIL
Doslednost pri postavljanju pravil in meja pomeni, da to, kar starši govorijo, mislijo resno, da
storijo to, kar rečejo, ali pa odklonijo sodelovanje v dogovoru, dokler otrok ne izpolni
obljubljenega (Bluestein, 1998).

Doslednost staršev ne pomeni, da morata oba starša vedno enako misliti in reagirati, doslednost
staršev pomeni, da se medsebojno usklajujeta in podpirata, da drug drugemu ne rušita vzgojnih
prijemov (Žorž, 2006). Juul (2008) piše, da otroci nimajo težav s sprejemanjem dejstva, da imata
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starša različna pravila in meje. Otroci z lahkoto sprejmejo, da npr. mama dovoli, da je med
pospravljanjem mize po večerji televizija prižgana, medtem ko oče tega ne dovoli. M. Zupančič
in Justin (1991) pa menita nekoliko drugače in sicer, da je usklajenost različnih vzgojiteljev v
vzgojnem ukrepanju nujna. Menita, da je učinkovitost ukrepov večja, kadar so merila ukrepanja
različnih vzgojiteljev vsaj podobna, če ne enaka. Različna merila naj bi ustvarjala zmedo v
otrokovem miselnem svetu ter spodbujala otroka k temu, da prične izkoriščati neusklajenost
med vzgojitelji v egoistične namene.

V okvirih doslednosti bi morali starši paziti na usklajenost med tem kar zahtevajo, in tem, kar
rečejo (Bluestein, 1998). Npr. če jih razmetane kocke po preprogi spravljajo ob živce, se na to
lahko odzovejo različno (prav tam, str. 67):
▪ napad: »Prav nič ti ni mar za druge!« Takoj pridi sem in pri priči poberi kocke!«.;
▪ prošnja: »Prosim, naredi nekaj zame in poberi kocke!« Avtorica (prav tam) meni, da bodo s tem
morda dosegli želeno, toda iz čisto drugega razloga, saj gre za ugajanje vzgojitelju;
▪ prošnja z razlago smiselne posledice: »Prosim, poberi kocke, da se ne bi kdo spotaknil in
padel!« S takim načinom se najbolj verjetno doseže želeno, poleg tega pa se s tem tudi
podkrepi otrokovo spretnost upravljanja samega sebe (prav tam). Če starši otroku povedo, za
pravi, smiseln in notranji razlog za določeno mejo ali pravilo s tem razvijajo predanost in
sodelovanje (Bluestein, 1997). Če starši otroku ne povedo razlogov za svoje zahteve, in mu
preprosto rečejo, da mora biti »dober«, »priden«, »poslušen« itd., povečujejo verjetnost, da
otrok v njihovi odsotnosti pravilom ne bo sledil. Čim bolj otrok razume razloge, zaradi katerih
ljudje spoštujejo določena pravila, tem večja je verjetnost, da bo postopno začel opuščati
vedenje, ki se ne ozira na želje, interese in koristi drugih ljudi (Zupančič in Justin, 1991).

O nedoslednosti govorimo takrat, ko starši otrokom postavljajo jasne zahteve, naloge, pravila,
omejitve, vendar ne vztrajajo pri tem, da se otroci tega držijo. Morda se jim otroci zasmilijo,
morda se jim mudi, morda se ustrašijo, da so pretrdi, prestrogi, prezahtevni (Žorž, 2006).
Posebno škodljivo naj bi bilo nenehno izmenjavanje popustljivosti in strogosti (Gürtler, 2000).
Otrok se ne more naučiti vedenjskih pravil, če mu jih vsiljujemo v vedno znova spremenjeni
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obliki. To, kar je otroku predstavljeno kot dobro ali slabo, tudi ne sme biti odvisno od
razpoloženja staršev. V nasprotnem primeru otrok ni pozoren na vedenjske standarde, za katere
starši želijo, da jih usvoji, temveč na razpoloženje staršev. To ga vodi v prepričanje, da so pravila
in standardi prilagodljivi, da sami po sebi nimajo pomena, temveč so zgolj sredstvo, da z njihovo
pomočjo nekomu ustrežemo in dosežemo lastno zadovoljstvo ter korist. Raziskave kažejo, da je
nedoslednost pri disciplinskih ukrepih v zgodnjem otroštvu močno povezana s pojavi
agresivnega vedenja v srednjem in poznem otroštvu (Zupančič in Justin, 1991).

Marsikatere težave (npr. moteča, uničevalna, opazna in pozornost zbujajoča dejanja) pri vzgoji
otrok, temeljijo prav na pomanjkljivem določevanju meja in pravil. Čeprav so mnogi starši
čustveno prepričani v potrebnost postavljanja pravil in meja, v ravnanju vlada velika negotovost
(Bluestein, 1998). Za nekatere starše je zavestna odločitev za postavitev pravil in meja težka
(Kast Zahn, 2009).

5.3 NEUPOŠTEVANJE MEJA IN PRAVIL
Tisti, ki postavlja meje, mora razmišljati tudi o posledicah kršenja le-teh. Kdor ukrepa, si pridobi
spoštovanje; pokaže namreč, kako resno jemlje dogovore (Kržišnik in Novak, 2010). Če se starši
ne zmenijo za otrokovo nenehno kršenje pravil in meja in se do teh prekoračitev vedejo
ravnodušno, prispevajo h krepitvi otrokovega uničevalnega vedenja, ovirajo razvoj njegove
samozavesti in preprečujejo porajanje občutka medsebojnega spoštovanja (Rogee, 2000).

Rogee (2000) predstavlja več vzrokov za prekoračitve meja in pravil, ki jih bom povzela v
spodnjih točkah.
▪ Pravila in meje lahko obstajajo skrita in neizrečena, da jih otroci razkrijejo, preizkušajo dejstva
in odnose med njimi. To počnejo tako dolgo, dokler se starši temu odločno ne uprejo.
▪ Starši meja ne zagovarjajo osebno, utemeljujejo jih na neosebni ravni: »Tega ne delamo!«
Otroci se učijo z opazovanjem, zato bi starši morali občutke izražati osebno: »Tega ne maram!«,
»Jezim se!«, »To me moti!« Omenjena »jaz sporočila« olajšajo razlikovanje med kritiko vedenja
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in kritiko osebe.
▪ Meje, ki niso trdne in jasno izražene, kot npr. »Zdaj pa bomo mirni.«, delajo otroke prav tako
»gluhe« kot pogosta ponavljanja in dobronamerne besede: »To sem ti že stokrat povedal!« K
postavljanju meja sodi odločna drža in odločen glas.
▪ Če otroci občutijo pravila in meje kot prezahtevne, pretirane in neprimerne, si to razlagajo kot
kazen in prepoved ter se postavijo v boje za prevlado, tako da pravila in meje nenehno in do
skrajnosti kršijo. Tedaj je treba o pravilih in mejah ponovno premisliti, otroka pa povabiti, da
sodeluje pri oblikovanju novih meja in pravil.

H. Gürtler (2000) meni, da večina staršev početje svojih otrok nenehno spremlja z opozorili in
svarjenjem: »Manca ostani tukaj. Manca, tega se ne dotikaj. To je vendar zelo umazano. Poglej
svoje roke. Padla boš …« Danski družinski terapevt Jesper Juul (2008) imenuje to »starševski
avtomatski odzivnik«, ki se samodejno vklopi in pošilja vzgojne, orientacijske ter koristne
komentarje, čim pride otrok v slišno razdaljo. Otroci se lahko temu izognejo le tako, da pustijo,
da gredo besede mimo njih. Navadijo se, da se na ta nenehna opozorila ne odzivajo več. Juul
(prav tam) predlaga, da bi se morali starši ob vsakem svarilu in vsakem svojem komentarju
vprašati: »Ali je ta zdaj res potreben, ali je bolje, da ostanem tiho?« Starši bi se morali omejiti le
na najnujnejše in tisto z dogovorom uveljaviti. Namesto neprestanega opozarjanja je torej
potrebno ukrepanje (prav tam).

Meje, ki jih včasih imenujemo pogoji, drugič pravila, so pravzaprav tisto, kar uporabljamo, da v
odnosih z drugimi poskrbimo zase in skušamo v življenju ohraniti nekaj reda (Bluestein, 1998).
Starši oziroma katerikoli drugi vzgojitelji morajo biti sposobni prevzeti vlogo tistega, ki
razjasnjuje, načrtuje pravila in meje in jih uveljavlja. Otroku mora razumljivo pojasniti, zakaj je
njegovo ravnanje nesprejemljivo in kako le-to vpliva na bližnje ljudi in stvari (Peček Čuk in Lesar,
2009). Postavljanje meja je težko in je oblika nenehne preizkušnje. Odvisno je od mnogih, včasih
predvsem naključnih okoliščin; npr. od čisto določenega vsakdanjega primera, od trenutnega
počutja udeležencev, od načina vzgoje. Težave pri postavljanju meja so normalne in ne
pomenijo neuspeha pri vzgoji (Rogee, 2000).
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6 NEPRIMERNO VEDENJE OTROK
Problem discipline se pojavi pri neprilagojenem vedenju, pri kršenju veljavnih pravil, saj to
škoduje posamezniku in družbi (Trtnik, 2004).

Težavno vedenje otroka predstavlja staršem svojevrsten izziv. Če želimo neko obliko vedenja
spremeniti (ali spodbuditi), moramo najprej razumeti, zakaj sploh nastane. S. Cowley (2007)
meni, da ima otrok za svoje vedenje vedno nek razlog, pa naj se zdi še tako neprimeren ali
nepomemben.

V naslednjih točkah predstavljam razloge za neprimerno vedenje (prav tam).
▪ Raziskovanje: otroci vedo zelo malo o svetu, v katerem živijo, ne vedo kaj je varno in kaj
nevarno, vse to pa bi radi izvedeli in zato lahko pri tem zaidejo v težave.
▪ Sporočanje staršev: če se starši sami ne vedejo primerno, je večja verjetnost, da se bodo tudi
otroci vedli neprimerno. Starši se morajo zavedati, da otrokom oblikujejo predstave o tem, kaj je
prav in kaj narobe, tudi s svojim lastnim vedenjem. Npr. otrok, ki mu prepovedo vpiti na ljudi,
nato pa sliši, kako se prepirajo in vpijejo njegovi starši, bo upravičeno zmeden. Ne bo mu jasno,
kaj to pomeni. Da sme tudi on vpiti na ljudi? Ali morda, da smejo vpiti samo odrasli?
▪ Dolgčas in vzbujanje pozornosti: zdolgočasen otrok se pogosto neprimerno vede ravno zato, da
bi pritegnil pozornost staršev.
▪ Neudobje in nezadovoljstvo: kadar je otroku neudobno ali je vznemirjen, se takoj zelo poveča
verjetnost, da se bo neprimerno vedel.

Razlogi za neprimerno vedenje otrok so različni. V nadaljevanju bom povzela Haucka (1988), ki
navaja štiri razloge in hkrati pojasnjuje, kako takšno vedenje disciplinirati.

1. Discipliniranje otrok, ki hočejo pritegniti pozornost.
Avtor meni, da otroci, ki se neprimerno vedejo, samo da bi pritegnili pozornost, se tako vedejo
zaradi občutka, da so slabi in ničvredni, če niso nenehno deležni pozornosti drugih ljudi.
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Najučinkovitejša metoda je, da otrokovo vedenje starši preprosto prezrejo. Otrok, ki hoče
pritegniti pozornost, bo svoj cilj dosegel, če se mu bodo smejali, če ga bodo oštevali ali
kaznovali. Učinkovita je lahko tudi metoda pretiravanja oziroma prenasičenosti. Otroku, ki hoče
že navsezgodaj z glasnim kričanjem pritegniti pozornost, lahko starši mirno rečejo (prav tam,
136): »Videti je, da čutiš veliko potrebo po kričanju. Prav, naslednjih pet minut vpij na vse grlo. In
če to ne bo dovolj, vpij še naslednjih pet minut.« Pri tem pa Hauck (prav tam) poudarja, da
morajo biti starši ves čas nadvse ljubeznivi in prijateljski. Ne smejo dovoliti, da bi jih premagala
zloba ali maščevalnost, saj otrok v tem primeru ne bi opustil vedenja, ki jih tako moti.

2. Discipliniranje otrok, ki merijo moči.
Otroci si na vse načine prizadevajo uveljaviti svojo voljo. Če pride tako daleč in se izkaže, da
besedne grožnje ne učinkujejo več in da z običajnimi kaznimi ni mogoče doseči spremembe
otrokovega vedenja, se starši nikakor ne morejo več izogniti merjenju moči. Namesto, da bi se
starši z otrokom zapletali v neskončne spopade, je veliko bolj razumno, da se vrnejo k izhodišču
in otroku znova ponudijo izbiro. Npr. če ima »otrok vedno razmetano sobo, mu povedo, da naj
ima takšno kot želi, a da v takšno ne bo vodil svojih prijateljev. Otrok se tako sam odloči, ali ne
bo sprejemal obiskov ali pa bo pospravil svojo sobo. Za posledico je otrok sam odgovoren in
zanjo ne more kriviti drugega kot sebe« (prav tam, 139).

3. Obvladovanje maščevalnosti.
Bolj kot se starši sovražno vedejo do otrok zaradi njihove kljubovalnosti, bolj se tudi otroci čutijo
upravičene, da še stopnjujejo svoje nasprotovanje. Avtor meni, da se morajo starši zavarovati
pred tem, da bi jih tako vedenje prizadelo. Ob tem pa si lahko pomagajo z metodo naravnih in
logičnih posledic in tako, da otrokom pokažejo, da ne mislijo, da so zaradi slabega vedenja tudi
sami slabi in ničvredni. Pri tem pa morajo imeti pred očmi dejstvo, da je vzrok za otrokovo
neprimerno vedenje lahko, bodisi nižja intelektualna sposobnost, bodisi pomanjkanje znanja in
izkušenj (otroci ne vedo, kako naj bi se pravilno vedli, ker jim tega nihče ni pokazal) ali
pomanjkanje zrelosti (otroci se občasno tako razburijo, da se ne morejo vesti bolj umirjeno).
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4. Discipliniranje otrok, ki izrabljajo svojo nezmožnost za izgovor.
Ena najzanesljivejših metod, ki jo predlaga avtor je ta, da starši vzamejo otrokove pritožbe
povsem dobesedno in temu primerno tudi ukrepajo. Če otrok na primer izjavi (prav tam, 153),
»da ne more iti v šolo, ker ga strašno zvija po trebuhu, ga je treba z glasnim sočustvovanjem
spraviti nazaj v posteljo in z njim ravnati kot s pravim bolnikom (zagrniti zavese, ne more
sprejemati obiskov, itd.)«

Ko se starši ali vzgojitelji srečajo z neprimernim vedenjem je pomembno da najprej poiščejo
vzrok za otrokovo nezaželeno vedenje. Pri discipliniranju nezaželenega vedenja morajo biti
ljubeči in potrpežljivi ter se zavedati, da otrok velikokrat ne ve, katero je primerno vedenje in se
mora le-tega še naučiti.

6.1 NAČINI ODZIVANJA NA NEPRIMERNO VEDENJE
Dolžnost staršev je, da otroka pripravijo, da počne njemu koristne stvari in preneha z vedenjem,
ki mu škoduje. Otroku primanjkuje tako izkušenj kakor tudi sposobnosti za premislek o
posledicah, ki jih ima določeno vedenje. Naloga staršev je predvideti možne posledice in v
skladu s tem usmerjati otrokovo vedenje (Milivojević idr., 2007).

Hauck (1988) navaja spodnje štiri načine odzivanja na otrokovo neprimerno vedenje.

1. Prijazno in nepopustljivo odzivanje: med vsemi štirimi modeli je ta najbolj zaželen, saj se
starši z otrokom odkrito pogovorijo o vedenju, ki ga ne odobravajo. Pri tem se zmeraj
osredotočijo samo na njegova dejanja, ki jih nikoli ne povezujejo z otrokom kot osebnostjo. Celo
tedaj, ko otroku povedo, kako nezadovoljni so z njegovim vedenjem in kako jim je žal, da ga
morajo zato kaznovati, ga ne napadajo in ne ponižujejo kot človeka. Namesto tega gledajo na
probleme kot na normalen del življenja, s katerimi se je treba spoprijeti, pri čemer je probleme v
večini primerov mogoče tudi premagati (prav tam).
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2. Prijazno in popustljivo odzivanje: starši so do otroka nadvse ljubeznivi in potrpežljivi, ne
postavljajo mu nikakršnih omejitev, od njega malo zahtevajo in mu popuščajo, da vedno uveljavi
svojo voljo. Ti pretirano popustljivi starši ukrepajo šele potem, ko so že predolgo odlašali, tedaj
pa zaidejo v skrajnosti pri kaznovanju ali pa otroka povsem zmedejo s silovitimi izbruhi besa.
Navadno takoj posežejo po najostrejših kaznih, namesto, da bi jih počasi stopnjevali, s čimer
otroka prizadenejo neprimerno bolj, kot bi ustrezalo njegovi neubogljivosti. Starši navadno
kmalu nato spoznajo, da so šli predaleč in se zaradi pretirane grobosti počutijo krive. Otrok, ki
vidi njihovo kesanje, pa spet ne dojame tistega, kar bi mu starši pravzaprav radi dopovedali
(prav tam).

3. Neprijazno in popustljivo odzivanje: avtor (prav tam) meni, da je ta kombinacija še posebej
pogubna. Pri prejšnji metodi so starši svojim otrokom izkazovali ljubezen in naklonjenost, v tem
primeru pa tega ni. Neprijaznost se navadno kaže v prepričanju, da se otrok namenoma grdo
vede in da bi svoje napake, če bi le hotel, zlahka popravil. Zaradi dejstva, da se otroci kljub
oštevanju, kritiziranju in kaznovanju največkrat ne poboljšajo, pa starši, ki sodijo v to skupino
vzgojiteljev, navadno vidijo še dodatne dokaze za otrokovo hudobijo. Po drugi strani sprejemajo
njihovo lepo vedenje kot nekaj samo po sebi razumljivega, zaradi česar otroku ni treba dati
posebnega priznanja. Otrok se tako znajde v precepu; če se bo grdo vedel, ve, da bo zavrnjen,
prav tako ve, da če se bo zelo potrudil, tudi ne bo deležen velike pohvale. In ker med eno in
drugo skrajnostjo ne bo bistvene razlike, bo otrok zmeden in naposled močno frustriran.

4. Neprijazno in nepopustljivo odzivanje: na vsako otrokovo napačno dejanje starši reagirajo
odločno in hitro, vendar tudi s pretirano in nepotrebno ostrino, tako da napadejo njegovo
osebnost in ga pripravijo do tega, da se počuti krivega. Ker se nad otroka nenehno zgrinjajo
očitki in obtožbe vseh vrst, otrok ustvarja o sebi čedalje slabšo podobo, to pa povzroči tudi
čedalje slabše vedenje. Kmalu je prepričan, da je vse slabo, kar si o njem mislijo, povsem
upravičeno (prav tam).
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6.2 VRSTE DISCIPLINIRANJA IN DISCIPLINSKI PRISTOPI
M. Pšunder (2004) izpostavlja, da je učinkovit pristop k obvladovanju disciplinskih problemov
sestavljen iz treh vidikov oz. treh vrst discipliniranja, ob tem pa poudarja pomen preventive.
▪ Preventivno discipliniranje prispeva k izognitvi potencialnim disciplinskim problemom; z
dobrim preventivnim programom se da prihraniti marsikatero težko izkušnjo, prav tako se
prepreči, da postanejo problemi vedno večji in vedno težje obvladljivi. To discipliniranje zajema
tri vidike, ki jih je nujno treba upoštevati, da bo le-to učinkovito. Prvi vidik se nanaša na
ustvarjanje prijetne, sproščene in spodbudne klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih
odnosih. Drugi vidik je vezan na spodbujanje motivacije za sodelovanje. Tretji vidik pa se nanaša
na skupno oblikovanje pravil, postavljanje vedenjskih standardov in določanje načina ukrepanja
ob neprimernem vedenju. Pozornost se namenja izboljšanju vedenja in ne poudarjanju
neprimernega. S preventivnim discipliniranjem torej poizkušamo preprečiti pojav neprimernega
vedenja.
▪ Podporno discipliniranje dobi vlogo takrat, ko se pokažejo začetni znaki neprimernega
vedenja, saj s korekcijskimi tehnikami (npr. s šalami, z znaki …) pomaga, da se posameznika
ponovno usmeri k primernemu vedenju.
▪ Korektivno discipliniranje je usmerjeno k popravljanju razdiralnega, asocialnega in
odklonskega vedenja, torej z različnimi sredstvi in pristopi obravnava neprimerno vedenje, ki se
je pojavilo (prav tam).

Ko se torej pojavi neprimerno ali nesprejemljivo vedenje, je treba ukrepati in pomagati otroku,
da doseže družbeno bolj zaželeno vedenje. V pedagoški literaturi je mogoče zaslediti tri
temeljne disciplinske pristope pri obravnavanju neprimernega vedenja. Pristopi se razlikujejo
glede na prepričanje, kdo naj prevzame odločilno vlogo pri spreminjanju neprimernega vedenja
otroka (Peček Čuk in Lesar, 2009). Nekateri avtorji so prepričani, da so za spreminjanje
neprimernega vedenja otrok odgovorni starši oziroma vzgojitelji. Korektivno discipliniranje zato
pojmujejo kot aktivnosti, določene s strani vzgojitelja, ki so usmerjene k spreminjanju
neprimernega vedenja otrok. Drugi, odgovornost za spreminjanje neprimernega vedenja
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pripisujejo otrokom. Korektivna disciplina naj bi bila po njihovem mnenju naravnana tako, da bi
vzgojitelj kar v največji meri dopuščal otrokom, da sami spremenijo svoje vedenje. Tretji pa so
prepričani, da je spreminjanje neprimernega vedenja skupna skrb vzgojitelja in otroka. Pri
odzivanju na neprimerno vedenje naj bi vzgojitelj otroku ponudil pomoč, da sam oceni in
spremeni svoje neprimerno vedenje (Pšunder, 2004).

V nadaljevanju bom predstavila temeljne značilnosti posameznih disciplinskih pristopov, pri
čemer bom posebno pozornost namenila vzgojiteljevemu odzivanju na neprimerno vedenje
otrok. Kontinuum gre od tam, kjer se uporablja najmanj moči do tam, kjer se uporablja največ
moči. Vzgojitelj izbira in se premika od enega disciplinskega pristopa k drugemu. Uporaba
posameznega pristopa je po navadi odvisna od že omenjenega vzgojiteljevega prepričanja, kdo
je odgovoren za otrokovo neprimerno vedenje, ter tudi od »teže« otrokovega vedenja
(Wolfgang in Wolfgang, 1994). Zagovorniki kontinuuma so prepričani, da je poznavanje in
razumevanje namena kontinuuma nujno za uspešno odzivanje ob neprimernem vedenju otrok.
Kontinuum naj bi vzgojiteljem pomagal prevzeti aktivno vlogo pri dajanju pomoči otroku, da
odraste in doseže bolj odgovorno vedenje. Pri odzivanju na neprimerno vedenje naj bi vzgojitelj
otroku sprva dopustil največjo stopnjo razvojni stopnji primerne avtonomije, da sam spremeni
svoje vedenje. To pomeni, da naj bi ob neprimernem vedenju najprej uporabil tehnike, ki terjajo
minimalno kontrolo, ob morebitnem neuspehu pa naj bi se pomaknil k uporabi tehnik, ki terjajo
več vzgojiteljeve kontrole (Pšunder, 2004).

Disciplinski pristopi po Wolfgang in M. Wolfgang (1994) so opisani v naslednjih točkah.
▪ Prvi pristop je do otroka najmanj vsiljiv in temelji na prepričanju, da je otrok sam sposoben
spreminjati svoje vedenje. Otroku dopušča, da sam poišče rešitev problema, pri čemer mu
vzgojitelj nudi možnost pogovora o njegovih problemih in potrebah. Vzgojitelj uporablja pri
discipliniranju minimalno moč in kontrolo. Uporablja tehnike discipliniranja, kot so: (1)
neverbalno signaliziranje, pri čemer otroku namigne s pogledom, dotikom, tiho izgovorjenim
imenom z namenom, da bi se otrok zavedel svojega neprimernega vedenja in z njim prenehal
ter (2) nevelelne povedi, ko ničesar ne ukazuje, ampak le ubesedi otrokovo vedenje, kot ga vidi,
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z namenom, da bi se otrok zavedal učinka svojega vedenja na druge.
▪ Kadar uporaba minimalne moči ne zadošča in ne prinaša želenih rezultatov se vzgojitelj lahko
poslužuje drugega pristopa discipliniranja (prav tam), kjer vzgojitelj ob neustreznem vedenju
posreduje tako, da otroka sooči z njegovim neustreznim vedenjem in ga pri tem poskuša
ustaviti. Gre za pristop, ki pripisuje velik pomen verbalni interakciji med vzgojiteljem in otrokom
in izpostavlja pomen iskanja skupnih rešitev. Vzgojitelj se z otrokom dogovarja tako, da otrok
začuti svojo pomembnost v medsebojnem dogovoru za spreminjanje lastnega vedenja. Pri tem
pristopu se pri posredovanju ob neprimernem vedenju pogosto uporabljajo (1) vprašanja:
otroku postavimo vprašanja o dejanju in pravilih v zvezi z dejanjem, s čimer nakažemo, naj
razmisli o situaciji in idejah za rešitev problema. Uporabljajo pa se tudi (2) velelne povedi:
otroku ukažemo, naj neha z neprimernim vedenjem in zahtevamo spremembo v pozitivni smeri,
tako, da mu povemo, kako naj ravna. Če otrok kljub opozorilu ne opusti neprimernega vedenja,
ga seznanimo s posledicami, ki bodo sledile, če se ne bo v trenutku nehal neprimerno vesti.
▪ Tretji oziroma zadnji disciplinski pristop (prav tam) terja največ nadzora in se ga uporablja, ko
je otrok preplavljen z negativnimi čustvi in obrambno naravnan, ter vzgojiteljeva vprašanja pri
otroku ne povzročijo vpogleda v lastno vedenje. Po navadi je prisotno zelo resno in težko
neprimerno vedenje, agresivno ali destruktivno, da se vzgojitelj odloči za uporabo tega pristopa.
Pristop izhaja iz prepričanja, da je z jasno postavljenimi pravili vedenja in nepopustljivostjo pri
uresničevanju postavljenih pravil ter z nagrajevanjem mogoče doseči želeno vedenje. Vzgojitelj
je tisti, ki postavlja pravila in posledice kršenja pravil. Pri tem pristopu se uporabljajo predvsem
(1) velelne povedi, (2) fizično posredovanje s čimer ustavimo neprimerno vedenje, (3)
modeliranje: demonstriramo ali ubesedimo želeno pozitivno vedenje in (4) podkrepitve.
Uporabljamo pozitivne in negativne podkrepitve z namenom, da bi se določeno vedenje
ponovno ponovilo, in kaznujemo z namenom, da bi se določeno vedenje pojavljalo vse redkeje.

Številni strokovnjaki so si prizadevali, da bi iznašli univerzalen, vsestransko uporaben disciplinski
pristop, vendar le-tega ni mogoče definirati ali predpisati predvsem zaradi razlik med otroci
(različne osebnostne lastnosti, različen napredek v moralnem razvoju) in različnih situacij, ki
vsakokrat zahtevajo vzgojiteljevo premišljeno odzivanje oziroma ravnanje (Pšunder, 2004).
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7 NAČINI DISCIPLINIRANJA
Starši poskušajo z različnimi načini discipliniranja uveljaviti postavljena pravila in meje ter naučiti
otroke sprejemljivega vedenja in samokontrole. Teh načinov je veliko. Izbira in učinkovitost
strategije discipliniranja je odvisna od osebnosti staršev, osebnosti in starosti otroka, kakovosti
njihovega odnosa, kakor tudi od navad in pričakovanj kulture. Učinkovitost discipliniranja je
odvisna od tega, kako dobro otrok razume in sprejme sporočilo staršev, tako spoznavno kot
čustveno. Če hočemo, da bo otrok sprejel sporočilo, mora ugotoviti, da je primerno, torej
morajo biti starši pravični in natančni ter jasni in dosledni v svojih pričakovanjih. Starši morajo v
primeru neprimernega vedenja svoja dejanja prilagoditi prekršku, otrokovemu temperamentu
ter stopnji spoznavnega in čustvenega razvoja (Papalia idr., 2003). Pri učinkovitosti
discipliniranja je pomemben vidik tudi motivacija. Motivacija deluje takrat, ko je za otroka
smiselna, zato se tako kot odrasli, različni otroci odzivajo na različne spodbude. To kar delamo,
delamo zato, ker nas opravilo veseli, ker skušamo na koga narediti dober vtis, ker pričakujemo
plačilo ali priznanje, ker je v skladu z našim potrebami in vrednotami in nam omogoča, da se
dobro počutimo, ker se želimo izogniti soočenju ali kazni, drugače se preprosto odločimo, da
tega ne bomo naredili. Če otrok torej dela nekaj, kar zadovoljuje njegove potrebe, oziroma
nekaj, za kar verjame, da bo zadovoljilo njegove potrebe, bo motiviranost večja (Bluestein,
1998). Avtorica (prav tam) opozarja, da morajo starši paziti, da motivatorja nista ne jeza in ne
odobravanje (prav tam). Če uporabljamo jezo ali odobravanje, da bi od ljudi dobili, kar želimo,
sporočamo naslednje: »Varen in vreden si le toliko časa, dokler delaš to, kar jaz hočem.« S
takšno motivacijo v bistvu ponujamo podrejanje ali upor, kar pa ni dobra izbira (Bluestein, 1998,
str. 91).

Raziskovalci določajo širok razpon učinkovitih načinov discipliniranja. E. Wright (1994) meni, da
so umirjene in pozitivne disciplinske tehnike najbolj učinkovite. Ko želimo spremeniti
neprimerno vedenje, se moramo z otrokom pogovoriti na samem, ne pred drugimi ljudmi,
govoriti moramo z umirjenim glasom, fokusirani na vedenje, ki ga želimo od otroka in ne na
vedenje, ki ga želimo spremeniti. Avtorica omenja v povezavi z disciplino, dva načina, kako lahko
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starši/vzgojitelji odgovarjajo na otrokovo neprimerno vedenje. Razlaga razliko med reagiranjem
(ang. »reacting«) in odzivanjem (ang. »responding«). Reagiranje v tem kontekstu razlaga, kot to,
da delamo nekaj pod vplivom čustev, po navadi frustrirani ali jezni. Vzgojitelji, ki na otrokovo
vedenje tako odgovarjajo jemljejo otrokovo neprimerno vedenje osebno; konstantno kličejo
otrokovo ime, kritizirajo, kričijo, grozijo in so razburjeni. Vzgojitelji, ki se odzivajo po drugem
načinu, pa so bolj učinkoviti, saj ne pustijo, da bi jih otrokovo obnašanje »vrglo s tira«,
otrokovega neprimernega vedenja ne jemljejo osebno. Na neprimerno vedenje se odzovejo z
vprašanjem, prošnjo ali humorjem. Tak vzgojitelj uporablja za spremembo neprimernega
vedenja neposredno bližino, raje kot kliče otroke po imenu in kriči, pa jih zaposli in motivira.

Nekateri avtorji (Milivojević idr., 2007; Cowley, 2007; Zupančič in Justin, 1991) poudarjajo, da
sta najprimernejša načina, da starši uveljavijo postavljena pravila in meje in da se otrok nauči,
kaj je prav in kaj ne, nagrajevanje in kaznovanje. Menijo, da sta nagrada in kazen pomembni
orodji pri vzgoji otrok. M. Zupančič in Justin (1991) trdita, da če želimo, da bi nagrajevanje in
kaznovanje res vodila do želenih rezultatov, morata biti dosledna, kajti v nasprotnem primeru se
otrok zmede in ne ve več, kako se mora vesti in koga poslušati. Če ga nameravamo kaznovati,
moramo otroku jasno pokazati, da se kazen nanaša na njegovo neustrezno vedenje in ne na
njega samega. Za nagrado in kazen moramo izbrati tudi primeren trenutek, tako da bo otrok
lahko miselno povezal svoje dejanje in naše ukrepanje. Če primerjamo vzgojne vplive, ki jih
imata na otrokovo vedenje nagrada in kazen, je usmerjanje otrokovega vedenja z nagrajevanjem
učinkovitejše od kaznovanja (prav tam).

Drugi avtorji, npr. Kržišnik in Novak (2010); Trtnik (2004); Peček Čuk in Lesar (2009); Coloroso
(1996), zastopajo nekoliko drugačno stališče. B. Coloroso (1996) moti model nagrajevanja in
kaznovanja, saj pravi, da če se je to obneslo pri podganah, ne moremo tega posplošiti tudi na
otroke. Poleg tega meni, da se ji zdi to manipuliranje z otroki in da s kaznovanjem in
nagrajevanjem pri otrocih ne razvijamo notranje discipline. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009)
menita, da je le malo dokazov, da nagrajevanje in kaznovanje prinašata dolgotrajne spremembe
v posameznikovem prosocialnem vedenju. Prav tako je malo dokazov, da kazen in nagrada
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vplivata na otrokovo notranjo motivacijo za prosocialno vedenje ali da ugodno vplivata na
otrokov moralni razvoj. Omenjata tudi, da sodobne raziskave dokazujejo celo negativni učinek
materialnega nagrajevanja na notranje motivirana dejanja. Raziskave (Warneken in Tomasello,
2008 v Peček Čuk in Lesar, 2009) dokazujejo tudi negativni učinek tehnik discipliniranja, ki
temeljijo na moči, še posebej fizičnega kaznovanja na otrokov moralni razvoj.

Vzgoja, ki temelji na nagrajevanju in kaznovanju, ali kakor pogosto rečemo v vsakdanjem jeziku
na »korenčku in palici«, je pogosta. Čeprav deluje koncept vzgoje, ki izhaja iz behaviorizma, kot
zelo preprost in učinkovit, saj je pogosto učinek podkrepitve viden zelo hitro, vloga vzgojitelja in
otroka pa je zelo jasna, je tak način vzgoje deležen cele vrste kritik (Peček Čuk in Lesar, 2009).

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) navajata naslednje kritike nagrajevanja in kaznovanja:
▪ gre za manipulacijo z ljudmi, saj od otroka pogosto nekaj zahteva, ne da bi mu bilo pojasnjeno,
za kaj gre; kazen sicer lahko odstrani nezaželeno vedenje, vendar posamezniku ne da možnosti,
da se nauči zaželenega vedenja;
▪ odrasli nadzira otrokovo vedenje in prevzema odgovornost za otrokovo vedenje: on je tisti, ki
določi, kakšno vedenje je primerno in kakšno ne. Odloči tudi, kakšna bo podkrepitev, kar
onemogoča sodelovanje, argumentiranje in soodločanje s strani otroka in s tem tudi ne vodi v
smeri njegove samostojnosti in neodvisnosti;
▪ tovrstna vzgoja posameznika navaja, da je njegovo vedenje odvisno od zunanje podkrepitve,
da ravna, tako kot ravna, zato ker se mu to splača ali ne, ne pa zaradi notranje motivacije, zaradi
stvari same po sebi. Starši, ki vsak otrokov napredek nagradijo, pozornost otroka preusmerijo od
navdušenja nad obvladovanjem določenega področja v pričakovanje konkretnih nagrad in ga s
tem delajo odvisnega od zunanjih dejavnikov.

Kljub številnim kritikam so Skinnerjevi principi instrumentalnega pogojevanja; nagrajevanje,
kaznovanje ali ignoriranje nekega vedenja, neobhodni in vsesplošno uporabljani principi vzgoje
(Batistič Zorec, 2003). Avtorica (prav tam) meni, da je problematično predvsem, če starši te
principe uporabljajo v smislu »zakonov«, ki veljajo za vse primere ne glede na okoliščine in
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kontekst. Pohvala nekega vedenja lahko deluje stimulativno - utrjuje to vedenje, kot razlagajo
behavioristi - vendar lahko ostane brez učinka ali povzroči celo zaželenemu nasprotno vedenje.
Enako velja za kazen. Nekateri (npr. De Vries in Kohlberg, 1990 v Batistič Zorec, 2003)
opozarjajo, da ima pogojevanje predvsem trenutne učinke in ne povzroča dolgoročnih
sprememb v vedenju oz. osebnosti.

Mednarodne raziskave (Perozynski in Kramer, 1999 v Papalia idr., 2003), kažejo, da večina
staršev za discipliniranje otrok uporablja več strategij, odvisno od situacije. Starši običajno
uporabljajo prepričevanje, če želijo, da bi otrok pokazal skrb za druge, moč uveljavljajo, kadar
hočejo ustaviti igro, ki postaja groba; obe strategiji, uveljavljanje moči in prepričevanje, pa
takrat, ko je treba rešiti problem laži in kraje. Strategija, ki jo izberejo starši, verjetno ni odvisna
le od njihovega prepričanja o njeni učinkovitosti, ampak tudi od prepričanja, da jo bodo uspešno
izpeljali. V raziskavi, v kateri so opazovali, kako se starši lotijo reševanja nesoglasij med njihovimi
otroki, so se mame pogosteje odločale za induktivne tehnike, očetje pa so uporabljali strategijo
uveljavljanja moči. Toda največkrat niti matere niti očetje niso ukrepali (Papalia idr., 2003).
Kochanska (1995 v Cugmas, 1998) je ugotavljala zvezo med načini discipliniranja otroka, ki jih
uporablja mati in stopnjo otrokove internalizacije pravil. Rezultati so pokazali, da s starostjo
otrok narašča stopnja internalizacije pravil ter tudi uporaba nekaznovalnih načinov
discipliniranja.

V Sloveniji je bilo doslej narejenih le malo študij o discipliniranju otrok v družini. Razmišljanje o
tej temi je v zadnjem desetletju spodbudilo sprejetje Priporočila 1666 o Vseevropski prepovedi
fizičnega kaznovanja otrok, ki ga je leta 2004 sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope
(Coucil of Europe, 2004). Štiri leta kasneje, leta 2008, je bil pri nas sprejet Zakon o preprečevanju
nasilja v družini. Omenjeni zakon ne dopušča nobenega ravnanja (oziroma kaznovanja), ki v
otroku vzbuja strah, bolečino, ponižanje ali občutke manjvrednosti in ogroženosti. Tako
ravnanje je v zakonu opredeljeno kot fizično oziroma psihično nasilje (Zakon o preprečevanju
nasilja v družini, 2008). Ena izmed novejših raziskav, ki je omogočila vpogled v discipliniranje
otrok v družini, je bila raziskava Foruma zoper telesno kaznovanje otroka v družini. Izvedena je
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bila med letoma 2004 in 2005 med več kot tisoč starši osnovnošolskih otrok in je ponudila
predvsem vpogled v načine telesnega kaznovanja otrok Z raziskavo so ugotovili, da je fizično
kaznovanje kot način discipliniranja pri nas prisotno (štiriintrideset odstotkov staršev telesno
kaznuje otroka enkrat letno; enajst odstotkov staršev telesno kaznuje enkrat mesečno). Z
raziskavo so tudi ugotovili, da je najpogostejši ukrep (v dvainosemdesetih odstotkih primerov)
ob neprimernem vedenju otrok pogovor (Kornhauser, 2007). Zlatka Cugmas (1998) je
raziskovala načine discipliniranja, ki jih uporabljajo matere ter povezanost različnih načinov
discipliniranja s stopnjo otrokove internalizacije pravil. Raziskava je pokazala, da matere
najpogosteje kot načina discipliniranja uporabljajo razlago in preusmerjanje. Glede povezanosti
načinov discipliniranja z intenalizacijo pravil pa je ugotovila, da pogosteje kot mati v jezi kriči na
otroka, redkeje otrok upošteva pravila, ki jih postavlja mati. V raziskavi je ugotovila tudi nekaj
statistično pomembnih razlik. Ugotovila je statistično pomembno razlikovanje med dečki in
deklicami glede fizičnega kaznovanja, in sicer, da so dečki pogosteje fizično kaznovani kot
deklice. Glede fizičnega kaznovanja je ugotovila še eno pomembno razliko in sicer, starejši kot so
otroci, manj pogosto so fizično kaznovani (prav tam). Pod okriljem Frančiškanskega družinskega
inštituta se je empiričnega raziskovanja načinov, stališč in medgeneracijskih povezav v zvezi z
discipliniranjem otrok lotila Saša Poljak Lukek (2009). Ugotovila je, da se sprejemljivost tako
kaznovalnih kot nekaznovalnih načinov discipliniranja pozitivno povezuje s pogostostjo uporabe
teh načinov discipliniranja otrok v družini. Kaznovalni in nekaznovalni načini discipliniranja so
razdeljeni na devet kategorij. Kaznovalno discipliniranje zavzema (1) telesno kazen, (2)
omejevanje privilegijev, (3) psihično nasilje ter (4) kazen in restitucijo. Nekaznovalno
discipliniranje pa (5) preusmeritev, (6) pojasnjevanje in učenje, (7) ignoriranje neprimernega
vedenja, (8) spremljanje in (9) nagrajevanje. Podatki o razširjenosti posameznih načinov
discipliniranja kažejo, da so skoraj vsi načini tako kaznovalnega kot nekaznovalnega
discipliniranja prisotni pri vsaj polovici od anketiranih staršev. V povprečju starši disciplinirajo
svoje otroke v petnajstih odstotkih s kaznovalnimi in v petinosemdesetih odstotkih z
nekaznovalnimi načini discipliniranja. Ugotovila je tudi nekatere statistično pomembne razlike.
Starši pogosteje kaznovalno disciplinirajo dečke kot deklice. Pogosteje pri discipliniranju dečkov
uporabljajo omejevanje privilegijev in telesno kazen. Med drugim je omenjena raziskava
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pokazala tudi, da je v našem prostoru prisotno tako psihično nasilje kot telesno kaznovanje, ki
veljata za nesprejemljivo po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Odločitev staršev za
kaznovalne načine discipliniranja je lahko povezana s sprejemljivostjo teh načinov za starše in s
povečanim neželenim vedenjem pri otroku (prav tam).

Različni avtorji ponujajo različne načine discipliniranja, ki jih delijo na različne kategorije. Sama
bom načine discipliniranja podrobneje predstavila po delitvi Straus in A. Fauchier (2007). Avtorja
načine discipliniranja delita na kaznovalne in nekaznovalne.

7.1 NEKAZNOVALNO DISCIPLINIRANJE
Pod nekaznovalne načine discipliniranja Straus in A. Fauchier (2007) uvrščata tako načine za
preprečevanje neprimernega vedenja in učenje primernega vedenja kot tudi načine za
spodbujanje že obstoječega primernega vedenja. Nekaznovalni načini discipliniranja so opisani v
naslednjih poglavjih.

7.1.1 NAGRAJEVANJE

Kot sem že omenila je najbolj razširjen in poznan način za spodbujanje in priznanje že
obstoječega vedenja, nagrajevanje. Nagrada je opredeljena kot privlačen objekt ali dogodek,
ponujen kot posledica vedenja (Woolfolk, 2002). Poleg predmeta ali dejanja je nagrada lahko
vse, kar otroku veliko pomeni. Lahko je nasmeh ali beseda, ki poveča verjetnost, da bo otrok
ponovil določeno vedenje ali z njim nadaljeval (Bluestein, 1997). Nagrada v otroku zbudi
zadovoljstvo in otrok prijetne doživljaje poveže s pojmom »pravilnega«. Ponavljajoče se
vedenje, ki prinaša zadovoljstvo, se postopno spremeni v navado (Zupančič in Justin, 1991).
Nagrajevanje je učinkovito le tedaj, ko je dosledno in ne prepogosto (Marjanovič Umek idr.,
2004; Zupančič in Justin, 1991). Pomembno je, kako si otrok razlaga nagrado, ali jo dojema kot
kontrolo oz. podkupnino ali pa kot spodbudo. Na visoko motiviranega otroka morda nagrada
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sploh nima vpliva, na anksioznega, nesamostojnega pa močno vpliva. Torej jo velja
individualizirati (Marentič Požarnik, 2010).

Nagrada je lahko takojšen odgovor na primerno vedenje ali pa cilj, za katerega se je treba truditi
dlje časa. S takojšnjim nagrajevanjem se v otrokovem spominu oblikuje nedvoumna povezava
med lepim vedenjem in nagrado zanj. Prav pri zelo majhnih otrocih, ki ne morejo vzpostaviti
miselne povezave med primernim vedenjem in nagrado, ki je ne dobijo takoj, je podkrepitveni
dejavnik učinkovit, če takoj sledi zaželeni obliki vedenja. Starejši kot so otroci, lažje bodo
razumeli in sprejeli odloženo nagrajevanje. Odloženo nagrajevanje lahko pomeni, da starši
zahtevajo večkratno ponovitev primernega vedenja, preden si otrok zasluži nagrado. Takojšnje
nagrade so načeloma manjše, tiste časovno bolj oddaljene pa so lahko tudi večje, morda bolj
materialne (Cowley, 2007).

M. Zupančič in Justin (1991) poudarjata, da je vzgojno ukrepanje staršev pogosto odvisno od
tega, proti komu je otrokovo dejanje usmerjeno. Dogaja se, da starši otroka izdatneje nagradijo
tedaj, ko se otrok do njih samih vede »pozitivno«, kot pa tedaj, ko je »dober« do drugih oseb.
Podobno je s kaznovanjem. Na žalost mnogi starši bolj kaznujejo otroka za tisto, kar je
»porednega« storil njim, kot pa za »porednosti«, storjene v odnosu do drugih. Raziskave so celo
pokazale, da tako ravnajo starši iz različnih okolij in z različno izobrazbo.

▪ Vrste nagrad
Nagrade lahko delimo na materialne (bonboni, denar, igrače, razne zvezdice in nalepke;
»čebelice«) in nematerialne (nasmeh, pohvala, objem, posebna pozornost, določene ugodnosti)
(Papalia idr., 2003). Nagrade lahko razdelimo tudi na simbolične in konkretne (Milivojević idr.,
2007). Pod simbolične nagrade razumemo pohvale in priznanja (Milivojević idr., 2007; Pšunder,
1994). Priznanj oziroma pohval (npr.: »hvala«, »čudovito«, »to ti je zares imenitno uspelo«,
»kako prijazen si«, »zelo pozorno od tebe« ipd.), ki se nanašajo na otrokovo vedenje, ne more
biti nikoli preveč. Priznanje pomeni, da ljudem povemo, da jih cenimo, da vidimo njihov trud,
uspeh in njihove pozitivne lastnosti, pomembna so za to, da se čutimo uspešne in zadovoljne.

48

Priznanje ali pohvala sta zelo priporočljivi sredstvi, saj spodbujata, prepoznavata in gradita
občutek lastne vrednosti. Tudi z dejanji lahko damo priznanje: z objemom, dotikom, nasmehom
ali s sporočilom. Medtem ko je kritika otroka vedno usmerjena na otrokovo vedenje, morajo biti
pohvale usmerjene tako na njegovo vedenje kot tudi na njegovo osebnost (Hauck, 1988).

Milivojević idr. (2007) navajajo, da morajo starši otroka pohvaliti vedno ko, a) se je otrok vedel
tako, kakor je ustrezno, b) ko je prekinil z neustreznim vedenjem ter vedno c) ko se otrok vede
tako, kako želimo, pred tem pa se ni. Milivojević idr. (prav tam) poudarjajo, da morajo starši
otroka pohvaliti vsak dan, njega samega, njegove lastnosti, ki so staršem všeč ter njegovo
vedenje. Opozarja pa, da smo Slovenci pri izrekanju pohval zelo skopi. V tradicionalnem načinu
vzgoje pohval skoraj ni oziroma je pohvala samo ena: »priden ali pridna si«, ki je po njegovem
mnenju problematična zaradi tako imenovane pogojevane ljubezni. Polutnik (2010 v Željeznov
Seničar in Šelih, 2011) pojasnjuje, da to, za Slovence značilno, najbolj pogosto pohvalo otrok
uporabljamo v vseh mogočih situacijah. Otrok je priden, ko spi, ko je, ko se igra, ko je tiho itd.
Priden je vedno, ko se vede v skladu z našimi pričakovanji. Če je ta pohvala edina in najpogosteje
izrečena, ima v nasprotju z našimi pričakovanji in željami na samopodobo otroka negativen
učinek. Vodi v vzgojo poslušnega, pasivnega in nesamozavestnega otroka, ki se ne zna postaviti
sam zase.

V literaturi pa najdemo tudi prepričanja, ki o pohvalah govorijo nekoliko drugače. J. Bluestein
(1997) meni, da pohvala krepi odvisnost občutka lastne vrednosti od neke druge osebe (čez čas
lahko otrok odsotnost pohvale zazna kot kritiko). Mnogokrat pohvala vsebuje pričakovanje, da
potem ko se je določeno vedenje pokazalo, ni nobenega razloga, da bi spet izginilo. Če pohvala
samo od daleč sporoča »bolje je, da tako nadaljuješ«, lahko izzove nasproten učinek. Otroci so
lahko zelo občutljivi na naše motive, tudi ko nam samim niso preveč jasni. Tudi zelo majhni
otroci lahko prepoznajo neodkritost in manipulacijo. H. Gürtler (2000) meni, da nenehna hvala
lahko povzroči to, da ostane otrok nesamozavesten in odvisen. Prizadeva si, da bi naklonjenost,
ki mu godi, obdržal, in pri tem ne opazi vedno, zakaj je pohvaljen. Nečesa ne počne zaradi stvari
same, temveč zato, da bi ga pohvalili. Res je, da pohvala vzpodbuja in povzdiguje, kritika pa
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lahko vzame voljo ali prizadene. Kljub temu, meni ista avtorica, naj to ne bo povod za to, da bi
hvalili po nepotrebnem ter da bi se izogibali vsaki kritični besedi, ki bi lahko prizadela
naraščajočo samozavest.

Praper (1992) meni, da s tem ko pohvalimo pozitivne vzorce vedenja (dovolj je, da v takih
trenutkih otroku posvetimo več pozornosti) in utrjujemo pozitivno vedenje, otrokova aktivnost
pridobi čustveno vrednost. Otrok s tem razvija svoje interese. Pri tem Praper (prav tam) omenja
razliko med potrjevanjem (otrokove lastne aktivnosti) in odobravanjem (pričakovane aktivnosti).
Meni, da kadar starši s pohvalo utrjujejo ubogljivost, to otroku ne omogoča potrjevanja in
razvoja interesov. Otrok, ki išče potrditve, potrebuje radovedno zainteresiranost staršev za
lastne akcije. Pri tem ni potrebno veliko več kot biti prisoten v svetu njegove aktivnosti in
samopreizkušanja. Praper (prav tam) opozarja, da v teh situacijah ni potrebno otroka oblegati s
pohvalami, saj ga utegnemo s tem odvrniti od samoaktivnosti in usmeriti v pretirano
potegovanje za pohvalo, pri čemer ga bo kmalu pričelo usmerjati njegovo razmišljanje o tem, kaj
bi bilo nam všeč. Tako se aktivnost odvrača od pristnih želja in interesov in se spreminja v lažno
prilagodljivost.

Kljub dilemi, ali otroka hvaliti ali ne, velja prepričanje, da je pohvala eden izmed pogojev za
zdrav razvoj otrokove osebnosti. Poleg krepitve zaželenega vedenja, stavki, ki izražajo
podkrepitev, omogočajo, da se osredotočimo na pozitivno, otroku pa pomagajo razviti notranje
upravljanje in motivacijske zmožnosti ter spodbujajo odnos »zmorem«. Vendar je, kot vsaka
vzgojna tehnika zasnovana tako, da bodisi vzdržuje notranje motivirano, odgovorno vedenje ali
pa poslušnost in odvisnost od vzgojitelja (Bluestein, 1997).

Konkretna nagrada je lahko ugodnost (npr. ogled risanke, lutkovne predstave, izlet po želji
otroka) ali materialna nagrada (npr. igrača) (Milivojević idr., 2007).

Če je bila otroku obljubljena nagrada in se je otrok vedel v skladu z zahtevami, mora biti obljuba
izpolnjena. Ni pa priporočljivo uporabljati tega prepogosto in zasipavati otroka s konkretnimi
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nagradami za vsako malenkost. Kadar je vedenje primerno otrokovi starosti, ga ni treba več
posebej nagrajevati, prav tako ne, ko je neko vedenje otroku že prešlo v navado. Če so nagrade
prepogoste in jih otrok dobiva kar tako, nagrajevanje nima tako močnega učinka, saj se otroku
zanje ni potrebno posebej potruditi (Milivojević idr., 2007).

B. Coloroso (1996) podkrepitve z nagradami označuje kot »kamenjanje otrok s poljubi« (npr.:
»Če se boš v trgovini lepo obnašal, ti bom dovolila, da se greš kasneje igrat s prijatelji.« »Če boš
nehal jokati, smeš vzeti piškot.«) S tem sicer lahko dosežemo, da se bo otrok lepo obnašal v
trgovini ali bo nehal jokati, toda osnovno sporočilo je, da je nadzorovan in pod stalnim vplivom.
Odgovorno se odziva le v zameno za plačilo, ne pa iz čuta samospoštovanja, samonadzora ali
samoodgovornosti.

M. Pšunder (2004) meni, da med pohvalo in drugimi oblikami nagrad ter med procesom
spodbujanja obstaja bistvena razlika. Spodbujanje pomeni, da starši ali vzgojitelji z besedami ali
dejanji otroku sporočajo, da ga spoštujejo in cenijo njegove sposobnosti. Poudarek dajejo
posameznikovim prizadevanjem, ne pa dosežkom, ocenjujejo posameznikova dejanja, ne pa
njegove osebnosti. Otroka tako seznanjajo s tem, da ga sprejemajo takšnega, kot je. Hkrati ga
usmerjajo, da postane pozoren na svoje prednosti, in mu pomagajo, da se tudi sam nauči
sprejemati sebe takšnega, kot je. Nasprotno pa se, po mnenju M. Pšunder (prav tam), s
pohvalami in drugimi oblikami nagrad ne namenja pozornosti posameznikovim prizadevanjem,
temveč le njegovim dobrim dosežkom. Z uporabo pohval in nagrad se posameznika ne spodbuja
k temu, da bi se počutil vrednega in sprejetega, takšnega kot je. Nasprotno, spodbuja se ga k
temu, da se počuti vrednega in sprejetega le, ko je uspešen.

Specifičen način za spodbujanje obstoječega ali učenje novega vedenja je Premackovo načelo.
Po Premackovem načelu je lahko vedenje, ki se pogosto pojavlja (priljubljena aktivnost)
učinkovit ojačevalec vedenja, ki se pojavlja redko (manj priljubljeno vedenje). Včasih temu
pravimo babičino pravilo: »najprej naredi to, kar jaz hočem, da storiš, potem naredi to, kar hočeš
storiti sam« (Woolfolk, 2002). Nekateri avtorji (npr. Kast Zahn, 2009) temu pravijo enostavno
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spodbude, ki otroku pomagajo, da lažje opravi naloge, ki so mu zoprne. Npr. otrok reče:
»Mama, rad bi zunaj igral nogomet.« Starši odgovorijo s spodbudo: »Seveda, ko boš napisal
domačo nalogo.« in ne z neprijetno posledico: »Če ne boš napisal naloge, ne smeš ven.« S tem
ko starši izrazijo spodbudo, otrok iz tega razbere, da mu starši verjamejo, da bo tako tudi naredil
(v našem primeru, da bo napisal domačo nalogo) (prav tam).

7.1.2 ZGLED

Zgled staršev naj bi bil najbolj odločilno, najmočnejše in najbolj priporočljivo vzgojno sredstvo za
učenje primernega in sprejemljivega vedenja. Otroci posnemajo starše, vzgojitelje in druge
odrasle osebe. Najmočneje posnemajo tiste osebe, s katerimi se istovetijo (največkrat je to starš
istega spola) (Pšunder, 1994).

7.1.3 INDUKCIJA

Ne glede na to, kako uspešni so starši in drugi vzgojitelji pri poudarjanju pozitivnega, se morajo
včasih spoprijeti tudi z negativnim vedenjem. Več avtorjev (npr. Marjanovič Umek idr., 2004;
Papalia idr., 2003; Pšunder, 2004) poudarja pomen indukcije pri obvladovanju neprimernega
vedenja. Vzgojna tehnika temelji na otrokovem razumevanju ter vsebuje predstavitev učinkov
nesprejemljivega ravnanja nekoga na druge ljudi, pojasnjevanje razlogov, zakaj ima tako vedenje
neugodne učinke in obratno, zakaj je neko vedenje sprejemljivo in želeno, pravilno. Otroci
staršev, ki uporabljajo pretežno induktivne tehnike učenja, se v povprečju vedejo bolj
prosocialno, hitreje napredujejo v moralnem presojanju in vedenju ter so manj agresivni kot
otroci staršev, ki te tehnike uporabljajo razmeroma malokrat (Marjanovič Umek idr., 2004). S
pomočjo indukcije otroci spoznavajo, da je odgovornost v njih samih in da je na njih samih, da se
vedejo ustrezno (Pšunder, 2004).

Indukcija naj bi bila učinkovita predvsem iz treh razlogov (Marjanovič Umek idr., 2004):
▪ otroku pove, kako naj ravna;
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▪ spodbuja k empatiji, ki otroka motivira za prosocialno vedenje;
▪ otrok lahko s pomočjo poznavanja posledic in razlogov za določeno ravnanje to tudi osmisli.

Ta tehnika pa ni vedno izvedljiva, saj je otrok včasih sredi destruktivnega ravnanja popolnoma
preplavljen s čustvi jeze in ni pripravljen poslušati. Takrat je potrebno otroka najprej pripraviti
do tega, da posluša. To lahko dosežemo s tem, da otroka odstranimo iz situacije ali mu
odvzamemo predmet, s katerimi ravna nesprejemljivo, dokler se ne pomiri oz. dokler nima
svojih čustev ponovno pod nadzorom. Šele takrat, ko bo otrok svoja čustva ponovno obvladoval,
bo odziven na druge vzgojne tehnike (prav tam).

7.1.4 NADZOROVANJE OZ. SPREMLJANJE

N. Peršak (2005) strogo loči med terminom »discipliniranje« in terminom »nadzorovanje«, saj
meni, da je discipliniranje nadpomenka nadzorovanju. Nadzorovanje je ena izmed oblik oz.
načinov discipliniranja. Dodaja tudi, da ne nadzorujemo le v imenu »preprečevanja
neprimernega vedenja«, temveč tudi v imenu »učinkovitosti« in »produktivnosti«. Straus in A.
Fauchier (2007) kot primer nadzorovanja oziroma spremljanja navajata to, da starši otroka
opozorijo, da ga gledajo in preverjajo, če se neprimerno vede. Raziskave (Bolger, Pattersin,
Thompson in Kupersmidt, 1995 v Papalia idr., 2003) kažejo, da naj bi družine z nižjim socialno
ekonomskim statusom manj nadzorovale dejavnosti svojih otrok. To pa naj bi bilo povezano z
nižjo uspešnostjo v šoli in slabšo prilagoditvijo družbi.

7.1.5 PREUSMERITEV

Otrokovo neprimerno vedenje preusmerimo na bolj zaželeno tako, da mu ponudimo nekaj, kar
rad počne z namenom, da bi prenehal s tistim, kar dela narobe (Straus in Fauchier, 2007). To je
bolj učinkovito pri mlajših otrocih.
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7.1.6 IGNORIRANJE NEPRIMERNEGA VEDENJA

Otroka kot osebo ne smemo nikoli ignorirati, lahko pa ignoriramo neprimerno vedenje (Straus in
Fauchier, 2007). Vedenja, ki jih je primerno ignorirati so npr. občasna uporaba kletvic,
posamezni napadi trme. Otrok se včasih neprimerno vede zato, da bi pritegnil pozornost
staršev. S tem, ko se starši odzovejo na otrokovo neprimerno vedenje, otroka s svojo
pozornostjo nagradijo in tako otrok nima razloga, da bi z neprimernim vedenjem prenehal, saj
mu pozornost staršev ugaja. Torej neprimerno vedenje lahko starši včasih preprečijo s tem, da
so namenoma nepozorni na to vedenje (Kast Zahn, 2009).

7.1.7 ODMOR OZ. OSAMITEV

A. Kast Zahn (2009) meni, da je odmor oz. osamitev učinkovita metoda discipliniranja. Odmor
kot vzgojni ukrep pomeni prekinitev neprimernega vedenja. Starši s tem otroku pokažejo, da
takšnega vedenja ne bodo dovolili. Stik med starši in otrokom je za kratek čas omejen oz.
prekinjen. Obstajajo tri vrste odmora: (1) starši ostanejo z otrokom v istem prostoru (otrok mora
npr. sedeti na stolu); (2) starši zapustijo prostor in pustijo otroka samega; (3) starši otroka
odpeljejo ali pošljejo v drug prostor, kjer nekaj časa ostane sam. A. Kast Zahn predlaga, da naj
odmor traja toliko minut, kolikor ima otrok let. Po odmoru pa naj bi se starši z otrokom o
neprimernem vedenju pogovorili. E. Pantley (2002) meni, da z odmorom lahko dosežemo tri
cilje: (1) ustavimo določeno nezaželeno vedenje; s tem otroku posredujemo jasno sporočilo: »To
vedenje je nesprejemljivo. Končalo se bo ta hip.«; (2) z odmorom damo otroku čas in prostor, da
se ohladi in pomiri; (3) z odmorom dobijo tudi starši čas in prostor, da se pomirijo. Meni tudi, da
naj bi se odmor uporabljajo le za izbrane prekrške (npr. jezikanje, telesno nasilje). Če bodo starši
uporabljali odmor za vsako nezaželeno vedenje, bo ta način discipliniranja pri otroku izgubil
pomen. Poleg tega, pa naj bi se starši zavedali, da z odmorom le prekinejo nezaželeno vedenje,
ne dajo pa otroku vedeti, s čim lahko nezaželeno vedenje spremeni. Pomembno je torej, da
starši odmor kombinirajo s tem, da otroka naučijo, katere druge, bolj konstruktivne možnosti
ima na voljo za svoje vedenje.
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Nekateri avtorji (npr. Pšunder, 2004; Woolfolk, 2002) odmora ne uvrščajo pod nekaznovalno
discipliniranje in ga bolj dojemajo kot kaznovanje. A. Woolfolk (2002) to obliko discipliniranja
imenuje socialna izolacija. Kot primer navaja, da starši otroka pošljejo v prazno in nezanimivo
sobo. To metodo označuje kot eno izmed spornih metod za preprečevanje neželenega vedenja.

Straus in A. Fauchier (2007) pojasnjujeta, da uvrščata odmor oz. osamitev pod nekaznovalno
discipliniranje iz dveh razlogov. Prvič, ker temelji na umiku otroka iz problematične situacije, kar
ni mišljeno kot kaznovanje. In drugič, ker odmor otroku pomaga, da uravna svoja čustva in
spremeni vedenje. Vseeno pa menita (prav tam), da nekateri starši, odmor napačno uporabljajo
in sicer kot kaznovanje; s tem, ko otroka odstranijo iz situacije, mu v bistvu za določen čas
odvzamejo privilegije.

7.2 KAZNOVALNO DISCIPLINIRANJE
V preteklosti se je discipliniranje enačilo s kaznovanjem, danes pa številni avtorji govorijo o
kaznovanju kot enem izmed načinov discipliniranja otrok v družini (Coloroso, 1996). Skupno
vsem opredelitvam je, da posameznik občuti kazen kot neko zase neprijetno posledico
določenega ravnanja. Pri kaznovanju je pomembno, da se posameznik zaveda svojih kršitev
pravil, norm ali zapovedi, kar pomeni, da je z obstoječimi pravili in zapovedmi seznanjen. Ne
moremo namreč kaznovati nekoga iz neupoštevanja pravila, ki ga sploh ni poznal ali razumel.
Vsak posameznik se mora družbi prilagajati in svoje obnašanje do določene mere podrediti
obstoječim pravilom in zakonom. Ta pravila in zakoni so cena za sožitje z ljudmi. Prekrški in
prestopki so seveda po teži in obsegu različni, razlikujejo se tudi motivi in cilji, ki različno vplivajo
na velikost prekrška. Vseeno pa naj bi se, preden se poseže po pedagoški kazni, uporabilo druge
disciplinske tehnike (Peček Čuk in Lesar, 2009). Kazen naj bi predstavljala zadnje vzgojno
sredstvo, ki ga uporabimo potem, ko smo izčrpali vsa druga sredstva (Trtnik, 2004). Kazen
otroku namreč odvzema odgovornost, saj se odrasli ukvarja z rešitvijo problema namesto
otroka, otroku pa ponuja po prestani kazni proste roke, da nadaljuje z neprimernim vedenjem,
dokler ga ponovno ne zalotijo. Tako kazen krepi odvisnost otroka od odraslega in mu preprečuje
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razviti samonadzor (Bluestein, 1997; Gürtler, 2000). Kazni ne vzpodbujajo spoznanja, temveč
trmo ali zgolj ustrežljivost (Gürtler, 1996).

Vzgojni ukrepi morajo ustrezati storjenemu dejanju in ne smejo segati čez njegove okvire
(Hauck, 1988). Dogaja se, da starši predšolskega otroka kaznujejo sorazmerno z velikostjo
posledic njegovega dejanja. Učinkovitejše bi bilo, če bi skušali odkriti, iz kakšnih nagibov je otrok
storil dejanje, njegove cilje, njegov način razmišljanja (Zupančič in Justin, 1991). Pomembno je,
da se otroku pojasni, zakaj je kaznovan. Na ta način lahko otrok postopno ponotranja razloge
staršev za kaznovanje, si v spomin prikliče napačno ravnanje v podobnih situacijah in povezuje
razloge, s katerimi se je predhodno seznanil, s pričakovanji, ki jih imajo drugi o njegovem
vedenju (Trtnik, 2004).

▪ Cilji kaznovanja
S. Gašić Pavišić (1988) navaja več splošnih ciljev kaznovanja:
▪ maščevanje: cilj kaznovanja po retributivni teoriji je maščevanje oz. povračilo, po principu »oko
za oko, zob za zob«. Tisti, ki je napravil prekršek, si zasluži kazen. Kazen je sama po sebi dobra;
▪ zastraševanje: cilj je strah, da tako povzročitelj prekrška ne bi ponavljal več ter da se tudi ostali,
ki to vidijo, ustrašijo in tega ne počnejo. Kaznovanje je nekaj kar je slabo, vendar upravičeno;
▪ popravljanje: cilj kazni je popravljanje ljudi, tako da so ljudje po kazni obnašajo na moralno
sprejemljiv način;
▪ teorija vzgoje kazen razlaga kot sredstvo za neposredno zamenjavo nezaželenega vedenja
posameznika z zaželenim vedenjem. Kazen naj bi povzročala pri otroku strah pred obsojanjem
avtoritete.

Posamezniki, ki zagovarjajo kaznovanje, se po avtorjevem mnenju (Gašić Pavišić, 1988) strinjajo
z vsaj enim izmed navedenih ciljev. Vendar pa avtorji, ki se ukvarjajo z moralnim razvojem,
menijo, da nobeden od navedenih razlogov ni logičen ali moralno sprejemljiv kot opravičilo za
kaznovanje otroka (prav tam).
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Praper (1992) meni, da je zmotno razmišljanje, da kazni v vzgoji ne bi smelo biti, saj te že
življenje samo in njegova realnost kaznujeta, če nisi aktiven ali če si napačno aktiven. Kazen torej
ima svoj pomen, ko gre za nujnost socializacijskega procesa v tem smislu, da se naučimo
predvideti posledice svojih akcij ali neaktivnosti. Meni pa, da je napačno to, da v naši kulturi
ljudje reagiramo na drugega predvsem takrat, ko je nekaj narobe. Kadar je vse prav, pa se nam
zdi, da temu ni potrebno posvetiti pozornosti.

Avtorji kaznovalno discipliniranje največkrat delijo na: fizično kaznovanje, verbalno kaznovanje
ter na druge oblike kaznovalnega discipliniranja.

7.2.1

FIZIČNO KAZNOVANJE

Fizično kaznovanje je vsako kaznovanje, pri katerem uporabljamo fizično moč z namenom, da bi
posamezniku povzročili fizično bolečino in trpljenje. Za to obliko kaznovanja štejemo: udarce,
brcanje, klofutanje, tresenje, praskanje, ščipanje, puljenje las, vlečenje za ušesa, stiskanje,
metanje predmetov v posameznika ali kakršnokoli podobno omejevanje telesnega gibanja in
svobode posameznika (Peček Čuk in Lesar, 2009).

Sodobni strokovnjaki skoraj enotno obsojajo telesno kazen. Avtorji (Gürtler, 2000; Rogge, 2000;
Peček Čuk in Lesar, 2009) menijo, da je vsak udarec ponižanje in napad na človekovo
dostojanstvo, da nikoli nima logične povezave s tistim, kar se je zgodilo. Menijo, da ni nobene
razlike med udarci po zadnjici, zaušnicami ali drugimi klofutami. Ob vsakem udarcu se otrok
jasno zave lastne podrejenosti in nemoči. Udarec pedagoško ni nikoli upravičen. Je pa s
človeškega stališča razumljiv. Toda, če se že kdaj kaj takega pripeti, je treba zadevo spet urediti;
z otrokom se je treba pogovoriti in se mu opravičiti. Udarci kot sredstvo postavljanja meja so
priznanje porazov in opozarjajo na vzgojno nemoč.

Avtorji (Milivojević idr., 2007; Cowley 2007; Hauck, 1988) menijo, da obstajajo določene
situacije, v katerih je tudi fizična kazen eden od ustreznih načinov kaznovanja. Milivojević idr.
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(2007) menijo, da je fizična kazen ustrezna le v resnično nujnih in ekstremnih okoliščinah, ko je
ogroženo otrokovo zdravje in življenje in ko se moramo odzvati izjemno hitro in nimamo časa za
razlago (npr. ko otrok steče čez cesto in ga udarimo po zadnjici), pa še to naj nikoli ne bi veljalo
za otroke, mlajše od enega leta in za starejše od desetih let. Avtorji (prav tam) zastopajo stališče,
da je potrebno razlikovati fizično kazen od zlorabljanja otroka. Trdijo, da obstaja jasna razlika
med udarcem po zadnjici, ki izhaja iz skrbi za otroka in je tudi edina sprejemljiva oblika fizičnega
kaznovanja, ter udarcem iz prezira ali sovraštva do otroka. Avtorji (prav tam) menijo tudi, da
izkušnje kažejo, da otroci, ki jim je bila ljubezen vedno jasno pokazana, doživljajo fizično kazen
drugače od otrok, katerim starši niso pokazali, da jih imajo radi. Slednji jo doživljajo kot
poniževanje in zavračanje. Udarca ne sprejmejo kot kazen za vedenje ali dejanje, pač pa
občutijo, da so kaznovani oni kot osebe, ker jih starši ne marajo.

Raziskave (Straus in Stewart, 1999 v Papalia idr., 2003) kažejo, da nekatere oblike telesne kazni
starši pogosto uporabljajo že pri dojenčkih, še bolj pa so razširjene pri starših malčkov. Kar 35
odstotkov staršev dojenčkov in celo 94 odstotkov staršev tri do štiri leta starih otrok je v
intervjujih leta 1995 potrdilo, da so v zadnjem letu telesno kaznovali otroka, najpogosteje z
udarcem po dlani. Večinoma te raziskave niso upoštevale možnosti, da so bili otroci, ki so jih
starši telesno kaznovali, agresivni že prej in da je morda prav njihovo agresivno vedenje
pripeljalo starše do telesnega kaznovanja. Od leta 1997 je več obsežnih raziskav (Brezina, 1999;
Gunnoe in Mariner, 1997; Straus, Sugarman in Giles Sims, 1997 v Papalia idr., 2003) odpravilo to
pomanjkljivost tako, da so opazovali tudi otrokovo vedenje. Vzdolžne raziskave, v katerih so
opazovali otroke od tretjega leta pa vse do mladostništva, so pokazale, da je telesna kazen
kontraproduktivna. Več kot je je otrok deležen, bolj agresivno ali nedružabno postaja njegovo
vedenje, in več možnosti je, da bo kazal nedružabno ali slabo prilagojeno vedenje že kot otrok in
pozneje kot odrasel.

Ameriška pediatrična akademija staršem priporoča, naj se izogibajo telesnemu kaznovanju otrok
in predlaga induktivne metode. Hkrati priporoča nagrajevanje za spodbujanje primernega
vedenja ter besedno oštevanje, osamitev (odmor) in ukinjanje ugodnosti za odvračanje od
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neželenega vedenja. Vse to pa v okviru pozitivnega, spodbudnega, ljubečega odnosa staršev do
otrok (Papalia idr., 2003).

7.2.2 BESEDNO ALI VERBALNO KAZNOVANJE

V nadaljevanju bom predstavila različne oblike besednih oz. verbalnih kazni.

▪ S kritiko vedenja, ki jo lahko imenujemo tudi simbolična kazen, jasno in natančno opredelimo,
česa ne dovolimo (Milivojević idr., 2007). V primeru, da sprememba otrokovega vedenja samo s
kritiko ni učinkovita, avtorji (prav tam) predlagajo stopnjevanje kritike. Kritiki vedenja tako sledi
grožnja s kaznijo, pri kateri starši otroku povedo posledico, ki bo sledila v primeru, da otrok ne
bo prenehal z neustreznim vedenjem. Če tudi grožnja ni učinkovita, avtorji predlagajo kazen,
kjer se grožnjo uresniči. Kot najprimernejši kazni Milivojević idr. (prav tam) navajajo ali odvzem
ugodnosti ali neprijetno, a koristno zadolžitev. S slednjo se otrok nauči odgovornega vedenja,
pridobi delovne navade in ugotovi, da se mora prilagajati, saj ne živi sam. Kot zadnjo stopnjo pa
avtorji (prav tam) predlagajo vztrajanje pri izrečeni kazni.

Kritiko kot kazen opredeljujejo le Milivojević (idr., 2007), ostali avtorji (npr. Peček Čuk in Lesar,
2009; Gürtler, 2000) kritike ne uvršajo pod kazni, delijo jo na konstruktivno in destruktivno.

▪ Z grajo skušamo v posamezniku vzbuditi zavedanje in obžalovanje zaradi storjene napake ter
ga hkrati usmerjati in voditi k dejanjem, ki so sprejemljivejša in bolj zaželena. Izrečena graja
temelji na predpostavki, da bo v posamezniku vzbudila občutek krivde, ki ga bo posledično v
bodoče odvračal od podobnih ravnanj (Peček Čuk in Lesar, 2009). Če graje niso uporabljene
prepogosto in če je okolje v glavnem pozitivno, potem so graje lahko učinkovite pri
preprečevanju neprimernega vedenja (Woolfolk, 2002).

O'Leary, Kaufman, Kass in Drabman (1970 v Woolfolk, 2002) so izvedli študijo v osnovni šoli, v
kateri so preučevali učinkovitost blagih zasebnih graj v nasprotju z glasnimi, javnimi grajami v
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povezavi z upadanjem motečega vedenja. Tiho grajanje problematičnega učenca, tako da grajo
sliši le on, se je izkazalo kot veliko bolj učinkovito. Ko so učitelji v študiji govorili s kršitelji naglas,
tako da ju je slišal cel razred, se je moteče vedenje povečalo ali se nadaljevalo na isti ravni.
Nekateri učenci namreč uživajo pri javnem priznavanju slabega vedenja.

▪ Grožnja temelji na vzbujanju strahu pred negativnimi posledicami (Peček Čuk in Lesar, 2009).
Grožnja je najresnejša obljuba, ki napoveduje neugodne posledice, če otrok vztraja pri
nedovoljenem, nespremenjenem obnašanju ali ravnanju. Starši se zatečejo k njej, kadar hočejo,
da bi otrok zahtevano dejanje ali ravnanje takoj sprejel. Grožnje rušijo avtoriteto, če so
nesmiselne ali se z njimi pretirava (Smerdelj Šubelj, 2005). Če starši z grožnjami ne mislijo resno,
če jih izrečejo brez razmisleka, delujejo grožnje kot opozorila brez posledic; otrok neha
poslušati. Obenem pa lahko grožnje v otroku vzbujajo negativne občutke ali željo po maščevanju
(Kast Zahn, 2009).

▪ Posmehovanja in zaničevanja se ni dobro posluževati, predvsem zato, ker žaljivke in
poniževalne izraze, ki jih posameznik posluša iz dneva v dan, začenja s časom sprejemati kot
dejstva in se začne v skladu z njimi tudi vesti (Peček Čuk in Lesar, 2009).

7.2.3 DRUGE OBLIKE KAZNOVALNEGA DISCIPLINIRANJA

▪ Odtegovanje ljubezni in pozornosti je pogosto povezano z molkom. Hauck (1988, str. 40)
meni, da prav tako kot »otroku ne bomo odvzeli šolskih knjig, da bi ga tako kaznovali za šolsko
spričevalo, mu le zaradi grdega vedenja tudi ne smemo odtegovati svoje ljubezni. Če je povsem
razumljivo, da otrok brez učbenikov in priročnikov ne bo mogel izboljšati svojih ocen, tudi ne
moremo pričakovati, da se bo lepše vedel, če ga bomo prikrajšali za svojo ljubezen, ki naj je ne bi
bil vreden.« Starši svojemu otroku s hladnim pogledom pokažejo, da niso navdušeni nad
otrokovim vedenjem. Leden pogled navadno spremlja tudi ignoriranje otrokovih prošenj in želja.
Starši v tem primeru otroku pokažejo hrbet in mu dajo vedeti, da se zanj ne bodo menili, vse
dokler otrok ne bo izboljšal oz. popravil svojega vedenja. S takim odzivom otroku sporočajo, da
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je njihova ljubezen oz. da so njihova čustva naklonjenosti pogojena z lepim in sprejemljivim
vedenjem otroka, zaradi česar je otrok, ki se boji izgube ljubezni in naklonjenosti, pripravljen
ustreči njihovim pričakovanjem. Tega odziva naj bi se, ravno zaradi čustvenega pogojevanja in
posledično odvisnega razmerja, pri vzgoji izogibali, ker od otroka ne le pričakujemo, da sam
ugotovi razlog našega odziva, marveč tudi zato, ker na ta način sporočamo, da je on kot oseba
deležen naše naklonjenosti le, če se vede tako, kot mi želimo. Če se starši že tako odzovejo, je
pametno, da se z otrokom pogovorijo in mu obrazložijo, zakaj so se tako odzvali (Peček Čuk in
Lesar, 2009). Fontana (1995) uvršča odtegovanje ljubezni zaradi domnevno neprimernega
vedenja med eno najbolj škodljivih oblik discipliniranja.

▪ Zastraševanje se smatra kot nepedagoško obliko discipliniranja, saj se s tem, ko se otroka
straši, izkorišča njegovo otroško neizkušenost (npr. naj se otrok ne dotika omare s kozarci, saj bo
ven skočila miška; ali, da zaradi neprimernega obnašanja Božiček ne bo prinesel darila, itd.). Ko
bo otrok nekega dne spregledal skrivnost, staršem ne bo več kar tako verjel. Taki pristopi kažejo
na to, da imajo starši malo zaupanja v lastne vzgojne sposobnosti (Gürtler, 2000). Avtorica (prav
tam) ne nasprotuje Božičku, ki pride na božični večer in prinese darila, temveč Božičku, ki naj bi
pomagal doseči tisto, kar se staršem samim ne posreči.

▪ Obremenilne kazni se pogosto izvajajo s skrbnim in javnim beleženjem neprimernega vedenja,
torej s sramotenjem posameznika. To so kazni, ki bremenijo posameznikov ugled, so usmerjene
na njegovo osebnost, in teh bi se morali vsekakor izogibati. (Peček Čuk in Lesar, 2009). Primer
obremenilne kazni je zasramovanje z besedami: »Sram te bodi, ker si lulal v hlače.« (Coloroso,
1996). Straus in Fauchier (2007) obremenilne kazni, vpitje na otroka, poniževanja ter
odtegovanje ljubezni in pozornosti uvrščata med psihično nasilje.

▪ Odtegovanje materialnih dobrin oz. privilegijev je v današnjem času pogost način kaznovanja.
Pri tem načinu discipliniranja, starši ali vzgojitelji otroku odvzamejo stvari ali dejavnosti, ki mu
veliko pomenijo (npr. prepoved gledanja televizije, igranja računalniških igric, druženja s
prijatelji, odvzem najljubše igračke ...) (Peček Čuk in Lesar, 2009). Avtorici (prav tam) menita, da
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je tovrstna oblika kaznovanja primerna za otroke, ki so občutljivejši, saj se ne znaša nad njimi in
ne obremenjuje njihove osebnosti, ne ponižuje in ne zmanjšuje samozavesti. Nekateri drugi
avtorji (npr. Kast Zahn, 2009; Pšunder, 2004) pa menijo, da ta način discipliniranja ni ustrezen
način za trajno rešitev vedenja, saj posamezniku ne nudi možnosti, da bi se naučil želenega
vedenja.

▪ Koristno zadolžitev razumemo kot dodatno opravilo, ki ga mora otrok opraviti kot posledico
neprimernega vedenja (Straus in Fauchier, 2007). Milivojević idr. (2007) menijo, da se z njo
otrok nauči odgovornega vedenja in pridobi delovne navade. A. Woolfolk (2002) to obliko
kaznovanja imenuje kaznovanje z izpostavljanjem in kot primer navaja kazenske kroge teka pri
športni vzgoji v šoli.

▪ Straus in A. Fauchier (2007) restitucije ne uvrščata ne pod kaznovalno in ne pod nekaznovalno
discipliniranje. Nekateri avtorji (npr. Peček Čuk in Lesar, 2009) pa restitucijo razumejo kot
poravnavo povzročene škode in menijo (prav tam), da je restitucija oblika kaznovanja, ki je
primerna v situacijah, kadar posameznik s svojim ravnanjem povzroči neko materialno škodo
sebi ali drugi osebi. Ob tem menijo (prav tam), da je treba paziti le, da je poravnava realno
izvedljiva in da se posameznik zaveda svoje napake, da torej ve, zakaj mora nekaj popraviti,
poravnati. Drugi avtorji (npr. Glasser, 1991; Chelsom Gossen, 1993; Coloroso, 1996) pa menijo,
da restitucija ni le povrnitev škode temveč, da ponuja možnost reševanja problemskih situacij
tako, da omogoča usmerjanje otroka na novo vedenje. Restitucijo pojasnjujejo kot kreativno
spodbudo k samodisciplini. Restitucija, kot jo opisujejo omenjeni avtorji (prav tam) sloni na
Glasserjevi kontrolni teoriji. Kontrolna teorija temelji na predpostavki, da je človek
samouravnavajoči sistem, da celotno človekovo vedenje pomeni kontrolo tistih zaznav, ki
zadovoljujejo osnovne potrebe posameznika. Ker ne moremo vedeti, katere zaznave v
določenem trenutku posamezniku pomenijo zadovoljitev neke potrebe ter katere oblike vedenja
si bo posameznik izbral, da bi dosegel, kar si želi, ne moremo določiti, kaj bo posameznika
motiviralo. Zato zagovorniki restitucije menijo (Chelsom Gossen, 1993), da naj bi bila nagrada
nekomu nagrada le, če si jo želi. Prav tako kazen; kazen je nekomu kazen, če si je ne želi (npr.

62

ukor lahko učencu predstavlja nagrado in ne kazen, če tisti trenutek posameznik nadzoruje
zadovoljitev svoje potrebe po pomembnosti tako, da se postavlja pred vrstniki, kaj si upa).
Zunanji svet sam po sebi, po mnenju zagovornikov restitucije, posamezniku ne pomeni
motivacije. Starši ali vzgojitelji naj bi torej raziskovali, kaj otroci želijo in potrebujejo, kaj
zasledujejo s svojim vedenjem. Ko se otroci neprimerno vedejo, oziroma ko storijo napako, pa
naj bi po konceptu restitucije to napako popravili (npr. v obliki denarnega povračila,
nadoknadenega časa ali dela, ki ga posameznik opravi, ker je storil nesprejemljivo dejanje ali,
ker bi rad oškodovanemu povrnil dobro ime).

Kroflič (1997) meni, da je restitucija v določenih primerih lahko dobrodošla, da pa lahko postane
sporna, ko jo razumemo kot nadomestilo za kaznovanje ali kar za celotni vzgojni koncept
oziroma reševanje konfliktov. Zagovorniki koncepta restitucije trdijo, da je z njo mogoče
nadomestiti sporne oblike negativnega in pozitivnega pogojevanja v vzgoji (torej kaznovanja in
nagrajevanja). Otroku naj bi omogočala, da se zave svoje napake in jo ima možnost popraviti, s
tem, da prizadetemu na ustrezen način povrne škodo. Problem pa ni le v pravičnem določanju
kriterija poravnave, ampak predvsem v tem, kako otrok doživi povračilo oziroma kazen. Smisel
kazni moramo vedno presojati s stališča otroka. »Kriterij določanja kazni ni objektivna narava
konkretnega dejanja, ampak subjektivno doživetje kaznovanega« (prav tam, 59). Restitucija
torej samodejno ne more nadomestiti kazni, ker lahko otrok zahtevo po povračilu občuti kot
obliko kaznovanja.

▪ Posledice kaznovanja
Vprašanje vsakega, ki kaznuje, naj bi bilo, kako kaznovati, da bi bila kazen čimbolj učinkovita in
bi pustila za seboj čim manj negativnih posledic na otrokov razvoj (Peček Čuk in Lesar, 2009).
Poleg tega pa bi se moral vsak, ki kaznuje, tudi zavedati, da kaznovanje samo po sebi še ne vodi
k primernemu vedenju, saj s kaznovanjem sporočamo, kakšno vedenje ni pravo, ne pokažemo
pa, kakšno vedenje je primerno (Woolfolk, 2002).
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D. Papalia idr. (2003) navaja, da lahko otroci, ki so deležni kaznovanja postanejo pasivni, ker se
čutijo nemočne, lahko se prestrašijo, če starši izgubijo nadzor nad sabo in se tako začnejo
izogibati jeznega starša. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) navajata še, da kazen pogosto povzroči,
da otroci neprimerno vedenje zatrejo, zlasti ob prisotnosti kaznovalca, da bi se izognili kazni, ga
pa ne odpravijo. Avtorici opozarjata (prav tam), da mora kazen imeti svoj začetek in konec,
vedno mora biti usmerjena na samo vedenje, ne na otroka. Otroku je potrebno jasno razložiti,
katero vedenje je bilo napačno, zakaj si otrok zasluži kazen ter kakšna je kazen. Ob enem pa
avtorici (prav tam) poudarjata, da ni dobro, da se starši odločajo za kazni, kadar so pretirano
čustveno vznemirjeni. L. Marjanovič Umek idr. (2004) menijo, da močno in pogosto kaznovanje
služi otroku kot model agresivnega vedenja. Tudi različne raziskave (Zahn Waxler, Friedman,
Cole, Mizuta in Hiruma, 1996 v Papalia idr., 2003; C. H. Hart, Nelson, Robinson, Olsen in
McNeilly Choque, 1998 v Papalia idr., 2003) ugotavljajo, da se strategija discipliniranja, pri kateri
skušajo starši preprečevati nezaželeno vedenje s telesnim ali besednim uveljavljanjem
starševskega nadzora, povezuje z odkrito agresijo pri dečkih in deklicah.

Praper (1992) meni, da starši, ki se na otrokove samoiniciativne akcije odzovejo pretežno le s
kaznimi, opozarjanjem, umikom ali užaljenostjo (posebno takrat, ko otrok naredi nekaj narobe,
medtem ko ga takrat, ko naredi prav, niti ne opazijo), lahko pri otroku povzročajo kronično
nasprotovanje ali ranljivost. Včasih se začne otrok tudi podrejati ali se pretirano prilagajati, da bi
dosegel odobravanje.

Kaznim v vzgoji se ni mogoče izogniti, saj se vzgoja in discipliniranje nikoli ne moreta izogniti
ukrepom, ki jih vzgajana oseba občuti kot negativne. Kaznovanje otroka pa mora biti ne glede na
vse v skladu s človeškim dostojanstvom in mora upoštevati otrokove pravice (Kroflič, 2007).

7.3 DISCIPLINIRANJE Z METODO NARAVNIH IN LOGIČNIH POSLEDIC VEDENJA
Nekateri avtorji (npr. Coloroso, 1996; Kast Zahn, 2009), ki nasprotujejo discipliniranju z
nagrajevanjem in kaznovanjem predlagajo discipliniranje z metodo naravnih in logičnih posledic
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vedenja. Ne vzgojitelj, temveč posledice dejanj naj bi otroku sporočale, kaj je prav in kaj ne
(Peček Čuk in Lesar, 2009). Disciplino naravnih kazni je priporočal že Rousseau. S to metodo naj
bi se otroci naučili prevzemati odgovornost za svoja dejanja (Kast Zahn, 2009).

Posledice v stvarnem življenju, ki jih povzročajo otroška dejanja, so naravne (zgodijo se same in
ne zahtevajo posredovanja) in logične/razumne (ugotovimo jih s pomočjo razuma; določijo jih
starši ali vzgojitelj kot odgovor na posameznikovo neprimerno vedenje) (Coloroso, 1996):
▪ če gre otrok v mrzlem vremenu ven brez plašča, ga bo zeblo (naravna posledica);
▪ če najstnik poškoduje avto, mu dovolimo, da ga ponovno uporabi šele, ko izdela načrt, kako bo
poskrbel za popravilo (logična posledica);
▪ če pride otrok prepozno k večerji, bo ali jedel hladno jed (naravna posledica) ali pa si jo bo
moral sam pogreti (logična posledica);
▪ če je punca uničila knjigo, ki si jo je sposodila od prijateljice, ker je med branjem odstranjevala
lak z nohtov, mora kupiti novo knjigo. To jo lahko izuči, da ne more početi obojega hkrati
(logična posledica).

Hauck (1988) meni, da mora otrok spoznati logično povezavo med vzrokom in posledico,
povezava med nezaželenim vedenjem in posledicami mora biti čim bolj očitna, toda če ne sme
gledati svoje najljubše televizijske oddaje samo zato, ker je udaril brata, tega gotovo ne bo
mogel spoznati. Tukaj namreč ni nobene povezave. Zato to ni posledica, ampak je kazen (prav
tam).

B. Coloroso (1996) meni, da če naravne posledice ne ogrožajo otrokovega življenja, morale ali
zdravja, potem je prav, da jih otrok izkusi brez opominjanja in opozarjanja staršev (prav tam).
Starši naj se v dogajanje sploh ne bi vpletali, saj posledice niso njihov problem. Ne gre za to, da
bi s prefinjeno metodo uveljavljali lastno voljo, ampak za to, da bi otrok sam izkusil posledice
svojega ravnanja, ne da bi se starši zaradi tega razburjali (Gürtler, 2000). Če določeno napačno
ravnanje nima naravnih posledic, potem si starši lahko pomagajo z uvajanjem logičnih posledic.
Mnogi starši se trudijo, da bi se domislili posledic, ki bi bile ustrezne in smiselne (Coloroso,
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1996). Avtorica (prav tam) predlaga, naj starši, kadar se znajdejo v taki situaciji, pomislijo in se
vprašajo, ali poskušajo otroka kaznovati ali ga naučiti samodiscipline. Samo posledica, ki bo
razumna, smiselna, enostavna, poučna in praktična, bo otroka spodbudila za odgovorno
ravnanje (prav tam).

Tako naravne kot logične posledice predstavljajo neprijetno izkušnjo, ki sledi neprimernemu
vedenju. Posledice so pogosto enake posledicam, ki so jih posamezniki deležni ob kaznovanju
(npr. učenec, ki uniči knjigo, mora kupiti novo). Razlika med uporabo obeh vrst posledic in
kaznovanjem se torej ne kaže v posledicah ob neprimernem vedenju, temveč v vzgojiteljevih
pričakovanjih. Starši ali vzgojitelji, ki uporabljajo naravne in logične posledice, od otrok
pričakujejo, da bodo sami izbrali ustrezno vedenje. S tem ko izberejo neprimerno vedenje,
izberejo tudi neprijetne posledice, ki takemu vedenju sledijo. Z možnostjo izbire vzgojitelj otroka
spodbuja k odgovornosti za lastno vedenje in pri njem utrjuje razvoj samodiscipline. Nasprotno
pa vzgojitelj, ki uporablja kaznovanje, od otroka pričakuje, da bo ubogal njegove ukaze. S
kaznovanjem (in nagrajevanjem) kontrolira njihovo vedenje. S takim pristopom ne spodbuja
razvoja lastne odgovornosti, temveč ubogljivost in tako podpira razvoj zunanje kontrole
(Pšunder, 2004).

Cilj staršev je povezati otrokovo učenje z življenjem, ga krepiti, mu dajati napotke, ga učiti in mu
pomagati, da razvije notranjo disciplino. To pomeni urejanje njegove osebnosti od znotraj, ne pa
vsiljevanje zunanje volje. Vsak prijem, ki otrokovega učenja ne povezuje z življenjem in ki ne
ohranja njegovega dostojanstva, ni učenje samodiscipline, ampak je kaznovanje, ne glede na to,
kako ga poimenujemo (Coloroso, 1996).

7.4 VPLIV NAČINOV DISCIPLINIRANJA NA RAZLIČNA PODROČJA OTROKOVEGA
RAZVOJA
Mnogi raziskovalci so poskušali s pomočjo raziskav spoznati, kje in kako se v razvoju otrok
odraža discipliniranje. Pogosto jih je zanimal vpliv posameznih disciplinskih tehnik na otrokov
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moralni razvoj in vedenje.

Sears, Maccoby in Levin (1957 v Pšunder, 2004) so z raziskavo poskušali opredeliti zvezo med
starševskimi disciplinskimi tehnikami, zlasti matere, in otrokovimi osebnostnimi značilnostmi.

Disciplinske metode mater so raziskovalci razdelili v dve skupini (prav tam):
 metode, ki so vključevale pohvalo, izolacijo in odtegovanje naklonjenosti (ang. »love-oriented
methods«);
 metode, ki so vključevale uporabo nagrad, odtegovanje materialnih stvari oz. privilegijev in
telesne kazni (ang. »object-oriented methods«).

Raziskovalci so sklepali, da v primeru, če starši uporabljajo tehnike iz prve skupine metod, otroci
posnemajo standarde in vrednote staršev, da si zagotovijo njihovo ljubezen, in da si priskrbijo
sekundarne ojačitve (pohvale) kot nadomestitev za odtegnjeno ljubezen. Če pa starši prisegajo
na tehnike iz druge skupine metod, bodo otroci poskušali najti način, da se izognejo kaznovanju,
kar pa ne pospešuje privzemanja standardov staršev. Kot podporo tem argumentom so
raziskovalci odkrili, da so otroci, če so bile matere navajene otroka kaznovati z odtegovanjem
naklonjenosti, razvili samokontrolo, lastne standarde vedenja in priznavali ter sprejemali
odgovornost za lastno vedenje. Nasprotno pa so bili otroci, katerih matere so uporabljale
disciplinske tehnike iz druge skupine metod, motivirani za iskanje načinov za izognitev
kaznovanju, kar pa težko pripomore k prevzemanju starševskih vrednot (prav tam).

Z raziskovanjem vpliva starševskih disciplinskih tehnik na internalizacijo se je intenzivno ukvarjal
tudi Hoffman (1963 v Pšunder, 2004). Starševske disciplinske tehnike je razvrstil v tri sklope:
 disciplinske tehnike, s katerimi starši otroku odrekajo naklonjenost in odobravanje, ko se vede
neprimerno (ignoriranje otroka, odrekanje pogovora in poslušanja, izolacija, izražanje
nezanimanja za otroka, grožnje, da bojo otroka zapustili);
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 disciplinske tehnike, ki se povezujejo s superiorno močjo staršev nad otroki (telesno
kaznovanje, odvzem privilegijev, verbalna sredstva, s katerimi starši otrokom vsiljujejo svoja
hotenja (npr. »Naredi tako, ker se ti jaz rekel!«);
 induktivne tehnike, s katerimi starši otroku pojasnijo zahteve, zakaj naj se vede na določen
način.

Razlike med starši glede na prevladujoče disciplinske tehnike je Hoffman (1967 v Pšunder, 2004)
na temelju raziskave povezal z moralnim razvojem njihovih otrok. Prišel je do naslednjih
zaključkov.

 Disciplinske tehnike, ki temeljijo na moči, najmanj učinkovito spodbujajo razvoj moralnih
standardov in ponotranjanje kontrole, saj v otroku prebujajo sovražnost. Hkrati otroku
posredujejo model, kako naj nakopičeno sovražnost izraža navzven. Ker ne upoštevajo otrokove
potrebe po ljubezni, ovirajo razvoj empatije.
 Induktivne tehnike so najučinkovitejše pri ponotranjanju moralnih standardov in doseganju
moralne zrelosti. Z indukcijo seznanjamo otroke s posledicami njihovega vedenja na druge.
Postopno jih pripravljamo, da sami, brez pomoči drugih razumejo učinke lastnega vedenja in se
odzivajo na podlagi notranjega občutka krivde. Tako spodbujamo razvoj njihove empatije. S
pomočjo indukcije otroci spoznavajo, da je odgovornost v njih samih in da je na njih samih, da se
vedejo ustrezno.
 Disciplinske tehnike, ki temeljijo na odtegovanju naklonjenosti in odobravanja, so glede
učinkov na internalizacijo nekje vmes med navedenima skupinama tehnik. Starši z njimi
podpirajo bolj kontrolirano obliko agresije kot s tehnikami moči, toda manj kontrolirano obliko
agresije kot z indukcijo. Te tehnike temeljijo na ljubečem odnosu med otroki in starši, morda
celo na bolj ljubečem kot v prvem in drugem primeru, toda na način, ki bolj verjetno kot ostala
dva ustvarja otrokovo anksioznost.

Raziskave (Jagers, Bingham in Hans, 1996 v Papalia idr., 2003) tudi kažejo, da je indukcija z vidika
pripravljenosti otrok, da sprejmejo norme staršev, po navadi najučinkovitejša, uveljavljanje moči

68

pa najslabša metoda. Predšolski otroci, katerih matere so povedale, da uporabljajo tehniko
prepričevanja, so prej zaznali moralno neprimernost določenega vedenja, ki prizadene druge,
kot otroci, katerih matere so se odločale za ukinjanje ugodnosti. Morda zato, ker odtegnitev
ugodnosti otroke bolj spodbuja k temu, da so pozorni nase in na lastna čustva in ne na to, kako
njihovo vedenje vpliva na druge (Papalia idr., 2003).

Raziskovalci so se veliko ukvarjali tudi s tem, kako se uporaba posameznih disciplinskih tehnik
odraža na otrokovem prosocialnem vedenju. Zahn Waxler, Radke Yarrow in King (1979 v
Pšunder, 2004) so poskušali raziskati zvezo med indukcijo in otrokovo skrbjo za druge. Rezultati
so pokazali, da je pogosta uporaba čustveno obarvanih razlag (npr. »Poglej, kaj delaš! Ne vidiš,
da si jo prizadel!«) povezana z relativno visoko stopnjo otrokove skrbi za druge. Nasprotno so
besedne prepovedi same (npr. »Prenehaj!«), fizično omejevanje in fizično kaznovanje povezani z
relativno nizko stopnjo skrbi za druge. Preproste razlage vzrokov in učinkov (npr. »Ema joče, ker
si jo udaril.«) ne vplivajo na razvoj otrokove skrbi za druge. Raziskava je pokazala tudi, da
pogosta uporaba indukcije in redka uporaba disciplinskih tehnik, ki temeljijo na moči, spodbuja
razvoj prosocialnega vedenja pri deklicah, ne pa tudi pri dečkih. V nekoliko poznejših raziskavah
je Hoffman (1983 v Pšunder, 2004) poskušal ugotoviti, kakšni so učinki združevanja posameznih
disciplinskih tehnik. Prišel je do zaključka, da se pogosta uporaba indukcijskih tehnik v povezavi z
majhno stopnjo moči pri predšolskih otrocih povezuje z visoko stopnjo občutkov za potrebe
drugih. Prav tako naj bi bila uporaba malo moči v kombinaciji s pojasnjevanjem ugodna, saj
vpliva na otrokovo pozornost, da ujame sporočilo, motivira otrokove mehanizme samokontrole
in pripomore k temu, da se otrok izogne negativnemu vedenju.

D. Papalia idr. (2003) o vplivu disciplinskih tehnik na prosocialno vedenje otrok menijo, da je
značilno, da so starši prosocialnih otrok sami prosocialni. To kaže na to, da je pri discipliniranju
zelo pomemben zgled. Vzori za oblikovanje prosocialnega obnašanja pa so lahko tudi vrstniki in
učitelji.

Različne raziskave torej kažejo, da disciplinske tehnike, ki temeljijo na moči manj ugodno
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vplivajo na otrokov moralni razvoj in prosocialno vedenje kot preudarna uporaba indukcije. M.
Pšunder (2004) opozarja, da je pri posploševanju rezultatov potrebna določena previdnost. Prvi
razlog za to so metodološke pomanjkljivosti raziskav, ki so potrdile prednost indukcije v
primerjavi z drugimi disciplinskimi tehnikami. Te raziskave temeljijo na intervjujih staršev, ki bi
lahko z namenom, da se pokažejo v čim lepši luči, podali manj iskrene podatke. Nadalje je treba
upoštevati možnost, da učinek indukcije ni nujno enak pri otrocih različnih starosti. Mogoče je,
da je indukcija bolj učinkovita pri starejših otrocih. Pri posploševanju učinkov posameznih
disciplinskih tehnik pa je treba računati tudi na posameznikove lastnosti, lastnosti tistega, ki
disciplinira in naravo prekrška. Navedena spoznanja zahtevajo fleksibilnost pri izboru načinov
discipliniranja, ki naj bi bila prilagojena otrokovi percepciji sporočila in reakciji na konfliktno
situacijo. Učinkoviti starši naj bi bili tisti, ki so občutljivi tako za otrokova čustva kot tudi za
njegovo kognicijo (prav tam).
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III.

EMPIRIČNI DEL

8 OPREDELITEV PROBLEMA
Cilj procesa discipliniranja naj bi bil samodiscipliniran posameznik (Bluestein, 1997), posameznik,
ki se samoiniciativno, brez zunanjih pritiskov drži reda in pravil, ki so v skladu z moralnimi
kriteriji družbe (Pedagoška enciklopedija, 1989). Otrok mora že zelo zgodaj spoznati, da imajo
njegova dejanja določene posledice (Hauck, 1988). Poleg spodbujanja razmišljanja o vzročno
posledičnih zvezah pa je potrebno otroku tudi pokazati, katero je (družbeno) zaželeno ravnanje
(Peček Čuk in Lesar, 2009). Danes prevladuje stališče, da morajo biti otroci deležni občutljive
skrbi odraslih. Korak naprej od zagovarjanja permisivne vzgoje pa predstavlja, danes prav tako
prevladujoče stališče, da je hkrati potrebno spodbujanje neodvisnosti in postavljanje razumnih
omejitev in prepovedi (Batistič Zorec, 2003). Postavljanje meja in pravil je pomemben del
discipliniranja, imenovano tudi preventivno discipliniranje, s katerim se poskuša preprečiti pojav
neprimernega vedenja (Pšunder, 2004).

Ne le izkušnje iz prakse, temveč tudi številne raziskave kažejo, da med problemi, s katerimi se
danes srečujejo v vrtcih in šolah, največji problem predstavljajo prav disciplinski problemi
(Pšunder, 2004). Žorž (2006) poudarja, da so otroci zaradi spremenjenih družbenih in družinskih
razmer ter zaradi učinkov permisivne vzgoje postali bolj (vedenjsko) problematični in težko
obvladljivi (prav tam). Marsikatere težave (npr. moteča, uničevalna, opazna in pozornost
zbujajoča dejanja) pri vzgoji otrok, temeljijo na pomanjkljivem določevanju meja in pravil
(Bluestein, 1998). Ker predstavlja družinska vzgoja najpomembnejši del socializacije otroka in
pomemben model in vir jasno določenih standardov vedenja (Milivojević idr., 2007), se mi zdi
pomembno raziskati, kako starši disciplinirajo svoje otroke. Z raziskavami (npr. Lewis, 1997) je
namreč dokazano, da lahko starši ter tudi vzgojitelji in učitelji z načinom obravnavanja
disciplinskih problemov ustvarjajo nove disciplinske probleme (prav tam) ter da lahko pogosti
neprimerni načini discipliniranja škodujejo otrokovemu razvoju (Praper, 1992). Kaznovanju, kot
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enemu izmed načinov discipliniranja v družini, številni avtorji (npr. Woolfolk, 2002; Marjanovič
Umek idr., 2004; Peček Čuk in Lesar, 2009) pripisujejo veliko negativnih učinkov.

Namen diplomskega dela je torej raziskati vrste in načine discipliniranja v družini. Pomembno je
namreč spoznanje, da prevladujoč disciplinski pristop staršev pomembno vpliva na številne
vidike otrokovega razvoja, predvsem na moralni razvoj in prosocialno vedenje (Pšunder, 2004).

9 CILJI RAZISKAVE
Cilj raziskave je preučiti, kako starši disciplinirajo svoje otroke, kako pogosto uporabljajo
posamezne načine discipliniranja ter kakšna stališča imajo do posameznih načinov
discipliniranja. Zanima me, ob kakšnem vedenju starši najpogosteje kaznujejo in ob kakšnem
vedenju najpogosteje nagrajujejo svoje otroke ter katera sredstva kaznovanja in nagrajevanja
takrat uporabljajo. Obenem želim preveriti ali obstajajo statistično pomembne razlike v načinih
discipliniranja glede na spol in starost otroka ter glede na spol in izobrazbo staršev.

Pri učenju sprejemljivega vedenja in pri preprečevanju neprimernega vedenja je poleg
korektivnega discipliniranja pomembno tudi preventivno discipliniranje. Zato je cilj moje
raziskave ugotoviti, kakšna stališča in izkušnje imajo starši o postavljanju pravil in meja v družini;
katera pravila so v družini najpogosteje postavljena in se zdijo staršem pomembna, da jih otrok
upošteva ter kako starši ocenjujejo svojo doslednost pri uveljavljanju le teh.

Menim, da moramo biti socialni pedagogi seznanjeni, na kakšen način starši disciplinirajo svoje
otroke, kakšna stališča imajo do tega področja, ali in kako postavljajo pravila in meje, oz. ločnico
med sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem. Z dobrim poznavanjem področja discipliniranja
bomo lahko učinkoviteje sodelovali s starši pri preprečevanju otrokovega neprimernega vedenja
ter pri učenju in spodbujanju želenega vedenja.
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10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
V empiričnem delu diplomskega dela postavljam naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze.

RV1: Kako starši disciplinirajo svoje otroke?
RV2: Ob kakšnem vedenju starši najpogosteje nagradijo svoje otroke?
RV3: S čim starši najpogosteje nagradijo svoje otroke?
RV4: Ob kakšnem vedenju starši najpogosteje kaznujejo svoje otroke?
RV5: S čim starši najpogosteje kaznujejo svoje otroke?
RV6: Kako pogosto starši uporabljajo posamezne kaznovalne in nekaznovalne načine
discipliniranja?
RV7: Kako se posamezni načini discipliniranja razlikujejo glede na izobrazbo in spol staršev ter
glede na spol in starost otroka? Znotraj tega raziskovalnega vprašanja sem zastavila štiri
hipoteze.
Hipoteza 1: Starši z višjo stopnjo izobrazbe redkeje kaznovalno disciplinirajo svoje otroke kot
starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Razlike so statistično pomembne.
Hipoteza 2: Očetje pogosteje kot matere kaznovalno disciplinirajo svoje otroke. Razlike so
statistično pomembne.
Hipoteza 3: Starši pogosteje kaznovalno disciplinirajo dečke kot deklice. Razlike so statistično
pomembne.
Hipoteza 4: Starši pogosteje kaznovalno disciplinirajo predšolske kot šolske otroke. Razlike so
statistično pomembne.
RV8: Katera pravila, ki jih postavljajo, se staršem zdijo najpomembnejša, oz. je nujno, da jih
otrok upošteva?
RV9: Kakšne izkušnje imajo starši s postavljanjem pravil in meja v družini?
Hipoteza 5: Večina staršev meni, da so pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja nedosledni.
RV10: Kdo v družini večinoma postavlja pravila in meje?
RV11: Kakšna stališča imajo starši do discipliniranja otrok?
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RV12: Kakšna stališča imajo starši do kaznovalnih in nekaznovalnih načinov discipliniranja v
družini? Znotraj tega raziskovalnega vprašanja sem zastavila dve hipotezi.
Hipoteza 6: Stališča staršev do kaznovalnega discipliniranja se pozitivno povezujejo s pogostostjo
uporabe kaznovalnega discipliniranja.
Hipoteza 7: Stališča staršev do nekaznovalnega discipliniranja se pozitivno povezujejo s
pogostostjo uporabe nekaznovalnega discipliniranja.
RV13: Kakšna stališča imajo starši do postavljanja pravil in meja v družini?

11 METODOLOGIJA
11.1 VZOREC
Vzorec zajema 266 staršev predšolskih in šolskih otrok. 118 (44,4 %) staršev je izpolnjevalo
vprašalnik za njihovega predšolskega otroka, starega od tri do šest let, 148 (55,6 %) staršev pa je
izpolnjevalo vprašalnik za šolskega otroka, starega od šest do enajst let. Vprašalnik je izpolnjeval
eden od staršev, v večini matere (223 ali 83,8 %), očetje pa v manjšini (43 ali 16,2 %).

V raziskavo so vključeni starši dveh osnovnih šol in starši petih enot istega vrtca. Šoli in vrtec sta
iz Obalno-kraške regije. Zaradi varstva osebnih podatkov na tem mestu ne navajam natančnih
imen šol in vrtcev. Poimenski seznam šol in vrtcev hranim v osebnem arhivu.

Skupno sem razdelila 490 vprašalnikov (v vrtcih 260 vprašalnikov, na šolah 230 vprašalnikov).
Vrnjenih sem dobila skupno 274 vprašalnikov, od tega sem jih 8 izločila, ker niso bili veljavni
(neizpolnjen vprašalnik/neizpolnjena stran vprašalnika/preveč manjkajočih podatkov/vsi
odgovori obkroženi z isto zaporedno številko).

Vzorec ni reprezentativen, je priložnostni.
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Opis vzorca staršev

Več kot polovica anketiranih staršev (68,0 %) je starih od 30 do 39 let, 24,1 % staršev je starih od
40 do 49 let, 6,8 % staršev je starih od 20 do 29 let in 1,1 % staršev je starih 50 let ali več.
Anketirani starši se med seboj razlikujejo tudi glede na dokončano stopnjo izobrazbe, kot
prikazuje graf 1.

Graf 1: Predstavitev vzorca glede na dokončano stopnjo izobrazbe staršev

Največji delež staršev ima srednješolsko izobrazbo (48,5 %), sledi delež staršev z univerzitetno
izobrazbo (21,4 %), visokošolsko izobrazbo (12,8 %) in višješolsko izobrazbo (9,5 %). Najmanjša
deleža predstavljajo starši z dokončanim magisterijem oziroma doktoratom (4,5 %) ter starši, ki
imajo dokončano osnovno šolo (3,4 %).

Za raziskavo so pomembni tudi podatki o otrocih anketiranih staršev, od teh je bilo 144 (54,1 %)
deklic in 122 (45,9 %) dečkov. Predstavitev vzorca glede na starost predšolskih in šolskih otrok,
ki so jih imeli anketirani starši je prikazana z grafom 2. Povprečna starost predšolskih otrok je 4,6
let, povprečna starost šolskih otrok pa 8,3 leta.
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Graf 2: Predstavitev vzorca glede na starost predšolskih in šolskih otrok, ki so jih imeli anketirani
starši

Največ staršev predšolskih otrok je imelo otroke stare 5 let (46), sledijo starši z otroki starimi 4
leta (33), 6 let (21) in 3 leta (18). Največ staršev šolskih otrok je imelo otroke stare 8 let (40),
sledijo starši z otroki starimi 7 let (32), 10 let (27), 9 let (20) in 6 let (18), najmanj staršev šolskih
otrok je imelo otroke stare 11 let (11).

11.2 MERSKI INSTRUMENT
Za namen raziskave sem v sodelovanju z mentorico oblikovala vprašalnik z naslovom Stališča in
izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok. Pri izdelavi vprašalnika sem se opirala na
prebrano literaturo in na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki jih želim z raziskavo
preveriti. Vprašalnik obsega 14 vprašanj, pri čemer imajo nekatera vprašanja še dodatna
podvprašanja. Vprašanja so odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. V uvodu vprašalnika je
predstavljen namen raziskave, staršem je v tem delu zagotovljena anonimnost reševanja
vprašalnika. Sledijo vprašanja, ki se nanašajo na anketirane. Nato je podano navodilo, kako
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izpolnjevati vprašalnik. V vprašalniku, ki je namenjen staršem predšolskih otrok, jih prosim, da
na vprašanja odgovarjajo za svojega predšolskega otroka, starega od tri do šest let, v
vprašalniku, ki je namenjem staršem šolskih otrok, pa da na vprašanja odgovarjajo za svojega
šolskega otroka, starega od šest do enajst let. Podano je tudi dodatno navodilo, da naj starši v
primeru, da imajo več kot enega otroka v omenjeni starosti, na vprašanja odgovarjajo le za
enega izmed otrok. Sledijo vprašanja, ki se nanašajo na anketirančevega otroka ter odprta
vprašanja glede discipliniranja, kaznovanja in nagrajevanja otroka. V drugem delu vprašalnika je
oblikovana lestvica, kjer starši obkrožajo, kako pogosto uporabljajo določen način discipliniranja.
V tretjem delu vprašalnika so zastavljena vprašanja glede postavljanja pravil in meja. Zadnji del
vprašalnika sestavlja lestvica, kjer starši izražajo svoja stališča glede različnih načinov
discipliniranja ter glede postavljanja pravil in meja.

Preden sem vprašalnike razdelila na osnovni šoli in v vrtce sem izvedla pilotsko raziskavo. S tem
sem želela preveriti razumljivost vprašanj. Pilotska raziskava je pokazala, da so vprašanja
razumljiva in da vprašalnik ne potrebuje sprememb.

11.3 POTEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

Izbrala sem dve osnovni šoli ter vrtec. Po telefonu oziroma po elektronski pošti sem preverila, ali
lahko v izbranih institucijah izvedem raziskavo. Predstavila sem namen in način izvedbe
raziskave. V obeh izbranih šolah in v izbranem vrtcu so mi dovolili opravljanje raziskave. S
posamezno šolo oziroma vrtcem sem se nato dogovorila za termin in osebno dostavila
vprašalnike. Pri vsakem vprašalniku je bila speta kuverta ter navodilo, da naj starši anketne
vprašalnike vrnejo v zaprti priloženi kuverti otrokovi vzgojiteljici oziroma razredničarki do
določenega datuma. Svetovalne delavke so nato anketne vprašalnike razdelile določenim
vzgojiteljicam v skupine drugega starostnega obdobja ter v šolah razredničarkam otrok od
prvega do petega razreda. Otroci so anketne vprašalnike odnesli domov svojim staršem, kjer je
eden od staršev izpolnil vprašalnik. Otroci oziroma starši so izpolnjene anketne vprašalnike vrnili
vzgojiteljicam oziroma razredničarkam. Vprašalnike sem nato prevzela pri svetovalnih delavkah.
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Rezultate sem kvantitativno obdelala v statističnem programu SPSS. Za opis posameznih
spremenljivk sem uporabila deskriptivno statistiko (računanje odstotnih deležev), za preverjanje
hipotez pa t-preizkus, x² preizkus in Pearsonov koeficient korelacije. Izračune hranim v svojem
osebnem arhivu, pomembnejši izračuni so priloženi diplomskemu delu v prilogi.

Odprta vprašanja sem obdelala kvalitativno z metodo analize vsebine.

12 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
Rezultate bom predstavila glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Dobljeni
podatki so predstavljeni v tabelah in grafih.

12.1 DISCIPLINIRANJE OTROK
V okviru prvega raziskovalnega vprašanja (RV1) sem želela ugotoviti, kako starši najpogosteje
disciplinirajo svojega otroka. Odgovore na omenjeno raziskovalno vprašanje sem dobila v
anketnem vprašalniku (Priloga 1) pri vprašanju št. 6. Postavljeno je bilo odprto vprašanje, na
katerega so starši odgovarjali tako, da so opisovali, kako najpogosteje disciplinirajo svojega
otroka. Na to vprašanje 18 staršev ni odgovorilo, 7 odgovorov pa sem morala izločiti, saj se
odgovor ni nanašal na postavljeno vprašanje. Večina staršev je na to vprašanje odgovarjala z več
navedbami. Odgovori so predstavljeni v Tabeli 1.
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Tabela 1: Kategorije discipliniranja otroka v odstotnem deležu vzorca
Kategorije
discipliniranja
1. Pogovor

f
navedb
94

f%

Primeri navedb odgovorov

35,3

2. Odtegovanje
materialnih dobrin
oz. privilegijev

64

24,1

3. Osamitev (odmor)

47

17,7

4. Verbalno
kaznovanje
5. Postavljanje pravil
in meja

45

16,9

29

10,9

6. Nagrajevanje

18

6,8

7. Fizično kaznovanje

9

3,4

8. Kaznovanje
9. Pogojevanje
10. Zgled

7
5
4

2,7
1,9
1,5

11. Dodatna opravila

4

1,5

Pogovor z otrokom; razlaga situacije; pojasnjevanje, kakšno
vedenje je primerno in kakšno neprimerno; pojasnjevanje posledic
neprimernega vedenja (na druge ljudi); discipliniranje z besedami
ipd.
Prepoved najljubših stvari ali priljubljenih aktivnosti npr.: igrač;
sladkarij; gledanja televizije (risank); uporabe računalnika;
druženja s prijatelji, hobijev; branja pravljic; prepovedan izhod iz
hiše ipd.
Otrok mora za določen čas: v svojo sobo; v drug prostor; sedeti na
stolu; sedeti ali stati v kotu; sedeti na stopnicah ipd.
Dvig glasu; grožnje; graje; kričanje; ustna opozorila; odštevanje do
kazni ipd.
Postavljanje jasnih pravil in meja, otrok je seznanjen s posledicami,
ki sledijo ob neupoštevanju pravil in meja; doslednost (pri
dogovorih); dosledne zahteve ipd.
Nagrade; spodbude; pohvale; motivacijska sredstva; zaposlitev z
nalogami, ki otroka zanimajo.
Udarec po riti; močnejši prijem za roko ali rame; umivanje
otrokovega obraza z mrzlo vodo.
Ni opredeljeno natančno, kakšna je kazen.
Starši postavijo pogoj (npr.: »Ko boš … boš lahko …«)
Starši skušajo otroka učiti z vzorom; z lastnim vedenjem otroku
pokažejo kaj je prav in kaj ne.
Dodatne naloge, ki jih mora otrok opraviti kot posledico
neprimernega vedenja (npr. pospravljanje hiše) ipd.
Preusmeritev otrokove pozornost na drugo dejavnost.

12. Preusmeritev
3
1,1
pozornosti
13. Restitucija
2
0,8
Če so posledice nekega vedenja, starši zahtevajo popravo.
14. Starši otroka ne
2
0,6
Otroka ne discipliniram.
disciplinirajo
N=266 Σ=333
S frekvenco 1 so se pojavljale še naslednje navedbe: zastraševanje (»Pospravi igrače, ker drugače jih bo pospravila
Muca Copatarica!«); zasramovanje (»Napišemo črno piko na plakat.«); otrok mora spat; otrok ostane v vrtcu do
poznega; starši otroku pokažejo oz. dokažejo, da je otrok storil napako; starši otroka resno pogledajo.

V raziskavi je največ staršev (f % = 35,3) poročalo, da svojega otroka disciplinirajo tako, da se z
njim pogovorijo. Anketirani starši so opisovali, da otroku razložijo, zakaj je določeno vedenje
neprimerno in kakšne posledice ima to vedenje na druge ljudi. Obenem mu tudi pojasnijo,
kakšno vedenje je primerno in sprejemljivo. Indukcija (tj. pogovor) je po mnenju različnih
avtorjev (npr. Marjanovič Umek idr., 2004; Papalia idr., 2003; Pšunder, 2004) pomemben način
discipliniranja, s katerim lahko starši učinkovito obvladajo otrokovo neprimerno vedenje in
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hkrati otroka naučijo sprejemljivega vedenja in samokontrole. Raziskave (Marjanovič Umek idr.,
2004) so tudi pokazale, da se otroci staršev, ki uporabljajo pretežno induktivne tehnike učenja, v
povprečju vedejo bolj prosocialno, hitreje napredujejo v moralnem presojanju in vedenju ter so
manj agresivni kot otroci staršev, ki te tehnike uporabljajo razmeroma malokrat (prav tam).
Podatek, da anketirani starši najpogosteje kot način discipliniranja uporabljajo induktivne
tehnike, kaže na to, da se starši zavedajo, da je ta način discipliniranja najustreznejši način, da se
otrok nauči sprejemljivega vedenja. S tem, ko se starši z otrokom o neprimernem vedenju
pogovorijo, otroku pokažejo, da ga obravnavajo kot enakovrednega posameznika, s takim
načinom discipliniranja (Pšunder, 2004) otroci spoznavajo, da so za svoje vedenje sami
odgovorni.

24,1 % anketiranih staršev je kot pogost način discipliniranja otroka navedlo odtegovanje
materialnih dobrin oz. privilegijev, pri čemer otroku odtegnejo (prepovedo) različne stvari in
aktivnosti, ki jih imajo otroci radi; npr. igrače, gledanje televizije in uporabo računalnika. Ta
oblika discipliniranja otroka je verjetno pogosta zato, ker je v nekem določenem trenutku
najučinkovitejša. Starši otroku odtegnejo nekaj, kar je otroku pomembno in otrok zaradi
odtegnitve priljubljene stvari ali dejavnosti preneha z neprimernim vedenjem. Vendar, kot
pravijo nekateri avtorji (npr. Kast Zahn, 2009; Pšunder, 2004) je vprašljivo, ali je ta način
discipliniranja ustrezen način za trajno rešitev neprimernega vedenja. Starši otroka s tem, ko mu
odtegnejo določeno stvar, ne naučijo, kakšno vedenje je sprejemljivo. Obenem pa tudi otroku
ne dajo možnosti, da prevzame odgovornost za posledice neprimernega vedenja.

V raziskavi je 17,7 % staršev kot pogost način discipliniranja navedlo osamitev (odmor). Starši, ki
so kot način discipliniranja navedli odmor, so opisovali, da stol ali kot, kjer mora otrok določen
čas ostati imenujejo kazenski ali žalostni stol/kot ter tudi stol/kot za poredne. Starši so opisovali,
da odmor traja različno dolgo (od 2 min do 10 min), nekateri niso navedli dolžine trajanja
odmora. Starši so opisovali, da odmor otroku pomaga, da se umiri. Približno tretjina staršev se
po odmoru z otrokom pogovori (opomba: ti odgovori niso šteti v odgovore kategorije
»pogovor«). Avtorji (npr. Kast Zahn, 2009; Pantley, 2002; Marjanovič Umek idr., 2004) menijo,
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da je pri tem načinu discipliniranja pomemben prav pogovor, ki sledi odmoru. S pogovorom
namreč starši otroku posredujejo informacije o tem, kakšno vedenje je sprejemljivo (prav tam).
Odmor je torej primeren način discipliniranja, ko želijo starši doseči, da se otrok pomiri in da je
pripravljen na pogovor.

Med starši je prisotno verbalno kaznovanje (f %= 16,9). Starši poskušajo svojega otroka
disciplinirati na različne verbalno agresivne načine; npr.; da povzdignejo glas, kričijo, grajajo,
opozarjajo, grozijo, ipd. Opozorila na neprimerno vedenje in konstruktivne graje neprimernega
vedenja so lahko učinkovite, če niso uporabljane prepogosto. Navajam še nekatere primere
groženj anketiranih staršev: »Zagrozim ji, da bo šla na hodnik.«; »Zagrozim ji, da jo čaka kazen,
če ne preneha z neprimernim vedenjem.«; »Zagrozim z mrzlim tušem, vedno pomaga. Nikoli še
ni bilo potrebno mrzlo tuširanje, navadno ko je res hudo samo obraz umijemo z mrzlo vodo, kar
zadostuje.« Iz primerov lahko razberemo, da z grožnjami starši v otrocih vzbujajo strah pred
negativnimi posledicami, zadnji primer kaže celo na fizično kaznovanje. Ti načini discipliniranja
se verjetno uporabljajo, ker hitro učinkujejo, saj se otroci povzdignjenega glasu staršev ustrašijo
in ustavijo neprimerno vedenje. Avtorji (npr. Smerdelj Šubelj, 2005; Kast Zahn, 2009) opozarjajo,
da grožnje rušijo avtoriteto, če so nesmiselne ali se z njimi pretirava. Če starši z grožnjami ne
mislijo resno, če jih izrečejo brez razmisleka, delujejo grožnje kot opozorila brez posledic; otrok
neha poslušati. Obenem pa lahko grožnje v otroku vzbujajo negativne občutke ali željo po
maščevanju (prav tam).

Iz Tabele 1 lahko razberemo, da je med starši prisotno tudi fizično kaznovanje (f % = 3,4). V
največ primerih starši otroka udarijo po riti ali ga močneje primejo za roke ali rame. V enem
primeru starši ob otrokovem neprimernem vedenju, njegov obraz umijejo z mrzlo vodo.
Navajam še en primer umivanja otroka z mrzlo vodo iz katerega lahko razberemo, da gre za
telesno kaznovanje: »Če nič drugega ne pomaga, uporabim kot izredni skrajni primer mrzel tuš.«
Fizično kazen sodobni strokovnjaki skoraj enotno obsojajo, saj predstavlja napad na človekovo
dostojanstvo. V slovenskem prostoru je z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (2008) prav
tako prepovedano vsakršno telesno ali psihično nasilje nad otrokom. Zakon ne dopušča
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kaznovanja, ki v otroku vzbuja strah, bolečino, ponižanje ali občutke manjvrednosti in
ogroženosti.

Presenetljiv se mi zdi rezultat, da le manjši delež staršev (f % = 10,9) svojega otroka disciplinira
tako, da mu postavlja jasna pravila in meje. Strokovnjaki (npr. Pšunder, 2004; Rogee, 2000;
Cowley, 2007) namreč poudarjajo, da je prav preventivno discipliniranje (postavljanje jasnih
pravil in meja ter doslednost pri držanju le-teh) ključno pri preprečevanju neprimernega vedenja
ter pri učenju sprejemljivega. Vseeno pa ne smemo spregledati kategorij discipliniranja (Tabela
1), ki bi jih potencialno lahko uvrstili v kategorijo preventivnega discipliniranja. Te so:
nagrajevanje (f % = 6,8), zgled (f % = 1,5) in pogovor (f % = 35,3). M. Pšunder (2004) namreč
meni, da se poleg postavljenih pravil in meja, na preventivno discipliniranje nanaša tudi
ustvarjanje prijetne, sproščene in spodbudne klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih odnosih
ter spodbujanje motivacije za sodelovanje.

Sklenemo lahko, da anketirani starši za discipliniranje svojih otrok uporabljajo zelo različne
načine discipliniranja. Spodbudno je, da največji delež anketiranih staršev kot način
discipliniranja uporablja metodo indukcije, le manjši delež anketiranih staršev pa fizično
kaznovanje. Problematično se mi zdi, da je večji delež takšnih staršev, ki kot način discipliniranja
otroka uporabljajo verbalno kaznovanje, kot tistih, ki disciplinirajo svojega otroka tako, da mu
postavljajo jasna pravila in meje. Vzrok temu, da je tako majhen delež staršev kot način
discipliniranja navajal postavljanje pravil in meja, je lahko tudi v tem, da so starši pojem
discipliniranje enačili s pojmom kaznovanje in zato večkrat navajali načine, kako reagirajo ob
neprimernem vedenju in ne tudi načinov, s katerimi preprečujejo pojav neprimernega vedenja
in spodbujanje želenega.
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12.2 SITUACIJE OZIROMA VEDENJA, OB KATERIH STARŠI NAJPOGOSTEJE
NAGRAJUJEJO SVOJEGA OTROKA

Ker sta kaznovanje in nagrajevanje vsesplošno uporabljena principa discipliniranja otrok, me je
zanimalo, v kakšni situaciji oziroma ob katerem vedenju starši najpogosteje nagradijo svojega
otroka (RV2). Omenjeno raziskovalno vprašanje sem v anketnem vprašalniku preverjala z
odprtim vprašanjem št. 7. Vsak izmed anketiranih staršev je lahko napisal več navedb. 10 staršev
na vprašanje ni odgovorilo, 5 odgovorov pa sem izločila, saj se odgovor ni nanašal na
postavljeno vprašanje, starši so npr. navajali, s katerimi sredstvi nagrajujejo svojega otroka.
Odgovori so predstavljeni v Tabeli 2.

Tabela 2: Kategorije situacij oz. vedenj ob katerih starši najpogosteje nagradijo svojega otroka v odstotnem deležu
vzorca
Situacije
nagrajevanja otroka
1. Ob upoštevanju
pravil in meja, ki jih
postavijo starši ali
drugi ljudje
2. Ob opravljenem
delu ali ob pomoči
pri delu (opravilih)
3. Ob dosežkih

f
navedb
109

f%

Primeri navedb odgovorov

41,0

Upoštevanje navodil, pravil, meja, dogovorov, zahtev; opravljanje
dolžnosti in nalog; ubogljivost; poslušnost; pridnost; ipd.

83

31,2

75

28,2

4. Ob primernem
vedenju
5. Ob trudu in
napredku
6. Ob odnosu do
drugih ljudi
7. Ob samostojnosti

44

16,5

25

9,4

Pomoč pri opravilih (hišnih, vrtnih); pospravljanje npr. lastne sobe,
za seboj; (dobro) opravljeno delo; samoiniciativnost za opravljanje
dela; ipd.
Dosežek; uspeh: v šoli, na nastopu, tekmi; nadpovprečen/izjemen
rezultat; za otroka nov dosežek; ipd.
Lepo, primerno, vljudno vedenje; vedenje primerno situaciji;
resnicoljubnost; prenehanje z neprimernim vedenjem; ipd.
Trud; napredek; vztrajnost (kljub težavam); ipd.

13

4,8

10

3,8

8. Starši nagrajujejo
odvisno od situacije

8

3,0

9. Starši otrok ne
nagrajujejo
N=266

6

2,3

Pomoč sočloveku; dober (spoštljiv) odnos do drugih ljudi;
solidarnost; radodarnost; ipd.
Samostojnost pri reševanju domače naloge; samostojnost pri
obuvanju, oblačenju, spanju, umivanju (zob); ipd.
Spontano nagrajevanje; odvisno od situacije; ni vezano na
določeno vedenje; nagrajevanje poteka brez razloga; otroka se
nagradi samo zato, ker je otrok.
Otrok ni deležen nagrajevanja; nagrajevanje ni sredstvo, ki se ga
poslužujemo.

Σ= 373
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S frekvenco 1 so se pojavljale še naslednje navedbe: »ko je otrok bolan«; »ko je potreben tolažbe«; »ko si to
zasluži«; »ko vidim, da je sam zelo zadovoljen«; »ko se opraviči, če je bila težavna«; »ko se mora odreči otroškemu
obnašanju in preživljanju časa s starši, zaradi obveznosti staršev«; »ko poje vse na krožniku«.

Največ anketiranih staršev (f % = 41,0) je odgovorilo, da svojega otroka nagradijo ob
upoštevanju pravil in meja, ki jih postavijo starši sami ali drugi ljudje. Starši so največkrat
opisovali, da so te situacije: »ko otrok uboga«; »ko upošteva, kar smo se dogovorili«; »ko opravi
svoje zadolžitve«; »ko izpolni naročene naloge«. V to kategorijo sem uvrstila odgovore, pri
katerih je bilo opisano, da so to tiste situacije, ko gre med starši in otroki za dogovor oziroma za
nekaj, kar je bilo otroku »naročeno«, da mora storiti. V to kategorijo sem uvrstila tudi odgovore,
ko so starši napisali, da otroka nagradijo, »ko je priden« (f = 30). Milivojević idr. (2007) in
Polutnik (2010 v Željeznov Seničar in Šelih, 2011) opozarjajo, da je za Slovence značilno, da
rečemo, da je otrok priden v vseh mogočih situacijah; vedno ko se vede v skladu s pričakovanji
staršev, npr. ko otrok je, ko spi, ko je tiho, ko se igra. Če starši otroka vedno nagradijo
(pohvalijo) na način, da mu rečejo: »priden ali pridna si« in če je ta pohvala edina in
najpogosteje izrečena, naj bi imela na otrokovo samopodobo negativen učinek. Tovrstna oblika
pohvale naj bi vodila v vzgojo poslušnega, pasivnega in nesamozavestnega otroka, ki se ne zna
postaviti sam zase (prav tam). Situacija, da starši otroka nagradijo »ko je priden«, torej ni
natančno definirana in zato težko točno vemo, za kakšno situacijo oziroma vedenje gre. Lahko
samo sklepamo, da je to takrat, ko se otrok vede v skladu s pričakovanji staršev.

31,2 % staršev je navedlo, da otroka pogosto nagradijo ob opravljenem delu ali ob pomoči pri
delu/opravilih. Starši so opisovali, da otroka nagradijo, ko »pomaga pri gospodinjskih opravilih«;
»ko nekaj dobro naredi«; »ko pospravlja za seboj«, »ko samoiniciativno opravi delo« ipd.
Problem, ki ga tu vidim, je, da starši otroka nagradijo tudi za dejanja, ki so notranje motivirana
(samoiniciativno opravljeno delo). Na tem mestu sicer ne vemo, za kakšno vrsto nagrade gre.
Npr. pohvala oziroma priznanje za otrokovo vedenje je dobra spodbuda, da otrok s takim
vedenjem nadaljuje. Drugače pa je, če starši otroka za samoiniciativna vedenja materialno
nagradijo. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) omenjata, da sodobne raziskave dokazujejo negativni
učinek materialnega nagrajevanja na notranje motivirana dejanja (prav tam). Otrok lahko tako
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začne »dela« opravljati, ker pričakuje nagrado in ne zaradi tega, da bi ob tem občutil lastno
zadovoljstvo.

Starši svojega otroka pogosto nagradijo tudi ob dosežkih (f % = 28,2). Otroka nagradijo »ko dobi
dobro oceno«; »ko zadene gol na tekmi«; »ko je uspešen na nastopu«; »ko doseže nekaj
nadpovprečnega, izjemnega« ipd. V povezavi s tem pa iz rezultatov lahko vidimo, da je manjši
delež takih staršev, ki svojega otroka nagradijo za trud in napredek (f % = 9,4). Menim, da je
pomembno, da starši otroku pokažejo (povedo), da cenijo tudi njegov trud in napredek in ne le
dobrih rezultatov.

Presenetljiv je rezultat, da je le manjši delež anketiranih staršev (f % = 4,8) odgovoril, da otroka
nagradijo ob spoštljivem odnosu do drugih ljudi. Menim, da je spodbuda za spoštljiv odnos do
sočloveka lahko pomembno sredstvo, da otrok z določenim vedenjem tudi nadaljuje. Starši s
pohvalo (nagrado) za spoštljiv odnos otroku sporočijo, da je primeren odnos do ljudi v življenju
zelo pomemben. To poudarjata tudi M. Zupančič in Justin (1991), ki ugotavljata, da starši otroka
izdatneje nagradijo tedaj, ko se otrok do njih samih vede »pozitivno«, kot pa tedaj, ko je
»dober« do drugih oseb (prav tam).

Iz rezultatov lahko tudi vidimo, da vsi starši ne podpirajo nagrajevanja kot načina discipliniranja.
Anketirani starši so navajali naslednje: »Ne nagrajujem otrok.«; »Nagrajevanje ni sredstvo, ki se
ga poslužujemo.« Delež staršev, ki svojega otroka ne nagrajuje je 2,3 %.

Glede nagrajevanja imajo strokovnjaki s področja motiviranja in discipliniranja različna mnenja.
Na eni strani so tisti, ki menijo, da je nagrajevanje najprimernejši način, da se otrok nauči
primernega vedenja. Na drugi strani pa so tisti, ki dokazujejo, da nagrajevanje (in kaznovanje) ne
prinašata dolgotrajnih sprememb v posameznikovem prosocialnem vedenju ali da ugodno
vplivata na otrokov moralni razvoj (Peček Čuk in Lesar, 2009). Glede na rezultate te raziskave pa
lahko sklenem, da starši nagrajevanje podpirajo, in da otroke v različnih situacijah nagrajujejo.
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Nagrajujejo jih predvsem za tiste vrste vedenja, za katere starši želijo, da bi jih otroci utrdili in z
njimi nadaljevali.

12.3 SREDSTVA NAGRAJEVANJA
V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja (RV3) sem raziskovala, s katerimi sredstvi starši
najpogosteje nagradijo svojega otroka. Analizirala sem vprašanje št. 8 iz anketnega vprašalnika.
Starši so odgovarjali na odprto vprašanje, vsak je lahko napisal največ tri navedbe. 13 staršev na
to vprašanje ni odgovorilo.

Milivojević idr. (2007) vrste nagrad delijo na konkretne in simbolične. Pod konkretne nagrade
uvrščajo ugodnosti in materialne nagrade. Materialne nagrade so otroku ljube konkretne stvari,
ugodnosti pa nekaj, kar si otrok želi in ta želja ni materialna stvar. Pod simbolične nagrade
avtorji (prav tam) uvrščajo pohvale in priznanja, katera se lahko izrazi besedno ali pa z dejanji
npr. z dotikom, nasmehom, poljubom ali sporočilom. Glede na delitev po Milivojeviću idr. (2007)
sem navedbe iz anketnega vprašalnika razdelila v tri vrste nagrad: simbolične nagrade,
ugodnosti in materialne nagrade. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 3.

Tabela 3: Kategorije nagrad v odstotnem deležu vzorca
Nagrade

1. Sladkarije
2. Pohvala
3. Nakup igrače
4. Gledanje televizije (risank)
5. Izlet
6. Objem
7. Dovoljenje za uporabo računalnika (otrok je lahko več časa
na računalniku)
8. Poljub
9. Kino
10. Darilo
11. Obisk pri prijatelju/ več časa s prijatelji
12. Skupno igranje raznih iger / skupno početje otrokovih
najljubših dejavnosti
13. Otrok ima več prostega časa
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f
vseh
navedb
118
97
59
52
51
42
34

f%

Vrste nagrad

44,4
36,5
22,2
19,5
19,2
15,8
12,8

materialna nagrada
simbolična nagrada
materialna nagrada
ugodnost
ugodnost
simbolična nagrada
ugodnost

28
27
25
21
20

10,5
10,2
9,5
7,9
7,5

simbolična nagrada
ugodnost
materialna nagrada
ugodnost
ugodnost

19

7,2

ugodnost

14. Izpolnjena želja
15. Sprehod
16. Denar
17. Nakup knjige
18. Nakup oblačila ali modnega dodatka
19. Nakup revije ali pobarvanke
20. Najljubša jed
21. Javna pohvala (npr. pred sorodniki)
22. Nakup šolskih potrebščin
23. Obisk predstave
24. Večerja ali pica v restavraciji
25. Branje knjige, pravljice
26. Obisk bazena
27. Dovoljenje za uporabo telefona
28. Najljubše sadje
29. Nakup dvd-ja z risanko
30. Zvezdica na plakat
31. Vožnja z motorjem
32. Dovoljenje za spanje pri starih starših
N=266

14
11
10
9
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
Σ=694

5,3
4,2
3,8
3,4
2,6
2,3
2,3
1,9
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

ugodnost
ugodnost
materialna nagrada
materialna nagrada
materialna nagrada
materialna nagrada
ugodnost
simbolična nagrada
materialna nagrada
ugodnost
Ugodnost
Ugodnost
Ugodnost
Ugodnost
materialna nagrada
materialna nagrada
simbolična nagrada
Ugodnost
Ugodnost

S frekvenco 1 so se pojavljali naslednji odgovori: simbolične nagrade: spodbuda, dodatna pozornost, naklonjenost,
ploskanje; ugodnosti: vožnja z vlakom, TV v postelji, bowling, otrok gre iz vrtca po kosilu, otroku ni potrebno
pospraviti posode iz pomivalnega stroja in obljuba.

Največji delež anketiranih staršev (f % = 44,4) je odgovoril, da otroka najpogosteje nagradijo z
materialno nagrado; sladkarijo, pri čemer so navajali, da otroku kupijo »bonbon«, »čokolado«,
»kinder jajček«, »sladoled« ipd. Ta nagrada se verjetno pojavlja kot najpogostejša, ker si otroci
najbolj želijo sladkarij in so jih tudi najbolj veseli.

Iz rezultatov lahko vidimo, da 36,5 % staršev svojega otroka nagradi s simbolično nagrado:
pohvalo. Drugi simbolični nagradi, ki ju starši tudi pretežno pogosto uporabljajo sta objem (f % =
15,8) in poljub (f % = 10,5).

Kot sredstvo nagrajevanja starši pogosto uporabljajo še eno vrsto materialne nagrade in sicer
»nakup igrače« (f % = 22,2). V to kategorijo sem uvrstila le odgovore, kjer je bilo to jasno
zapisano kot npr. »igrača«; »lego kocke«; »kupimo vlakec« ipd. Pojavljali pa so se tudi odgovori,
pri katerih starši niso natančno opredelili, kaj kupijo, odgovor je bil samo »darilo« (f % = 9,5),
pod katerega bi bile potencialno lahko mišljene tudi igrače.
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Najpogostejši ugodnosti, s katerima se starši odzivajo na želeno vedenje otroka, sta gledanje
televizije (f % =19,5) in izlet (f % = 19,2). Podatek, da je gledanje televizije zelo pogosta nagrada,
kaže na to, da je ta aktivnost pri otrocih zelo priljubljena. Starši so navajali še različne druge
ugodnosti kot npr. vožnja z vlakom, kino, bowling, obisk pri prijatelju/več časa s prijatelji, skupno
igranje raznih iger/skupno početje otrokovih najljubših dejavnosti, otrok ima več prostega časa;
ipd.

Na osnovi analize rezultatov lahko sklenemo, da starši kot tri najpogostejša sredstva
nagrajevanja uporabljajo sladkarije in nakup igrače kot konkretni materialni nagradi ter pohvalo
kot simbolično nagrado.

Koncept vzgoje, ki temelji na nagrajevanju (in kaznovanju) izhaja iz behaviorizma. Behavioristi
razlagajo, da sredstva nagrajevanja (ojačitve) delujejo stimulativno, utrjujejo in povečujejo
verjetnost ponovitve vedenja. Koncept deluje kot preprost in učinkovit, vendar je tak način
vzgoje deležen tudi raznih kritik (Peček Čuk in Lesar, 2009). Strokovnjaki (Milivojević idr., 2007,
Coloroso 1996) opozarjajo, da prepogosto konkretno nagrajevanje otrok ni priporočljivo. Z
nagradami sicer lahko starši dosežejo, da se bo otrok vedel, tako kot sami želijo, osnovno
sporočilo pa je, da je otrok nadzorovan in pod stalnim vplivom. Lahko se začne dogajati, da se bo
otrok odgovorno odzival le v zameno za plačilo, ne pa iz čuta samonadzora ali
samoodgovornosti (prav tam). Pohvalo pa večina avtorjev (npr. Hauck, 1988; Bluestein, 1997)
priporoča, saj menijo, da le-ta pri otroku spodbuja in gradi občutek lastne vrednosti.

12.4 SITUACIJE OZIROMA VEDENJA, OB KATERIH STARŠI NAJPOGOSTEJE
KAZNUJEJO SVOJEGA OTROKA

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja (RV4) sem raziskovala, v kakšnih situacijah oziroma
ob katerem vedenju starši najpogosteje kaznujejo svojega otroka. Omenjeno raziskovalno
vprašanje sem v anketnem vprašalniku preverjala z odprtim vprašanjem št. 9. Vsak izmed
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anketiranih staršev je lahko napisal več navedb. 16 staršev na to vprašanje ni odgovorilo.
Odgovori so predstavljeni v Tabeli 4.

Tabela 4: Kategorije situacij oz. vedenj, ob katerih starši najpogosteje kaznujejo svojega otroka v odstotnem deležu
vzorca
Situacije kaznovanja
otroka
1. Ob neupoštevanju
pravil/meja/dogovorov

f
navedb
142

f%

Primeri navedb odgovorov

53,4

2. Ob neprimernem
(grdem) vedenju

85

32,0

3. Ob trmi

63

23,7

4. Ob neopravljenih
obveznostih

42

15,8

5. Ob nasilnem vedenju

34

12,8

6. Ob nasprotovanju
staršem
7. Ob preklinjanju
8. Starši otroka ne
kaznujejo
9. Ob kričanju
10. Ob laganju
11. Ob slabi oceni v šoli
12. Ob »nagajanju«
13. Ob ogrožanju varnosti
14. Ob neješčnosti
15. Ob »neumnostih«
16. Ob lenarjenju
17. Ob raztresenosti
N=266

30

11,3

Neposlušnost/neubogljivost (f=72); neupoštevanje
postavljenih pravil, meja, dogovorov (f=40); neupoštevanje
navodil, kljub opozorilom (f=17); neupoštevanje zahtev
staršev (f=7); namerno kršenje dogovorov (f=6).
Neprimerno (grdo) vedenje (f=45); Grdo vedenje: do
sorojencev (f=15); do ljudi (f=5); v šoli (f=5); do staršev (f=3);
do drugih otrok (f=2); neolikanost (f=4); ponavljajoče se
neprimerno vedenje (f=2); nespoštljivost (f=2); v družbi (f=2).
Trma (f= 54); izsiljevanje (f=6); uveljavljanje volje za vsako
ceno (f=3).
Otrok ne opravlja šolskih obveznosti (f=16);
dolžnosti/obveznosti (f=13); otrok ne pospravlja za seboj
(f=13).
Nasilno vedenje do sorojenca/sovrstnika (f=18); uničevanje
stvari (f=10); razgrajanje in divjanje po stanovanju (f=6).
Odgovarjanje staršem (f=27); nasprotovanje staršem (f=3.)

15
13

5,6
4,8

7
6
5
4
4
3
2
2
2
Σ=459

2,5
2,3
1,8
1,5
1,5
1,1
0,8
0,8
0,8

Preklinjanje; govorjenje grdih besed.
Otroka se ne sme kaznovati; otroka ne kaznujejo; ni nobene
situacije zaradi katere bi bilo treba otroka kaznovati.
Kričanje.
Laganje.
Slaba ocena v šoli.
Nagajanje.
Škodovanje sebi ali drugim.
Neješčnost (»otrok ne poje obroka«).
»Neumno« početje.
Lenarjenje.
Otrokova raztresenost.

Največji delež anketiranih staršev (f % =53,4) je odgovoril, da svojega otroka najpogosteje
kaznujejo ob neupoštevanju postavljenih meja, pravil ali dogovorov. Opisovali so, da otroka
kaznujejo, ko »ne posluša«, »ne uboga«. Nekateri starši so jasno opisali, da svojega otroka
kaznujejo potem,

ko

ga

že

večkrat

opozorijo,

da

ne

upošteva

njihovih

meja/pravil/dogovorov/navodil. Prav tako je nekaj staršev, ki svojega otroka kaznujejo, ko
ocenijo, da otrok namerno krši meje/pravila/dogovore. Rezultati torej kažejo na to, da starši
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ukrepajo, ko njihov otrok krši postavljena pravila in meje. Lahko sklepamo, da če starši pogosto
kaznujejo otroka za prekoračitve postavljenih pravil in meja, je verjetno teh prekoračitev veliko.
To pa lahko tudi pomeni, da postavljena pravila in meje niso jasno in trdo izražena in da otroci s
postavljenimi pravili in mejami niso seznanjeni. Prav nejasno izražene meje Rogee (2000) uvršča
kot morebitne vzroke za prekoračitve postavljenih pravil in meja. Drugi vzrok za prekoračitve
pravil in meja pa je lahko tudi ta, da so pravila in meje za otroke neprimerne, pretirane in
prezahtevne.

32,0 % staršev je navedlo, da otroka pogosto kaznujejo v situacijah, ko se otrok neprimerno
vede. Znotraj te kategorije so nekateri starši navajali še podrobnejše primere neprimernega
vedenja, ob katerem otroka kaznujejo. Največkrat so navedli, da otroka kaznujejo, ko se
neprimerno vede do sorojenca. Sledili so odgovori za različne druge socialne situacije (»v šoli«,
»v družbi«, »do drugih ljudi«, »do staršev«). To, da se je izmed bolj podrobnih odgovorov
največkrat pojavil odgovor, da starši otroka kaznujejo, ko se neprimerno vede do sorojenca,
lahko pojasnimo s tem, da so starši v teh situacijah največ prisotni, prav tako se verjetno tudi
čutijo odgovorne, da posredujejo in ukrepajo. Ukrepajo verjetno tudi zato, ker se bojijo za
varnost svojih otrok. Prav je, da starši ob otrokovem neprimernem vedenju ukrepajo in otroku
pomagajo, da se nauči primernega vedenja v različnih socialnih situacijah in interakcijah. Iz
odgovorov pa ne dobimo podatkov, kako starši otroka v takih situacijah kaznujejo, ali je kazen
(ukrepanje) smiselno povezana s konkretnim neprimernim vedenjem ali ne.

23,7 % staršev je navedlo, da otroka pogosto kaznujejo ob njegovih napadih trme. To lahko
pojasnimo s tem, da je teh situacij verjetno veliko, saj je obdobje trme značilno za zgodnje
otroštvo, v katerem je polovica otrok anketiranih staršev. Otrok je v tem obdobju še zelo
egocentričen in se šele uči uravnavati svojo željo po doseganju ciljev in odkrivanju novih poti z
moralnimi zadržki, s spoznanjem, da so nekatere aktivnosti prepovedane (Woolfolk, 2002;
Papalia idr., 2003).
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Zanimiv je tudi podatek, da vsi starši svojih otrok ne kaznujejo. Takih staršev je 4,8 %. Starši so
svoj odgovor pojasnjevali: »Otroka se ne sme kaznovati.«; »Otroka ne kaznujemo, se z njim
pogovorimo.«; »Ni nobene take situacije, da bi otroka kaznovali.«; ipd. Med anketiranimi starši
so torej tudi starši, ki ne podpirajo kaznovanja otrok, za discipliniranje svojega otroka verjetno
uporabljajo druga sredstva. Tudi strokovnjaki nimajo enotnega mnenja glede kaznovanja otrok.
Nekateri avtorji (npr. Milivojević idr., 2007; Cowley, 2007; Zupančič in Justin, 1991) poudarjajo,
da je kaznovanje najprimernejši način, da starši uveljavijo postavljena pravila in meje in da se
otrok nauči kaj je prav in kaj ne. Drugi avtorji (npr. Kržišnik in Novak, 2010; Trtnik, 2004; Peček
Čuk in Lesar, 2009; Coloroso, 1996) pa menijo, da starši s kaznovanjem otrok, pri otrocih ne
razvijajo notranje discipline. Prav tako naj bi bilo malo dokazov, da kaznovanje prinaša
dolgotrajne spremembe v posameznikovem prosocialnem vedenju ali da ugodno vpliva na
otrokov moralni razvoj.

12.5 SREDSTVA KAZNOVANJA
V okviru petega raziskovalnega vprašanja (RV5) sem ugotavljala, s katerimi sredstvi starši
najpogosteje kaznujejo svojega otroka. V ta namen sem iz anketnega vprašalnika analizirala
odgovore na vprašanje št. 10. Starši so lahko napisali največ tri navedbe. 11 staršev na vprašanje
ni odgovorilo. Prav tako na vprašanje ni odgovorilo tistih 13 staršev, ki so že pri prejšnjem
vprašanju odgovorili, da svojega otroka ne kaznujejo, 2 starša pa sta odgovorila, da otroka
opozorita na neprimerno vedenje, česar ne morem uvrstiti pod kazni. Odgovori so predstavljeni
v Tabeli 5.
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Tabela 5: Kategorije kazni v odstotnem deležu vzorca
Kazen
f
f%
navedb
1. Odtegovanje materialnih
384
80,5
dobrin oziroma privilegijev

Primeri navedb odgovorov

2. Osamitev (odmor)

109

41,0

3. Verbalno kaznovanje

38

14,3

4. Fizično kaznovanje

13

4,9

5. Dodatno opravilo

13

4,9

6. Restitucija

11

4,1

7. Odtegovanje ljubezni in
pozornosti
8. Otrok mora zgodaj (takoj) spat
9. Pogovor
10. Ignoriranje neprimernega
vedenja
11. Otroka kaznujemo z
odbitkom določene vsote
privarčevanega denarja
N=266

8

3,0

8
7
3

3,0
2,6
1,1

- prepoved gledanja TV (risank) (f=109);
- prepoved uporabe računalnika (f=67);
- odvzem najljubše igrače (f=37);
- prepoved druženja s prijatelji (f=30);
- prepoved sladkarij (f=19);
- prepoved igranja (f=19);
- hišni pripor (f=16);
- odvzem/prepoved najljubših stvari (f=15);
- otrok ostane brez večerne pravljice (f=12);
- ukinitev ugodnosti/privilegijev za določen čas (f=11);
- otrok ne dobi obljubljenega/želenega (f=10);
- prepoved interesnih dejavnosti (f=4);
- odvzem telefona (f=4);
- omejitev prostega časa (f=3);
- otrok ne dobi nagrade (f=3);
- prekinitev igre (f=3);
- prepoved spanja pri starih starših (f=3);
- ni izleta (f=3);
- otrok se ne sme udeležiti rojstnega dne (f=3);
- takojšnja prekinitev aktivnosti (f=3);
- otrok ne sme v kino (f=2);
- prepoved kolesa (f=2); ipd.
odmor v sobi (f=54); odmor na stolu (f=22); odmor v
kotu (f=16); odmor na samem / v drugem prostoru
(f=12); odmor na stopnicah (f=5)
verbalno (z besedo) (f=12); kričanje (f=9); povzdignjen
glas (f=5); graja (f=5); grožnje (f=5); jeza (f=2)
udarec po riti (f=9); tepež (f=2); rahel udarec (f=1);
starši povlečejo otroka za roko in ga prisilijo narediti
delo (f=1)
dodatno
hišno
opravilo
(6);
dodatna
naloga/delo/opravilo (f=4); dodatne šolske naloge (f=3)
otrok popravi škodo/posledice/napako (f=7); otrok se
opraviči (f=4)
hladno vedenje do otroka; ignoriranje otroka;
neizkazovanje ljubezni
zgodnje (takojšnje) spanje
kazen je pogovor
otrokovo neprimerno vedenje se ignorira

2

0,8

otrok mora staršem dati dva evra

Σ=596

S frekvenco 1 so se pojavljali še naslednji odgovori, ki jih ne morem uvrstiti v nobeno izmed že naštetih kategorij:
»Otroka pošljem brez naloge v šolo in o tem obvestim učiteljico (če noče pisati naloge).«; »Otrok dobi zadolžitev, ki
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je ne mara.«; »Otrok ne dobi želene hrane, ampak nekaj, kar mu ni všeč.«; »Otrok mora odhajati peš na
dejavnosti.«; »Narišem črno piko na plakat.«; »Otrok si sam izbere kazen.«

Največji delež anketiranih staršev (f % = 80,5) je navedlo, da svojega otroka kaznujejo z
odtegovanjem materialnih dobrin oz. privilegijev. Najpogosteje se je pojavil odgovor, da starši
otroku prepovedo gledanje televizije, najpogosteje risank (f % = 41,0), sledi prepoved uporabe
računalnika (f % = 25,2), odvzem igrače (f % = 14,1) in prepoved druženja s prijatelji (f % = 11,3).
Ostali odgovori so se pojavili v manj kot dvajsetih primerih, kažejo pa na to, da starši otrokom
prepovedujejo zelo različne stvari oziroma dejavnosti. Glede na rezultat lahko sklepamo, da sta
današnjim otrokom najpomembnejši dejavnosti gledanje televizije in uporaba računalnika.
Dobljeni rezultati se ujemajo s trditvijo M. Peček Čuk in I. Lesar (2009), da je odtegovanje
materialnih dobrin oz. privilegijev v današnjem času pogost način kaznovanja. Menita tudi, da je
tovrstna oblika kaznovanja primerna za otroke, ki so občutljivejši. Nasprotno pa menita A. Kast
Zahn (2009) in M. Pšunder (2004). Menita namreč, da ta način discipliniranja ni ustrezen način
za trajno opustitev neprimernega vedenja, saj posamezniku ne nudi možnosti, da bi se naučil
primernejšega vedenja (prav tam).

41,0 % staršev je navedno, da je pogosto sredstvo kaznovanja osamitev (odmor). Najpogosteje
uporabljena osamitev je, da starši otroka pošljejo v njegovo sobo (f % = 20,3). Glede osamitve
imajo strokovnjaki različna mnenja. Straus in A. Fauchier (2007) osamitev (odmor) uvrščata pod
nekaznovalno discipliniranje in menita, da je primarni cilj te metode umiritev in ne kaznovanje
otroka, čeprav jo nekateri napačno uporabljajo za kaznovanje otroka. Drugi (npr. Woolfolk,
2002) pa menijo, da je odmor ena izmed spornih metod za preprečevanje neželenega vedenja.

Iz tabele 5 lahko vidimo, da so anketirani starši kot sredstva kaznovanja navajali tudi fizične (f %
= 4,9) kazni: udarec po riti, tepež, rahel udarec, starši povlečejo otroka za roko in ga prisilijo
narediti delo. Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008) je prepovedano vsakršno
vzbujanje bolečine v otroku. Anketirani starši so navajali tudi uporabo verbalnih (f%=14,3) kazni.
Na tem mestu navajam naslednje primere groženj (uvrščene pod kategorijo verbalnih kazni):
»Otroku rečem, da mu bom umila jezik.«; »Grozim, da bom vzela vse igrače.«; »Grozim, da bom
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otroka izpisala iz športnih aktivnosti.«; »Grozim, da ne bo potovanj, izletov, obiska prijateljev.«;
»Grozim: če ne poješ, ne greš od mize«. Te temeljijo predvsem na vzbujanju strahu pred
negativnimi posledicami. Z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (2008) je prepovedano
tudi vsakršno ravnanje (oziroma kaznovanje), ki v otroku vzbuja strah, ponižanje ali občutke
manjvrednosti in ogroženosti. Tako ravnanje je v zakonu opredeljeno kot psihično nasilje.
Sklenemo torej lahko, da nekateri anketirani starši uporabljajo sredstva kaznovanja, ki bi jih po
Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008) lahko uvrstili pod fizično kaznovanje in/ali
psihično nasilje.

Zanimiv je podatek, da le manjši delež staršev (f % = 4,1) svojega otroka kaznujejo tako, da
zahtevajo, da otrok škodo oziroma posledice neprimernega vedenja popravi: »Če kaj nariše na
zid, čisti sam z gobico, tudi eno uro, če je potrebno.«; »Za odpravo posledic je zadolžen otrok
sam (če nekaj zanalašč polije, pobriše …)« Prav ta način discipliniranja, ki ga nekateri niti ne
uvrščajo pod kaznovanje, se pojmuje kot kreativna spodbuda k samodisciplini, saj ponuja
možnost reševanja problemskih situacij tako, da omogoča usmerjanje otroka na novo vedenje
(Glasser, 1991; Chelsom Gossen, 1993; Coloroso, 1996).

Posameznik torej občuti kazen kot neko zase neprijetno posledico določenega ravnanja. M.
Peček Čuk in I. Lesar (2009) menita, da je pri kaznovanju pomembno, da se posameznik zaveda
svojih kršitev pravil, da je z obstoječimi pravili in zapovedmi seznanjen. Menita (prav tam) tudi,
da naj bi se, preden se poseže po pedagoški kazni, uporabilo druge disciplinske tehnike (prav
tam). Kazen naj bi predstavljala zadnje vzgojno sredstvo, ki ga uporabimo potem, ko smo izčrpali
že vsa druga sredstva (Trtnik, 2004). Na tem mestu navajam, da je tudi med anketiranimi starši
4,9 % staršev, ki svojega otroka ne kaznuje ter 2,6 % staršev, kateri so navedli, da je kazen
pogovor.
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12.6 POGOSTOST UPORABE POSAMEZNIH NAČINOV DISCIPLINIRANJA
V okviru šestega raziskovalnega vprašanja (RV6) sem želela ugotoviti, kako pogosto starši
uporabljajo posamezne kaznovalne in nekaznovalne načine discipliniranja. Odgovore na
omenjeno raziskovalno vprašanje sem v anketnem vprašalniku iskala z vprašanjem št. 11.
Postavljenih je bilo 26 trditev, pri katerih so starši obkrožali, kako pogosto na omenjen način
disciplinirajo svojega otroka. Izbirali so lahko med odgovori: nikoli, redko, pogosto in vedno. 13
trditev je vključevalo kaznovalno discipliniranje in 13 trditev nekaznovalno discipliniranje.
Razdelitev načinov discipliniranja na kaznovalno in nekaznovalno discipliniranje je povzeto po
anketnem vprašalniku Straus in A. Fauchier (2007) ter po slovenski različici vprašalnika S. Poljak
Lukek (2009), po katerem so delno povzete tudi nekatere trditve. Trditve kaznovalnega
discipliniranja vključujejo telesno kaznovanje (v vprašalniku trditve št. 3, 18, 23), verbalno
kaznovanje (trditve št. 8 ,10, 12, 14), zastraševanje (trditev št. 5), zasramovanje (trditev št. 24),
odtegovanje ljubezni in pozornosti (trditev št. 26), odtegovanje materialnih dobrin oz. privilegijev
(trditvi št. 4 in 11) in dodatno opravilo (trditev št. 22). Trditve nekaznovalnega discipliniranja
vključujejo preusmeritev pozornosti (trditev št. 17), ignoriranje neprimernega vedenja (trditvi št.
6, 20), indukcijo (trditve št. 9, 15, 16), nadzorovanje oz. spremljanje (trditvi št. 13 in 21), odmor
(trditev št. 1) in nagrajevanje (trditve št. 2, 7, 19, 25).

Z računanjem Cronbachovega koeficienta sem najprej preverila zanesljivost lestvice. Cronbachov
koeficient Alpha znaša .764, kar pomeni, da je lestvica zanesljiva.

V nadaljevanju predstavljam rezultate. V Tabeli 6 so predstavljeni načini discipliniranja od
najpogosteje do najredkeje uporabljanega. Z oznako KD so označene trditve kaznovalnega
discipliniranja, z oznako ND pa trditve nekaznovalnega discipliniranja.
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4. Otroka pohvalim, ko preneha z neprimernim vedenjem
oziroma ko se vede primerno. (ND)
5. Otroka nagradim za njegovo primerno vedenje, npr. z
ogledom risanke, lutkovne predstave, izletom ali kakšno
drugo ugodnostjo. (ND)
6. Preverjam (npr. pri vzgojiteljici, učiteljici, partnerju,
starih starših), če se otrok neprimerno vede. (ND)
7. Preverim otroka z namenom, da mu lahko rečem, da
nekaj dobro počne. (ND)
8. Opozorim otroka, da ga gledam in preverjam, kaj počne.
(ND)
9. Otroku ponudim nekaj, kar rad počne, zato, da bi
prenehal s tistim, kar dela narobe. (ND)
10. Zaradi neprimernega vedenja odvzamem otroku
igračo, žepnino ali drug privilegij. (KD)
11. Otroku zaradi neprimernega vedenja prepovem
aktivnost, ki mu veliko pomeni (npr. igro, interesno
dejavnost). (KD)
12. Otroka zaradi neprimernega vedenja za določen čas
pošljem v kot, v sobo ali ga posedem na stol (otroka
odstranim iz situacije). (ND)
13. Na otroka kričim oziroma vpijem. (KD)
14. Otroku naložim dodatno opravilo kot posledico
neprimernega vedenja. (KD)
15. Zaradi neprimernega vedenja, skušam v otroku
vzbuditi občutek krivde. (KD)
16. Zaradi otrokovega neprimernega vedenja se do njega
vedem hladno (npr. ga ne objamem ali poljubim). (KD)
17. Zaradi neprimernega vedenja, skušam v otroku
vzbuditi sram (npr. "Sram te bodi, ker.."). (KD)
18. Otroku dam igračo, denar ali kakšno drugi stvar, ko
preneha z neprimernim vedenjem ali ko se vede primerno.
(ND)
19. Namenoma sem nepozoren/a na otrokovo neprimerno
vedenje. (ND)
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vedno

pogosto

redko

Trditev
1. Otroku pojasnim, zakaj je določeno vedenje
neprimerno. (ND)
2. Otroku pokažem in pojasnim, kako se nekaj primerno
naredi. (ND)
3. Otroku razložim, kakšna so pravila, s ciljem, da bi
preprečil/a nadaljevanje neprimernega vedenja. (ND)

nikoli

Tabela 6: Pogostost uporabe posameznih načinov discipliniranja

M

SD

0,4 %

1,1 %

28,7 %

69,8 %

3,68

,514

0,4 %

0,8 %

39,6 %

59,2 %

3,58

,532

1,1 %

5,6 %

42,2 %

51,1 %

3,43

,654

3,8 %

9,4 %

39,1 %

47,7 %

3,31

,795

3,4 %

21,9 %

53,6 %

21,1 %

2,92

,750

10,2 %

24,1 %

42,4 %

23,3 %

2,79

,916

8,4 %

24,3 %

53,2 %

14,1 %

2,73

,805

13,2 %

29,4 %

44,6 %

12, 8%

2,57

,877

13,6 %

31,3 %

40,4 %

14, 7%

2,56

,903

17,0 %

37,7 %

38,5 %

6,8 %

2,35

,840

23,7 %

30,5 %

37,5 %

8,3 %

2,30

,924

18,2 %

43,5 %

34,1 %

4,2 %

2,24

,796

10,9 %

63,9 %

24,8 %

0,4 %

2,15

,593

28,9 %

39,9 %

25,9 %

5,3 %

2,08

,870

43,3 %

35,2 %

14,6 %

6,9 %

1,85

,914

43,6 %

39,8 %

12,8 %

3,8 %

1,77

,815

43,2 %

42,9 %

11,6 %

2,3 %

1,73

,754

48,1 %

36,4 %

13,2 %

2,3 %

1,70

,783

50,8 %

37,1 %

10,6 %

1,5 %

1,63

,734

20. Otroka stresem oziroma trdo primem, da bi pridobil/a
njegovo pozornost. (KD)
21. Otroku zagrozim, da bo kaznovan (kaznovala ga bo
oseba ali pa se mu bo kaj neprijetnega zgodilo). (KD)
22. Pustim, da se otrok neprimerno vede, s ciljem, da se
sam spopade s posledicami. (ND)
23. Otroku rečem, da je len, neroden, zloben ali kaj
podobnega. (KD)
24. Otroka našeškam, udarim oziroma mu dam klofuto.
(KD)
25. Otroka strašim s tem, da ga bo vzel bav-bav, cigani ali
druga bitja, če se bo neprimerno vedel. (KD)
26. Otroka discipliniram tako, da uporabim kuhalnico,
krtačo, pas ali drug predmet. (KD)

53,4 %

42,5 %

4,1 %

0,0 %

1,51

,578

61,9 %

28,7 %

8,3 %

1,1 %

1,49

,697

60,8 %

34,0 %

3,7 %

1,5 %

1,46

,645

63,6 %

33,0 %

3,0 %

0,4 %

1,40

,570

69,7 %

29,5 %

0,8 %

0,0 %

1,31

,480

86,1 %

12,4 %

1,5 %

0,0 %

1,15

,401

96,2 %

3,4 %

0,4 %

0,0 %

1,04

,218

Iz Tabele 6 je razvidno, da starši pri discipliniranju svojega otroka najpogosteje uporabljajo
induktivne tehnike: otroku pojasnijo, zakaj je določeno vedenje neprimerno (M = 3,86), otroku
pokažejo in pojasnijo, kako se nekaj primerno naredi (M = 3,58), otroku razložijo kakšna so
pravila, s ciljem, da bi preprečili nadaljevanje neprimernega vedenja (M = 3,43). Otroka pogosto
tudi pohvalijo, ko preneha z neprimernim vedenjem, oziroma ko se vede primerno (M = 3,31).
Podobno je pokazala tudi raziskava Foruma zoper telesno kaznovanje otroka v družini
(Kornhauser, 2007), v kateri so ugotovili, da je najpogostejši ukrep staršev ob neprimernem
vedenju otrok, pogovor. Podobne rezultate je pokazala še ena izmed starejših raziskav (Cugmas,
1998), s katero so sicer raziskovali le načine discipliniranja, ki jih uporabljajo matere. Raziskava
je pokazala, da matere kot način discipliniranja najpogosteje uporabljajo razlago in
preusmerjanje (prav tam). Tudi v naši raziskavi se je preusmerjanje pozornosti pokazalo kot
razmeroma pogost način discipliniranja (M = 2,56), izmed vseh načinov discipliniranja se pojavlja
na 9. mestu, »pogosto« in »vedno« pa ta način discipliniranja uporablja več kot polovica staršev
(55,1 %).

V Tabeli 6 vidimo tudi, da starši skoraj vse nekaznovalne načine discipliniranja uporabljajo
pogosteje kot kaznovalne. Izjeme so le načini materialnega nagrajevanja (Otroku dam igračo,
denar ali kakšno drugi stvar, ko preneha z neprimernim vedenjem ali ko se vede primerno; M =
1,70), ki je šele na 18. mestu, ignoriranje neprimernega vedenja (Namenoma sem nepozoren/a
na otrokovo neprimerno vedenje; M = 1,63) na 19. mestu in discipliniranje z metodo naravnih in
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logičnih posledic vedenja (Pustim, da se otrok neprimerno vede, s ciljem, da se sam spopade s
posledicami; M = 1,46) na 22. mestu. Kot najpogostejši način kaznovalnega discipliniranja se
pojavlja omejevanje materialnih dobrin oz. privilegijev (Zaradi neprimernega vedenja odvzamem
otroku igračo, žepnino ali drug privilegij (M = 2,35) in Otroku zaradi neprimernega vedenja
prepovem aktivnost, ki mu veliko pomeni (npr. igro, interesno dejavnost) (M = 2,30). Pri zadnje
omenjeni trditvi (Otroku zaradi neprimernega vedenja prepovem aktivnost, ki mu veliko pomeni,
npr. igro, interesno dejavnost) so bili odgovori glede na vse trditve najbolj razpršeni (SD = 0,924),
kar pomeni, da so se izkušnje anketirancev pri tej trditvi najbolj razlikovale.

Raziskava je pokazala, da je več kot polovica načinov discipliniranja prisotnih pri več kot polovici
anketiranih staršev (vsi načini discipliniranja do vključno 18. mesta v Tabeli 6). Podobno je
pokazala tudi raziskava S. Poljak Lukek (2009), pri kateri so bili skoraj vsi načini tako
kaznovalnega kot nekaznovalnega discipliniranja prisotni pri vsaj polovici od anketiranih staršev.
Prav tako je omenjena raziskava (prav tam) dala podobne rezultate kot naša raziskava in
nakazala že omenjeno ugotovitev, da starši v povprečju nekaznovalne načine discipliniranja
uporabljajo pogosteje kot kaznovalne.

Pri skoraj vseh opisanih načinih discipliniranja so se pojavljali odgovori od »nikoli« (min = 1) do
»vedno« (max = 4). Izjeme so le trditve fizičnega kaznovanja in trditev zastraševanja, pri katerih
je maksimalna vrednost odgovora 3 (»pogosto«). Iz Tabele 6 je razvidno, da fizično kaznovanje
kot način discipliniranja uporablja le malo staršev, vseeno pa vidimo, da je fizično kaznovanje
prisotno. Ob seštevku kategorij »redko« in »pogosto« vidimo, da otroka redko ali pogosto strese
oziroma trdno prime z namenom, da bi pridobili otrokovo pozornost, skoraj polovica staršev
(46,6 %), otroka našeška, udari oziroma da klofuto 30,3 % staršev, otroka disciplinira z uporabo
različnih predmetov 3,8 % staršev. Za bolj natančne podatke bi morali kategoriji »redko« in
»pogosto« bolj natančno definirati; npr. kolikokrat v mesecu ali v letu je prisotna takšna oblika
discipliniranja otroka. Prav na ta način je bila izvedena raziskava Foruma zoper telesno
kaznovanje otroka v družini, ki je bila izvedena pred desetimi leti, med letoma 2004 in 2005
(Kornhauser, 2007). Z raziskavo so ugotovili, da je fizično kaznovanje kot način discipliniranja pri
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slovenskih starših prisotno. Štirideset odstotkov staršev telesno kaznuje otroka enkrat letno,
enajst odstotkov staršev pa telesno kaznuje svojega otroka enkrat mesečno. Da je telesno
kaznovanje v našem prostoru prisotno je pokazala tudi raziskava S. Poljak Lukek (2009).

V kategorijo psihičnega nasilja se po Straus in A. Fauchier (2007) uvrščajo trditve št. 13, 15, 16,
17, 23 (Tabela 6). Iz Tabele 6 je razvidno, da se ob seštevku vseh treh kategorij »redko«,
»pogosto« in »vedno«, skoraj vsi načini discipliniranja, ki se po Straus in A. Fauchier (prav tam)
uvrščajo pod psihično nasilje pojavljajo pri več kot polovici anketiranih staršev: Na otroka kričim
oziroma vpijem (89,1 %), zaradi neprimernega vedenja, skušam v otroku vzbuditi občutek krivde
(56,7 %), zaradi otrokovega neprimernega vedenja se do njega vedem hladno (npr. ga ne
objamem ali poljubim) (56,4 %), zaradi neprimernega vedenja, skušam v otroku vzbuditi sram
(npr. "Sram te bodi, ker …") (56,8 %). Izjema je le način discipliniranja »otroku rečem, da je len,
neroden, zloben ali kaj podobnega«, ki je prisoten pri manj kot polovici anketiranih staršev (36,4
%). S podobnimi trditvami je prisotnost psihičnega nasilja kot načina discipliniranja v družini
dokazala tudi raziskava S. Poljak Lukek (2009). Lahko torej potrdimo, kar je potrdila že raziskava
S. Poljak Lukek (prav tam), da je poleg telesnega kaznovanja pri nas prisotno tudi psihično nasilje
kot način discipliniranja otrok v družini.

Zaključimo lahko, da je zelo pozitivno, da starši za discipliniranje svojega otroka najpogosteje
uporabljajo različne tehnike indukcije. Raziskave (Jagers, Bingham in Hans, 1996 v Papalia idr.,
2003) namreč kažejo, da je indukcija z vidika pripravljenosti otrok, da sprejmejo norme staršev
ponavadi najučinkovitejši način discipliniranja (prav tam). Vseeno pa ne smemo spregledati
podatka, da so prisotni tudi nekateri kaznovalni načini discipliniranja, ki imajo po mnenju
različnih avtorjev (npr. Woolfolk, 2002, Marjanovič Umek idr., 2004, Peček Čuk in Lesar, 2009;
Praper, 1992) lahko negativne učinke za otrokov razvoj.
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12.7 RAZLIKOVANJE NAČINOV DISCIPLINIRANJA GLEDE NA IZOBRAZBO IN SPOL
STARŠEV TER GLEDE NA SPOL IN STAROST OTROKA
V okviru sedmega raziskovalnega vprašanja (RV7) sem želela raziskati, ali se pogostost uporabe
kaznovalnih načinov discipliniranja statistično pomembno razlikuje glede na različne
spremenljivke. Trinajst trditev sem glede na prebrano literaturo združila v novo spremenljivko,
ki sem jo imenovala kaznovalno discipliniranje. Na podlagi aritmetičnih sredin posameznih
preučevanih skupin sem s t-preizkusom za neodvisne vzorce preverjala hipoteze. V nadaljevanju
predstavljam vsako hipotezo posebej.

● Glede na prebrano literaturo sem postavila hipotezo (H1): Starši z višjo stopnjo izobrazbe
redkeje kaznovalno disciplinirajo svoje otroke kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Razlike so
statistično pomembne.

Anketirani starši so že na začetku vprašalnika obkrožili odgovor s stopnjo dosežene izobrazbe.
Stopnje izobrazbe sem nato razdelila v dve kategoriji: (1) nižja stopnja izobrazbe (dokončana
osnovna šola ali dokončana srednja šola), (2) višja stopnja izobrazbe (dokončana višja šola,
visoka šola, univerzitetna šola ali dokončan magisterij oziroma doktorat). Hipotezo (H1) sem
preverjala s t-preizkusom. Rezultati so prestavljeni v Tabeli 7.
Tabela 7: Aritmetične sredine za kaznovalno discipliniranje glede na stopnjo izobrazbe staršev in rezultati
t-preizkusa
Kaznovalno
discipliniranje

Stopnja
izobrazbe
Nižja
višja

N

M

SD

128

22,04

4,990

126

22,12

4,156

t

df

P

-,139

252

,890

Hipotezo zavrnemo, izračun je pokazal, da se starši z nižjo in starši z višjo stopnjo izobrazbe
statistično pomembno ne razlikujejo v kaznovalnem discipliniranju.
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Glede na seštevek vseh načinov kaznovalnega discipliniranja se torej statistično pomembne
razlike ne pojavljajo. Preverila sem tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike za
posamezne načine kaznovalnega discipliniranja. V smeri postavljene hipoteze (H1) se statistično
pomembne razlike (Priloga 2) pojavljajo pri treh načinih kaznovalnega discipliniranja, pri
zastraševanju, odtegovanju ljubezni in pozornosti ter pri zasramovanju. Vse tri načine
kaznovalnega discipliniranja pogosteje uporabljajo starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Starši z nižjo
stopnjo izobrazbe (M = 1,20) pogosteje kot starši z višjo stopnjo izobrazbe (M = 1,10) strašijo
otroka s tem, da ga bo vzel bav-bav, cigani ali druga bitja, če se bo neprimerno vedel; t(236, 129)
= 2,103, p = 0,037. Starši z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 1,86) pogosteje kot starši z višjo stopnjo
izobrazbe (M = 1,59) skušajo zaradi neprimernega vedenja v otroku vzbuditi sram; t(264) =
2,864, p=0,005. Starši z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 1,89) se pogosteje kot starši z višjo stopnjo
izobrazbe (M = 1,64) zaradi otrokovega neprimernega vedenja do njega vedejo hladno; t(262) =
2,505, p = 0,013. Obratno od postavljene hipoteze pa se pojavlja statistično pomembna razlika,
da starši z višjo stopnjo izobrazbe (M = 2,23) pogosteje kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe (M =
2,07) svojega otroka disciplinirajo tako, da nanj kričijo oziroma vpijejo, t(263,23) = -2,345, p =
0,020.

Pojavljajo se tudi statistično pomembne razlike glede nekaznovalnega discipliniranja. Starši z
nižjo stopnjo izobrazbe (M = 3,42) statistično pomembno pogosteje kot starši z višjo stopnjo
izobrazbe (M = 3,18) pohvalijo svojega otroka, ko preneha z neprimernim vedenjem oziroma ko
se vede primerno, t(259) = 2,717, p = 0,007. Starši z višjo stopnjo izobrazbe (M = 3,52) pa
pogosteje kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 3,35) otroku razložijo, kakšna so pravila, s
ciljem, da bi preprečili nadaljevanje neprimernega vedenja, t(264) = -2,205, p = 0,028.

Kljub temu, da nismo uspeli potrditi hipoteze (H1), vidimo, da nekatere statistično pomembne
razlike v načinih discipliniranja glede na izobrazbo staršev vsekakor obstajajo. Ugotovitev, da
starši z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe otroku razložijo
pravila, s ciljem, da bi preprečili nadaljevanje neprimernega vedenja, se ujema z ugotovitvijo M.
Zupančič in Justin (1991), da naj bi bolj izobraženi starši v povprečju pogosteje navezovali dialog
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z otrokom, mu pojasnjevali vzroke pojavov in dogodkov, nakazovali pot razumnega reševanja
problemov itd. kot to velja za starše z nižjo stopnjo izobrazbe (prav tam). Prav tako so s
psihološkimi študijami po svetu (Zupančič in Justin, 1991), v govornih vzorcih staršev z višjim
družbenim položajem in izobrazbo raziskovalci odkrivali manjše število stavkov, ki v odnosu do
otroka izražajo brezpogojno zapoved ali prepoved kot pri starših z nižjim položajem (prav tam).
Naša ugotovitev, da starši z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe
disciplinirajo otroka tako, da nanj kričijo oz. vpijejo pa je kontradiktorna naši prej predstavljeni
ugotovitvi in ugotovitvam drugih prej navedenih raziskav. Raziskava, razen v treh načinih
kaznovalnega discipliniranja, ne pokažejo statistično pomembnih razlik, ki bi kazale na to, da
starši z nižjo stopnjo izobrazbe pogosteje kaznovalno disciplinirajo svoje otroke kot starši z višjo
stopnjo izobrazbe. To smo predvidevali glede na raziskavo (Zupančič in Justin, 1991), s katero
naj bi ugotovili, da imajo starši z nižjim družbenim položajem v povprečju bolj pozitivno stališče
do avtoritarne vzgoje in do kaznovanja kot starši s srednjim in višjim družbenim položajem (prav
tam).

Eden izmed razlogov, zakaj nismo uspeli potrditi postavljene hipoteze, je lahko ta, da smo v naši
raziskavi imeli podatke le o stopnji izobrazbe staršev in ne o družbenem položaju staršev. Večina
drugih navedenih raziskav namreč navaja tudi podatke o družbenem standardu. S tem dodatnim
podatkom bi lahko prišli do drugačnih ugotovitev. Poleg tega je razlog lahko tudi, da je bila
hipoteza postavljena preveč široko in je zajemala preveč različnih načinov kaznovalnega
discipliniranja. Namreč, ko smo preverili statistično pomembne razlike le glede na posamezne
načine kaznovalnega discipliniranja, smo nekatere razlike tudi dokazali.

● Drugo hipotezo: H2: Očetje pogosteje kot matere kaznovalno disciplinirajo svoje otroke.
Razlike so statistično pomembne., sem postavila glede na mednarodne raziskave (Peozynski in
Kramer, 1999 v Papalia idr., 2003), v katerih so opazovali, kako se starši lotijo reševanja
nesoglasij med njihovimi otroki. Ugotovili so, da so se mame pogosteje odločale za induktivne
tehnike, očetje pa so uporabljajo strategijo uveljavljanja moči (prav tam). Hipotezo (H2), da
očetje pogosteje kot matere kaznovalno disciplinirajo svoje otroke, sem postavila tudi glede na
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vsesplošno mnenje, da so očetje pri vzgoji otrok strožji kot matere. Rezultati so predstavljeni v
Tabeli 8.

Tabela 8: Aritmetične sredine za kaznovalno discipliniranje glede na spol staršev in rezultati t-preizkusa
Spol
Kaznovalno
staršev
discipliniranje Ženski
Moški

N

M

SD

214

21,78

4,530

40

23,70

4,603

t

Df

P

-2,460

252

,015

Rezultati izračuna t-preizkusa kažejo, da očetje (M = 23,70) pogosteje kaznovalno disciplinirajo
svoje otroke kot matere (M = 21,78). Ta razlika je statistično pomembna t(252) = -2.460, p <
0,05, razlike med vzorcema lahko posplošimo na celotno populacijo s 5 % tveganjem. Hipotezo
(H2) tako potrdimo.

Pojavljajo se tudi statistično pomembne razlike (Priloga 3) glede na spol staršev za dva načina
nekaznovalnega discipliniranja. Matere (M = 2,29) pogosteje kot očetje (M = 2,00) svojega
otroka zaradi neprimernega vedenja za določen čas pošljejo v kot, v sobo ali ga posedejo na stol
(otroka odstranijo iz situacije), t(63,765) = 2,357, p = 0,021. Prav tako matere (M = 3,36)
pogosteje kot očetje (M = 3,05) otroka pohvalijo, ko preneha z neprimernim vedenjem oziroma
ko se vede primerno, t(262) = 2,368, p = 0,019.

Dobljene ugotovitve lahko pojasnimo tudi z ugotovitvami, ki jih navajajo D. Papalia idr. (2003).
Ugotovitve avtorji sicer navajajo za otroke, vendar bi mogoče lahko držale tudi za moške in
ženske v odraslosti. Avtorji (prav tam) menijo, da se deklice blažje odzivajo na stres in so bolj
besedno spretne. Milejši odziv na stres pa deklicam omogoči, da se spopadejo s frustracijo ali
jezo na bolj nadzorovan način. Prav tako avtorji (prav tam) poudarjajo, da deklice, bolj kot dečke
učimo samonadzorovanja (prav tam). Torej večja besedna spretnost žensk je lahko povezana s
tem, da matere pogosteje pohvalijo svoje otroke. Da se ženske s frustracijo ali jezo spopadajo na
bolj nadzorovan način pa lahko povežemo s tem, da matere ob otrokovem neprimernem
vedenju pogosteje kot očetje uporabijo metodo osamitve. S tem dajo sebi in otroku možnost, da
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se umirita. Očetje se glede na ugotovitve D. Papalia idr. (2003), z jezo in frustracijo ne spopadajo
na tako nadzorovan način in lahko zato pogosteje kaznovalno disciplinirajo svojega otroka.
Vseeno pa menim, da zaključkov ne moremo posploševati, saj je vzorec mater veliko večji od
vzorca očetov, in so dobljeni rezultati lahko posledica značilnosti vzorca. Z večjimi in bolj
izenačenimi vzorci bi lahko prišli do bolj natančnih ugotovitev.

● Glede na prebrano literaturo sem postavila naslednjo hipotezo (H3): Starši pogosteje
kaznovalno disciplinirajo dečke kot deklice. Razlike so statistično pomembne. S t-preizkusom sem
preverila ali se aritmetični sredini kaznovalnega discipliniranja statistično pomembno razlikujeta
glede na spol otroka. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 9.

Tabela 9: Aritmetične sredine za kaznovalno discipliniranje glede na spol otrok in rezultati t-preizkusa
Kaznovalno
discipliniranje

Spol
otroka
Ženski
Moški

N

M

SD

139

21,27

4,599

115

23,06

4,394

t

df

p

-3,159

252

,002

Rezultati kažejo, da starši pogosteje kaznovalno disciplinirajo dečke (M = 23,06) kot deklice (M =
21,27). Ta razlika je statistično pomembna t(252) = -3,159, p < 0,01, razlike med vzorcema lahko
posplošimo na celotno populacijo s 1% tveganjem. Hipotezo (H3) tako potrdimo.

Uspeli smo torej dokazati, da starši pogosteje kaznovalno disciplinirajo dečke kot deklice. Do
enakih ugotovitev je prišla tudi S. Poljak Lukek (2009). Starš pri discipliniranju dečkov pogosteje
uporabljajo omejevanje privilegijev in telesno kazen. Podobno je ugotovila tudi Cugmas (1998),
in sicer, da so dečki pogosteje fizično kaznovani kot deklice.

Razloge za omenjeno ugotovitev lahko iščemo v tem, da so nekatere raziskave (Coie in Dodge,
1998; Turner in Gervai, 1995 v Papalia idr., 2003) pokazale, da se dečki, predvsem v
predšolskem obdobju, obnašajo agresivnejše od deklic. Prav tako so z nekaterimi raziskavami (N.
Eisenberg, Fabes, Schaller in Miller, 1989; M. L. Hoffman, 1977; Maccoby, 1980; Turner in
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Gervai, 1995 v Papalia idr., 2003) ugotavljali, da so deklice bolj ustrežljive in da več sodelujejo s
starši ter pogosteje iščejo odobravanje odraslih kot dečki. D. Papalia idr. (2003) tudi
pojasnjujejo, da kot malčki deklice in dečki enako radi ugriznejo, udarijo, izbruhnejo v jezi in
kažejo znake »težavnega« temperamenta. Pri štirih letih pa problematično vedenje pri deklicah
oslabi, medtem ko dečki večkrat zabredejo v težave in se neprimerno obnašajo (prav tam). Prav
pogostejše neprimerno in agresivnejše vedenje dečkov je lahko vzrok, da jih starši zato tudi
pogosteje kaznovalno disciplinirajo kot deklice.

Preverila sem tudi ali obstajajo statistično pomembne razlike (Priloga 4) glede na spol v
pogostosti nekaznovalnega discipliniranja. Rezultati so pokazali, da starši statistično
pomembneje pogosteje nadzorujejo oziroma spremljajo pojav neprimernega vedenja pri dečkih
(M = 5,61) kot pri deklicah (M = 5,15); t(263) = -2,639, p = 0,009. Starši dečke pogosteje kot
deklice opozorijo, da jih gledajo in preverjajo kaj počnejo, prav tako, pogosteje za dečke kot za
deklice preverjajo, ali se neprimerno vedejo npr. pri vzgojiteljici, učiteljici, partnerju ali starih
starših. Vzrok za to je lahko v tem, da se dečki pogosteje kot deklice neprimerno vedejo in zato
starši preventivno preverjajo njihovo vedenje. Raziskava je pokazala še eno zanimivo statistično
pomembno razliko. Starši pogosteje pohvalijo deklice (M = 3,42) kot dečke (M = 3,17), ko
prenehajo z neprimernim vedenjem oziroma ko se vedejo primerno, t(262) = 2,645, p = 0,009.
To ugotovitev lahko pojasnimo z ugotovitvami raziskav (N. Eisenberg, Fabes, Schaller in Miller,
1989; M. L. Hoffman, 1977; Maccoby, 1980; Turner in Gervai, 1995 v Papalia idr., 2003), da
deklice pogosteje iščejo odobravanje odraslih kot dečki (prav tam). Iskanje odobravanja odraslih
bi torej lahko bil vzrok, da starši deklice pogosteje pohvalijo.

● Zadnja hipoteza glede načinov discipliniranja je bila hipoteza (H4): Starši pogosteje kaznovalno
disciplinirajo predšolske kot šolske otroke. Razlike so statistično pomembne. Rezultati so
prikazani v Tabeli 10.
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Tabela 10: Aritmetične sredine za kaznovalno discipliniranje glede na starost otroka in rezultati tpreizkusa
Kaznovalno
discipliniranje

Starost
otroka
Predšolski
Šolski

N

M

SD

115

21,84

4,607

139

22,27

4,578

T

df

P

-,743

252

,458

Raziskava je pokazala, da hipotezo (H4) zavrnemo; starši predšolskih in starši šolskih otrok se
statistično pomembno ne razlikujejo v kaznovalnem discipliniranju.

Naša raziskava ne pokaže enakih rezultatov kot nekatere prejšnje raziskave. Z. Cugmas (1998) je
ugotovila, da starejši kot so otroci, manj pogosto so fizično kaznovani. Raziskave (Macoby, 1984;
Roberts, Block in Block, 1984 v Papalia idr., 2003) pa kažejo, da se starši šolarjev bolj kot starši
predšolskih otrok posvečajo posvetovanju in pogovoru z otrokom.

Vzrok za to, da nismo uspeli potrditi postavljene hipoteze je lahko v tem, da je na našem vzorcu,
starost predšolskih otrok, ki zadnje leto obiskujejo vrtec in starost šolskih otrok, ki obiskujejo 1.
razred skoraj enaka, starosti otrok so si torej zelo podobne. Mogoče bi, če bi imeli v vzorcu
nekoliko starejše šolske otroke dobili drugačne rezultate.

Kljub temu, da nismo potrdili postavljene hipoteze, pa smo vseeno ugotovili dve statistično
pomembni razliki (Priloga 5) v pogostosti uporabe kaznovalnega discipliniranja in dve statistično
pomembni razliki v pogostosti uporabe nekaznovalnega discipliniranja. Starši šolskim otrokom
(M = 1,47) pogosteje kot predšolskim otrokom (M = 1,32), rečejo, da so leni, nerodni, zlobni ali
kaj podobnega, t(260,548) = -2,259, p = 0,025. Prav tako starši šolskim otrokom (M = 2,23)
pogosteje kot predšolskim otrokom (M = 1,88) naložijo dodatno opravilo kot posledico
neprimernega vedenja, t(264) = -3,305, p = 0,001. Vzrok za to, da starši šolske otroke pogosteje
kaznujejo z dodatnim opravilom je verjetno v tem, da so starejši otroci bolj sposobni opravljati
zadolžitve kot mlajši otroci. V pogostosti nekaznovalnega discipliniranja se statistično
pomembne razlike pojavljajo pri metodi osamitve in pri preusmeritvi pozornosti. Starši
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pogosteje zaradi neprimernega vedenja za določen čas pošljejo v kot, v sobo ali pa posedejo na
stol predšolske (M = 2,40) kot šolske otroke (M = 2,12). t(262) = 2,944, p = 0,004. Prav tako starši
pogosteje predšolskim (M = 2,74) kot šolskim (M = 2,43) otrokom ponudijo nekaj kar radi
počnejo, zato, da bi prenehali s tistim, kar delajo narobe; t(263) = 2,806, p = 0,005. S. Cowley
(2007) meni, da je preusmeritev pozornosti bolj učinkovita pri mlajših kot pri starejših otrocih.
Prav iz tega razloga je verjetno pri predšolskih otrocih to tudi pogosteje uporabljen način
discipliniranja.

12.8 POSTAVLJANJE PRAVIL V DRUŽINI
V okviru osmega raziskovalnega vprašanja (RV8) sem želela ugotoviti, ali imajo starši v družini
postavljena določena pravila, ter za katera pravila, ki jih imajo postavljena, se jim zdi
najpomembnejše, da jih otrok upošteva. Starši so pri 12. vprašanju v anketnem vprašalniku,
odgovarjali na vprašanje, ali imajo v družini postavljena pravila. Rezultati so prikazani z grafom
3.

Graf 3: Postavljanje pravil v družini
Skoraj vsi starši (93,6 %) so odgovorili, da imajo pravila postavljena, le malo (6,4 %) pa je takih
staršev, ki pravil v družini nimajo postavljenih. Tako visok odstotek staršev, ki imajo pravila
postavljena, kaže na to, da se starši zavedajo, da so pravila nujni in sestavni del življenja, da
pravila dajejo družini strukturo in varnost. Vseeno pa obstajajo starši, ki iz različnih razlogov
pravil v družini nimajo postavljenih.
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Vprašanju je sledilo še podvprašanje, na katerega so odgovarjali le starši, ki imajo pravila
postavljena. Odgovarjali so na odprto vprašanje, pri katerem so napisali največ tri pravila, ki jih
imajo postavljena in za katera se jim zdi najpomembnejše, da jih otrok upošteva. Odgovori so
predstavljeni v Tabeli 11.

Tabela 11: Kategorije pravil, ki jih starši postavljajo in katera se jim zdijo najpomembnejša, da jih otrok upošteva v
odstotnem deležu vzorca
Pravila, povezana
1. … s skrbjo za lastne
stvari in dom

f
navedb
166

f%
62,4

Primeri
pospravljanje za seboj (npr. sobe, igrač, mize,); pomoč pri hišnih
opravilih; opravljanje zadolžitev; skrb za (lastne) stvari; urejenost;
red in čistoča; spoštljiv odnos do stvari; prepovedano divjanje po
stanovanju ipd.
med seboj se ne kregamo, ne žalimo, ne tepemo; spoštljiv odnos do
soljudi (in tudi do živali), medsebojna pomoč; spoštovanje
različnosti; upoštevanje potreb drug drugega; poštenost ipd.
lepo/primerno/obzirno vedenje; ne kričimo (se pogovorimo); ne
lažemo; ne preklinjamo; ne jezikamo; ko nekdo govori se ne vpada
v besedo; uporaba vljudnostnih izrazov (prosim, hvala, dober dan,
nasvidenje, itd.); ipd.
ubogljivost do staršev in drugih ljudi; upoštevanje dogovorov in
pravil (npr. dogovorjene ure izhodov); staršem se ne ugovarja; red
in disciplina; neprimernemu vedenju sledijo kazni ipd.
pri obrokih prepovedano ukvarjanje z drugimi stvarmi (z branjem,
gledanjem televizije, z uporabo računalnika, igrač ipd.); omejitev
sladkarij in gaziranih pijač; prehranjevanje poteka izključno za
jedilno mizo; primerno vedenje pri obrokih (npr. s polnimi usti se ne
govori); med obrokom se ne govori, ne vstaja od mize, dokler vsi
ne pojejo; določen urnik prehranjevanja ipd.
otrok mora opravljati šolske obveznosti: redno pisanje domačih
nalog (domačo nalogo napiše takoj ko pride iz šole, brez
opominjanja staršev), učenje, branje; šola je na prvem mestu ipd.

2. … z odnosom do
drugih

107

40,2

3. ... z vljudnim
vedenjem

92

34,6

4. … z upoštevanjem
navodil

75

28,2

5. … s
prehranjevanjem

59

22,2

6. … s šolskimi
obveznostmi

51

19,2

7. … s spanjem

43

16,2

spanje ob dogovorjeni uri; spanje v lastni sobi ipd.

8. … z družinskimi
navadami

32

12,0

9. … z osebno higieno

31

11,7

10. … z omejitvijo
gledanja televizije in
uporabo računalnika
11. … s
samostojnostjo

19

7,1

ob vstopu v hišo se preobuje, preobleče, umije roke; o neprijetnih
stvareh se pogovorimo; medsebojno zaupanje; pravila postavljajo
starši in ne otroci ipd.
redno umivanje (rok, zob); redno tuširanje; umivanje rok pred
obroki ipd.
določen čas za gledanje televizije (risank) in uporabo računalnika
ipd.

13

4,9

N=266

samostojno obuvanje; oblačenje; umivanje (zob); samostojnost pri
opravilih ipd.

Σ=688
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Največji delež staršev (f % = 62,4) je omenilo pravilo, ki je povezano s skrbjo za lastne stvari in
dom. V zvezi s to kategorijo so starši največkrat napisali pravila glede pospravljanja, npr.:
»Pospravimo za seboj.«; »Po končani igri se pospravi igrače na svoje mesto.« ipd. Pogosto pa so
starši napisali tudi pravila, ki so se nanašala na delo doma oziroma pomoč pri raznih opravilih:
»Sodelovanje pri hišnih pravilih.«; »Vsak od otrok en dan pospravi posodo iz pomivalnega
stroja.«; »Po obroku sama pospravi krožnike in pribor.« ipd.

Kot druga najpogostejša pravila, anketirani starši postavljajo pravila, ki se nanašajo na odnos do
drugih ljudi (f % = 40,2), npr.: »Med seboj se ne kregamo in žalimo.«; »Ne tepemo.«; »Imamo
spoštljiv odnos do drugih ljudi.«; »Ne lažemo.« ipd.

Kot tretja najpogostejša pravila, pa anketirani starši postavljajo pravila povezana z vljudnim
vedenjem (f % = 34,6). Pogosto so se v povezavi s to kategorijo pojavljala naslednja pravila: »Ne
govorimo grdih besed.«; »Ne kričimo.«; »Lepo se obnašamo.«; »Rečemo prosim, hvala.« »Ko
nekdo govori, mu ne vpadamo v besedo.«

Starši postavljajo še druga pravila, katera so povezana z upoštevanjem raznih navodil (npr.
»Starše je potrebno ubogati.«), s spanjem (npr. »Spat se gre ob dogovorjeni uri.«),
prehranjevanjem (npr. »Je se v jedilnici, za mizo.«), z osebno higieno (npr. »Vsak večer si
umijemo zobe.«), s šolskimi obveznostmi (npr. »Ko prideš iz šole, najprej napišeš domačo
nalogo.«), z omejitvijo gledanja televizije in uporabo računalnika (npr. »Računalnik lahko
uporabljaš eno uro na dan.«), s samostojnostjo (npr. »Sam se obleče in obuje.«) in z družinskimi
navadami (npr. »Ko pridemo v hišo, se sezujemo, preoblečemo in si umijemo roke.«). Podobno
ugotavlja tudi A. Kast Zahn (2009), ki navaja, da se v družini pojavljajo pravila, ki se nanašajo na
spanje, prehranjevanje, pospravljanje, odnos do drugih, pomoč v gospodinjstvu, varnost,
gledanje televizije, uporabo računalnika in pisanje domače naloge. Toličič in V. Smiljanić (1979)
tudi pišeta, da so v obdobju zgodnjega otroštva glavna vprašanja, s katerimi se srečujejo starši:
hranjenje, spanje, navajanje na čistočo in odnosi do drugih otrok. V obdobju srednjega otroštva
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pa postaneta pomembni področji šola in spoprijemanje z domačimi obveznostmi (prav tam).
Prav na ta področja so se nanašla tudi pravila, ki jih postavljajo starši iz naše raziskave.

V raziskavi je bilo kot najpogosteje postavljeno pravilo, ki ga postavijo starši naslednje: »Za seboj
pospravljamo.« Uvrstili smo ga pod prvo kategorijo pravil. A. Kast Zahn (2009) navaja, da naj bi
bilo najpogosteje postavljeno pravilo v družini v zadnjih letih moralno pravilo: »Drug z drugim
smo prijazni.« To pravilo je bilo tudi v naši raziskavi pogosto navedeno.

Iz odgovorov lahko razberemo, da so nekatera pravila izražena kot prepovedi; npr.: »Ne divjaj po
stanovanju.«; »Pospravi igrače.«; nekatera pa nakazujejo na to, da gre med starši in otroki za
nekakšen dogovor npr.: »Med seboj si pomagamo in držimo skupaj.«; »Upoštevamo potrebe
drug drugega.« ipd. Strokovnjaki (npr. Zupančič in Justin, 1991; Rogee, 2000; Žgavc, 2000;
Kržišnik in Novak, 2010) menijo, da ko je otrok manjši, je ustrezno, da imajo pravila obliko
prepovedi ali zapovedi. S starostjo otrok pa naj bi starši dosegli raven, na kateri pravila niso več
zapovedi in prepovedi, temveč dogovori med enakovrednimi posamezniki. Prav tako avtorji
soglašajo, da naj bi bila pravila postavljena pozitivno, da s pravili starši povedo, kakšno je želeno
vedenje, ne pa da izpostavljajo, česa otrok ne sme (prav tam). Ta razlika v načinu postavljanja
pravila je bila vidna tudi v naši raziskavi. Npr. negativno postavljeno pravilo: »Po kavču se ne
skače v čevljih.«, in pozitivno postavljeno pravilo: »Ko pridemo domov se preobujemo.«;
negativno postavljeno pravilo: »Med seboj se ne žalimo.« ter podobno pravilo, postavljeno
pozitivno: »Spoštujemo drug drugega.«.

Starši otrokom postavljajo različna pravila, ki se jim zdijo pomembna. V eni prihodnjih raziskav,
bi bilo zanimivo raziskati, kako se postavljena pravila razlikujejo glede na različne spremenljivke,
npr. glede na starost otrok, ali s starostjo otrok morebiti narašča postavljanje pravil povezanih s
šolskimi obveznostmi in upada število katerih drugih pravil ipd.
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12.9 IZKUŠNJE Z UVELJAVLJANJEM POSTAVLJENIH PRAVIL IN MEJA V DRUŽINI
V okviru devetega raziskovalnega vprašanja (RV9) sem raziskovala, kakšne izkušnje imajo starši s
uveljavljanjem postavljenih pravil in meja. Zanimalo me je, ali se starši pri uveljavljanju
postavljenih pravil in meja ocenjujejo kot dosledne ali kot nedosledne. To sem v anketnem
vprašalniku preverjala z vprašanjem 12b. V okviru raziskovalnega vprašanja sem glede na
prebrano literaturo postavila tudi hipotezo H5: Večina staršev meni, da so pri uveljavljanju
postavljenih pravil in meja nedosledni. Rezultati so prikazani z grafom 4.

Graf 4: Doslednost staršev pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja

Večina staršev (198 ali 80,8 %), sebe ocenjuje kot dosledne (pravila in meje imajo jasno
postavljena in se jih tudi dosledno držijo), manjšina (47 ali 19,2 %) pa kot nedosledne (pravila in
meje imajo postavljena, vendar se jih ne držijo). Hipotezo (H4) torej zavrnemo.

Preverila sem še, ali bi rezultat (da se večina staršev ocenjuje kot dosledne) lahko posplošili na
osnovno množico in torej trdili, da je večina staršev pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja
doslednih. Hipotezo enake verjetnosti sem preverila z računanjem x². Izračuni, ki sem jih
izračunala po Kožuh (2011), so predstavljeni v Tabeli 12.
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Tabela 12: Izračuni za preizkušanje hipoteze enake verjetnosti
Odgovori

Teoretične
frekvence
122,5

fE-fT

(fE-fT) ²

(fE-fT) ² / fT

Dosleden/a

Empirične
frekvence
198

75,5

5700,25

46,53

Nedosleden/a

47

122,5

-75,5

5700,25

46,53

Skupaj

245

245

93,06

x²= 93,06 > x² (α= 0,001; g=1)= 10,83

Vrednost x² je statistično pomembna na ravni α = 0,001. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s
tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Lahko trdimo, da večina staršev meni, da so
pri uveljavljanju postavljenih pravil dosledni.

Glede na to, da se dandanes veliko govori o disciplinskim problemih tako doma kot v šoli in
glede na to, da marsikatero neprimerno vedenje otrok temelji prav na pomanjkljivem
določevanju pravil in meja, smo prvotno predvidevali, da se bodo anketirani starši ocenjevali kot
nedosledne pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja. Kot podporo tem argumentom tudi
avtorji (Bluestein, 1998; Kast Zahn, 2009) menijo, da kljub temu, da so starši prepričani, da je
potrebno postavljati pravila in meje, v ravnanju vlada velika negotovost.

Vzrok za to, da je rezultat pokazal drugačne rezultate, kot smo predvidevali, je lahko v tem, da
so se starši želeli pokazati v najboljši luči in da resnica ni povsem skladna z njihovo oceno. O
postavljanju pravil in meja ter o doslednosti pri uveljavljanju le-teh se namreč veliko govori,
poudarja se, da je doslednost pri discipliniranju in nasploh pri vzgoji zelo pomembna. Tako bi se
mogoče starši zaradi priznanja, da so nedosledni, počutili nekompetentne v povezavi z
discipliniranjem svojega otroka. Vendar, kot meni Rogee (2000), težave pri postavljanju pravil in
meja so normalne in ne pomenijo neuspeha pri vzgoji. Ob tem raziskovalnem vprašanju se nam
poraja še pomislek, ali bi v primeru, da bi bil ponujenima odgovora »dosleden/a«,
»nedosleden/a« dodan še vmesni odgovor (npr., »včasih nedosleden/a«), dobili drugačne
rezultate.
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Pri starših, ki se ocenjujejo kot nedosledne (19,2 %), me je zanimalo, kaj je najpogostejši razlog
njihove nedoslednosti (vprašanje št. 12c). Anketiranci so lahko izbirali med petimi navedenimi
odgovori ter med odgovorom drugo, kamor so lahko dopisali odgovor, ki ga ni bilo med
ponujenimi. Graf 5 prikazuje, kako so anketiranci odgovarjali.

Graf 5: Najpogostejši razlogi za nedoslednost pri discipliniranju

Starši najpogosteje kot razlog nedoslednosti navajajo, da so naveličani pogajanj (34,0 %), sledijo
navedbe, da so preveč utrujeni (27,7 %) in da se počutijo nemočne (14,9 %). 6,4 % staršev
navaja, da je razlog nedoslednosti to, da se bojijo otrokove slabe volje, ravno tako 6,4 % staršev
meni, da niso dosledni, ker se jim ne zdi pomembno biti dosleden. 10,6 % staršev je obkrožilo
odgovor drugo, pod katerega so navajali, da je razlog nedoslednosti pomanjkanje časa; da je
oseba nedosledna, ker misli, da je morda bila krivična do otroka; da je razlog nedoslednosti
odvisen od situacije. Starši so torej pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja nedosledni iz
različnih razlogov, izbrani so bili vsi ponujeni odgovori ter še dodatno dopisani razlogi.
Najpogostejši razlog »da so naveličani pogajanj z otrokom«, kaže na to, da starši z otroki »merijo
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moči« glede različnih situacij in vedenj, ki se pojavijo. Na koncu pa lahko kot kaže »zmagajo«
otroci in starši odstopijo od postavljenih pravil in meja. Rogee (2000) svetuje, da je v primerih,
ko med starši in otroki izbruhne nesoglasje, pomembno, da starši vztrajajo pri upoštevanju
dogovorjenih pravil z odločno držo in jasnimi besedami (prav tam). Pogosto izbran odgovor
»preveč sem utrujen« pa lahko pojasnimo s hitrim tempom življenja in zaposlenostjo staršev.

12.10 OSEBE, KI VEČINOMA POSTAVLJAJO PRAVILA IN MEJE V DRUŽINI
Zanimalo me je, kdo v družini večinoma postavlja pravila in meje (RV10). To sem raziskovala v
anketnem vprašalniku z vprašanjem št. 13. Graf 6 prikazuje odgovore.

Graf 6: Kdo v družini večinoma postavlja pravila in meje

V več kot polovici družin (62,2 %) pravila in meje postavita oba starša skupaj. V 23,2 % primerov
pravila in meje postavijo starši v dogovoru z otrokom, v 10 % primerov pravila in meje postavi
mati, v 3,9 % pa oče. 0,4 % staršev je odgovorilo, da meja ni potrebno postavljati, prav tako je
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0,4 % staršev odgovorilo, da pravil in meja v družini ne postavlja nihče. Odgovora, da si pravila in
meje postavi otrok sam ter odgovora, da pravila in meje postavijo stari starši, ni obkrožil nihče
od anketiranih.

Kot vidimo iz rezultatov, v večini družin, starša pri postavljanju pravil in meja medsebojno
sodelujeta. To kaže na to, da se v sodobnem času v vzgojo in s tem v discipliniranje otroka
vključujeta oba starša. Pričakovala sem, da bo nekoliko višji odstotek staršev, ki postavijo pravila
in meje v dogovoru z otrokom. Rogee (2000) namreč meni, da naj bi pravila in meje s starostjo
otrok prenehala imeti obliko prepovedi ali zapovedi in čim prej postala dogovori med starši in
otroki (prav tam). Verjetno je razlog, da samo 23,2 % staršev postavlja pravila in meje v
dogovoru z otrokom, to, da je večina otrok anketiranih staršev še vedno pretežno majhnih.
Starejši kot so otroci, več verjetno sodelujejo s starši pri oblikovanju pravil v družini. Glede na
rezultate, nekoliko pogosteje pravila postavlja samo mati kot pa samo oče. Vendar gre lahko v
teh primerih tudi za enostarševske družine, o tem pa nimamo podatkov.

12.11 STALIŠČA STARŠEV DO DISCIPLINIRANJA OTROK V DRUŽINI
V okviru enajstega raziskovalnega vprašanja (RV11) sem ugotavljala, kakšna stališča imajo starši
do discipliniranja otrok v družini. To sem preverjala z anketnim vprašalnikom pri vprašanju št.
14. Navedenih je bilo 16 trditev, starši so na petstopenjski lestvici Likertovega tipa obkrožali, v
kolikšni meri se strinjajo z navedeno trditvijo (1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - ne
morem se odločiti, 4 - deloma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). Izmed vseh trditev sem s
trditvami, ki so predstavljene v Tabeli 13, raziskovala splošna stališča do discipliniranja otrok.
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ne morem se
odločiti

deloma se
strinjam

popolnoma se
strinjam

Starši (odrasle osebe) so otroku pri
učenju primernega in sprejemljivega
vedenja pomemben vzor.
Discipliniranje otroka ni naloga
starša, temveč naloga vzgojitelja v
vrtcu ali učitelja v šoli.
Otrokovega neprimernega vedenja
ni potrebno disciplinirati.

se ne strinjam

TRDITVE

sploh se ne
strinjam

Tabela 13: Stališča staršev do discipliniranja otrok

M

0,4 %

1,1 %

0,8 %

4,9 %

92,8 %

4,89

,480

70,3 %

24,4 %

1,2 %

3,0 %

1,1 %

1,40

,762

52,8 %

35,1 %

2,7 %

6,0 %

3,4 %

1,72

1,014

SD

Stališča bom predstavila glede na pretežno strinjanje oziroma glede na pretežno nestrinjanje s
trditvami. S prvo trditvijo »Starši (odrasle osebe) so otroku pri učenju primernega in
sprejemljivega vedenja pomemben vzor.« se pretežno strinjajo skoraj vsi starši (97,7 %). Starši se
torej zavedajo, da je zgled staršev (Pšunder, 1994; Papalia idr., 2003) odločilno, najmočnejše in
najbolj priporočljivo vzgojno sredstvo za učenje primernega in sprejemljivega vedenja.

Z drugo trditvijo »Discipliniranje otroka ni naloga starša, temveč naloga vzgojitelja v vrtcu ali
učitelja v šoli.«, se večina staršev (94,7 %) pretežno ne strinja. Starši so torej mnenja, da je
discipliniranje otroka njihova naloga, da morajo oni sami otroka naučiti primernega in
(družbeno) sprejemljivega vedenja.

Tudi z zadnjo trditvijo »Otrokovega neprimernega vedenja ni potrebno disciplinirati.« se večina
staršev (87,9 %) pretežno ne strinja. Starši so torej mnenja, da morajo ob otrokovem
neprimernem vedenju ukrepati in neprimerno vedenje disciplinirati.

Sklenemo lahko, da so stališča staršev do discipliniranja otrok v smeri odgovornosti staršev, da
se starši sami vedejo sprejemljivo in da ob otrokovem neprimernem vedenju ukrepajo.
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12.12 STALIŠČA STARŠEV DO KAZNOVALNIH IN NEKAZNOVALNIH NAČINOV
DISCIPLINIRANJA V DRUŽINI
Zanimala so me tudi stališča staršev do kaznovalnih in nekaznovalnih načinov discipliniranja v
družini (RV12). V okviru 14. vprašanja v anketnem vprašalniku so bile postavljene štiri trditve, ki
so izražale stališča do kaznovalnega discipliniranja in pet trditev, ki so izražala stališča do
nekaznovalnih načinov discipliniranja. V Tabeli 14 so predstavljena stališča do kaznovalnega
discipliniranja.

deloma se
strinjam

popolnoma se
strinjam

Kazni (npr. odvzem najljubše igrače,
prepoved gledanja televizije,
prepoved stvari, ki jih ima otrok rad)
so primerno in učinkovito sredstvo za
izboljšanje otrokovega vedenja.
Milejša telesna kazen (npr. udarec po
zadnji plati, povleči otroka za uho) je
ustrezen način za izboljšanje
otrokovega vedenja.
Primerno je otroka kaznovati s tem,
da ga po neprimernem vedenju
ignoriramo, ga nočemo npr. poljubiti,
stisniti, mu rečemo, da ga nimamo
radi, ker se grdo obnaša.
Primeren način discipliniranja otroka
je, da mu rečemo, da je len, neroden,
nesposoben ali neumen.

ne morem se
odločiti

»KAZNOVALNO DISCIPLINIRANJE«

se ne strinjam

TRDITVE:

sploh se ne
strinjam

Tabela 14: Stališča staršev do kaznovalnih načinov discipliniranja

M

4,2 %

9,1 %

3,0 %

51,5 %

32,2 %

3,98

1,046

29,3 %

22,9 %

13,6 %

28,2 %

6,0 %

2,59

1,327

54,9 %

26,5 %

5,8 %

9,8 %

3,0 %

1,80

1,112

76,2 %

18,9 %

2,2 %

2,3 %

0,4 %

1,32

,667

SD

Glede kaznovalnega discipliniranja se večina staršev pretežno strinja (83,7 %) le s prvim načinom
kaznovalnega discipliniranja, z odtegnitvijo materialnih dobrin oziroma privilegij. Starši menijo,
da je ta način discipliniranja ustrezen način za izboljšanje otrokovega vedenja. Ta način

117

discipliniranja se je pri RV6, ko smo raziskovali pogostost uporabe posameznih načinov
discipliniranja, pojavil kot najpogosteje uporabljen kaznovalni način discipliniranja.

Pri drugem opisanem načinu kaznovalnega discipliniranja, pri katerem so starši izražali stališča
do telesne kazni, se pojavljajo zelo razpršeni odgovori (SD = 1,327). Večina staršev se sicer s
postavljeno trditvijo ne strinja (52,2 %), vendar je tudi nekaj staršev (13,6 %), ki se glede telesne
kazni ne more odločiti, ter tretjina staršev (34,2 %), ki se jim zdi »milejša telesna kazen (npr.
udarec po zadnji plati, povleči otroka za uho) ustrezen način za izboljšanje otrokovega vedenja«.

Do zadnjih dveh opisanih načinov discipliniranja, do odtegovanja ljubezni in pozornosti ter do
verbalnega kaznovanja (poniževanja) pa ima večina staršev negativna stališča. V Tabeli 15 so
predstavljena stališča do nekaznovalnega discipliniranja.

popolnoma se
strinjam

4,5 %

94,7 %

4,94

,301

5,3 %

93,2 %

4,90

,423

1,5 %

10,6 %

86,0 %

4,80

,612

2,3 %

1,1 %

27,9 %

68,3 %

4,62

,665

16,7 %

11,7 %

43,6 %

19,7 %

3,50

1,218

ne morem se
odločiti

SD

se ne strinjam

M

TRDITVE
»NEKAZNOVALNO DISCIPLINIRANJE«

sploh se ne
strinjam

deloma se
strinjam

Tabela 15: Stališča staršev do nekaznovalnih načinov discipliniranja

O neprimernem vedenju se je treba z
otrokom pogovoriti.
Otroku je potrebno razložiti in pokazati,
katera so primerna in zaželena
ravnanja.
Starši se morajo pri vzgojitelju ali
učitelju pozanimati o morebitnem
otrokovem neprimernem vedenju.
Otroka je potrebno za primerno
vedenje večkrat pohvaliti.
Če otrokovo neprimerno vedenje ne
ogroža njegove morale, življenja ali
zdravja je, prav, da otrok sam izkusi
posledice neprimernega vedenja brez
opominjanja in opozarjanja.

0,0 %

0,4 %

0,4 %

0,0 %

1,5 %

0,0 %

1,1 %

0,8 %

0,4 %
8,3 %
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Starši imajo do nekaznovalnih načinov discipliniranja pozitivna stališča. Prav z vsemi navedenimi
trditvami se pretežno strinja večina staršev. Za prve dve trditvi, da »se je o neprimernem
vedenju treba z otrokom pogovoriti« ter da je »otroku potrebno razložiti in pokazati, katera so
primerna in zaželena ravnanja«, bi celo lahko rekli, da se z njima popolnoma strinjajo skoraj vsi
starši. Visoka razpršenost odgovorov (SD = 1,218) se pojavlja pri zadnji trditvi »Če otrokovo
neprimerno vedenje ne ogroža njegove morale, življenja ali zdravja, je prav, da otrok sam izkusi
posledice neprimernega vedenja brez opominjanja in opozarjanja«. Večina staršev se s trditvijo
sicer strinja, vendar je tudi nekaj staršev (11,7 %), ki se glede tega načina discipliniranja ne more
odločiti in 25 % staršev, ki se z navedeno trditvijo ne strinja.

V okviru tega raziskovalnega vprašanja smo postavili tudi hipotezi: (H6): Stališča staršev do
kaznovalnega discipliniranja se pozitivno povezujejo s pogostostjo uporabe kaznovalnega
discipliniranja; (H7): Stališča staršev do nekaznovalnega discipliniranja se pozitivno povezujejo s
pogostostjo uporabe nekaznovalnega disicpliniranja.

Na osnovi izračunov Pearsonovega koeficienta korelacije (Priloga 6) lahko ugotovimo, da obstaja
pozitivna povezanost med pogostostjo uporabe kaznovalnih načinov discipliniranja in stališči do
kaznovalnega discipliniranja. Starši, ki pogosteje kaznovalno disciplinirajo svojega otroka se tudi
bolj strinjajo s kaznovalnimi načini discipliniranja. V tej raziskavi je povezanost visoka in je tudi
statistično pomembna (r = 0,613, p < 0,01). Hipotezo lahko potrdimo.

Prav tako na osnovi izračunov Pearsonovega koeficienta korelacije (Priloga 7) lahko ugotovimo,
da obstaja pozitivna povezanost med pogostostjo uporabe nekaznovalnih načinov discipliniranja
in stališči do nekaznovalnega discipliniranja. Starši, ki pogosteje nekaznovalno disciplinirajo
svojega otroka se tudi bolj strinjajo z nekaznovalnimi načini discipliniranja. V tej raziskavi je
povezanost sicer nizka, vendar je statistično pomembna
potrdimo.
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(r = 0,203, p < 0,01). Hipotezo

Na podlagi izračunov t-preizkusa (Priloga 8) lahko potrdimo tudi, da imajo očetje bolj pozitivna
stališča do kaznovalnih načinov discipliniranja kot matere; razlike so statistično pomembne,
t(260) = -3,102, p = 0,002. Potrdimo lahko tudi, da imajo starši dečkov bolj pozitivna stališča do
kaznovalnih načinov discipliniranja kot starši deklic; razlike so statistično pomembne, t(260) =
-2,265, p = 0,024. Glede na starost otroka in glede na izobrazbo staršev v stališčih staršev do
kaznovalnega ali nekaznovalnega discipliniranja otrok ni statistično pomembnih razlik.

Dokazali smo torej, da se sprejemljivost tako kaznovalnih kot nekaznovalnih načinov
discipliniranja pozitivno povezuje s pogostostjo uporabe teh načinov discipliniranja. Do enake
ugotovitve je prišla tudi S. Poljak Lukek (2009).

12.13 STALIŠČA STARŠEV DO POSTAVLJANJA PRAVIL IN MEJA V DRUŽINI
V okviru trinajstega raziskovalnega vprašanja (RV13) me je zanimalo, kakšna stališča imajo starši
do postavljanja pravil in meja v družini. Na stališča so se v okviru 14. vprašanja v anketnem
vprašalniku nanašale štiri trditve. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 16.

ne morem se
odločiti

deloma se
strinjam

popolnoma se
strinjam

Otroku morajo biti meje in pravila
znana, še preden jih prekrši.
Tisti, ki postavlja pravila in meje
mora ob kršenju le-teh tudi
ukrepati.
Ni treba, da se s pravili v družini
strinja tudi otrok.
Postaviti otroku mejo pomeni že
kaznovati ga.

se ne strinjam

TRDITVE

sploh se ne
strinjam

Tabela 16: Stališča staršev do postavljanja pravil in meja v družini

M

0,4 %

2,3 %

1,0 %

15,2 %

81,1 %

4,74

,630

0,8 %

3,0 %

3,8 %

19,4 %

73,0 %

4,61

,768

19,3 %

27,3 %

7,9 %

26,9 %

18,6 %

2,98

1,437

46,0 %

33,2 %

4,5 %

12,5 %

3,8 %

1,98

1,285
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SD

Starši se s prvima dvema trditvama, da »morajo otroku biti meje in pravila znana, še preden jih
prekrši« in da »tisti, ki postavlja pravila in meje mora ob kršenju let-teh tudi ukrepi« pretežno
strinjajo.

Tretja in četrta trditev sta bili postavljeni negativno in je torej nestrinjanje s trditvama
predstavljalo pozitivna stališča do postavljanja pravil in meja. Pri tretji trditvi so bili odgovori
zelo razpršeni (SD=1,437), stališča staršev so tu deljena. 46,3 % staršev meni, da se mora s
pravili v družini strinjati tudi otrok, skoraj enak odstotek 45,5 % staršev pa meni obratno, da ni
treba, da se s pravili v družini strinja tudi otrok. Z zadnjo, četrto trditvijo se starši pretežno ne
strinjajo (79,2 %), kar pomeni, da so mnenja, da postavitev meje otroku, ne pomeni, da otroka s
tem že kaznujemo.

Sklenemo lahko, da imajo starši zelo podobno mnenje kot Kržišnik in M. Novak (2010), ki
menita, da je pomembno, da so otroci predhodno seznanjeni s postavljenimi pravili in mejami
ter da ob morebitnem kršenju postavljenih pravil in meja, starši ukrepajo. Starši prav tako
menijo, podobno kot meni Rogee (2000), da s postavljeno mejo starši otroka ne kaznujejo. Pri
kaznovanju gre po avtorjevem mnenju (prav tam) za to, da se zlomi otrokovo voljo in pokaže
moč. S postavljanjem meja, pa odrasli otroka ne obvladuje, temveč ga vodi, podpira, spodbuja in
spoštuje (prav tam). Najbolj deljena mnenja pa se pojavljajo glede tega, ali naj se s postavljenimi
pravili v družini strinja tudi otrok ali pa to ni potrebno. Avtorji (npr. Kržišnik in Novak, 2010;
Rogee, 2000) so mnenja, da starejši kot je otrok, bolj je pomemben dogovor med starši in
otrokom.
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IV.

ZAKLJUČKI

V diplomskem delu sem želela podrobneje raziskati stališča in izkušnje staršev na področju
discipliniranja otrok. S pomočjo odprtih in zaprtih vprašanj v anketnem vprašalniku sem
raziskovala, na kakšen način starši disciplinirajo svoje otroke, ob kakšnem vedenju jih
nagrajujejo in ob kakšnem kaznujejo ter katera sredstva nagrajevanja in kaznovanja uporabljajo.
Raziskovala sem tudi, kakšna pravila starši otrokom postavljajo. Preverila sem, ali prihaja do
pomembnih razlik v načinih discipliniranja glede na nekatere neodvisne spremenljivke ter ali
obstaja povezanost stališč in izkušenj staršev na področju discipliniranja otrok.

S pomočjo analize odgovorov iz anketnega vprašalnika sem dobila globlji vpogled v področje
discipliniranja. Rezultati te raziskave so lahko v pomoč pedagoškim in strokovnim delavcem, ki
sodelujejo s šolskimi in predšolskimi otroci in njihovimi starši. V nadaljevanju kratko povzemam
ugotovitve raziskave.

Ugotovila sem, da je najpogostejši način discipliniranja otroka pogovor, torej metoda indukcije.
To je pokazal tako kvalitativni kot kvantitativni del raziskave. Starši uporabljajo različne metode
indukcije, s katerimi otroku pojasnijo, zakaj je določeno vedenje neprimerno in kakšne posledice
ima neprimerno vedenje na druge ljudi. Starši otroku tudi pojasnijo in pokažejo, katero vedenje
je primerno. Kvalitativni del raziskave je pokazal, da sta pogosta načina discipliniranja otroka
odtegnitev materialnih dobrin oz. privilegijev in metoda odmora oz. osamitve. Te ugotovitve je
potrdil tudi kvantitativni del. Izmed vseh kaznovalnih načinov discipliniranja je odtegnitev
materialnih dobrin oz. privilegijev najpogosteje uporabljen način discipliniranja.

Anketirani starši so opisovali različne situacije ob katerih najpogosteje nagradijo in ob katerih
najpogosteje kaznujejo svojega otroka. Največ staršev svojega otroka najpogosteje nagradi, ko
otrok upošteva pravila in meje, ki mu jih postavijo bodisi starši bodisi drugi ljudje, ob
opravljenem delu ali ob pomoči pri delu ter ob različnih otrokovih dosežkih. Najpogosteje starši
otroka nagradijo s sladkarijo, pohvalo in nakupom igrače. Straši otroka največkrat kaznujejo ob
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neupoštevanju postavljenih pravil in meja, ob neprimernem vedenju in ob trmi. Najpogostejše
kazni so prepoved gledanja televizije, prepoved uporabe računalnika in osamitev oz. odmor v
sobi. Raziskava je opozorila na to, da obstajajo nekateri starši, ki svojih otrok ne nagrajujejo
in/ali ne kaznujejo. Vsi starši torej ne podpirajo discipliniranja otroka z nagradami in kaznimi.

Raziskava je pokazala na nekatere statistično pomembne razlike v načinih discipliniranja otrok
glede na spol staršev. Očetje v primerjavi z materami pogosteje kaznovalno disciplinirajo svoje
otroke. Matere pa pogosteje kot očetje uporabljajo osamitev oz. odmor in pogosteje otroka
pohvalijo, ko preneha z neprimernim vedenjem oziroma ko se vede primerno. Statistično
pomembne razlike se pojavljajo tudi glede na spol otroka. Starši pogosteje kaznovalno
disciplinirajo dečke kot deklice. Prav tako starši pri dečkih pogosteje kot pri deklicah nadzorujejo
oziroma spremljajo pojav neprimernega vedenja. Starši pogosteje pohvalijo deklice kot dečke,
ko prenehajo z neprimernim vedenjem oziroma ko se vedejo primerno. Nekatere statistično
pomembne razlike v načinih discipliniranja so se pokazale tudi glede na starost otroka. Starši
šolskim otrokom pogosteje kot predšolskim, rečejo, da so leni, nerodni, zlobni ipd. Prav tako
starši šolskim otrokom pogosteje kot predšolskim naložijo dodatno opravilo kot kazen za
neprimerno vedenje. Starši pogosteje uporabljajo odmor oz. osamitev pri predšolskih kot pri
šolskih otrocih, prav tako pogosteje pri predšolskih otrocih uporabljajo preusmeritev pozornosti.
Glede na izobrazbo staršev je raziskava pokazala, da starši z nižjo stopnjo izobrazbe pogosteje
kot starši z višjo stopnjo izobrazbe otroka disciplinirajo z zastraševanjem, zasramovanjem in
odtegovanjem ljubezni in pozornosti. Starši z višjo stopnjo izobrazbe pa na otroka pogosteje
kričijo oziroma vpijejo. Starši z nižjo stopnjo izobrazbe pogosteje kot starši z višjo stopnjo
izobrazbe otroka pohvalijo, ko preneha z neprimernim vedenjem oziroma ko se vede primerno,
starši z višjo stopnjo izobrazbe pa pogosteje kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe otroku razložijo,
kakšna so pravila, s ciljem, da bi preprečili nadaljevanje neprimernega vedenja.

V raziskavi sem ugotovila tudi, da skoraj vsi starši postavljajo pravila. V več kot polovici družin
meje in pravila postavita oba starša skupaj. Najpogosteje se postavljena pravila nanašajo na skrb
za lastne stvari in dom, na odnose do drugih ljudi in na vljudno vedenje. Večina staršev meni, da
so pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja dosledni. Manjši delež anketiranih staršev, ki sebe
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ocenjuje kot nedosledne, pa kot najpogostejši razlog za svojo nedoslednost navaja dejstvo, da so
naveličani pogajanj z otrokom, ter da so preutrujeni.

Glede stališč staršev do discipliniranja otrok, je raziskava pokazala, da večina staršev meni, da je
otrokovo neprimerno vedenje treba disciplinirati, da morajo starši ob kršenju postavljenih pravil
in meja ukrepati, da so sami odgovorni za discipliniranje svojega otroka ter da predstavljajo
otroku pri učenju primernega in sprejemljivega vedenja pomemben vzor. Prav tako večina
staršev meni, da morajo biti otroku pravila in meje znane še preden jih prekrši in da postavljanje
meja otroku ne pomeni, da ga s tem starši kaznujejo. Starši imajo različna stališča do tega, ali naj
se s pravili v družini strinja tudi otrok. Približno polovica anketiranih staršev se z navedenim
strinja, polovica pa ne.

Z raziskavo smo prišli tudi do pomembne ugotovitve, da obstaja visoka pozitivna povezanost
med stališči kaznovalnega načina discipliniranja in pogostostjo uporabe teh načinov
discipliniranja. Starši, ki imajo do kaznovalnega discipliniranja bolj pozitivna stališča, pogosteje
kaznovalno disciplinirajo svojega otroka in obratno, tisti, ki imajo do teh načinov discipliniranja
negativna stališča, te načine redkeje uporabljajo. Pojavlja se tudi nizka pozitivna povezanost
med stališči do nekaznovalnega discipliniranja in pogostostjo uporabe teh načinov. Prav
razširjenost nekaterih kaznovalnih načinov discipliniranja (npr. telesnega kaznovanja) je torej
lahko povezana s sprejemljivostjo teh načinov discipliniranja za starše. Raziskava je pokazala še
statistično pomembni razliki glede stališč. Očetje se bolj kot matere strinjajo s kaznovalnimi
načini discipliniranja, starši dečkov pa se bolj kot starši deklic strinjajo s kaznovalnimi načini
discipliniranja.

Kljub dejstvu, da je raziskava pokazala, da so nekateri za otrokov razvoj neugodni kaznovalni
načini discipliniranja uporabljeni v manjši meri, smo zaznali tudi prisotnost tako telesnega
kaznovanja kot psihičnega nasilja.
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Prednost raziskave je velik vzorec, s katerim smo dobili uporabne informacije ter dokazali, da
nekatere statistično pomembne razlike na področju discipliniranja otrok obstajajo. Največja
omejitev raziskave pa je dejstvo, da so vprašanja o discipliniranju otrok osebna in so starši, z
namenom, da se pokažejo v boljši luči, lahko podajali manj iskrene odgovore. Iz ugotovljenih
podatkov torej ne smemo delati preveč posplošenih zaključkov. Nekateri načini discipliniranja, ki
jih avtorji pojmujejo kot neugodne za otrokov razvoj, imajo lahko na različne otroke različne
učinke. Učinek je poleg samega načina discipliniranja, odvisen tudi od starosti in osebnosti
otroka, od osebnosti staršev ter od splošnega vzdušja v družini.

Predstavljena raziskava ima pomembno uporabno vrednost tudi za delo socialnega pedagoga
kot svetovalnega delavca v vrtcu ali v osnovni šoli, saj odpira vpogled v družino, v mnenja in
izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok. Z dobrim poznavanjem tega področja bi lahko
bolj učinkovito pristopali k obvladovanju disciplinskih problemov, ki se pojavljajo tako v vrtcu,
šoli kot tudi v družbi nasploh.

Strokovnjaki opozarjajo, da disciplinske tehnike, ki temeljijo na moči kot npr. telesno
kaznovanje, odvzem privilegijev in nekatera agresivna verbalna sredstva negativno vplivajo na
otrokov moralni razvoj in razvoj samodiscipline. S pomočjo analize rezultatov naše raziskave
smo ugotovili, da so takšni načini discipliniranja v družini prisotni. Ugotovili smo tudi, da se
sprejemljivost kaznovalnih načinov discipliniranja pozitivno povezuje z uporabo teh načinov
discipliniranja. Socialni pedagog lahko na podlagi teh ugotovitev starše seznanja o negativnih
učinkih nekaterih načinov discipliniranja in jih spodbuja k temu, da uporabijo primernejše
načine. Kot najučinkovitejše načine discipliniranja strokovnjaki priporočajo induktivne tehnike.
Socialni pedagog lahko starše seznanja tudi s tem, da je pomembno, da otroku postavljajo jasna
pravila in meje. Z učinkovitim preventivnim discipliniranjem lahko starši preprečijo pojav
neprimernega vedenja. Prav tako lahko starši z jasno postavljenimi pravili in mejami ter z
doslednostjo pri držanju le-teh pomembno prispevajo k otrokovemu razvoju samodiscipline.
Prav samodisciplina posameznika pa naj bi bila cilj vsakega, ki vzgaja, naj bojo to starši,
vzgojitelji, učitelji, socialni pedagogi ali drugi strokovni delavci.
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PRILOGA
Priloga 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani!
Sem Maja Hlad, študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za potrebe
diplomskega dela opravljam raziskavo o stališčih in izkušnjah staršev na področju discipliniranja otrok.
Anketni vprašalnik je anonimen, zato vas prosim, da nanj odgovarjate kar se da iskreno. Za sodelovanje
se vam že vnaprej zahvaljujem!
Obkrožite.
1. VAŠ SPOL:

a) Ž

b) M

2. VAŠA STAROST:

a) 20–29 let

b) 30–39 let

3. VAŠA DOKONČANA IZOBRAZBA: a) OŠ
bolonjska st.

b) SŠ

c) 40–49 let
c) Višja šola

e) Visoka univerzitetna šola/ 2. bolonjska st.

d) 50 let ali več
d) Visoka strokovna šola/ 1.

e) Magisterij, doktorat

Če imate več kot enega otroka, vas vljudno prosim, da na vprašanja odgovarjate za vašega šolskega
otroka (starega od šest do enajst let), če imate več kot enega otroka v omenjeni starosti, prosim, da na
vprašanja odgovarjate za enega izmed njiju (njih).
*Če imate več kot enega otroka, vas vljudno prosim, da na vprašanja odgovarjate za vašega predšolskega
otroka (starega od tri do šest let), če imate več kot enega otroka v omenjeni starosti, prosim, da na
vprašanja odgovarjate za enega izmed njiju (njih).

4. STAROST VAŠEGA ŠOLSKEGA OTROKA: ___________ let

*4. STAROST VAŠEGA PREDŠOLSKEGA OTROKA: ___________ let

5. SPOL VAŠEGA OTROKA: a) Ž

b) M

6. Opišite, kako najpogosteje disciplinirate svojega otroka.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

I

7. V kakšni situaciji oziroma ob kakšnem vedenju najpogosteje nagradite svojega otroka?
Svojega otroka najpogosteje nagradim, ko: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. S čim najpogosteje nagradite svojega otroka? Napišite 3 najpogostejše nagrade:
1. _______________________ 2. ____________________________3. ___________________________

9. V kakšni situaciji oziroma ob kakšnem vedenju najpogosteje kaznujete svojega otroka?
Svojega otroka najpogosteje kaznujem, ko:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. S čim najpogosteje kaznujete svojega otroka? Napišite 3 najpogostejše kazni:
1. _______________________ 2. ____________________________3. ___________________________

11. Preberite spodnje trditve in obkrožite, kako pogosto na opisan način disciplinirate svojega otroka.
KAKO POGOSTO …

NIKOLI

REDKO

POGOSTO

VEDNO

1.Otroka zaradi neprimernega vedenja za določen čas
pošljem v kot, v sobo ali ga posedem na stol (otroka
odstranim iz situacije).

1

2

3

4

2.Otroka pohvalim, ko preneha z neprimernim
vedenjem oziroma ko se vede primerno.

1

2

3

4

3.Otroka discipliniram tako, da uporabim kuhalnico,
krtačo, pas ali drug predmet.

1

2

3

4

4.Zaradi neprimernega vedenja odvzamem otroku
igračo, žepnino ali drug privilegij.

1

2

3

4

5.Otroka strašim s tem, da ga bo vzel bav-bav, cigani ali
druga bitja, če se bo neprimerno vedel.

1

2

3

4

6.Namenoma sem nepozoren/a na otrokovo
neprimerno vedenje.

1

2

3

4

7.Otroka nagradim za njegovo primerno vedenje, npr. z

1

2

3

4

II

ogledom risanke, lutkovne predstave, izletom ali kakšno
drugo ugodnostjo.
8.Na otroka kričim oziroma vpijem.

1

2

3

4

9.Otroku pojasnim, zakaj je določeno vedenje
neprimerno.

1

2

3

4

10.Zaradi neprimernega vedenja, skušam v otroku
vzbuditi občutek krivde.

1

2

3

4

11.Otroku zaradi neprimernega vedenja prepovem
aktivnost, ki mu veliko pomeni (npr. igro, interesno
dejavnost).

1

2

3

4

12.Otroku zagrozim, da bo kaznovan (kaznovala ga bo
oseba ali pa se mu bo kaj neprijetnega zgodilo).

1

2

3

4

13.Opozorim otroka, da ga gledam in preverjam, kaj
počne.

1

2

3

4

14.Otroku rečem, da je len, neroden, zloben ali kaj
podobnega.

1

2

3

4

15.Otroku razložim, kakšna so pravila, s ciljem, da bi
preprečil/a nadaljevanje neprimernega vedenja.

1

2

3

4

16.Otroku pokažem in pojasnim, kako se nekaj
primerno naredi.

1

2

3

4

17.Otroku ponudim nekaj, kar rad počne, zato da bi
prenehal s tistim, kar dela narobe.

1

2

3

4

18.Otroka stresem oziroma trdo primem, da bi
pridobil/a njegovo pozornost.

1

2

3

4

19.Otroku dam igračo, denar ali kakšno drugo stvar, ko
preneha z neprimernim vedenjem ali ko se vede
primerno.

1

2

3

4

20.Pustim, da se otrok neprimerno vede, s ciljem, da se
sam spopade s posledicami.

1

2

3

4

21.Preverjam (npr. pri vzgojiteljici, učiteljici, partnerju,
starih starših), če se otrok neprimerno vede.

1

2

3

4

III

22.Otroku naložim dodatno opravilo kot posledico
neprimernega vedenja.

1

2

3

4

23.Otroka našeškam, udarim oziroma mu dam klofuto.

1

2

3

4

24.Zaradi neprimernega vedenja, skušam v otroku
vzbuditi sram (npr. “Sram te bodi, ker …”).

1

2

3

4

25.Preverim otroka z namenom, da mu lahko rečem, da
nekaj dobro počne.

1

2

3

4

26.Zaradi otrokovega neprimernega vedenja se do
njega vedem hladno (npr. ga ne objamem ali poljubim).

1

2

3

4

12. Ali imate v družini postavljena določena pravila?

a) Da.

b) Ne.

12a. Napišite 3 pravila, ki jih imate postavljena in ki se vam zdijo najpomembnejša, da jih otrok
upošteva.
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

12b. Pri uveljavljanju postavljenih pravil in meja sem:
a) dosleden/a (pravila in meje jasno postavljam in se jih tudi dosledno držim);
b) nedosleden/a (pravila in meje imam postavljena, vendar se jih ne držim).

12c. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z odgovorom b, vas prosim, da odgovorite še na naslednje
vprašanje:
Kaj je po vašem mnenju najpogostejši razlog vaše nedoslednosti? (Obkrožite samo en odgovor.)
a) Preveč sem utrujen/a.

d) Bojim se otrokove slabe volje.

b) Naveličan/a sem pogajanj.

e) Ne zdi se mi pomembno biti dosleden/a.

c) Počutim se nemočnega/o.

f) Drugo: ______________________

IV

13. Kdo v vaši družini večinoma postavlja pravila in meje? (Obkrožite samo en odgovor.)
a) Pravil in meja ni potrebno postavljati.

f) Pravila in meje postavimo starši v

dogovoru z otrokom.

g) Pravila in meje postavijo stari starši.

b) Pravila in meje si postavi otrok sam.

h) Pravil in meja ne postavlja nihče.

c) Pravila in meje postavi oče.

i) Drugo: __________________

d) Pravila in meje postavi mati

SPLOH SE NE
STRINJAM

SE NE
STRINJAM

NE MOREM SE
ODLOČITI

DELOMA SE
STRINJAM

POPOLNOMA
SE STRINJAM

e) Pravila in meje postaviva oba starša skupaj.

1. Starši (odrasle osebe) so otroku pri učenju primernega in
sprejemljivega vedenja pomemben vzor.

1

2

3

4

5

2. Kazni (npr. odvzem najljubše igrače, prepoved gledanja
televizije, prepoved stvari, ki jih ima otrok rad) so primerno in
učinkovito sredstvo za izboljšanje otrokovega vedenja.

1

2

3

4

5

3. Primeren način discipliniranja otroka je, da mu rečemo, da je
len, neroden, nesposoben ali neumen.

1

2

3

4

5

4. Primerno je otroka kaznovati s tem, da ga po neprimernem
vedenju ignoriramo, ga nočemo npr. poljubiti, stisniti, mu rečemo,
da ga nimamo radi, ker se grdo obnaša.

1

2

3

4

5

5. Discipliniranje otroka ni naloga starša, temveč naloga vzgojitelja
v vrtcu ali učitelja v šoli.

1

2

3

4

5

6. Otroku je treba razložiti in pokazati, katera so primerna in
zaželena ravnanja.

1

2

3

4

5

7. Ni treba, da se s pravili v družini strinja tudi otrok.

1

2

3

4

5

8. Starši se morajo pri vzgojitelju ali učitelju pozanimati o
morebitnem otrokovem neprimernem vedenju.

1

2

3

4

5

9. Tisti, ki postavlja pravila in meje mora ob kršenju le-teh tudi

1

2

3

4

5

14. Obkrožite, v kolikšni meri se strinjate z navedeno trditvijo.

V

ukrepati.
10. O neprimernem vedenju se je treba z otrokom pogovoriti.

1

2

3

4

5

11. Otroku morajo biti meje in pravila znana, še preden jih prekrši.

1

2

3

4

5

12. Če otrokovo neprimerno vedenje ne ogroža njegove morale,
življenja ali zdravja je prav, da otrok sam izkusi posledice
neprimernega vedenja brez opominjanja in opozarjanja.

1

2

3

4

5

13. Postaviti otroku mejo pomeni že kaznovati ga.

1

2

3

4

5

14. Otroka je potrebno za primerno vedenje večkrat pohvaliti.

1

2

3

4

5

15. Otrokovega neprimernega vedenja ni potrebno disciplinirati.

1

2

3

4

5

16. Milejša telesna kazen (npr. udarec po zadnji plati, povleči
otroka za uho) je ustrezen način za izboljšanje otrokovega vedenja.

1

2

3

4

5

VI

Priloga 2: izračuni za hipotezo 1.
Group Statistics

kaznovalno discipliniranje

izobrazba starša

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

nižja izobrazba

128

22,04

4,990

,441

višja izobrazba

126

22,12

4,156

,370

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Equal variances
kaznovalno

assumed

discipliniranje

Equal variances

8,267

Sig.

,004

t

df

Sig. (2-

Mean

Std.

95% Confidence

tailed)

Differen

Error

Interval of the

ce

Differen

Difference

ce

Lower

Upper

-,139

252

,890

-,080

,577

-1,216

1,056

-,139

245,

,890

-,080

,576

-1,214

1,054

not assumed

294

Izračuni za statistično pomembne razlike v posameznih načinih discipliniranja glede na hipotezo
1 (glede na izobrazbo staršev).
Group Statistics
N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

137

3,42

,764

,065

127

3,18

,811

,072

138

1,20

,470

,040

128

1,10

,303

,027

138

2,07

,594

,051

višja
izobrazba

128

2,23

,582

,051

nižja
izobrazba

138

3,35

,711

,061

višja
izobrazba

128

3,52

,575

,051

izobrazba starša
Otroka pohvalim, ko preneha z neprimernim
nižja
vedenjem oziroma ko se vede primerno.
izobrazba

Otroka strašim s tem, da ga bo vzel bav-bav,
cigani ali druga bitja, če se bo neprimerno
vedel.
Na otroka kričim oziroma vpijem.

Otroku razložim, kakšna so pravila, s ciljem, da
bi preprečil/a nadaljevanje neprimernega
vedenja.

višja
izobrazba
nižja
izobrazba
višja
izobrazba
nižja
izobrazba

VII

Zaradi neprimernega vedenja, skušam v
otroku vzbuditi sram (npr. "Sram te bodi,
ker..").
Zaradi otrokovega neprimernega vedenja se
do njega vedem hladno (npr. ga ne objamem
ali poljubim).

nižja
izobrazba
višja
izobrazba
nižja
izobrazba
višja
izobrazba

138

1,86

,769

,065

128

1,59

,715

,063

136

1,89

,875

,075

128

1,64

,729

,064

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

Otroka
pohvalim, ko
preneha z
neprimernim
vedenjem
oziroma ko se
vede
primerno.
Otroka
strašim s tem,
da ga bo vzel
bav-bav,
cigani ali
druga bitja,
če se bo
neprimerno
vedel.
Na otroka
kričim
oziroma
vpijem.

Otroku
razložim,
kakšna so
pravila, s
ciljem, da bi
preprečil/a
nadaljevanje
neprimernega
vedenja.
Zaradi
neprimernega
vedenja,

Equal
variances
assumed

F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

,085

,771

2,499

262

,013

,242

2,493

257,315

,013

2,070

264

2,103

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

18,397

,000

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

4,017

,046

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

3,464

,064

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

t-test for Equality of Means

,263

,608

Mean
Std. Error
Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,097

,051

,433

,242

,097

,051

,434

,039

,101

,049

,005

,198

236,129

,037

,101

,048

,006

,196

-2,343

264

,020

-,169

,072

-,311

-,027

-2,345

263,239

,020

-,169

,072

-,311

-,027

-2,205

264

,028

-,176

,080

-,332

-,019

-2,222

259,193

,027

-,176

,079

-,331

-,020

2,864

264

,005

,261

,091

,082

,441

VIII

skušam v
otroku
vzbuditi sram
(npr. "Sram te
bodi, ker..").
Zaradi
otrokovega
neprimernega
vedenja se do
njega vedem
hladno (npr.
ga ne
objamem ali
poljubim).

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

,213

,645

Equal
variances
not
assumed

2,872

263,999

,004

,261

,091

,082

,440

2,505

262

,013

,249

,099

,053

,445

2,519

258,238

,012

,249

,099

,054

,444

Priloga 3: izračuni za hipotezo 2.
Group Statistics

kaznovalno discipliniranje

spol starša

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ženska

214

21,78

4,530

,310

moški

40

23,70

4,603

,728

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Equal

kaznovalno
discipliniranje

,036

Sig.

,850

t

df

-

Std.

95% Confidence

tailed)

Differenc

Error

Interval of the

e

Differen

Difference

ce

Lower

Upper

,015

-1,924

,782

-3,465

-,384

,018

-1,924

,791

-3,510

-,339

2,4

assumed

60

Equal

-

54,07

variances

2,4

4

not

33

IX

Mean

252

variances

assumed

Sig. (2-

Izračuni za statistično pomembne razlike v posameznih načinih discipliniranja glede na hipotezo
2 (glede na spol staršev).
Group Statistics

Otroka zaradi neprimernega vedenja za določen čas
pošljem v kot, v sobo ali ga posedem na stol (otroka
odstranim iz situacije)

Otroka pohvalim, ko preneha z neprimernim vedenjem
oziroma ko se vede primerno.

spol starša
ženska

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

221

2,29

,802

,054

43

2,00

,724

,110

221

3,36

,747

,050

43

3,05

,975

,149

moški

ženska
moški

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

Otroka
zaradi
neprimerne
ga vedenja
za določen
čas pošljem
v kot, v sobo
ali ga
posedem na
stol (otroka
odstranim iz
situacije)
Otroka
pohvalim,
ko preneha
z
neprimerni
m vedenjem
oziroma ko
se vede
primerno.

Equal
variance
s
assume
d
Equal
variance
s not
assume
d

Equal
variance
s
assume
d
Equal
variance
s not
assume
d

t-test for Equality of Means
Std.
Mean
Error
Differenc Differenc
e
e

F

Sig.

T

df

Sig. (2tailed)

8,631

,004

2,200

262

,029

,290

2,357

63,765

,021

2,368

262

1,982

52,017

2,752

,098

X

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,132

,030

,549

,290

,123

,044

,535

,019

,311

,131

,052

,570

,053

,311

,157

-,004

,626

Priloga 4: izračuni za hipotezo 3.

Group Statistics
spol otroka

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ženski

139

21,27

4,599

,390

moški

115

23,06

4,394

,410

kaznovalno discipliniranje

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std.

95% Confidence Interval of

tailed)

Differ

Error

the Difference

ence

Differe

Lower

Upper

nce
Equal variances
kaznovalno
discipliniranje

assumed

Equal variances
not assumed

,330

,566

-

252

,002

-1,795

,568

-2,914

-,676

-

246,

,002

-1,795

,566

-2,909

-,680

3,17

820

3,15
9

2

Izračuni za statistično pomembne razlike v posameznih načinih discipliniranja glede na hipotezo
3 (glede na spol otroka).
Group Statistics
spol otroka
Otroka pohvalim, ko preneha z neprimernim vedenjem
ženski
oziroma ko se vede primerno.
moški

N
144

Mean
3,42

Std.
Deviation
,753

Std. Error
Mean
,063

120

3,17

,823

,075

Opozorim otroka, da ga gledam in preverjam, kaj počne.

zenski

144

2,47

,915

,076

moški

121

2,69

,815

,074

zenski

144

2,68

,951

,079

moški

122

2,92

,859

,078

Preverjam (npr. pri vzgojiteljici, učiteljici, partnerju, starih
starših), če se otrok neprimerno vede.

XI

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

Otroka
Equal
pohvalim, variance
ko preneha
s
z
assume
neprimerni
d
m
Equal
vedenjem variance
oziroma ko
s not
se vede
assume
primerno.
d
Opozorim
Equal
otroka, da variance
ga gledam
s
in
assume
preverjam,
d
kaj počne.
Equal
variance
s not
assume
d
Preverjam
Equal
(npr. pri
variance
vzgojiteljici,
s
učiteljici,
assume
partnerju,
d
starih
Equal
starših), če variance
se otrok
s not
neprimerno assume
vede.
d

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

Df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

,134

,715

2,645

262

,009

,257

2,624

244,100

,009

-2,131

263

-2,153

5,105

4,674

,025

,032

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,097

,066

,448

,257

,098

,064

,450

,034

-,229

,107

-,440

-,017

262,106

,032

-,229

,106

-,438

-,020

-2,121

264

,035

-,237

,112

-,458

-,017

-2,139

262,916

,033

-,237

,111

-,456

-,019

Priloga 5: izračuni za hipotezo 4.
Group Statistics

kaznovalno discipliniranje

predšolski / šolski otrok

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

predšolski otrok

115

21,84

4,607

,430

šolski otrok

139

22,27

4,578

,388

XII

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Equal

,032

Sig.

,859

t

-,743

df

252

Sig. (2-

Mean

Std.

95% Confidence

tailed)

Differe

Error

Interval of the

nce

Differ

Difference

ence

Lower

Upper

,458

-,430

,579

-1,570

,710

,459

-,430

,579

-1,570

,711

variances
kaznovalno

assumed

discipliniranje

Equal

-,742 242,59

variances not

5

assumed

Izračuni za statistično pomembne razlike v posameznih načinih discipliniranja glede na hipotezo
4 (glede na starost otroka).
Group Statistics
N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

117

2,40

,755

,070

147

2,12

,807

,067

117

1,32

,467

,043

šolski
otrok

147

1,47

,634

,052

Otroku ponudim nekaj, kar rad počne, zato, da bi
prenehal s tistim, kar dela narobe.

predšolski
otrok

117

2,74

,904

,084

148

2,43

,881

,072

Otroku naložim dodatno opravilo kot posledico
neprimernega vedenja.

šolski
otrok
predšolski
otrok

118

1,88

,849

,078

148

2,23

,858

,071

predšolski / šolski otrok
Otroka zaradi neprimernega vedenja za določen čas
predšolski
pošljem v kot, v sobo ali ga posedem na stol (otroka
otrok
odstranim iz situacije)
šolski
otrok
Otroku rečem, da je len, neroden, zloben ali kaj
predšolski
podobnega.
otrok

šolski
otrok

XIII

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval of the
Difference

Otroka zaradi
neprimernega
vedenja za
določen čas
pošljem v kot,
v sobo ali ga
posedem na
stol (otroka
odstranim iz
situacije)
Otroku
rečem, da je
len, neroden,
zloben ali kaj
podobnega.

Otroku
ponudim
nekaj, kar rad
počne, zato,
da bi
prenehal s
tistim, kar
dela narobe.
Otroku
naložim
dodatno
opravilo kot
posledico
neprimernega
vedenja.

Equal
variances
assumed

F

Sig.

T

df

,149

,700

2,944

262

,004

,286

,097

,095

,477

2,966

255,195

,003

,286

,096

,096

,476

-2,184

262

,030

-,153

,070

-,291

-,015

-2,259

260,548

,025

-,153

,068

-,287

-,020

2,806

263

,005

,309

,110

,092

,526

2,797

246,156

,006

,309

,111

,092

,527

-3,305

264

,001

-,348

,105

-,556

-,141

-3,309

252,069

,001

-,348

,105

-,556

-,141

Equal
variances
not
assumed

Equal
variances
assumed

18,353

,000

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

,140

,708

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Sig.
(2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference Lower Upper

,116

,734

XIV

Priloga 6: izračuni za hipotezo 6.

Correlations
stalisca kazn.disc.

kaznovalno
discipliniranje

Pearson Correlation
stalisca kaznovalno discipliniranje

,613**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N
Pearson Correlation
kaznovalno discipliniranje

262

252

,613**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

252

254

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Priloga 7: izračuni za hipotezo 7.
Correlations
stalisca nek.disc.

nekaznovalno
discipliniranje

Pearson Correlation
stalisca nekaznovalno discipliniranje

Sig. (2-tailed)

,001

N
Pearson Correlation
nekaznovalno discipliniranje

,203**

1

261

248

,203**

1

Sig. (2-tailed)

,001

N

248

253

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Priloga 8: Izračuni t-preizkusa statistično pomembnih razlik v stališčih staršev do
kaznovalnega discipliniranja glede na spol otroka in spol staršev.

Group Statistics

stališča kazn.disc.

spol starša

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ženska

219

9,47

2,549

,172

moški

43

10,81

2,831

,432

XV

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Equal variances

Sig.

,426

t

,514

df

-

Sig. (2-

Mean

Std.

95% Confidence

tailed)

Differenc

Error

Interval of the

e

Differenc

Difference

e

Lower

Upper

260

,002

-1,344

,433

-2,197

-,491

,005

-1,344

,465

-2,275

-,413

stališča

assumed

3,102

kazn.disc.

Equal variances

-

56,16

not assumed

2,891

7

Group Statistics

stališča kazn.disc.

spol otroka

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ženski

143

9,36

2,681

,224

moški

119

10,09

2,541

,233

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Equal variances

,779

Sig.

,378

t

df

-

Sig. (2-

Mean

Std.

95% Confidence

tailed)

Differenc

Error

Interval of the

e

Differenc

Difference

e

Lower

Upper

260

,024

-,736

,325

-1,376

-,096

,024

-,736

,323

-1,373

-,099

stalisca

assumed

2,265

kazn.disc.

Equal variances

-

255,6

not assumed

2,276

09

XVI

