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POVZETEK 

Pojem vzgoja in predvsem, kako je izvajati, da bo prinesla želene rezultate, je velikokrat 

osrednja tema pogovorov povsem vsakdanjih ljudi, ki se znajdejo v vlogi staršev, varušk 

ali starih staršev (Peček Čuk in Lesar, 2009). Konceptov in različnih mnenj glede vzgoje 

otrok je tako ogromno.  

Diplomsko delo se osredotoča predvsem na osnovne vzgojne stile očetov in mater v 

Sloveniji in na Finskem. V teoretičnem delu se najprej dotaknem pojmov socializacije in 

vzgoje. Sledijo opredelitev družine, opredelitev vrst družin, primerjava statističnih 

podatkov o vrstah družine v Sloveniji in na Finskem in opredelitev sprememb v 

družinah in družinskih vlog. V nadaljevanju je opredeljen pojem starševstva, ki se razširi 

v opredelitev osnovnih vzgojnih stilov starševstva. Posebno poglavje govori o 

zastopanosti vzgojnih stilov. Najprej so prikazani podatki o zastopanosti vzgojnih stilov 

glede na spol staršev, katerim sledijo podatki in razlage o vzgoji glede na spol otrok. V 

zaključku poglavja sta opisani še družinski politiki Slovenije in Finske in primerjava le 

teh med državama.   

Empirični del temelji na odgovorih 190 anketiranih dijakov tretjih in četrtih letnikov 

srednjih šol. Podatki so bili v letu 2015 pridobljeni na Šolskem centru Celje, Gimnazija 

Lava v Sloveniji in na srednji šoli Apollon Yhteiskoulu v Helsinkih na Finskem. Analiza 

rezultatov je pokazala, da večina mater in očetov vzgaja svoje otroke z avtoritativnim 

vzgojnim stilom. Prav tako rezultati prikazujejo, da se vzgojni stili očetov in mater ne 

razlikujejo prav veliko. Tako očetje kot matere se namreč največ poslužujejo 

avtoritativnega vzgojnega stila. Pri primerjavi vzgojnih stilov v Sloveniji in na Finskem 

so rezultati raziskave pokazali, da je pri očetih in materah v obeh državah najbolj 

zastopan avtoritativni vzgojni stil. Več pozornosti pa moramo nameniti podatku, ki 

razkriva razlike v zastopanosti vzgojnih stilov pri očetih. Podatki prikazujejo, da so pri 

očetih v Sloveniji za nekaj odstotkov več, v primerjavi z očeti na Finskem ter materami v 

Sloveniji in na Finskem, bolj zastopani brezbrižni, popustljiv in avtoritarni vzgojni stili. 

Pri primerjavi rezultatov starševskega stila glede na spol otroka sem prišla do podatkov, 

da je, tako pri vzgoji fantov kot tudi pri vzgoji deklet, najbolj zastopan avtoritativen 

vzgojni stil. 

Ključne besede: vzgoja, vzgojni stili, vzgoja matere, vzgoja očeta, družina, starševstvo, 
primerjava Slovenije in Finske, vzgoja deklet, vzgoja fantov  
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ABSTRACT 

In everyday life the subject of parenting and child upbringing is often discussed among 

people who find themselves in the role of parents, babysitters and grandparents striving 

for best results (Peček Čuk and Lesar, 2009).  

My thesis focuses on parenting styles of mothers and fathers in Slovenia and in Finland. 

In the first, theoretical part, I have explained the concepts of socialization and parenting. 

I have defined the meaning of the term family and different family types. I have also 

compared statistical data on family types in Slovenia and Finland and defined changes in 

families and in family roles. I have defined the term of parenting, which expands into the 

definition of different parenting styles: the authoritarian, authoritative and permissive 

parenting style. There is also a chapter representing different parenting styles. Firstly I 

have displayed the data which represent parenting styles according to the sex of the 

parent and secondly I have shown the data related to parenting different sexes of 

children. I have concluded this chapter with cultural differences between Slovenia and 

Finland which are best described with their own view on family policies. 

The empirical part of my thesis bases on the data from a survey which I performed on 

190 students in their third and fourth year of high school. The data were collected in 

2015 at Šolski center Celje, Gimnazija Lava in Slovenia and at the Apollon Yhteiskoulu in 

Helsinki, Finland. The analysis of the results has shown that the majority of mothers and 

fathers are using an authoritative parenting style and that their parenting styles do not 

differ much. The comparison between countries has shown that in both countries and 

with both parents the most represented parenting style is the authoritative parenting 

style. The data that deserve the most of our consideration show the differences in 

parenting styles among fathers. The data show that fathers in Slovenia are more likely to 

use neglectful, authoritarian and permissive parenting style as opposed to mothers in 

Slovenia or both parents in Finland. In the conclusion the data also show that no matter 

the sex of the child, the most represented parenting style is the authoritative parenting 

style. 

Keywords: parenting, parenting styles, maternal parenting style, paternal parenting 

style, family, comparing Finland and Slovenia, girls’ upbringing, boys’ upbringing  
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1. UVOD 
Zadnje čase je veliko govora o družini in družinskih razmerjih. Način življenja in 

družinske strukture se spreminjajo. Poleg tega se spreminja tudi družina. Če je bilo pred 

nekaj časa samoumevno, da družino sestavljajo mama, oče in otroci, danes temu ni več 

tako. Posledično se z družino in družbo spreminja tudi vzgoja, njeni cilji, metode in 

razumevanje.  

Vzgojni stil je sestav socializacijskih postopkov, ki jih v odnosu z otrokom uporabljajo 

starši ali drugi odrasli, ki otroka vzgajajo (Rutar Leban, Vršnik Perše, Kozina in Pavlović, 

2009). Tisti, ki so dandanes mladi starši, so bili običajno vzgajani na način svojevrstnega 

boja za moč in prevlado med njimi in njihovimi starši, kjer so starši običajno zmagali. 

Danes pa imajo starši več izbir in možnosti (Juul, 2008a). »Starši morajo poiskati način, 

kako bodo vzgajali otroke, da se bodo naučili vesti kot prava (to je odrasla) človeška 

bitja« (Juul, 2008a, str. 14). Strokovnjaki so na podlagi vedenj in metod, ki jih starši 

uporabljajo pri vzgoji otrok opredelili permisivni, popustljiv, avtoritarni in avtoritativni 

vzgojni stil.   

V poplavi različnih teorij in vzgojnih konceptov lahko mladi starši hitro izgubijo nadzor 

nad vzgojo in tavajo od ene skrajnosti do druge. Teorij in prepričanj je dandanes 

ogromno. V svoji diplomski nalogi sem tako v prvi vrsti  želela raziskati, kateri vzgojni 

stili prevladujejo in kaj so prednosti ter pomanjkljivosti le teh.  

Glede na rezultate raziskav (Zupančič idr., 2004, v Rutar Leban, Vršnik Perše, Kozina in 

Pavlović, 2009), ki prikazujejo, da je avtoritativni vzgojni stil z vidika učinkov na razvoj 

otrok, ki živijo v zahodnih, tehnološko razvitih družbah najučinkovitejši, sem se začela 

spraševati, ali je tudi najbolj zastopan. Se res vedno več staršev poskuša iz položaja 

avtoritarnega starša preleviti v avtoritativnega starša? Kaj pa permisivna vzgoja? 

Razvajeni otroci? Zdi se mi, da veliko govorimo o tovrstnih vzgojnih stilih. Zanimalo pa 

me je, kakšno je dejansko stanje.   

Zaradi vse večjega poudarka na stereotipni vzgoji, sem se dotaknila tudi te teme. 

Zanimalo me je, ali starši vzgajajo otroke v duhu enakopravnosti? Kdaj se tovrstna 

vzgoja začne? Je prisotna že od samega začetka ali se boj za enakopravnost začne šele 

takrat, ko otrok že odraste in začne razmišljati s svojo glavo? Obstajajo kakšne razlike v 

vzgoji hčera in sinov? Zakaj je potrebno, da jih vzgajamo različno oziroma zakaj je 

pomembno, da jih vzgajamo enako?   

Vzgajajo očetje in matere različno? Kje tičijo razlogi? Kako pa je v tujini? Vzgajajo starši 

na Finskem, ki velja kot vzor številnim državam v socialni politiki, kako drugače? Je tam 

mogoče več avtoritativne vzgoje in manj spolno stereotipne vzgoje? Kako pa je z vrstami 

družin? Kakšni so trendi in kako se bo družina razvijala v prihodnje? Vse to so vprašanja, 

s katerimi sem se ukvarjala med izdelavo diplomskega dela.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Socializacija in vzgoja 
Posameznik se ne rodi kot član družbe. Rodi se s predispozicjo družbenosti in član 

družbe šele postane (Berger in Luckmann, 1988). Maccobi (2007, v Holden, 2010) pravi, 

da lahko socializacijo definiramo kot proces, kjer se neveden posameznik nauči 

spretnosti, vedenjskih vzorcev, vrednot in motivacije, ki jih potrebuje za kompetentno in 

odgovorno delovanje v družbi, v kateri je vzgojen. Bergant (1994) socializacijo 

opredeljuje kot proces, v katerem otroka vključimo v skupino, preko katere osvaja 

mišljenje, govor, način medosebnih komunikacij in znanje, ki je značilno za to skupino. 

Preko navedenega dolgotrajnega in kompleksnega postopka se otrok asimilira v kulturni 

sistem, ki ga obdaja. Berger in Luckmann (1988) pa socializacijo opisujeta kot 

vsestransko in dosledno posameznikovo uvajanje v objektivni družbeni svet. V otroštvu 

je otrok najprej izpostavljen primarni socializaciji, s pomočjo katere postane član 

družbe. Iz tega je razvidno, da je prav primarna socializacija najpomembnejša za 

posameznika, kjer se posameznik sooči s pomembnimi Drugimi, ki so odgovorni in 

zadolženi za njegovo socializacijo. Definicije pomembnih Drugih, otroku predstavljajo 

objektivno realnost, ki mu med posredovanjem sveta, le tega spreminjajo.  

Po mnenju Rosenmayerjeve (v Kobolt, 2013) naj bi bila socializacija že pred tridesetimi 

leti v zahodnih družbah razdeljena v tri socializacijske okvire, in sicer družino, 

izobraževalne ustanove in vrstnike. Ti trije dejavniki imajo v različnem časovnem 

obdobju različne spremenljive in pomembne vloge. Koboltova (2013) navaja, da so imeli 

pred leti v času mladostništva večji socializacijski pomen predvsem vrstniki, družina pa 

se je iz te vloge pomaknila na rob. V zadnjih letih se je situacija spremenila. Pomembnost 

družine ter virov, ki jih družina ponudi in omogoči otrokom in mladostnikom, je družino 

ponovno postavila v osrednjo vlogo socializacije. 

Na splošno lahko rečemo, da socializacija omogoča posamezniku, da se nauči uspešno 

delovati znotraj posamezne skupnosti oziroma družbe v kateri živi. Pomembno pri tem 

pa je, da socializacije ne zamenjamo z vzgojo.  

Vzgoja je vedno zavestni poskus vtisniti življenju duhovni smisel. Opredeljujemo jo kot 

prenos človeškosti na človeka (Fink, 1989, v Pavletič, 2011). Peček Čuk in Lesar (2009) 

pravita, da je vzgoja namerna in zavestna dejavnost v smeri deklariranih vrednot, norm 

in ciljev. Lahko bi rekli, da je ustvarjanje človeka s cilji in zavestjo iz odvisnosti razviti 

avtonomijo in samostojnost. Kroflič (1997, v Peček Čuk in Lesar, 2009) pravi, da je 

vzgoja kompleksna oblika medčloveške komunikacije, kar pomeni, da je za vzgojo nujno 

potrebna interakcija med vzgojiteljem in vzgajancem oziroma med starši in otrokom. 

Interakcija mora biti aktivna z obeh strani, saj v nasprotnem primeru naleti na neplodna 

tla.  

Pomembno je, da se zavedamo, da vzgoje na sploh ni. Na njen razvoj vpliva veliko 

dejavnikov, med katerimi je najpomembnejša družba, v kateri se izvaja. S spreminjanjem 



3 

 

le-te se namreč spreminjajo tudi vzgoja, metode, postopki in cilji (Peček Čuk in Lesar, 

2009).   

2.2. Družina 
Socializacija in vzgoja otrok se v prvi vrsti začneta v družini.  

Ljudje imamo že od nekdaj veliko potrebo po pripadanju manjši skupini ljudi, v kateri 

bomo lahko razvijali intimne vezi in občutke varnosti. Ta potreba je univerzalna in je  

eden od razlogov za obstoj institucije družine, ne glede na kulturne spremembe (Boscolo 

in Bertrando, v Rus Makovec, 2003).  

»Družina in razumevanje družine ter zasebnosti sta se spreminjali skozi čas in prostor, 

kot tudi glede na družbo, v kateri se pojavljajo. Različne družbe različno razumejo  

družine in imajo različne organizacije sorodstvenih in družinskih razmerij« (Perić, 2010, 

str. 6).  

Izraz družina dandanes poimenuje različne oblike skupnega življenja (Čačinovič 

Vogrinčič, 1995). Okoli definicij družin je veliko govora in polemik, posledično pa je 

ogromno različnih definicij. 2. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

Republike Slovenije (2004) družino opredeljuje kot življenjsko skupnost staršev in 

otrok, ki zaradi prida otrok uživa posebno varstvo. Medtem ko je na Statističnem uradu 

RS (2011a) družina opredeljena kot življenjska skupnost najmanj dveh oseb v okviru 

zasebnega gospodinjstva. Statistična definicija, ki jo opredeljuje Evropska komisija 

Združenih narodov za Evropo (UNECE) navaja: »Družino definiramo v ožjem smislu kot 

jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med 

seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem« (Keilman, 

2003, str. 11, v Rener, 2006, str. 15).  

Zanimivo je, da se statistična definicija družine na Finskem razlikuje od statistične 

definicije družine v Sloveniji. Statistična definicija družine na Finskem namreč zajema 

poročen ali zunajzakonski par ali osebe, ki so v registriranem partnerstvu in njihovi 

otroci, s katerimi živijo skupaj; eden od staršev in njegovi otroci; zakonski in 

zunajzakonski par in osebe v registriranem partnerstvu brez otrok (Official Statistics of 

Finland, 2015).   

Prav tako je veliko tudi socioloških definicij družin, ki se od statističnih definicij 

razlikujejo predvsem v opredelitvi starševskega razmerja kot socialnega razmerja. 

Osnovni poudarek je tako v tem, da družino opredeljujmo kot vsaj dvogeneracijsko 

skupnost in družbeno institucijo, ki skrbi za otroke (Rener, 2006).  

Družinska skupina je prva socialna skupina, v katerem otrok živi in ki s svojimi 

značilnostmi vpliva na osebnost otroka (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Družina je temelj za 

proces socializacije. Je primarna enota v katero smo rojeni in nas bolj ali manj uspešno 

pripravlja za soočanje z različnimi odnosi in zahtevami v odraslem življenju (Rus 

Makovec, 2003) Starši so za otroka pomembni Drugi, ki si jih otrok ne more izbrati. 
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Določajo mu svet, ki ga mora otrok ponotranjiti (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Družina je 

najpomembnejša primarna celica, saj posameznik v njej, v svojem osebnostnem razvoju 

oblikuje zavest o sebi, svojo samopodobo in svojo identiteto (Zalokar Divjak in Rojnik, 

2010).  

2.2.1. Vrste družin 

V zadnjih letih je v Sloveniji in po svetu opaziti spremembe družinskega življenja, ki 

jasno kažejo na odmik od moderne nuklearne družine, sestavljene iz heteroseksualnih 

poročenih parov z otroki. Družinsko življenje postaja vedno bolj raznoliko, zato lahko 

govorimo o pluralizaciji družinskega življenja in družinskih oblik (Švab, 2006). 

Na podlagi definicije družine, ki so jo oblikovali pri OZN ob mednarodnem letu družine 

in temelji na inkluziji ter definira družino kot vsaj enega (odraslega) človeka ali skupino 

ljudi, ki skrbi za otroka ali otroke in je kot taka prepoznana v zakonodajah ali v običajih 

držav članic (Family: Forms and Functions, 1992, v Rener, 2006), OZN predlaga 

tipologijo družin, in sicer ločuje: 

Jedrne družine 

Jedrne družine so najbolj razširjena oblika družine v razvitem svetu.  

Mednje spadajo biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, enostarševske 

družine  in adoptivne družine. V enostarševskih družinah živijo otroci samo z enim od 

staršev, v adoptivni družini pa so otroci (oziroma vsaj nekateri od otrok) posvojeni 

(Rener idr., 2006).    

Vezi med člani družine so biološke ali socialne (Rener, 1995, v Lajovic, 2001).  

V tej tipologiji se odselitev odraslih otrok od staršev obravnava kot prehod iz biološke v 

socialno jedrno družino (Cseh- Szombazhy, 1992, Rener, 2006, v Rener idr., 2006).  

Razširjene družine 

Med razširjene družine spadajo tri in večgeneracijske družine, poligamne družine in 

plemenske razširjene družine (Cseh- Szombazhy, 1992, Rener, 2006, v Rener idr., 2006). 

Trigeneracijske družine so družine, kjer skupaj živijo starši, stari starši in otroci. Poleg 

njih pa lahko zraven živijo še kakšni drugi sorodniki (Flere, 2000, v Lajovic, 2001).   

Flere (2000, v Lajovic, 2001) definira razširjeno družino kot družino, ki vsebuje več 

generacij. Deli jih na: 

-    vertikalno razširjene (dodajanje članov tretje generacije) 

- horizontalno razširjene (dodajanje članov generacije, ki ji pripadata zakonska  

partnerja).  

Reorganizirane družine 

Dandanes narašča število dopolnjenih oziroma reorganiziranih družin (Rener, 1995). 

Mednje sodijo dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnostih (komunski 

način življenja) in reorganizirane družine istospolnih partnerjev (Cseh- Szombazhy, 
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1992, Rener, 2006, v Rener idr., 2006). Pri dopolnjeni družini gre za na novo 

vzpostavitev družinske skupnosti enega izmed staršev in otrok z novim partnerjem ali s 

partnerjem in njegovimi otroci oziroma skupnimi otroci. Vsi člani družine se morajo na 

novo organizirati in določiti pravila, vloge, cilje ipd. (Rener, 1995).  

2.2.2 Statistični podatki o vrstah družin 

V Sloveniji je bilo po zadnjem popisu, leta 2011, 21,12 % zakonskih parov brez otrok, 

41,84 % zakonskih parov z otroki, 21,1 % mater z otroki, 4,12 % očetov z otroki, 2,14 % 

zunajzakonskih partnerjev brez otrok in 8,66 % zunajzakonskih partnerjev z otroki 

(Statistični urad RS, 2011a). Švab (2001) pravi, da se povečuje tudi število 

reorganiziranih družin oziroma družin, v katerih otroci živijo z očimom ali mačeho, s 

polsestrami in/ali polbrati. Iz statističnih podatkov Statističnega urada RS je razvidno, 

da se v Sloveniji veča tudi število enostarševskih družin. Po podatkih iz leta 1991 je bilo 

takšnih družin 19 %, medtem ko podatki iz leta 2011 kažejo, da je takšnih družin 25,22 

%, kar je dobrih 6 % več.  

Od pojava gibanja za pravice gejev in lezbijk v 70-letih prejšnjega stoletja, narašča tudi 

število istospolnih družin z otroki. Podatkov v Statističnem uradu RS nisem zasledila, 

nekateri avtorji (Taylor, 1997, v Švab 2001) pa navajajo, da naj bi bila približno ena od 

treh lezbijk mati in eden od desetih gejev oče.  

Na Finskem je iz popisa leta 2014 razvidno, da število enostarševskih in zunajzakonskih 

partnerstev z otroki zadnjih 20 let narašča. 35,8 % predstavljajo zakonski pari brez 

otrok, 29,5 % zakonski pari z otroki, 10,1 % matere z otroki, 2,1 % očetje z otroki, 8,2 % 

zunajzakonski partnerji z otroki, 14,2 % zunajzakonski partnerji brez otrok, 0,1 % 

registrirane gejevske skupnosti in prav tako 0,1 % registrirane lezbične skupnosti 

(Statistic Finland, 2015). 

Opaziti je, da se podatki med državama precej razlikujejo, kar lahko povezujemo s 

pluralizacijo družinskih oblik in kulturno različnostjo. Zanimivo je, da na Finskem 

najvišji odstotek predstavljajo zakonski pari brez otrok (35,8 %), medtem ko v Sloveniji 

prevladujejo zakonski pari z otroki (41,84 %). 

2.2.3. Spremembe družine in vlog  

Že v 60. letih prejšnjega stoletja je začela motivacija za tradicionalno jedrno družino 

upadati. Če je normativna vloga ženske prej določala, da so zanjo pomembne ljubezen, 

zakon in materinstvo, so se z vstopom ženske v izobraževalni in delavski sistem začele 

spremembe (Ule, 2003). Od takrat so si ženske pridobile številne pravice na področju 

izobraževanja in zaposlovanja (Ule in Kuhar, 2003). 

Patriarhalni model družine z jasno hierarhijo: na čelu mož in oče, nato žena in mama ter 

nazadnje otroci, ki jasno zrcali razmerja moči v družbi, se je postopoma spremenil v 

demokratični model (Juul, 2005). Tako družina ni več omejena na avtoritarnega očeta v 

vlogi »glave družine«, temveč je demokratični proces, v katerem sodelujejo otroci in 

starši (Jensen in Jensen, 2011). 
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V avtoritarno vodeni družini je avtoritarna hierarhija način življenja. Je temeljni način 

zagotavljanja varnosti, kjer je moč organizirana vertikalno, pravila pa so jasna in 

ekstenzivna. V družini so jasno določene vloge. Prav tako je jasno določeno tudi 

razmerje moči. Nenehno je moški v dominantnem, nadrejenem položaju, medtem ko so 

otroci in ženska v podrejenem položaju (Čačinovič Vogrinčič, 1998).   

V preteklosti sta bila ekonomija in starševstvo neposredno povezana med seboj, medtem 

ko sta se v drugi polovici 20. stoletja začela ločevati. Dandanes v ospredju niso več 

ekonomske in materialne prednosti in koristi starševstva, temveč predvsem 

emocionalne potrebe staršev (Ule, 2003). Pojavi se demokratična družina, ki je družina 

dogovarjanja, soodločanja in soodgovornosti (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Družinsko 

delo se porazdeli med vse družinske člane. Vzgoja otrok tako ni več samo na bremenih 

ženske, temveč se ji vedno bolj posvečajo tudi moški (Ule, 2003). V demokratično vodeni 

družini vsesplošno sodelovanje v procesih odločanja zagotavlja, da pridejo vsi člani 

družine do besede, da se izrazijo vse potrebe in želje. Pri tem je potrebno poudariti, da je 

pravica člana do avtonomije v ravnotežju z njegovo sposobnostjo za dogovarjanje 

(Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

Opazimo lahko, da je materinstvo že od samega začetka družbeno prepoznavno zaradi 

reproduktivno-biološke specifikacije, medtem ko gre pri očetovstvu za fenomen novega, 

modernega očeta, ki se vedno bolj vključuje v družinsko življenje.  

Pleck ( v Lupton in Barclay, 1997, v Švab, 2001) ločuje med štirimi obdobji očetovstva: 

1. 18. in zgodnje 19. stoletje: klasična patriarhalna vloga: oče kot avtoritativen 

moralni in verski pedagog; 

2. druga polovica 19. in sredina 20. stoletja: oče kot distancirani preskrbovalec 

družine, oče je zaradi materialne preskrbe družine odsoten iz nje; 

3. od 1940 do 1965: oče kot vzor za ponotranjenje spolne vloge; 

4. od poznih 60-ih do danes: novi oče, ki neguje in skrbi za otroke in je hkrati 

zaposlen.  

V postmoderni se tako vedno bolj intenzivira pozornost do blaginje otrok. Aktivnosti in 

prakse izražajo vedno bolj intenzivno skrb za otroke, za katere skrbita oba starša, 

otrokovo blaginjo in izobraževanje (Švab, 2001).  

V začetku šestdesetih let 20. stoletja se je iz demokratične vzgoje razvilo prepričanje, da 

je upoštevanje otrokovih želja, ključ za sožitje z njim, saj menijo, da le tako ne bodo 

poškodovali otrokove identitete (Juul in Jensen, 2009). Pri sodobnih starših zato pogosto 

pride do težav, saj se nočejo sprijazniti z mislijo, da imajo moč nad svojimi otroki in je 

posledično ne želijo uporabljati. Otrokom s tem povzročajo škodo, saj nimajo izkušenj, 

zato nujno potrebujejo avtoriteto in vodstvo odraslih (Juul, 2009). Juul in Jensen (2009) 

pravita, da je zagotovo pametno in zdravo za otroke, da lahko vplivajo na svoje življenje 

in ga sooblikujejo. Zaradi otrokovega nepoznavanja njihovih nadrejenih potreb pa 

dvomita o tem, da je lahko za otroški razvoj koristno, da imajo nad tem oblast. 
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2.3. Starševstvo 
Starševstvo je proces vzgoje otroka s spodbujanjem in podporo otrokovega psihičnega, 

čustvenega, socialnega, intelektualnega, moralnega in duševnega razvoja od zgodnjega 

otroštva do odraslosti.  

Starševstvo vključuje genetsko opremljenost in vplive izkušenj, ki se kažejo v 

starševskih prepričanjih in vedenju. Znotraj družinskega okolja starši ustvarjajo mikro 

kontekst, ki vpliva na otrokov razvoj (Kalil in DeLeire, 2004). Glasgow, Dornbusch, 

Troyer, Steinberg in Ritter (1997) pravijo, da starševstvo lahko opredelimo kot vzgojo 

otroka, ki med drugim vključuje tudi nego, zaščito, ljubezen in usmerjanje.  

Interakcijo staršev z otrokom, njihovo vedenje ter odzivanje na otroka imenujemo 

vzgoja. (Jurič, 2009).  Glasgow idr. (1997) pravijo, da so starševski stili konstrukti 

starševskih odnosov, praks in neverbalnih izražanj, ki opredeljujejo naravo interakcije 

med staršem in otrokom v različnih situacijah. Jurič (2009)  vzgojni stil predstavlja kot 

splošen, stalen vpliv staršev na otroka, s katerimi ga vodijo do socializacije. Baumrind 

(1991) pa izraz starševski stil oziroma vzgojni stil opredeljuje kot konstrukt, ki ga 

uporabljamo za razlikovanje med različnimi poskusi staršev, da nadzirajo in socializirajo 

svojega otroka. Peček Čuk in Lesar (2009) vzgojni stil opredeljujeta kot odnos med 

vzgojiteljem in vzgajancem. Opredeljujeta ga kot sistem metod, sredstev in postopkov, 

katerih namen je vzgoja posameznika z določenimi lastnostmi.  

Starši začnejo običajno uporabljati različne socializacijske postopke v interakciji z 

otrokom v drugem letu starosti, ko je otrok sposoben slediti njihovim navodilom in 

zahtevam. Le to se nadaljuje v zgodnjem otroštvu. Starši pa se med sabo precej 

razlikujejo, glede zahtev in na kakšen način jih otroku postavljajo (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004, v Rutar Leban idr., 2009).  

Dandanes običajno govorimo o dveh dejavnikih oziroma komponentah s katerimi lahko 

opredelimo različne vrste starševstva (Jurič, 2009; Rey in Birmaher, 2009). To so: 

- skrb, čustvena toplina (ljubezen) in odzivnost nasproti hladnosti in neodzivnosti 

(Baumrind, 1967, v Rutar Leban idr., 2009; Maccoby in Martin, 1983, v Jurič, 2009; Rey 

in Birmaher, 2009) 

- zahtevnost, nadzor in kontrola nasproti svobodi in nezahtevnosti (Baumrind, 1967, v 

Rutar Leban idr., 2009; Maccoby in Martin, 1983, v Jurič, 2009; Rey in Birmaher, 2009). 

Vzgojne stile starševstva lahko na podlagi teh dveh dejavnikov razdelimo v tri glavne 

skupine. To so avtoritarni, avtoritativni ali demokratični in permisivni ali laissez-faire 

vzgojni stil (Baumrind, 1991, v Nwamaka, 2010).  Lamborn in drugi (1991, v Milevsky, 

Schlechter, Netter in Keehn, 2006) pa so te tri skupine razširili na štiri in razlikovali med 

dvema kategorijama permisivnega starševstva in sicer prizanesljivo oziroma popustljivo 

in brezbrižno starševstvo.  
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2.3.1. Represivni, avtokratski ali avtoritarni vzgojni stil 

Avtoritarno starševstvo je negativno starševstvo, ki vključuje zahteve, ampak je brez 

odziva (Baumrind, 1967, v Rutar Leban idr., 2009; Nwamaka, 2010).  

Značilen je za patriarhalni tip vzgoje in za vzgojne koncepte, ki temeljijo na ideji, da je 

osnovna naloga vzgoje na otroka prenesti moralna pravila, norme, vrednote in načine 

življenja, ki so uveljavljena v družbi. Otrok bo po njihovih načelih postal član obstoječe 

družbe takrat, ko bo sprejel njena pravila (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Starši s tem vzgojnim stilom običajno izvršujejo strog nadzor in ne nudijo topline in 

dvosmerne komunikacije (Fontana, 1995; Jurič, 2009). Do otrok so strogi in ostri. Za 

obvladovanje neželenega vedenja pogosto uporabljajo nasilje in kazen. Imajo zelo visoka 

pričakovanja in toga pravila (Nwamaka, 2010).  

Od otrok pričakujejo, da bodo upoštevali njihove prošnje in zahteve. Pravila običajno v 

naprej postavljajo sami in se o njih s svojimi otroki ne pogovarjajo. Svoji oblasti in 

nadzoru pripisujejo veliko vlogo, zato bodo naredili vse, da bodo v primeru 

nasprotovanja otrok to zatrli (Mussen, 1983). Od otrok zahtevajo ponižnost avtoriteti in 

poslušnost. Odnosi med njimi in otroki so običajno hladni in oddaljeni, njihovi pogovori 

pa so ponavadi manj iskreni (Jurič, 2009).  

Od otrok pričakujejo, da bodo odprti za njihovo vodenje. Običajno so otroci precej 

nesamozavestni in nesamostojni, saj so nenehno odvisni od starševske avtoritete in 

nasvetov. Starši se običajno redko vključujejo v otroške dejavnosti, kar povzroča, da so 

otroci pod pritiskom in tesnobo, ker nikoli ne dobijo ustrezne podpore in spodbude za 

njihovo vedenje (Jurič, 2009). Mussen (1983) dodaja, da je prav to lahko razlog za 

njihovo nizko samopodobo.  

Otroci avtoritarnih staršev težko navežejo stik z drugimi otroki, saj jim primanjkuje 

socialnih kompetenc (Mussen, 1983). Baumrind (1989, v Juul in Jensen, 2009) celo 

pravi, da se razvijejo negativne socialne kompetence. Otroci se običajno umaknejo, ne 

dajejo spodbude za navezovanje stikov, primanjkuje pa jim tudi spontanosti (Mussen, 

1983). Jurič (2009) dodaja, da so otroci avtoritarnih staršev pogosto brezbrižni, 

neprijazni in nepripravljeni na sodelovanje. Deklice so običajno odvisne in 

neambiciozne, medtem ko fantje kažejo pogoste znake agresije. Peček Čuk in Lesar 

(2009) pravita, da avtoritarna vzgoja spodbuja agresijo, ker otroci ob kaznovanju 

postanejo jezni na osebo, ki jih je kaznovala, kar povzroči izbruh agresije, ki pa je lahko 

prenesena na neustrezno osebo ali objekt.  Baurmrind (1978, v Juul in Jensen, 2009) 

pravi, da starši s tem vzgojnim stilom otrokom vzbujajo strah. 

2.3.2. Interakcijski, demokratični ali avtoritativni vzgojni stil 

Avtoritativno starševstvo je pozitivno starševstvo, ki vključuje odziv in zahteve  

(Baumrind, 1967, v Rutar Leban idr., 2009; Nwamaka, 2010).  

V pedagogiki se je tovrstni vzgojni stil začel uveljavljati predvsem v zadnjih desetletjih, 

kljub temu pa lahko zasledimo njegove temelje že v predhodnih idejah, med katerimi je 
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najbolj poznana filozofija Immanuela Kanta. Gre za stil, ki izhaja iz drugačnega 

razumevanja otrokove narave in zakonitosti otrokovega razvoja (Peček Čuk in Lesar, 

2009).  

Smatrano je kot pozitivno starševstvo, ker ima pozitiven vpliv na otrokovo vedenje 

(Nwamaka, 2010). Jurič (2009) pravi, da tovrstno starševstvo vsebuje vse pomembne 

komponente starševstva. To pomeni, da starši otroka sprejemajo, mu predstavljajo 

model, pričakujejo določene dosežke, ga nagradijo oziroma kaznujejo in so pri 

usmerjanju otroka direktni. Z otroki imajo čustven in topel odnos. Spodbujajo jih, da 

sami izrazijo svoja mnenja in občutke.  

Starši so prilagodljivi in odzivni na otrokove potrebe, vendar še vedno delujejo v okviru 

razumnih standardov vedenja (Nwamaka, 2010). Starše zaznamuje nekaznovalna 

disciplina in doslednost (Milevsky idr., 2006). Nadzorujejo, vendar ne omejujejo 

(Aunola, Stattin in Nurmi, 2000). 

Avtoritativni starši imajo več moči kot otroci, saj imajo več znanja in spretnosti, 

nadzorujejo več sredstev in imajo v končni fazi fizično moč, da fizično preprečijo 

otrokom, da bi začeli ali nadaljevali s prepovedanim dejanjem. Od otrok se zahteva, da so 

dovzetni za starševske zahteve. Starši tako sprejmejo vzajemno odgovornost, da so tudi 

oni odzivni, kolikor se le da, da razumejo zahteve in stališča svojih otrok (Maccoby in 

Martin, 1983). 

Tovrstno starševstvo zahteva veliko mero vključenosti, kot so: zainteresiranost in 

aktivno sodelovanje v otrokovem življenju; velika stopnjo odprte komunikacije; 

zaupanje v otroka; sprejetje in vedenjski ter čustven nadzor, vključno z zavedanjem 

(Aunola, Stattin in Nurmi, 2000).  

Maccoby in Martin (1983) pravita, da so otroci, ki jih vzgajajo avtoritativni starši, 

neodvisni v kognitivni in socialni sferi, družbeno odgovorni, sposobni nadzorovati in 

obvladovati agresijo, samozavestni in se zelo spoštujejo. Jurič (2009) dodaja, da so ti 

otroci prijazni do vrstnikov, radi sodelujejo s starši, imajo visok nivo motivacije in 

običajno dosegajo boljše akademske dosežke. Manj je deviantnosti in več konstruktivne 

orientiranosti k vrstnikom.  

2.3.3. Permisivni vzgojni stil, slog neučinkovitega nadzora ali laissez-faire  

Laissez- faire je vzgoja v slogu »pustite, da stvari tečejo svojo pot« (Meves, 2008, str. 24). 

Ta vrsta starševstva je med vsemi za otroka najmanj vsiljiva saj temelji na prepričanju, 

da je otrok sam spodoben spreminjati svoje vedenje. Zato je najbolje, da ne omejujemo 

njegovega vedenja, da ga ne silimo v nekaj, in da ne postavljamo pravil, saj vse to ogroža 

njegov vsestranski razvoj, ustvarjalni potencial in individualnost (Peček Čuk in Lesar, 

2009).  

Opredeljeno je kot negativno starševstvo, ki je sestavljeno iz odzivnosti, primanjkujejo 

pa mu zahteve (Baumrind, 1967, v Rutar Leban idr., 2009; Nwamaka, 2010). 
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Permisivna vzgoja je potencialno škodljiva za otroke, saj otroci nimajo občutka osebnih 

dosežkov (Milevsky idr., 2006). Starši svoje otroke zelo redko nadzorujejo in prav tako 

redko uporabljajo kazen kot obliko nadzora. Otroci lahko s tem dobijo napačen občutek, 

da lahko vse stvari dosežejo brez truda (de Knop, 1992 v Jurič, 2009).  

Navidezno svobodni odnosi pa otroku onemogočajo osvoboditev od avtoritete. Otrok 

avtoriteto nujno potrebuje, saj le na ta način lahko dobi občutek varnosti in pripadnosti 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). Dejstvo je, da se »zaradi pomanjkanja varnosti v otroštvu 

zmanjšuje človekova duševna trdnost« (Meves, 2008, str. 20). 

Maccoby in Martin (1983) sta razdelila permisivno starševstvo v dve obliki. 

Tovrstna razširjena tipologija opredeljuje razlike glede na zahteve družin, ki se 

razlikujejo glede na raven odzivnosti. Starši, ki so karakterizirani kot nizko zahtevni in 

visoko odzivni, spadajo v prizanesljiv oziroma popustljiv starševski slog. Starši, ki pa 

niso niti zahtevni niti odzivni, spadajo v brezbrižen, neudeležen ali zanemarjajoči 

starševski stil (Glasgow idr., 1997). 

Popustljiv vzgojni stil 

Starši s prizanesljivim oziroma popustljivim tipom starševstva imajo strpen in 

sprejemajoč odnos do otrokovih impulzov, vključno s spolnimi in agresivnimi impulzi. 

Za kaznovanje redko uporabljajo kazen. Izogibajo se uveljavljanju avtoritete, 

uveljavljanju nadzora in omejitvam. Otrokom običajno dovolijo, da sami uravnavajo 

svoje vedenje, in da sami sprejemajo odločitve, kolikor pogosto je to le mogoče. Prav 

tako imajo starši le nekaj pravil, ki urejajo otrokov časovni razpored (Maccoby in Martin, 

1983). Jurič (2009) dodaja, da starši nimajo veliko zahtev do otrok, polni so 

razumevanja, na otroke so močno navezani in jih razvajajo. Starši imajo visoko izraženo 

toplino ter sprejemanje svojih otrok.  

Zdi se, da ima ta starševski stil več negativnih kot pozitivnih učinkov. Otroci so običajno 

impulzivni, agresivni, primanjkuje jim neodvisnosti in sposobnosti za sprejemanje 

odgovornosti (Maccoby in Martin, 1983). Otroci so sicer pozitivno usmerjeni in vitalni, 

primanjkuje pa jim odgovornost do soljudi in samozaupanja (Jurič, 2009). Običajno so 

pasivni in »brezbarvni« v interakcijah z vrstniki. Pogosto jim primanjkuje družbene 

odgovornosti in neodvisnosti (Maccoby in Martin, 1983). 

Zanemarjajoči vzgojni stil  

Vključevanje staršev v vzgojo svojih otrok je pozitivno povezano s številom vidikov 

optimalnega razvoja otrok (Maccoby in Martin, 1983).  

Za neudeležene oziroma zanemarjajoče starše je značilno, da so za vzgojo otrok 

motivirani le toliko, da kar najbolj zmanjšajo interakcije s svojimi otroki in vzpostavijo 

odnos na daljavo (Maccoby in Martin, 1983).  Starši so običajno prezaposleni in se za 

otroka in njegove dejavnosti premalo zanimajo. Lahko rečemo, da gre za starše, ki bi se 

radi izognili starševski dolžnosti. Izogibajo pa se prav tako dvosmerni komunikaciji, kar 

povzroči manjšo zaznavo čustev in stališč svojih otrok (Lamborn idr., 1991, v Jurič, 
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2009). Na otrokove neposredne zahteve se običajno odzivajo s prekinitvijo le teh 

(Maccoby in Martin, 1983).  

Starši nad otroki pogosto izvajajo fizično in verbalno nasilje, so do njih sovražno 

nastrojeni, jih zanemarjajo in so za njih čustveno nedosegljivi (Maccoby in Martin, 

1983). 

Otroci navadno kažejo motnje v odnosu z mamo in prav tako z drugimi ljudmi. Kažejo pa 

tudi jasne znake primanjkljajev v vseh vrstah psihičnega delovanja v starosti do dveh let 

(Maccoby in Martin, 1983). Večkrat jim zmanjkuje koncentracije, težko obvladajo svoja 

čustva in impulze. Primanjkuje jim zanimanja za šolo, zatekajo pa se tudi k uživanju 

prepovedanih drog (Fontana, 1995, v Jurič, 2009). 

2.4. Zastopanost vzgojnih stilov  

2.4.1. Zastopanost vzgojnih stilov glede na spol starša 

Vsakodnevno druženje z otroki je za večino staršev priložnost za izražanje ljubezni, 

skrbi in odgovornosti. Starši imajo moč, da odločajo v prid ali v škodo otroku, moč nad 

njegovim življenjem (Juul, 2008a). 

Po mnenju strokovnjakov enakovrednost med žensko in moškim ter med odraslimi in 

otroki ponuja najboljše možnosti za dober razvoj ter ustvarjanje bližine in skupnosti. 

Enakovrednost v skupnosti namreč pomeni tudi spoštovanje različnosti (Juul, 2008a).  

Za zdrav razvoj otroka je izredno pomembna skladnost vzgojnih postopkov in konceptov 

očetov in mater. Pogosto do razlik v vzgoji prihaja predvsem v reorganiziranih družinah, 

saj je običajno zavezništvo med starši šibko, kar povzroča, da se pojavi vez med otrokom 

in staršem, ki želi drugemu staršu odvzeti moč. Do razhajanj pa prihaja tudi pri 

razširjenih družinah, saj se včasih zgodi, da se vzgojni stil staršev ne ujema z vzgojo 

starih staršev (Jurič, 2007).  

Kljub vedno večji ozaveščenost o enakovrednosti in enakih možnostih obeh spolov, 

nekateri avtorji, med katerimi je tudi Gergolj (2009, v Meeker, 2009, str. 10), ugotavljajo, 

»da so očetje drugačni od mater. Tudi takrat, ko si starši med seboj pomagajo in vršijo 

enako dejavnost, jo vsak opravlja na sebi lasten način«.  

V raziskavi Povezanost partnerske navezanosti staršev z njihovimi vzgojnimi stili, 

avtorice Sabine Jurič, ki so jo izvedli leta 2007 v gorenjski in ljubljanski regiji, in v kateri 

so raziskovali razlike med tremi vzgojnimi stili, in sicer avtoritarnim, avtoritativnim in 

permisivnim vzgojnim stilom, rezultati kažejo, da je, tako pri očetih kot tudi pri materah, 

najbolj zastopana avtoritativna vzgoja, sledi ji avtoritarna, najmanj pa je prisotna 

permisivna vzgoja.  
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Zanimivo je, da tako permisivna kot tudi avtoritarna vzgoja pri obeh starših normalno 

distribuirata, medtem ko pri avtoritativni vzgoji tako pri očetu kot tudi pri materi 

prevladuje višja izraženost (Jurič, 2007). 

Permisivna in avtoritativna vzgoja sta bolj izraženi pri materah kot pri očetih, medtem 

ko je avtoritarna vzgoja bolj izražena pri očetih (Jurič, 2007). 

Rezultati raziskav slovenskih staršev predšolskih otrok, ki jih opisujejo Cugumas (2003), 

Veber (2003) in Zupančič in drugi (2004, v Rutar Leban idr., 2009) kažejo, da pri vzgoji 

otrok prevladuje avtoritativni pristop, manj pa sta prisotna slog neučinkovitega nadzora 

ter slog uveljavljanja moči. Razloge Zupančič in drugi (2004, v Rutar Leban idr., 2009) 

iščejo predvsem v zaznavanju materinske in očetovske starševske vloge in v razlikah v 

prepričanjih mam in očetov o učinkovitem starševstvu.  

V raziskavi v severovzhodnem delu Združenih držav Amerike, avtorjev Avidan Milevsky, 

Melisse Schlechter, Sarah Netter in Danielle Keehn (2007), rezultati kažejo, da je pri 

materah najbolj zastopan avtoritativni starševski stil s 36,8 %, sledi brezbrižno 

starševstvo z 29,4 %, avtoritarno starševstvo z 22,3 %, najmanj pa matere uporabljajo 

permisivno starševstvo, in sicer 11,5 %. Očetje največ uporabljajo brezbrižno 

starševstvo, in sicer kar v 41,5 %, sledi avtoritativni stil s 27,3 %, permisivni z 18,1 %, na 

zadnjem mestu pa je avtoritarni stil s 13,1 %.  

Starševski stil MAMA (%) OČE (%) 

Avtoritativni 36,8 27,3 

Avtoritarni 22,3 13,1 

Permisivni 11,5 18,1 

Brezbrižni 29,4 41,5 

Tabela 1: Primerjava starševskega stila mame in očeta študentov 9. in 11. razredov javne 
srednje šole v metropolitanskem območju na severovzhodu Združenih držav Amerike 
(Milevsky, Schlechter, Netter in Keehn, 2007). 

Maccoby in Martin (1983, v Glasgow idr., 1997) sta v svoji raziskavi v Kaliforniji in 

Wisconsinu ugotovila, da sta najpogostejša tipa vzgoje brezbrižno starševstvo (35,4 %) 

in avtoritativno starševstvo (34,7 %). Na tretjem mestu je avtoritarno starševstvo (19,2 

%), najmanj pa je zastopano popustljivo starševstvo (10,7 %).  

Pomembno je poudariti, da se odnos med starši in otroki v mladostništvu spremeni, zato 

je pomembno, da smo pri raziskavah pozorni na starost anketirancev. Prihaja predvsem 

do večje obojestranskosti v vplivanju, medsebojni komunikaciji in možnosti vplivanj in 

pogajanj v konfliktih situacijah, kar sigurno vpliva na nekatere komponente vzgojnega 

stila staršev. Še vedno pa je v tem obdobju mladostnikov odnos s starši v veliki meri 

odvisen od kakovosti odnosa s starši pred vstopom v obdobje mladostništva (Allison in 

Sabatelli, 1988, Grotevant in Cooper, 1986, v Rutar Leban idr., 2009). 
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2.4.2 Vzgoja glede na spol otroka 

Precej pereča in pomembna tema razprav je zadnje čase enakost oziroma različnost med 

spoloma. Živimo v družbi, kjer bi moral imeti vsak človek, ne glede na spol (ali kakšno 

drugo kategorijo), enake pravice in možnosti. Pa je temu res tako? Se tega dovolj 

zavedamo in že otroke vzgajamo na način enakovrednosti in enakopravnosti, ali to 

postane pomembna tema šele ko odrastemo? 

Eden izmed pogledov pravi: »Razlik med dečki in dekleti ni, zato jih moramo 

obravnavati enako in imeti od vseh enaka pričakovanja« (Featherstone in Bayley, 2012, 

str. 7). Ta pogled zagovarja enakost med spoloma in pravi, da je potrebno vse otroke 

obravnavati enakovredno. Otroci bodo tako zrasli v ljudi z enakimi lastnostmi in enakim 

obnašanjem. Postali bodo skrbni, energični, močni in zgovorni ljudje (po Featherstone in 

Bayley, 2012). 

Featherstone in Bayley (2012) pa menita drugače. Strinjata se, da je potrebno vse 

obravnavati enakovredno, vendar dodajata, da enakovrednost ne pomeni, da smo vsi 

enaki. Enakovrednost razlagata kot načelo, da vsakemu damo vse, glede na njegove 

potrebe. Poudarjata, da je čas, da spoznamo, da je vsak otrok individualno bitje s svojimi 

potrebami, ki jih je potrebno upoštevati. Enakost potemtakem zagotovimo tako, da 

omogočimo otroku prilagojeno vzgojo, ki bo izkoristila njegove potenciale in mu 

omogočila zdrav razvoj.  

Ugotavljata (prav tam), da se velika večina staršev in strokovnjakov strinja, da 

vsesplošne enakosti ne moremo več zagovarjati. Ljudje, ki skrbijo za deklice in fante, 

vedo, da so fantje in dekleta zelo različni. Fantje in dekleta se obnašajo drugače, 

zanimajo jih različne stvari in se drugače motivirajo za učenje.  

Biološki in družbeni spol 

Drugo stališče pravi, da sta biološki in družbeni spol eno in isto. Potemtakem naj bi bili 

vsi dečki enaki in prav tako naj bi bile enake vse deklice. Featherstone in Bayley (2012) 

ugotavljata, da v resnici obstajajo razlike med moškimi in ženskimi možgani, ki so večje 

od razlik med biološkima spoloma.  

S tem stališčem pa se precej manj strinjajo feministične teorije. Če za patriarhalne 

diskurze velja, da opravičujejo razlike med spoloma v družbenih odnosih z biološkimi 

razlikami, ki naj bi osebe različnih spolov postavljale v različne vloge v razvoju družbe, 

potem to ne moremo trditi za feministične diskurze (Jeretič, 2000).  

 

Za patriarhalni diskurz je značilno, da se naturalizacija razlik ne ustavi pri anatomskih in 

fizičnih razlikah, temveč želi biološke razlike dokazati tudi kot razlike na miselnem in 

čustvenem področju. Feminizem pa je to prepričanje ovrgel in pokazal na kulturno 

konstrukcijo razlik med spoloma. Biološke razlike naj bi bile le izhodišče, na katerem 

družba v procesih socializacije oblikuje identitete moškega in ženske, ki se vzdržujejo s 

patriarhalnimi diskurzi. Razlike med spoloma so kulturne narave in nimajo naravne 

utemeljenosti. Feminizem pa se bori za enakopravnost in razkrivanje družbenih 
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struktur, ki oblikujejo identitete obeh spolov na vseh področjih (Haraway, 1999, v Jeretič, 

2000).  

Dejavniki posameznikovega razvoja (dednost, narava, kultura) 

Na vsakega otroka vplivajo narava, vzgoja in naključja, ki niso enakovredni in niso enako 

močni pri vseh ljudeh. Največ vpliva Pinker (v Featherstone in Bayley, 2010) pripisuje 

genom, malo manj okolju, najmanj, samo okoli 10 %, pa vzgoji in družini. Narava, vzgoja 

in življenjska naključja tako izoblikujejo posameznike, ki se ne le razlikujejo po spolu, 

temveč tudi med spoloma.  

Različnost v enakosti 

Vsak otrok je individuum, vendar med spolom otrok ni nobenih razlik v večvrednosti. 

Nekatere teorije zagovarjajo, da obstajajo razlike, kjer so dečki boljši od deklet in 

obratno, vendar to nikakor ne pomeni, da je neka prirojena sposobnost razumljena 

večvredno v moralnem ali družbenem smislu (Gurian, Henley in Trueman, 2001). Moir 

in Jessel (v Gurian, Henley in Trueman, 2001) pravita, da so ženske in moški enaki v 

članstvu iste vrste in človeštva. Trditi, da so enaki v usposobljenosti, spretnostih in 

vedenju, pravita, da je biološka in znanstvena laž  

»Načeloma imajo fantje in dekleta različne interese in drugačne naravne talente. Celo 

razmišljajo lahko drugače. Marsikatere razlike lahko pripišemo okoljskim vplivom, 

nekateri pa so posledica bioloških razlik in drugačne strukture možganov« (Healy, 1987 

v Featherstone in Bayley, 2010, str. 19).  

Pri vzgoji otrok je ključnega pomena, da se otroci počutijo samozavestno, cenjeno in 

varno. Če želimo, da otroci odrastejo v odgovorne in svobodomiselne ljudi, je zato 

pomembno, da prepoznamo unikatno naravo vseh dečkov in deklic. Tukaj je izredno 

velikega pomena, da razumemo, da se otroški možgani razvijajo podobno, vendar 

moramo biti kljub temu pozorni na razlike med fanti in dekleti (Featherstone in Bayley, 

2010).  

Precej vidikov našega modernega sveta je drugačnih od tistih v preteklosti, kljub temu 

pa se nekatere stvari nikoli ne spremenijo. Grant (2013) pravi, da je ena takšnih stvari 

gotovo ta, da vzamemo v obzir dejstvo, da fantje in dekleta potrebujejo drugačno 

starševsko vzgojo. Pri tem navaja, da ima v mislih predvsem edinstven hormonski nagon 

in izzive, s katerimi se soočajo fantje in dekleta.  

Pomembno se mi zdi, da poskušamo zmanjšati razlike med družbenim in biološkim 

spolom in poskušamo dekleta in fante vzgajati na enak način. Vzgoja otrok in 

socializacija ključno vplivata na nadaljnji razvoj in mišljenje otroka, zato je še toliko bolj 

pomembno, da otrokom že v otroštvu ponudimo enake možnosti in jim zagotovimo 

enakost. Precej avtorjev navaja, da že biološke razlike determinirajo različno vzgojo. V 

raziskavi bi prav zato rada izvedela, če se tip vzgoje razlikuje glede na spol otroka.  

V raziskavi avtorjev Weiss in Schwarz, ki sta jo naredila leta 1996 na Univerzi v 

Connecticutu v Združenih državah Amerike, je sodelovalo 178 študentov. Prišli so do 
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podatkov, da starši dekleta vzgajajo predvsem z avtoritativnim stilom starševstva, 

medtem ko fante najpogosteje vzgajajo z avtoritarno-direktivnim vzgojnim stilom.  

STARŠEVSKI STIL MOŠKI (f) ŽENSKA (f) SKUPAJ (f) 

Avtoritativni stil 14 18 32 
Demokratični stil 15 17 32 
Nedirektivni stil 16 17 33 
Neavtoritarni-direktni stil 10 15 25 
Avtoritarni-direktni stil 18 12 30 
Zanemarjajoči stil 12 14 26 
SKUPAJ 85 93 178 
Tabela 2: Število mladostnikov glede na starševski stil in spol (Weiss in Schwarz, 1996). 

Starševski stili so v primeru omenjene raziskave definirani nekoliko drugače, kot so jih 

definirali drugi avtorji, ki sem jih predhodno predstavila. Kljub temu, pa je iz tabele 

razvidno, da je v veliki meri, predvsem pri dekletih, zastopan avtoritativni oziroma 

demokratični stil. 

Raziskava avtorjev Zupančič in drugi (2004, v Rutar Leban idr., 2009) pa ni, glede na 

spol otroka do treh let, pokazala nobenih statistično značilnih razlik. Starši dojenčkov in 

malčkov so se podobno odzivali na deklice in dečke, jim postavljali podobne zahteve 

glede discipline, omogočali so jim enake možnosti za učenje in jim nudili podobne 

dobrine. Rezultati tako prikazujejo, da stereotipi o razlikah v vzgoji otrok glede na spol v 

Sloveniji izginjajo. Pri tem je pomembno poudariti, da so to rezultati zaznave staršev 

otrok, kar nujno ne pomeni, da se to odraža tudi v njihovem odnosu z otroki. 

2.4.3. Družinska politika v Sloveniji in na Finskem 

Odrasli in otroci se različno vedemo drug do drugega. Juul (2008b) navaja, da so med 

evropskimi in ameriškimi družinami velike razlike. Prav tako pa so velike razlike tudi 

med družinami znotraj celine. Družine na severu Evrope se razlikujejo od družin na jugu 

ali na območju nekdanjega vzhodnega bloka. Jasno je, da deželna kultura, politična 

zgodovina in verska prepričanja igrajo pomembno vlogo v narodovem samozavedanju, 

kar se posledično odraža tudi v vzgoji otrok.  

Kvaliteta starševstva je odvisna od več dejavnikov. Eden izmed njih je zagotovo stres, ki 

ga povzročajo vsakodnevne težave, ekonomske stiske, nezaposljivost, stres na delovnem 

mestu (Leinonen, Punamäki in Solantaus, 2003). S tovrstnimi težavami se dandanes 

srečuje veliko ljudi. Ena izmed nalog države je, da s svojimi zakoni poskrbi, da bodo njeni 

državljani lažje reševali tovrstne stiske.  

Tako Slovenija, kot tudi Finska sta članici Organizacije združenih narodov, kar pomeni, 

da sta obe zavezani k določenim istim zakonom. »Vse države, članice Organizacije 

združenih narodov, priznavajo pomen in vlogo družine v družbi in tudi potrebo po 

njenem varstvu s strani družbe oziroma države. Ta temeljna načela in potrebe so 

potrjena s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (16. člen), z Mednarodnim paktom 

o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (10. člen) ter Mednarodnim paktom o 
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državljanskih in političnih pravicah (23. člen). Najnovejši mednarodni dokument s tega 

področja pa je Konvencija o otrokovih pravicah, ki med drugim določa, da morajo 

države, podpisnice, vsakemu otroku priznati pravico do življenjske ravni, ki ustreza 

njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju, 

pri čimer eden ali oba starša nosita glavno odgovornost, da v skladu s svojimi 

sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi zagotovita življenjske pogoje, potrebne za 

otrokov razvoj. Države podpisnice pa morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe, s katerimi 

bodo staršem ali drugim, ki so odgovorni za otroka, pomagale uveljaviti to pravico, in če 

je potrebno, zagotovile materialno pomoč ter druge programe pomoči, zlasti razvoj 

ustanov, zavodov in služb za varstvo otrok (18. člen, 27. člen)« (Resolucija o temeljih 

oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, 1993).  

Ukrepi za doseganje zahtev pa se od države do države razlikujejo. V nadaljevanju bom 

predstavila delovanje družinske politike Slovenije in Finske ter navedla njihove glavne 

cilje.  

Slovenija 

V Sloveniji imamo v okviru družinske politike zakone oziroma ukrepe, ki jih država 

izvaja za večjo kakovost življenja družin in posameznih družinskih članov. Pod 

družinsko politiko razumemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, 

zdravstvenih in drugih ukrepov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, 2015). 

»Družinska politika v Republiki Sloveniji temelji na vključevanju celotne populacije 

oziroma usmerjenost k vsem družinam; na upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in 

različnih potreb, ki iz tega izhajajo; na spoštovanju avtonomnosti družine in 

individualnosti njenih posameznih članov; na zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi 

ter dajanju prednostnega mesta kakovosti življenja otrok; na zagotavljanju enakih 

možnosti obeh spolov; na vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogočanju, 

da družine izbirajo med različnimi možnostmi; na delnem prispevku družbe k stroškom 

za vzdrževanje otrok; na dodatnem varstvu družin v specifičnih situacijah in stanjih; na 

celostnem, integralnem pristopu« (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, 2015). 

»Cilji družinske politike so preseganje dosedanje naravnanosti na družino s predšolskim 

otrokom in v skladu s cilji in materialnimi možnostmi, postopna razširitev programov, 

usmerjenih tudi na ostale družinske cikluse, izenačitev (v statusu in pravicah) vseh 

družinskih oblik, ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše usklajevanje družinskih in 

poklicnih obveznosti staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev, omiliti 

prenašanje stroškov za vzdrževanje otrok na družino z razširitvijo mehanizmov za delno 

kompenzacijo teh stroškov s strani družbe, zagotovitev neposredne zaščite otroka v 

primerih, ko je njegov razvoj ogrožen zaradi neugodnih družinskih pogojev ter 

omogočanje otroku dostop do posameznih družbenih dobrin, v primeru, da obstajajo v 
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družini ovire za njihovo doseganje in mnogi drugi« (Resolucija o temeljih oblikovanja 

družinske politike v Republiki Sloveniji, 1993). 

Finska 

Na Finskem je za oblikovanje družinske politike in ohranjanje ter razvijanje dobrega 

počutja otrok, mladostnikov in družin odgovorno Ministrstvo za socialne zadeve in 

zdravstvo (Ministry of social affairs and health, 2013).  

Cilji Finske družinske politike so oblikovati varno okolje za otrokov razvoj in starše 

opremiti z materialnimi in psihološkimi sredstvi za vzgojo otrok. V zadnjih letih je 

poudarek predvsem na usklajevanju plačanega dela in družinskega življenja, krepitvi 

očetovstva in zagotavljanju primerne ravni prihodkov za družine (Ministry of social 

affairs and health, 2013). 

Na Finskem je podpora družinam sestavljena iz treh elementov, in sicer finančne 

podpore, storitev in družinskega dopusta. Družinski prejemki so namenjeni izravnavi 

stroškov ki izhajajo iz otrok in na ta način poudarjajo družbeno odgovornost za otroke 

ter postavljajo predpogoj za zagotavljanje njihove blaginje. Najpomembnejše oblike 

podpore za družine so otroški dodatki in storitve dnevnega varstva (Ministry of social 

affairs and health, 2013). 

Ministrstvo za socialne zadeve in zdravstvo je še posebej odgovorno za razvoj socialnega 

skrbstva in zdravstvenih storitev ter za zagotavljanje ustrezne ravni prihodkov za 

družine. Poleg tega je eden izmed najpomembnejših elementov ministrstva usklajevanje 

zaposlitve in družinskega življenja. Cilj je izboljšati možnosti staršev, da preživijo več 

časa s svojimi otroki, olajšati delo staršem in spodbuditi očete, da izkoristijo družinski 

dopust. Storitve, ki so namenjene družinam in podpori staršem ali drugim skrbnikov, si 

prizadevajo za zagotovitev dobrega počutja in dobro vzgojo otrok (Ministry of social 

affairs and health, 2013). 

Podobnosti in razlike v družinski politiki Slovenije in Finske 

Družinske politike v Evropi imajo različno vsebino, kljub temu pa je njihov cilj vedno 

enak: podpora družinam. Celovitejše politike lahko določeno članico ali regijo naredijo 

privlačno za družine ali pa jih od le teh odvrnejo.  

Celovita družinska politika zajema davčne ukrepe in nadomestila za družine, ukrepe v 

prid poklicne enakopravnosti med spoloma, storitev za varstvo in nego otrok ter ljudi, ki 

so odvisni od pomoči, družinskih pravic v okviru sistemov starostnih pokojnin ter 

možnost usklajevanja družinskega in poklicnega življenja: starševski dopust, skrajšan 

delovni čas po izbiri. Takšne politike obstajajo v vsej Evropski uniji, čeprav je v različnih 

državah različen poudarek na tem ali onem vidiku ali pa so zasnovane tako, da so bolj 

socialne kot družinske politike. Ta raznolikost ni presenetljiva, kajti tradicije, potrebe, 

družbeni pristopi in celo življenjske filozofije se od države do države razlikujejo, tako kot 

se razlikujejo tudi pričakovanja družin (Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2011).  
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V nadaljevanju bom predstavila podobnosti in razlike med državama, ki lahko 

pomembno vplivajo na odločitve staršev. Zavedati se je treba, da smo v času, ko se 

partnerja lahko zavestno odločita, ali bosta imela otroke ali ne. Država je tako lahko, s 

svojimi zakoni in pomočjo, spodbujajoč ali zavračajoč dejavnik.  

Slovenija in Finska sta članici Organizacije združenih narodov, kar pomeni, da sta obe 

zavezani k določenim istim zakonom. Kljub temu pa v družinski politiki prihaja do 

manjših razlik med državama. 

V Sloveniji in na Finskem so starši upravičeni do otroškega dodatka. 22. člen Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 2010)  določa, da ima pravico do 

otroškega dodatka eden izmed staršev oziroma druga oseba, za otroka s prijavljenim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi 

druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Na Finskem so do otroškega 

dodatka upravičeni otroci do dopolnjenega 17. leta starosti, ki bivajo na Finskem. 

Prejemek je odvisen od števila otrok v družini (Kela, 2015).  

Prav tako obstajajo manjše razlike v materinskem, očetovskem ter starševskem dopustu. 

Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, varstvu in negi otroka takoj po 

porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do 

materinskega dopusta v Sloveniji ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi druge 

osebe. Materinski dopust traja 105 dni, mati pa lahko z njim začne 28 dni pred 

predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog (RS Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 2015). Tudi na Finskem materinski dopust traja 105 

dni. Matere lahko, če želijo, začnejo z njim 50 dni pred predvidenim datumom poroda in 

ne kasneje od 30 dni do predvidenega datuma poroda. V tem času si lahko mati sama 

izbere, kdaj bo pričela z dopustom (Kela, 2015).  

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi skupaj z mamo, sodelovali pri negi in 

varstvu otroka. V Sloveniji ima oče pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 

koledarskih dni, pri čemer mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega 

meseca otrokove starosti, drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti 

otroka (RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015). Na 

Finskem ima oče pravico do očetovskega dopusta v trajanju 54 delovnih dni. 18 dni 

dopusta lahko izkoristi, medtem ko je doma tudi mati. V času očetovskega dopusta je 

očetom izplačan očetovski dodatek za vse dni, razen za nedelje in praznike. V primeru, 

da jim delodajalec v tem času nakazuje plačo, bo prejemek prejel delodajalec (Kela, 

2014). V Sloveniji očetje v prvih petnajstih dneh dopusta dobijo očetovsko nadomestilo, 

za druge dni očetovskega dopusta, ki jih lahko izrabijo do tretjega leta starosti otroka, pa 

jim država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače (RS 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015). Pomembno je 

poudariti, da so Skandinavske države posebno pozornost namenile enakosti med očeti in 

materami, tako v poklicnem življenju kot glede družinskih obveznosti, in so že v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začele izvajati socialne politike in politike 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201062#%21/Uradni-list-RS-st-62-2010-z-dne-30-7-2010
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poklicnega usposabljanja, ki omogočajo boljše usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja, kakor tudi lažjo vrnitev na delo po starševskem dopustu (Evropski 

ekonomsko-socialni odbor, 2011). Tako je Finska uzakonila pravico do očetovskega 

dopusta že leta 1987, v primeru, da se je mati otroka s tem strinjala.  Slovenija pa je 

očetovski dopust uzakonila šele leta 2002 z Zakonom o starševskem varstvu in 

družinskimi prejemki, ki je v veljavo stopil 1. 1. 2003.  

»Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno po poteku 

materinskega dopusta. Pravico do dopusta ima eden od staršev otroka, oba starša, pod 

določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka. Vsak od 

staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na 

očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče pa lahko 

prenese na mater 130 dni starševskega dopusta« (RS Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 2015). Na Finskem lahko starši dobijo 158 dni 

starševskega dopusta, katerega lahko izkoristijo matere in očetje. Starši si lahko 

starševski dopust razdelijo, kljub precejšnji spodbudi očetov za starševski dopust, pa se 

očetje tega še vseeno ne poslužujejo pogosto (Kela, 2014). 

Opazimo lahko nekatere podobnosti in razlike med državama. Pomembno pa je 

poudariti, da se načela in ukrepi družinske politike uresničujejo na več področjih, in 

sicer na področju družbenih služb in drugih dejavnosti, na področju politike 

zaposlovanja ter  na  področju  stanovanjske  politike. Zaradi preobsežnosti področja 

sem se usmerila predvsem v ožji del družinske politike, ki izhaja iz starševskega varstva 

in družinskih prejemkov, kljub temu pa pri podajanju zaključkov ne smemo pozabiti na 

pomembnost ostalih področij.   
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev problema in cilji raziskave 

Temelji socializacije in vzgoje segajo v samo jedro družine. Ne glede na opredelitev, da 

se pri socializaciji poudarja predvsem razmerje med socialnim poljem in razvojem 

posameznika, pri čemer socialno polje predstavlja realna pravila in vrednote; ter vzgoja 

kot namerna in zavestna dejavnost z otrokom v duhu deklariranih vrednot, nas nadaljnje 

raziskovanje najpogosteje pripelje do družine (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Če je pred nekaj desetletji veljalo, da je družina trdno, čvrsto uveljavljena struktura 

moči, se je v sedemdesetih letih 20. stoletja družina začela zelo hitro spreminjati. 

Zakonsko in družinsko življenje sta se tako rekoč skozi noč spremenila iz prvotne 

družbene nujnosti v čustveno in eksistencialno odločitev (Juul in Jensen, 2009). 

Statistični podatki kažejo, da so se spremenile tudi vrste družin. Iz prevladujočih 

tradicionalnih družin, ki so zajemale mamo, očeta in otroke, so se vedno bolj začele 

pojavljati tudi enostarševske, razširjene in druge družine (Statistični urad RS, 2011a).  

Poleg družine pa so se posledično začele spreminjati tudi osnove, cilji in sredstva vzgoje 

(Juul in Jensen, 2009). 

Po objavi raziskav o slogih družinske vzgoje v sredini devetdesetih let 20. stoletja so se 

starši začeli boriti, da bi avtoritativno vlogo postavili na nove temelje in našli ravnovesje 

med avtoriteto in upoštevanjem otrokove ranljivosti ter kompetenc. Iz ene vzgojne 

metode, se je razvilo celo polje metod. Danes imajo starši pred sabo jasen cilj. Hočejo, da 

je njihovim otrokom bolje, kot je bilo njim. Tako se je vsiljena zahteva po poslušnosti 

postopoma preoblikovala v enakovrednejšo in bolj demokratično družinsko strukturo. 

Še vedno pa veliko staršev podleže pritisku novega, ker so njihove izkušnje s starim, 

kljub odporu, še vedno močno prisotne (Juul in Jensen, 2009). 

Prav zaradi naštetega se mi je zdelo pomembno teoretično in empirično raziskati 

zastopanost vzgojnih stilov v sodobnem času. Je družba, kot taka, sploh napredovala iz 

patriarhalnega modela? Pri tem sem se osredotočila posebej na vzgojo matere in posebej 

na vzgojo očeta, saj se po navedbah številne literature odnos in predvidevam, da 

posledično tudi vzgojni stili med njimi razlikujejo. Poleg naštetega sem se osredotočila 

tudi na podobnosti in razlike pri vzgoji sina oziroma hčere. Spolna neenakost je 

dandanes pereč problem. S tem razlogom se mi zdi pomembno raziskati tudi področje 

vzgoje. Glede na to, da je Finska večkrat vzor ureditve na področju zdravstva in 

socialnega varstva, sem del raziskave, v okviru Erasmus+ izmenjave, opravila tudi tam, z 

namenom primerjave med Finsko in Slovenijo, ki prav tako kot Finska, sodi med dobro 

razvite države.  

3.2. Hipoteze 

H1: Najpogosteje zastopan vzgojni stil v družinah je avtoritativni vzgojni stil. 

H2: Mame običajno vzgajajo otroke z avtoritativnim vzgojnim stilom, medtem ko se 

očetje pogosteje zatekajo k brezbrižnemu vzgojnemu stilu. 
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H3: Na  Finskem in v Sloveniji obstajajo razlike v pogostosti zastopanosti vzgojnih stilov 

pri materah in očetih.   

H4: Starši pri vzgoji deklet največkrat uporabljajo avtoritativni vzgojni stil, medtem ko 

pri vzgoji fantov najpogosteje uporabljajo avtoritarni vzgojni stil.   

3.3. Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop in deskriptivno metodo 

raziskovanja. 

3.3.1. Vzorec 

Vzorec zajema 190 dijakov in dijakinj srednje šole Apollon Yhteiskoulu v Helsinkih in 

Šolskega centra Celje, Gimnazije Lava. Udeleženci so bili stari od 16 do 20 let. Vzorec je 

neslučajnostni in namenski. 

3.3.2. Opis raziskovalnega instrumenta 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in ciljev sem poiskala vprašalnik, ki bi kar najbolje zajel 

podatke, ki sem jih želela pridobiti. Na medmrežju sem našla Parental Bonding 

Instrument (1979), avtorjev Parker, G., Tupling H. in Brown, L. B.  

Prvi del vprašalnika so predstavljali osnovni podatki, kjer sem anketirance spraševala 

po spolu, starosti in družinskih članih, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu. Drugi 

del vprašalnika je predstavljal Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker, Tupling in 

Brown, 1979). PBI je merska lestvica, sestavljena iz 25 vprašanj, ki so podana posebej za 

mater in očeta. Vprašani ocenjujejo vsako postavko na štiristopenjski lestvici, ki je 

zastavljena od 1, kar pomeni se zelo strinjam, do 4, kar pomeni, se sploh ne strinjam 

(Anhalt in Morris, 2008). Anketa je retrospektivna, kar pomeni, da jo izpolnijo odrasli 

(starejši od 16 let) na podlagi svojih predstav in zaznav, kako se spominjajo svojih 

staršev skozi prvih 16 let (Parker, Tupling in Brown, 1979). 

Vprašalnik je normiran. Anketirani so ocenili svoje zaznavanje starševskega vedenja na 

podlagi dveh bipolarnih dimenzij. Prvo dimenzijo z dvanajstimi vprašanji predstavlja 

nega oziroma skrb. Več točk pomeni, da anketiranec prejema več starševske topline in 

čustvene ter psihične podpore. Drugo dimenzijo predstavlja zaščitenost oziroma 

varovanost. Anketiranci izpolnijo trinajst vprašanj. Večje število točk predstavlja večji 

starševski nadzor (Betts, Gullone in Sabura Allen, 2009).  

Po seštevku določenih vrednosti postavk, je bilo potrebno opredeliti, ali lahko 

anketiranega, glede na mejno vrednost, uvrstim v višjo ali v nižjo kategorijo. Mejne 

vrednosti so se razlikovale glede na spol. Za matere je bila mejna vrednost za kategorijo 

skrbi 27.0, medtem ko je bila mejna vrednost za kategorijo kontrole 13,5. Za očete je bila 

mejna vrednost za kategorijo skrbi 24.0, medtem ko je bila mejna vrednost za kategorijo 

kontrole 12,5. 
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Na podlagi lestvice skrbi in lestvice kontrole sem vsakega starša posebej uvrstila v enega 

izmed štirih kvadrantov in tako pridobila vzgojni stil za vsakega od staršev.  

 

Kvadranti so bili definirani sledeče: 

Ljubeča omejitev oziroma affectionate 
constraint: 
višja kategorija skrbi in višja kategorija 
zaščitenosti. 
 

Nenaklonjena kontrola oziroma affectionless 
control:  
nižja kategorija skrbi in višja kategorija 
zaščitenosti. 
 

Optimalno starševstvo oziroma optimal 
parenting: 
višja kategorija skrbi in nižja kategorija 
zaščitenosti. 
 

Brezbrižno starševstvo oziroma neglectful 
parenting:  
nižja kategorija skrbi in nižja kategorija 
zaščitenosti. 

Tabela 3: Kvadranti Parental Bonding Instrument (Parker, Tupling in Brown, 1979). 

Anketni vprašalnik sem našla na svetovnem spletu v angleščini, zato sem najprej 

kontaktirala Oddelek za psihologijo na Univerzi v Helsinkih, kjer mi je Hilkka Pakarinen, 

asistentka na Fakulteti za družbene vede, Oddelku za psihologijo, pomagala in mi 

priskrbela vprašalnik, ki ga je v finščini priredila skupina raziskovalcev razvojne 

psihologije na Univerzi v Helsinkih. 

V slovenščini vprašalnika nisem našla, zato sem ga iz angleščine prevedla in priredila 

sama.  

Razvidno je, da se kategorije vzgojnih stilov opredeljenih po Jurič (2009), Maccoby in 

Martin (1983, v Jurič, 2009), Rey in Birmaher (2009) ter kategorije vzgojnih stilov v 

Parental Bonding Instrument (1979) med seboj razlikujejo. Obe razdelitvi starševskih 

stilov uporabljata za določitev dve kategoriji.  

 

Starševski stili, kot so definirani pri PBI (1979) so sestavljeni iz podlestvice za skrb in 

podlestvice za zaščito. Obe podlestvici sta definirani bipolarno. Skrb je na eni strani 

opredeljena z izražanjem naklonjenosti, čustvene podpore in pravične obravnave. Na 

drugi strani pa je opredeljena kot zanemarjanje in zavračanje. Zaščita oziroma varovanje 

je na eni strani opredeljeno kot opredeljena kot psihološka samostojnost, na drugi strani 

pa kot psihološki nadzor, opredeljen s postavkami vsiljivosti, starševskim vodstvom in 

nadzorom z vzbujanjem občutka krivde (Martin in Waite, 1994).  

Medtem ko Rey in Birmaher (2009), Jurič (2009) in Maccoby in Martin (1983, v Jurič, 

2009) v svojih prispevkih govorijo o drugih dveh bipolarnih komponentah, s katerimi 

opredelijo različne vrste starševstva. Prvi komponenti sta tako skrb in čustvena toplina, 

nasproti hladnosti. Drugo komponento pa sestavljajo zahtevnost, nadzor in kontrola, 

nasproti svobodi. Po pregledu literature sem tako poskušala sama potegniti vzporednice 

med opredelitvami in oblikovala shemo vzgojnih stilov.  
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Ljubeča omejitev oziroma affectionate 
constraint:  
višja kategorija skrbi in višja kategorija 
zaščitenosti. 
 
Popustljiv vzgojni stil  
Veliko razumevanja, močna navezanost, 
razvajanje (Jurič, 2009).  
Kategorija skrbi in kategorija svobode. 
 

Nenaklonjena kontrola oziroma affectionless 
control: 
nižja kategorija skrbi in višja kategorija 
zaščitenosti. 
 
Avtoritarni vzgojni stil 
Strog nadzor, primanjkuje topline in 
dvosmerne komunikacije (Fontana, 1995 v 
Jurič, 2009). 
Kategorija hladnosti in kategorija kontrole.  

Optimalno starševstvo oziroma optimal 
parenting: 
višja kategorija skrbi in nižja kategorija 
zaščitenosti. 
 
Avtoritativni vzgojni stil 
Vključuje odziv in zahteve (Nwamaka, 2010).  
Kategorija skrbi in kategorija zahtevnosti.  

Brezbrižno starševstvo oziroma neglectful 
parenting: 
nižja kategorija skrbi in nižja kategorija 
zaščitenosti. 
 
Brezbrižni vzgojni stil 
Minimalna interakcija, zanemarjanje (Maccoby 
in Martin 1983, v Jurič, 2009).  
Kategorija hladnosti in kategorija svobode.  

Tabela 4: Primerjava opredelitev vzgojnih stilov med Parker, Tupling in Brown (1979) in 
Jurič (2009); Maccoby in Martin (1983, v Jurič, 2009); Rey in Birmaher (2009).   

Iz sheme je razvidno, da se kategorija optimalno starševstvo (optimal parenting) ujema 

z opredelitvijo avtoritativnega vzgojnega stila, kategorija nenaklonjene kontrole 

(affectionless control) z opredelitvijo avtoritarnega vzgojnega stila, ljubeča omejitev 

(affectionate constraint) z opredelitvijo permisivnega stila in kategorija brezbrižnega 

starševstva (neglectful parenting) z opredelitvijo brezbrižnega oziroma 

zanemarjajočega vzgojnega stila. V nadaljevanju interpretacije bom tako za lažjo 

predstavo uporabljala obe opredelitvi.  

3.3.3. Zbiranje podatkov 

Med 9. in 13. februarjem 2015 sem razdelila vprašalnike na Apollon Yhteiskoulu, srednji 

šoli, ki se nahaja v Helsinkih na Finskem. Dijakom tretjih in četrtih letnikov sem razdelila 

100 vprašalnikov, vrnjenih sem dobila 85 v celoti rešenih vprašalnikov. Med 19. in 29. 

majem 2015 sem vprašalnike razdelila 110 dijakom in dijakinjam Šolskega centra Celje, 

Gimnazije Lava, vrnjenih sem dobila 105 v celoti rešenih vprašalnikov. Skupno je tako 

pri anketiranju sodelovalo 190 dijakov in dijakinj. Vsem sodelujočim sem v času 

razrednih ur razdelila vprašalnike, jim podala navodila za reševanje in počakala, da so le 

te tudi rešili. 

3.3.4. Obdelava podatkov 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS. Uporabila sem osnove 

metod statistike, frekvenčno in odstotkovno porazdelitev odgovorov.  Rezultate sem 

prikazala  v  grafih in tabelah. 
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3.4. Rezultati in interpretacija 

Za boljšo preglednost bom rezultate prikazala glede na zastavljene hipoteze.  

3.4.1. Prikaz značilnost vzorca 

Spol  

Vseh anketirancev je bilo skupaj 190. Od tega je bilo 87 moških in 96 žensk. 7 

anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo.  

 

 
 

Slika 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko spola.  

 

Starost 

Vprašalnik sem razdelila tretjim in četrtim letnikom srednje šole.  

Največ, 90 dijakov je bilo starih 17 let, 74 dijakov je bilo starih 18 let, 18 dijakov je bilo 

starih 16 let, 4 so bili stari 19 let, najmanj, 2 dijaka pa sta bila stara 20 let. Na to 

vprašanje nista odgovorila 2 dijaka.  
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Slika 2: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko starosti anketirancev.  

Vrsta družine 

Tipologijo družin sem razdelila glede na tipologijo, ki jo predlaga OZN. Družine sem 

razdelila na jedrne, razširjene in reorganizirane družine. Med jedrne družine spadajo 

biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, enostarševske družine in adoptivne 

družine. Med razširjene družine uvrščamo tri in večgeneracijske družine, poligamne 

družine in plemenske razširjene družine. Med reorganizirane družine pa uvrščamo 

dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnostih in reorganizirane družine 

istospolnih partnerjev (Rener, 2006).  

 
Slika 3: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko vrste družine. 
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Slika 3 prikazuje strukturni krog za vzorec za spremenljivko vrste družine. Iz slike je 

razvidno, da največji delež anketirancev prihaja iz jedrnih družin, kar 87,43 %, kar je 

natančno 160 anketirancev. Iz reorganiziranih družin prihaja 7,65 % oziroma 14 

anketirancev. Iz razširjene družine prihaja 2,4 % oziroma 9 anketirancev.  

3.4.2. Zastopanost vzgojnih stilov 

V teoretičnem delu sem predstavila raziskave Maccobyja in Martina (1983), ki v svoji 

raziskavi ugotavljata najpogostejše tipe vzgoje, raziskavo avtorjev Milevsky, Schlechter, 

Netter in Keehn (2007), ki so posebej raziskovali vzgojne stile mater in očetov ter 

raziskavo iz slovenskega prostora, avtorice Jurič (2009), kjer so raziskovali razlike med 

vzgojnimi stili. Raziskave sem dodatno podkrepila še s teoretičnimi izhodišči o 

zastopanosti starševskih stilov.   

 

Hipoteza 1 se glasi: Najpogosteje zastopan vzgojni stil v družinah je avtoritativni vzgojni 

stil. 

 
Slika 4: Strukturni krog s prikazom odstotkov za vzgojni stil. 

Iz strukturnega kroga je razvidno, da največ, kar 64,25 % staršev, kar predstavlja 239 

staršev, vzgaja svoje otroke z optimalnim starševstvom (optimal parenting) oziroma 

avtoritativno vzgojo, kar pomeni, da so anketiranci svoje starše ocenili, kot starše z višjo 

dimenzijo skrbi in nižjo dimenzijo nadzora. Optimalnemu starševstvu sledi brezbrižno 

starševstvo (neglectful parenting) oziroma brezbrižni vzgojni stil. Anketiranci 

ocenjujejo, da 16,94 % staršev vzgaja z brezbrižnim starševstvom (neglectful parenting), 

kar pomeni, da zastopajo nižjo kategorijo skrbi in nižjo kategorijo nadzora. 10,75 % 

staršev vzgaja z vzgojo nenaklonjenega nadzora (affectionless control) oziroma 

avtoritarnim vzgojnim stilom, kar pomeni, da zastopajo nižjo kategorijo skrb in višjo 



27 

 

kategorijo nadzora. Najmanj, 8,06 % oziroma 30 staršev pa vzgaja z ljubečo omejitvijo 

(affectionate constrait) oziroma popustljivim vzgojnim stilom. Ti starši zavzemajo višjo 

kategorijo skrbi in nižjo kategorijo nadzora.  

 

Hipotezo lahko potrdimo, saj podatki kažejo, da več kot polovica staršev (64,25 %) 

vzgaja otroke z avtoritativnim vzgojnim stilom oziroma optimalnim starševstvom 

(optimal parenting).  

 

Ob primerjavi rezultatov s slovensko raziskavo, Povezanost partnerske navezanosti 

staršev z njihovimi vzgojnimi stili, avtorice Sabine Jurič (2007), vidimo, da se rezultati 

delno ujemajo. Tudi v njeni raziskavi je najbolj zastopan avtoritativni vzgojni stil, sledi ji 

avtoritarna vzgoja, najmanj pa je zastopana permisivna vzgoja. Prav tako podatki v moji 

raziskavi prikazujejo, da je najbolj zastopana avtoritativna vzgoja, sledi ji brezbrižna 

vzgoja, avtoritarna vzgoja, najmanj staršev pa vzgaja s popustljivim vzgojnim stilom.  

 

Morda bi lahko razloge za odstopanja v prvi vrsti pripisala premajhnemu in 

neslučajnostnemu vzorcu. Po drugi strani pa Juul in Jensen (2009) pišeta, da so se starši 

odvrnili od patriarhalne družinske strukture in avtoritarne vzgoje ter so trenutno v 

obdobju preizkušanja, kjer iščejo novo partnerstvo in starševstvo. Pravita, da se starši 

preizkušajo v iskanju najboljše vzgoje. Kolebajo namreč med staromodno strogo in 

dosledno vzgojo ter novodobno svobodno vzgojo. Dodajata, da smo trenutno v obdobju, 

ko otroci že zgodaj v otroštvu odidejo v vrtec in različne institucije, kjer že od samega 

začetka za njih skrbijo vzgojitelji in vzgojiteljice. Starši jim zaupajo in se večkrat obrnejo 

po pomoč k vzgojiteljem in učiteljem, saj jim zaupajo, da imajo uporabno znanje in so ga 

pripravljeni deliti.  

 

Predvidevam, da imajo otroci občutek, da se starši manj zanimajo za njih, saj so večino 

časa prepuščeni različnim institucijam, kar je lahko posledično razlog, da je v moji 

raziskavi na drugem mestu, po zastopanosti vzgojnih stilov, pristal brezbrižni vzgojni 

stil. Juul in Jensen (2009) pravita, da gre dandanes za daljnosežne spremembe v družini 

in vzgoji, saj otroci vedno več časa preživljajo v različnih vzgojno-varstvenih institucijah 

in šolah s podaljšanim bivanjem. Mnogi otroci tako več časa preživijo v strokovnih rokah 

kot v svoji primarni družini.  

 

3.4.3. Zastopanost vzgojnih stilov mater in očetov 

 

Kljub temu, da se je zadnje čase stopnja zavedanja o problemu enakopravnosti dvignila, 

lahko na osnovi različnih raziskav predvidevam, da se vzgoja mater in očetov še vedno 

razlikuje. Gregolj (v Meeker, 2009) pravi, da je dejstvo, da so očetje drugačni od mater. 

Vsak bi naj enako dejavnost opravljal na svoj, lasten način. Zanima me, če lahko razloge 

res pripišemo spolu? Ali razlog mogoče tiči kje drugje? 
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Hipoteza 2 se glasi: Matere običajno vzgajajo otroke z avtoritativnim vzgojnim stilom, 

medtem ko se očetje pogosteje zatekajo k brezbrižnemu vzgojnemu stilu. 

 

 
Slika 5: Stolpčni grafikon s prikazom starševskega stila vzgoje glede na spol staršev.  

 

Iz grafikona je razvidno, da je, tako pri materah kot pri očetih, najbolj zastopano 

optimalno starševstvo (optimal parenting) oziroma avtoritativni vzgojni stil. Sledijo 

brezbrižno starševstvo (neglectful parenting) oziroma brezbrižni vzgojni stil,  

nenaklonjena kontrola (affectionless control) oziroma avtoritarno starševstvo, najmanj 

pa je zastopana ljubeča omejitev (affectionate constraint) oziroma popustljiv vzgojni stil.  

 

Hipotezo 2 zavrnemo, saj mame in očetje najpogosteje vzgajajo z avtoritativnim 

vzgojnim stilom.  

 

Raziskava iz ameriškega prostora Milevskega in drugih (2007) se tako le deloma ujema s 

pridobljenimi rezultati. Rezultati se ujemajo v materini vzgoji, saj rezultati kažejo, da je v 

obeh raziskavah najbolj zastopan avtoritativni starševski stil, sledita brezbrižni in 

avtoritarni vzgojni stil, najmanj pa se matere poslužujejo permisivnega vzgojnega stila.  

V raziskavah pa prihaja do razlik pri očetovi vzgoji. Očetje, iz raziskave v ameriškem 

prostoru, najpogosteje vzgajajo z brezbrižnim vzgojnim stilom, sledi avtoritativni 

vzgojni stil, permisivni vzgojni stil in na zadnjem mestu avtoritarni vzgojni stil. 
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Pridobljeni rezultati pa prikazujejo, da je najpogostejši vzgojni stil pri očetih 

avtoritativni, sledijo brezbrižni, avtoritarni in permisivni oziroma popustljiv vzgojni stil.  

 

Zupančič in drugi (2004, v Rutar Leban idr., 2009) navajajo, da razlike v zastopanosti 

vzgojnih stilov obstajajo predvsem zaradi razlike v zaznavanju materinske in očetovske 

starševske vloge, razlike v prepričanjih mam in očetov o učinkovitem starševstvu ter 

različnosti vsakodnevnih situacij, v katerih potekajo interakcije med starši in otroci.  

 

Zanimiv je rezultat, da je avtoritativna vzgoja malo bolj izražena pri materah kot pri 

očetih, medtem ko so brezbrižni, avtoritarni in permisivni vzgojni stil malenkost bolj 

izraženi pri očetih.  

 

Brajša (1987) pravi, da bo oče v prihodnosti enakopraven partner materi v starševski 

skrbi za otroka. Po njegovih besedah, bo oče v najširšem pomenu besede, to pomeni, da 

se bo zavedal svojega očetovstva in se ne bo čutil odgovornega samo za njegovo spočetje 

in materialno oskrbo otroka, ampak tudi za njegov celoten razvoj. Razvidno je, da so bile 

te besede zapisane že skoraj tri desetletja nazaj, ko je bila avtoriteta očeta kot glave 

družine še bolj poudarjena. Dandanes gre razvoj v smeri očetovstva, ki zajema večjo 

čustveno bližino med očeti in otroki (Swedin, 1996).  

  

Vedno bolj se poudarja očetovstvo in vloga pomembnega Drugega poleg matere. 

Sklepam, da so se, kot pravi Juul (2005), sodobni starši začeli zelo dobro zavedati svoje 

starševske vloge in otroke vzgajati v smislu, da niso le otroci, ampak to razumejo kot 

začetek novega in boljšega človeškega rodu. 

 

Brajša (1987) pravi, da samo tisto starševstvo, v katerem sta oba starša enakopravna in 

partnersko udeležena, omogoča, da se v družini uresničijo cilji nege, vzgoje in razvoja 

otroka v družini.  

 

Razvidno je, da so očetje vedno bolj vključujejo v starševstvo. Niso več samo avtoriteta 

družine in tisti, ki preskrbuje družino, temveč so tudi podporniki, zaupniki, tisti, ki so 

skupaj z materjo prilagodljivi in odzivni na otrokove potrebe in delujejo v okviru 

razumnih standardov vedenja (Nwamaka, 2010). Družina je tako v večji meri postala 

družina dogovarjanja, soodločanja in soodgovornosti (Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

 

3.4.4. Zastopanost vzgojnih stilov v Sloveniji in na Finskem 

Pri določanju vzgojnih stilov ne smemo pozabiti, da deželna, kultura, politična zgodovina 

in verska prepričanja igrajo pomembno vlogo v narodovem samozavedanju. Dejstvo je, 

da razlike med njimi vplivajo na ogromno področij, med katere spada tudi družinska 

politika. Slovenija in Finska sta članici Organizacije združenih narodov, kar pomeni, da 

sta zavezani k določenim skupnim zakonom. Kljub temu ima vsaka država še svoje 

zakone, ki predvidevam, da vplivajo na družine in vzgojo otrok.  
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Hipoteza 3 se glasi: Na Finskem in v Sloveniji obstajajo razlike v zastopanosti vzgojnih 

stilov pri materah in očetih. 

 
Slika 6: Stolpični grafikon s prikazom starševskega stila vzgoje glede na spol in državo.  

 
Iz stolpičnega grafikona je razvidno, da je, tako pri očetih kot pri materah, najbolj 

zastopano optimalno starševstvo (optimal parenting) oziroma avtoritativni vzgojni stil. 

Vsem nato sledi brezbrižno starševstvo (neglectful parenting) oziroma brezbrižni 

vzgojni stil. Na tretjem mestu je, tako pri očetih na Finskem kot tudi pri materah v 

Sloveniji in na Finskem, najbolj zastopana nenaklonjena kontrola (affectionless control) 

oziroma avtoritarno starševstvo. Pri očetih v Sloveniji pa je tretji najpogosteje zastopan 

vzgojni stil ljubeča omejitev (affectionate constraint) oziroma popustljiv vzgojni stil. 

Najmanj je pri očetih na Finskem in pri materah v Sloveniji in na Finskem zastopan 

vzgojni stil ljubeča omejitev (affectionate constraint) oziroma popustljiv vzgojni stil, 

medtem ko je pri očetih v Sloveniji najmanj zastopan vzgojni stil nenaklonjene kontrole 

(affectionless control) oziroma avtoritarnega starševstva.  

 

Iz grafikona lahko primerjamo tudi vzgojni stil očetov in vzgojni stil mater v posamezni 

državi. Razvidno je, da matere in očetje na Finskem vzgajajo zelo podobno, saj so razmerja 

med vzgojnimi stili približno enaka, medtem ko to ne moremo reči za očete in matere v 

Sloveniji. Razvidno je, da matere v Sloveniji v veliko večji meri, v primerjavi z očeti, 
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uporabljajo avtoritativni vzgojni stil, medtem ko so brezbrižni, popustljiv in avtoritarni 

vzgojni stil bolj zastopani pri očetih.  

Prav tako bi lahko v obeh primerih razloge pripisala majhnemu in neslučajnostnemu 

vzorcu. Po drugi strani pa predvidevam, da lahko vzroke iščemo tudi v družinskih 

politikah. 

Omenila sem, da se zadnje čase veliko govori glede očetovstva in njihove aktivne 

emancipacije. V zadnjih letih je na Finskem poseben poudarek tudi na krepitvi 

očetovstva, kar je lahko eden izmed razlogov, da se tudi očetje pri vzgoji otrok bolj 

nagibajo k optimalnemu starševstvu oziroma avtoritativnemu vzgojnemu stilu in so 

aktivno vključeni v vzgojo otrok.  

Vključitev očetov v aktivno starševstvo na Finskem obstaja že kar nekaj časa.  

- Leta 1987 so očetje dobili pravico, do očetovskega dopusta, ob privolitvi matere.  

- Leta 1991 so dobili pravico, da lahko vzamejo očetovski dopust v obdobju med 

materinim porodniškim ali starševskim dopustom.  

- Leta 1997 so očetje, ki so posvojili otroke, dobili pravico do starševskega dodatka. 

- Leta 2007 so očetje, ki so posvojili otroke, dobili enake pravice do starševskega 

dodatka in si pridobili tako imenovan »očetovski mesec«, kot ga imajo biološki očetje. 

- Leta 2013 je število dni očetovskega dopusta, ki je lahko dodeljen izključno očetom, 

naraslo na 54 delovnih dni (Ministry of social affairs and health, 2013). 

Tudi v Sloveniji so cilji družinske politike naravnani k zagotavljanju enakih možnosti 

obeh spolov in spodbujanju k enaki odgovornosti obeh staršev.  

Eno izmed razlik lahko najdemo v začetku uveljavljanja očetovskega dopusta. Vidimo, da 

imajo očetje na Finskem že precej časa tovrstno pravico, medtem ko so očetje v Sloveniji 

to pravico pridobili šele leta 2001. V 23. členu Zakona o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih (2001), piše, da »oče ima pravico do očetovskega dopusta v 

trajanju 90 dni«. V 118. členu istega zakona (2001), pa piše, da »ne glede na določbo 23. 

člena tega zakona se s 1. 1. 2003 prizna pravica do očetovskega dopusta v trajanju 15 

dni, ki ga oče izrabi v skladu s prvim odstavkom 25. člena tega zakona. Od 1. 1. 2004 se 

pravica iz prejšnjega odstavka podaljša za 30 dni in se mu v skladu z 2. točko prvega 

odstavka 40. člena tega zakona zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od 

minimalne plače. Od 1. 1. 2005 se pravica prizna v trajanju 90 dni.«  

V posodobljenem Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (I) v 25. členu 

piše, da ima oče pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka oziroma otrok, v 

trajanju 30 dni (Uradni list Republike Slovenije, 2014). Vendar bo ta pravica prišla v 

veljavo takrat, ko bruto domačega proizvoda naraste na 2,5 %. Do takrat pa so očetje 

upravičeni do 15 dni plačanega očetovskega dopusta.  
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Švab (2006) pravi, da očetovski dopust v Sloveniji nedvomno povečuje možnost 

udeležbe moških pri negi in vzgoji otrok ter pomembno vpliva na oblikovanje očetovske 

identitete, ki je bistvena za aktivnejše očetovanje. Švab (prav tam) navaja, da je v letu 

2004 le 9 % očetov koristilo očetovski dopust brez nadomestila (po preteku prvih 

petnajstih dni), medtem ko je očetovski dopust s pripadajočim očetovskim 

nadomestilom izrabilo kar 72 % očetov. Oviro pri izrabi dopusta pa nedvomno 

predstavlja država, ki nudi plačilo prispevkov za socialno varnost le za 75 dni in še to le 

do minimalne plače. Veliko težavo predstavljajo tudi delodajalci, ki pogosto ne podpirajo 

moškega dopusta za nego in varstvo otrok.  

Že na podlagi nekaj členov in ciljev družinskih politik lahko vidimo, da gre med 

državama za razlike v dodeljevanju pomena očetovstva. Posledično iz tega sklepam, da je 

lahko prav to razlog za različno zastopanje vzgojnih stilov. Glede na to, da sta avtoritarni 

in popustljiv stil smatrana kot negativna vzgojna stila, sklepam, da očetje v Sloveniji, 

kljub aktivni družinski politiki in poudarjanju pomena participacije očeta v družinski 

sistem, ne dobijo dovolj podpore, s strani države in družbe. Očetje, ki nimajo dovolj 

podpore, težje uvidijo, da tovrstna stila nista najbolj primerna za vzgojo otrok in se tako 

običajno manj posvetijo aktivnemu očetovanju. Švab (2006) ugotavlja, da v Sloveniji 

prvemu delu očetovskega dopusta, ki ga glede na zadnje podatke iz leta 2010 izkoristi 

kar 75 % očetov, hitro sledi zdrs nazaj v tradicionalno delitev dela in s tem poudarjanje 

materinstva (Statistični urad RS, 2011b).  

3.4.5. Zastopanost vzgojnih stilov glede na spol otroka 

Hipoteza 4 se glasi: Starši pri vzgoji deklet največkrat uporabljajo avtoritativni vzgojni stil, 

medtem ko pri vzgoji fantov najpogosteje uporabljajo avtoritarni vzgojni stil.  

 
Slika 7: Stolpčni grafikon s prikazom starševskega stila vzgoje glede na spol otroka.  
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Iz stolpčnega grafikona je razvidno, da je zastopanost vzgojnih stilov tako pri dekletih 

kot pri fantih enaka.  To pomeni, da starši, tako pri dekletih kot tudi pri fantih, 

najpogosteje uporabljajo optimalno starševstvo (optimal parenting) oziroma 

avtoritativni vzgojni stil. Precej manj, prav tako pri dekletih in fantih, uporabljajo 

brezbrižno starševstvo (neglectful parenting) oziroma brezbrižni vzgojni stil. Še manj 

uporabljajo nenaklonjene kontrole oziroma avtoritarno starševstvo, najmanj pa 

uporabljajo ljubečo omejitev oziroma popustljiv vzgojni stil.  

Hipotezo, ki temelji na predhodnih utemeljitvah raziskav avtorjev Weiss in Schwarz 

(1996) in pravi, da starši pri vzgoji deklet največkrat uporabljajo avtoritativno vzgojo, 

medtem ko pri vzgoji fantov najpogosteje uporabljajo avtoritarno vzgojo, lahko zavrnemo.  

Iz raziskave je, glede na visok odstotek, nedvomno razvidno, da starši pri vzgoji deklet in 

fantov uporabljajo avtoritativno vzgojo, kar je zagotovo spodbuden podatek.  

Neposredno namreč pomeni, da smo na dobri poti, da poskušamo zmanjšati oziroma 

odpraviti neenakosti med spoloma in vzgajamo tako dekleta kot tudi fante na enak 

način. Jurič (2009) pravi, da avtoritativno starševstvo pomeni, da starši otroka 

sprejemajo, mu predstavljajo model, pričakujejo določene dosežke, ga nagradijo in 

kaznujejo ter imajo z njimi čustven in topel odnos. Poleg tega pa jih spodbujajo, da sami 

izrazijo svoja mnenja in občutke.  

Že raziskava Zupančič in drugi (2004, v Rutar Leban idr., 2009) prikazuje, da se 

starševski vzgojni postopki glede na spol otroka ne razlikujejo. Veber (2003) in Zupančič 

(1999, v Zupančič, Kavčič in Frekonja, 2003, v Rutar Leban idr., 2009) pravita, da se 

starši malčkov in dojenčkov podobno odzivajo tako na dečke kot tudi na deklice, saj jim 

postavljajo podobne zahteve glede discipline, v enaki meri jim izkazujejo naklonjenost in 

jim omogočajo enake možnosti za učenje. V mladostništvu pa se odnosi med starši in 

otroci najpogosteje malo spremenijo. Poveča se simetričnost v vplivanju, komunikacija 

postane bolj vzajemna, kar pomeni, da je tudi v konfliktnih situacijah večja možnost 

pogajanj. Spremembe pa na ta način vplivajo tudi na elemente vzgojnega stila staršev. 

Raziskava tako prikazuje, da v Sloveniji stereotipi o razlikah v vzgoji glede na spol (v tem 

primeru do dopolnjenega 3. leta starosti) počasi izginjajo, kar je nedvomno pozitiven 

podatek. Vseeno pa je pomembno poudariti da so rezultati zaznave vzgojnih postopkov 

staršev, kar pa ne pomeni nujno, da se to tudi odraža v njihovem odnosu z otrokom.  

Zgleda, da so se stvari začele vsaj malo bolj obračati v smer enakopravnosti med 

spoloma in da so tudi starši o tem vedno bolj ozaveščeni in na ta način vzgajajo tudi 

svoje otroke. Med prebiranjem literature pa me je presenetilo predvsem to, da je veliko 

virov še vedno spolno stereotipno usmerjenih. Zanimivo je, da viri opisujejo 

avtoritativno vzgojo, kot eno izmed vzgoj, s katerimi otrok postane neodvisen v socialni 

sferi, družbeno odgovoren, samozavesten in prijazen do vrstnikov (Maccoby in Martin, 

1983). Kljub temu pa znotraj sfere poudarjajo pomembnost spolno različne vzgoje. Tako 

na primer Grant (2013) piše o tem, kako fantje še posebej potrebujejo občutek 

pripadnosti oziroma potrebujejo starše, ki imajo močan občutek, za kakšna stališča se 
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zavzema njihova družina, in ki so dovolj zaščitniški, da prevzemajo vodenje. Poleg tega 

potrebujejo tudi potrditev njihovih sanj, visoka pričakovanja in visoko stopnjo podpore 

staršev, veliko priložnosti za zabavo, dogodivščine in fizične izzive. Medtem ko naj bi 

dekleta, kot pišeta Ian in Mary Grant (2013), potrebovale nekoga, ki jih ima brezpogojno 

rad, občutek, da so del ljubeče družine, veliko topline in zabave, urnik in predvidljivost 

ter dolgoročno dosegljivega starša. Sprašujem se, ali ne potrebuje vsak posameznik 

zgoraj spolno stereotipno naštetega? Da bi lahko ugotovila, kako in če se vzgoja deklet in 

fantov spolno razlikuje, bi morala narediti podrobnejšo raziskavo. Kot že omenjeno 

lahko iz svoje raziskave potrdim, da večina staršev svoje otroke, ne glede na spol, vzgaja 

z avtoritativnim vzgojnim stilom, medtem ko s pridobljenimi podatki ne morem 

razjasniti razlik in podobnosti znotraj vzgojnega stila.  
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4. SKLEP 
»Osnovni smisel vzgoje v njenem najširšem pomenu je prenašanje prejšnjih izkušenj 

človeštva, kulturne in civilizacijske dediščine na nove in mlade naraščaje, ki se šele 

pripravljajo na življenje« (Vukasović, 1971, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 25).  

Izkušnje človeštva pa lahko na otroke prenašamo na različne načine. Različnim načinom 

prenosa vzgoje pravimo vzgojni stili. V diplomskem delu sem s tem razlogom 

raziskovala vzgojne stile v Sloveniji in na Finskem.  

V raziskavi, ki sem jo izvedla med srednješolci 3. in 4. letnikov v Sloveniji in na Finskem 

sem ugotovila, da jih starši vzgajajo predvsem z avtoritativnim vzgojnim stilom, kar je 

spodbuden podatek, saj je avtoritativni vzgojni stil oziroma optimalno starševstvo 

smatrano kot najboljše za otroka v zahodnih, tehnološko razvitih državah. Raziskave 

(Baumrid, 1967; Cugmas, 2003, v Rutar Leban idr., 2009) so pokazale, da se ta slog 

povezuje z višjo socialno kompetentnostjo, moralnim razvojem, pozitivnim 

razpoloženjem, samozavestjo, težnjo po obvladovanju okolja in drugih pozitivnih 

lastnostih. Peček Čuk in Lesar (2009) pravita, da se je avtoritativni vzgojni stil razvil kot 

poskus preseganja slabosti avtoritarnega in permisivnega vzgojnega stila. Vendar ne gre 

za zlato sredino, temveč za stil, ki izhaja iz drugačnega razumevanja otrokove narave ter 

zakonitosti razvoja.  

Raziskava je pokazala tudi to, da se vzgojni stili očetov in mater ne razlikujejo veliko. 

Tako očetje kot matere se namreč največ poslužujejo avtoritativnega vzgojnega stila, 

sledita brezbrižni in avtoritarni vzgojni stil, najmanj pa je zastopan popustljiv vzgojni 

stil. Zanimivo sicer je, da je avtoritativna vzgoja malo bolj izražena pri materah kot pri 

očetih, medtem ko so brezbrižni, avtoritarni in popustljiv vzgojni stili malenkost bolj 

zastopani pri očetih. Razloge za to lahko delno pripišemo sicer vedno bolj poudarjeni 

vlogi očeta pri vzgoji, vendar še vedno ne popolnoma enakopravni z materjo. Juul (2005) 

pravi, da so se sodobni starši vedno bolj začeli zavedati svoje starševske vloge, vendar je 

iz raziskave razvidno, da so očetje v vzgojo otrok še vedno udeleženi manj kot matere.  

Pri primerjavi vzgojnih stilov v Sloveniji in Finskem so rezultati raziskave pokazali, da je 

pri očetih in materah v obeh državah v največjem obsegu zastopan avtoritativni vzgojni 

stil. Sledi brezbrižni vzgojni stil. Na tretjem mestu je, tako pri očetih na Finskem kot tudi 

pri materah v Sloveniji in na Finskem, zastopan avtoritarni vzgojni stil, medtem ko je pri 

očetih v Sloveniji tretji najpogosteje zastopan popustljiv vzgojni stil. Najmanj je pri 

očetih na Finskem ter materah v Sloveniji in na Finskem zastopan popustljiv vzgojni stil, 

medtem ko je pri očetih v Sloveniji najmanj zastopan avtoritarni vzgojni stil. Največ 

pozornosti je  tako pritegnil podatek, ki je razkrival sicer minimalne razlike glede na 

zastopanost vzgojnih stilov pri očetih. Podatki prikazujejo, da je pri očetih v Sloveniji za 

nekaj odstotkov več, v primerjavi z očeti na Finskem ter materami v Sloveniji in na 

Finskem, bolj zastopan brezbrižni, popustljiv in avtoritarni vzgojni stili. Sklepala sem, da 

lahko vzroke poiščemo predvsem v družinski politiki, kar se je izkazalo kot pozitivno, saj 

so razlike v razvoju pravic očetov precejšnje. Če primerjamo pravico očetov do 
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očetovskega dopusta, ugotovimo, da so očetje na Finskem imeli to pravico že leta 1987, 

medtem ko so očetje v Sloveniji to pravico pridobili šele leta 2001. Tovrstna razlika je 

lahko tako le eden izmed pokazateljev, s pomočjo katerega lahko na nek način sklepamo 

o pripisovanju pomembnosti očetovstva v posamezni državi in posledično razvoju ter 

nudenju podpore očetom. Pomembno je, da se ne samo kot strokovni delavci, temveč 

tudi čisto običajni ljudje, zavedamo vpliva na vzgojo otrok s pripisovanjem pomembnosti 

očetovstvu in poskušamo zmanjšati oziroma ozavestiti stereotipna prepričanja in tudi 

očete še aktivneje vključiti v vzgojo otrok.  

Pri primerjavi rezultatov starševskega stila glede na spol otroka sem prišla do podatkov, 

da je, tako pri vzgoji fantov kot tudi pri vzgoji deklet, najbolj zastopan avtoritativen 

vzgojni stil. Sledijo približno enako zastopani brezbrižni vzgojni stil, malo manj 

avtoritarno starševstvo, najmanj pa je zastopan popustljiv vzgojni stil. Podatki 

prikazujejo, da se razlike med spoloma, vsaj v primerjavi vzgojnih stilov, zmanjšujejo. 

Pomembno tako postane dejstvo, da starši spodbujajo otroke, tako dekleta kot tudi 

fante, v odgovorno, notranje motivirano sodelovanje, v zmanjševanje odvisnosti od 

staršev, razvijanje osebne moči, izboljšanje samozavesti, v zmožnost sklepanja 

kompromisov in spoštovanja potreb drugih (po Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Pred začetkom raziskave sem imela v nekaterih primerih drugačna pričakovanja. Glede 

na prejšnje raziskave sem pričakovala, da je večja zastopanost avtoritarnega, 

brezbrižnega in permisivnega vzgojnega stila. Med svojimi praktičnimi izkušnjami sem 

večkrat dobila občutek, da so otroci pogosto prepuščeni sami sebi. Vesela sem, da so 

rezultati pokazali drugače. Raziskava pa je pokazala tudi pomemben podatek, ki lahko 

koristi pri bodočem raziskovanju o vključenosti očetov v vzgojo. Zdi se mi namreč 

pomembno, da v primeru, da je to mogoče, je v vzgojo aktivno vključen tudi oče, saj kot 

pravi Brajša (1987) samo tisto starševstvo, v katerem sta partnerja enakopravno 

udeležena, omogoča, da se v družini uresničijo cilji vzgoje. Podatek je lahko pomemben 

začetek k spodbujanju in drugačnemu, še bolj odprtemu razmišljanju o očetovstvu.  
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PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik v slovenščini 

VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni,  

sem Kaja Sevčnikar, študentka 4. letnika Socialne pedagogike na Univerzi v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo o vzgojnih stilih pri mladostnikih.   

Pred vami je vprašalnik povezanosti s starši (Parental Bonding Instrument).  

Vljudno vas prosim, da odgovorite na zastavljena vprašanja. Vaši odgovori mi bodo v 

veliko pomoč pri raziskavi za diplomsko delo. Vprašalnik je anonimen. Hvala za vašo 

pomoč.  

1. osnovni podatki 

1. spol:                    1. Moški 

                                 2. Ženski 

2. starost:               _____ let 

3. V gospodinjstvu živim skupaj z (naštej):_________________________________________ 

 

  



 

 

2. Vprašalnik povezanosti s starši  

(Parker, G., Tupling, H. In Brown, L.B. (1979). Parental bonding instrument)  

Spodaj so zapisane trditve, ki navajajo odnos in vedenje staršev. Na lestvici označi, kako 

ocenjuješ svojo mamo in očeta v prvih 16. letih.  

Številka 4 pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjaš, številka 3 pomeni, da se strinjaš, 

vendar ne popolnoma, številka dve pomeni, da se ne strinjaš, medtem ko številka 1 

pomeni, da se s trditvijo niti najmanj ne strinjaš.  

MAMA Se sploh ne 
strinjam 

  Se popolnoma 
strinjam 

Z mano se je pogovarjala s toplim in prijaznim glasom. 1 2 3 4 

Pomagala mi je manj, kot sem potreboval/a.  1 2 3 4 

Dovolila mi je, da delam stvari, ki sem jih želel/a.  1 2 3 4 

Bila je čustveno hladna do mene. 1 2 3 4 

Razumela je moje težave in skrbi.  1 2 3 4 

Do mene je bila ljubeča.  1 2 3 4 

Spodbujala me je, k sprejemanju odločitev.  1 2 3 4 

Ni želela, da odrastem.  1 2 3 4 

Poskusila je imeti nadzor nad vsem, kar sem počel/a.  1 2 3 4 

Posegala je v mojo zasebnost.   1 2 3 4 

Rada se je pogovarjala z mano. 1 2 3 4 

Pogosto se mi je nasmehnila. 1 2 3 4 

Ravnala je z mano kot z dojenčkom.   1 2 3 4 

Zdelo se mi je, da ni razumela mojih potreb in želja. 1 2 3 4 

Dovolila mi je, da sem sam/a sprejemal/a odločitve zase.   1 2 3 4 

Dala mi je občutek, da sem zaželen/a.  1 2 3 4 

Znala me je spraviti v boljšo voljo, kadar sem bil/a žalosten/na. 1 2 3 4 

Z mano se ni veliko pogovarjala.  1 2 3 4 

Poskušala me je narediti odvisnega/o od nje.   1 2 3 4 

Imela je občutek, da ne znam paziti nase, če je ni blizu.   1 2 3 4 

Dala mi je toliko svobode, kot sem jo potreboval/a.  1 2 3 4 

Dovolila mi je, da sem šel/la ven tako pogosto, kot sem sam/a 
 želela. 

1 2 3 4 

Bila je preveč zaščitniška do mene. 1 2 3 4 

Ni me pohvalila.   1 2 3 4 

Dovolila mi je, da sem se oblačil/a tako, kot sem želel/a.   1 2 3 4 

 

  



 

 

OČE Se sploh ne 
strinjam 

  Se popolnoma 
strinjam 

Z mano se je pogovarjal s toplim in prijaznim glasom. 1 2 3 4 

Pomagal mi je manj, kot sem potreboval/a.  1 2 3 4 

Dovolil mi je, da delam stvari, ki sem jih želel/a.  1 2 3 4 

Bil je čustveno hladen do mene. 1 2 3 4 

Razumel je moje težave in skrbi.  1 2 3 4 

Do mene je bil ljubeč.  1 2 3 4 

Spodbujal me je k sprejemanju odločitev.  1 2 3 4 

Ni želel, da odrastem.  1 2 3 4 

Poskusil je imeti nadzor nad vsem, kar sem počel/a.  1 2 3 4 

Posegal je v mojo zasebnost.   1 2 3 4 

Rad se je pogovarjal z mano.  1 2 3 4 

Pogosto se mi je nasmehnil. 1 2 3 4 

Ravnal je z mano, kot z dojenčkom.   1 2 3 4 

Zdelo se mi je, da ni razumel mojih potreb in želja. 1 2 3 4 

Dovolil mi je, da sem sam/a sprejemal/a odločitve zase.   1 2 3 4 

Dal mi je občutek, da sem zaželen/a.  1 2 3 4 

Znal me je spraviti v boljšo voljo, kadar sem bil/a žalosten/ na. 1 2 3 4 

Z mano se ni veliko pogovarjal.  1 2 3 4 

Poskušal me je narediti odvisnega/o od njega.   1 2 3 4 

Imel je občutek, da ne znam paziti nase, če ga ni blizu.   1 2 3 4 

Dal mi je toliko svobode, kot sem jo potreboval/a.  1 2 3 4 

Dovolil mi je, da sem šel/la ven tako pogosto, kot sem sam/a 
 želel/a. 

1 2 3 4 

Bil je preveč zaščitniški do mene. 1 2 3 4 

Ni me pohvalil.   1 2 3 4 

Dovolil mi je, da sem se oblačil/a tako, kot sem želel/a.   1 2 3 4 

 

 

 

 

Najlepša hvala! 

 

 

 



 

 

Priloga 2: Anketni vprašalnik v finščini 

KYSELYLOMAKE 

Hei 

Nimeni on Kaja Sevčnikar ja opiskelen sosiaalipedagogiikkaa Ljubljanan yliopistossa 

Sloveniassa. Kirjoitan kandidaatintutkielmaani vanhemmuuden taidoista ja 

murrosikäisten masennuksesta. 

Alla näet kahdesta eri lähteestä kootun kyselylomakkeen. Ensimmäinen on Beckin 

depressiokysely ja toinen on  vanhemmuuteen liittyvän kiintymyssuhteen 

arviointilomake. Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiini. Pyytäisin sinua 

vastaamaan kysymyksiin, mistä olisi suurta apua tutkimuksessani. Kysely on 

anonyymi. Kiitos avustanne. 

1. Taustatiedot 

1. Sukupuoli:                  1. Mies 

                                         2. Nainen 

2. Ika:                             ______ vuotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. osa: Vanhemmuuteen liittyvän kiintymyssuhteen arviointilomake  

  (Parker, G., Tupling, H. And Brown, L. B.: Parental Bonding Instrument) 

 

Alla on esitetty lista erilaisista vanhempien lapsiinsa kohdistamista asenteista ja käyttämisen 

muodoista.  

Merkitkää oheisella asteikolla se kohta, joka tuntuu sopivimmalta kun muistelette omaa 

äitiänne/isäänne ensimmäisten 16 elinvuotenne aikana.  

Jos väittämä pitää paikkansa ympyröikää 4; jos se pitää paikkansa melko hyvin ympyröikää 3, 

jos tuskin koskaan ympyröikää 2, ja jos väittämä on täysin sopimaton ympyröikää 1. 

 
 

 ÄITI Täysin 
sopimaton 

  Pitää  
paikkamssa 

1 Puhui minulle lämpimällä ja ystävällisellä äänellä. 1 2 3 4 

2 Ei auttanut minua niin paljon kuin olisin tarvinnut.  1 2 3 4 

3 Antoi minun tehdä asioita, joiden tekemisestä nautin. 1 2 3 4 

4 Vaikutti emotionaalisesti kylmältä ja etäiseltä. 1 2 3 4 

5 Tuntui ymmärtävän minun huoliani ja ongelmiani. 1 2 3 4 

6 Oli hellä minulle. 1 2 3 4 

7 Halusi, että teen itsenäisiä päätöksiä.  1 2 3 4 

8 Ei halunnut minun kasvavan isoksi. 1 2 3 4 

9 Yritti kontrolloida kaikkia tekemisiäni. 1 2 3 4 

10 Loukkasi minun yksityisyyttäni.  1 2 3 4 

11 Nautti saadessaan puhua asioista kanssani.  1 2 3 4 

12 Hymyili minulle usein.  1 2 3 4 

13 Hänellä oli tapana »paapoa«minua.  1 2 3 4 

14 Ei vaikuttanut ymmärtävän mitä tarvitsin tai halusin. 1 2 3 4 

15 Antoi minun päättää itse asioistani.  1 2 3 4 

16 Sai minut tuntemaan, etten ollut toivottu.  1 2 3 4 

17 Sai minut tuntemaan oloni paremmaksi, kun olin poissa  
tolaltani.  

1 2 3 4 

18 Ei puhunut kanssani kovinkaan paljon.  1 2 3 4 

19 Yritti tehdä minusta itsestään riippuvaisen.  1 2 3 4 

20 Hänestä tuntui etten osannut huolehtia itsestäni ilman 
että hän oli paikalla.  

1 2 3 4 

21 Antoi minulle niin paljon vapautta kun tarvitsin.  1 2 3 4 

22 Antoi minun mennä ulos niin usein kun halusin.  1 2 3 4 

23 Oli ylisuojeleva minua kohtaan. 1 2 3 4 

24 Ei kehunut minua.  1 2 3 4 

25 Antoi minun pukeutua niin kuin halusin.  1 2 3 4 



 

 

 ISÄ Täysin  
sopimaton 

  Pitää  
paikkamssa 

1 Puhui minulle lämpimällä ja ystävällisellä äänellä. 1 2 3 4 

2 Ei auttanut minua niin paljon kuin olisin tarvinnut.  1 2 3 4 

3 Antoi minun tehdä asioita, joiden tekemisestä nautin. 1 2 3 4 

4 Vaikutti emotionaalisesti kylmältä ja etäiseltä. 1 2 3 4 

5 Tuntui ymmärtävän minun huoliani ja ongelmiani. 1 2 3 4 

6 Oli hellä minulle. 1 2 3 4 

7 Halusi, että teen itsenäisiä päätöksiä. 1 2 3 4 

8 Ei halunnut minun kasvavan isoksi. 1 2 3 4 

9 Yritti kontrolloida kaikkia tekemisiäni. 1 2 3 4 

10 Loukkasi minun yksityisyyttäni.  1 2 3 4 

11 Nautti saadessaan puhua asioista kanssani.  1 2 3 4 

12 Hymyili minulle usein.  1 2 3 4 

13 Hänellä oli tapana »paapoa«minua.  1 2 3 4 

14 Ei vaikuttanut ymmärtävän mitä tarvitsin tai halusin. 1 2 3 4 

15 Antoi minun päättää itse asioistani.  1 2 3 4 

16 Sai minut tuntemaan, etten ollut toivottu.  1 2 3 4 

17 Sai minut tuntemaan oloni paremmaksi, kun olin poissa 
tolaltani.  

1 2 3 4 

18 Ei puhunut kanssani kovinkaan paljon.  1 2 3 4 

19 Yritti tehdä minusta itsestään riippuvaisen.  1 2 3 4 

20 Hänestä tuntui etten osannut huolehtia itsestäni ilman 
että hän oli paikalla.  

1 2 3 4 

21 Antoi minulle niin paljon vapautta kun tarvitsin.  1 2 3 4 

22 Antoi minun mennä ulos niin usein kun halusin.  1 2 3 4 

23 Oli ylisuojeleva minua kohtaan. 1 2 3 4 

24 Ei kehunut minua.  1 2 3 4 

25 Antoi minun pukeutua niin kuin halusin.  1 2 3 4 

 

 

 

Paljon kiitoksia yhteistyöstä! 

 


