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POVZETEK 

 

Ključne besede: družina, vzgoja, stališča staršev, različne generacije, vrtec 

 

Kljub vedno hitrejšemu načinu življenja družina še vedno ostaja jedro posameznikovega živ-

ljenja. Vzgoja je eden izmed delov sestavljanke osebnosti posameznika, zato smo želeli ugo-

toviti, ali se vzgoja spreminja skozi različne generacije. Večina vzgojni proces nadaljuje v 

vrtcu, kjer poteka socializacija tudi zunaj družine. Ker vrtci puščajo velik pečat, je pomem-

bno, da se otrok tam dobro počuti. Odnose posameznika znotraj družine in vrtca bomo pred-

stavili z vidika več generacij, obenem pa bomo preverili, kakšnih sprememb odnosov so bile 

deležne družine skozi generacije. V teoretičnem delu bomo spoznali opredelitve družine, kak-

šna je družina nekoč in danes ter kakšna je povezava med družino in vrtcem. V empiričnem 

delu smo interpretirali odgovore, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjujev z materami ozi-

roma ženskami različnih generacij in z njimi potrdili in ovrgli postavljene hipoteze.   

 

SUMMARY 

 

Keywords: family, education, standpoint of the parents, different generations, kindergarten 

 

Despite increasingly faster way of life the family still remains the core of individual’s life. 

Education is one of the pieces of the puzzle of individual’s life. That is why we wished to 

discover if the education is changing through different generations. Most people continue an 

educational process in kindergarten where socialization occurs also outside of the family. 

Kindergartens influence one’s character significantly. Therefore, it is important that a child 

feels well in the kindergarten. We shall present the relationships of an individual inside the 

family and kindergarten from the perspective of several generations. At the same time we 

shall check what kind of changes in relationships families partook through generations. In the 

theoretical part we shall recognize the definitions of the family, what was the family like once 

and what is it like today, and what is the connection between family and kindergarten. In the 

empirical part we interpreted the answers, gained by interviews with mothers and women of 

different generations respectively; we shall then confirm or reject the set hypotheses.   
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1 UVOD 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

 

Socioloških definicij družine je razmeroma veliko in se med seboj razlikujejo, vendar je pri 

veliki večini osnovni poudarek v tem, da družino opredeljujejo kot vsaj dvogeneracijsko sku-

pnost in družbeno institucijo, ki skrbi za otroka/e (Rener idr., 2006: 16). 

 

Prvi socialni sistem, katerega del je posameznik, je družina. Človek v njej začne poimenovati 

in prepoznavati svoje potrebe, uči se ravnati z njimi, jih zadovoljevati in izraziti (Čačinovič 

Vogrinčič, 1992: 109). Vsak medčloveški odnos lahko končamo, ga prekinemo ali na novo 

začnemo. Edine vezi, ki jih ne moremo prekiniti, so odnosi staršev in otrok (prav tam, 1992: 

105). 

 

Lepičnik Vodopivčeva (1996: 9) je družino predstavila kot zapleten in zahteven sistem, ki 

obenem deluje znotraj sebe in je hkrati tudi vpet v širše družbeno okolje.   

 

Ne glede na starost, življenjske razmere in obdobje zrelosti, vsak v sebi nosi svojo družino. V 

posamezniku ostajajo sporočila, ki jih dobi o sebi in svetu skozi obdobja življenja, na podlagi 

teh sporočil in izkušnjah, ki jih zbira, ga oblikuje tudi zunaj družinskega sveta (Tomori, 1994: 

12). 

 

Ko postavimo družino v moderni čas, vidimo, da so postmoderne družine nekakšna »rekom-

binacijska mreža« socialnega starševstva. Ta model se vedno bolj širi v obliki očimskih, 

mačehovskih oz. pastorskih družin, ki pa spremljajo tudi nove organizacije gospodinjstva. 

Odločitve o možnostih in oblikah skupnega življenja nosijo posamezniki. Te izbire in odločit-

ve so vse bolj legitimne in normalizirane, a kljub temu za posameznika zato nič manj boleče 

ali težavne (Ule in Kuhar, 2003: 25). 

 

Ko se oblikuje osebnost, so življenjski cilij, vrednote in ideali izjemnega pomena. Družina je 

prenašalec ciljev, vrednot in idealov iz generacije v generacijo. V današnjem času se razmere 

zelo hitro spreminjajo. Temeljne vrednote tako postanejo redek faktor stabilnosti, ki osebi da 
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možnost, da oceni in se srečuje s stvarmi, ki jih prinese življenje, prav tako pa mu pomagajo 

pri orientaciji skozi tega (Musek, 1995: 175). 

 

V vsakodnevnem življenju opažamo, da so družina, odnosi in vzgoja zelo pomembne teme, 

obenem pa je družina za vsakega posameznika pomembna, saj je skozi življenje vpleten v te 

procese in odnose. Družina v družbi tvori neko celoto, ki pa jo je treba seveda tudi negovati in 

vzdrževati odnose, v katerih se znajdemo vsak dan življenja.  

 

Zato želimo v diplomski nalogi raziskati, ali obstaja povezanost vrtca z družino pri vzgoji ter 

kako se to kaže skozi različne generacije. Ugotoviti želimo, ali je vrtec bolj potreben kot 

nekoč, glede na to, da so se skozi generacije spremenili pogoji za življenje. Prav tako pa želi-

mo ugotoviti, ali otroci res preživijo več časa v vrtcu, kot so ga nekoč.  

Odnose bomo predstavili z vidika različnih starostnih skupin, pozornost pa bomo tudi name-

nili izobrazbi po generacijah.  Obenem bomo preverili, ali se je rodnost spremenila skozi čas 

in ali so se zaradi spreminjajočega se družbenoekonomskega položaja posameznika spremeni-

li odnosi v družini skozi vse tri generacije. 

 

Pri pisanju naloge bomo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno analizo literature, z metodo 

komparacije bomo primerjali dela različnih avtorjev, ki so pisali o tej temi, za uspešno analizo 

problema pa bomo uporabili metodo klasifikacije. 

 

1.2 Opredelitev namena in ciljev raziskave 

 

Namen diplomskega dela je analizirati stališča različnih avtorjev o družini, odnosih in vzgoji. 

Namen je preveriti, kakšne so relacije med obravnavanimi pojmi, hkrati pa ugotoviti, ali 

obstaja povezava v tipih vzgoje med materami različnih generacij. 

 

Cilji naloge so: 

• pregled opredelitev pojma družine, 

• izdelati kratek pregled družine skozi čas in različne generacije, 

• ugotoviti, kako partnerstvo med družino in vrtcem vpliva na vzgojo, 

• ugotoviti mnenja in stališča intervjuvanih žensk o družinskih odnosih in vzgoji, 

• potrditi oziroma zanikati zastavljene hipoteze o spreminjanju družine in pogledih na    

vzgojo s pomočjo intervjujev. 
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1.3 Hipoteze 

 

Postavili smo si hipoteze: 

1. Družbenoekonomski položaj posameznika se je skozi čas spreminjal, hkrati pa so se 

zaradi spreminjanja položaja spreminjali tudi odnosi v družini. Ta proces je vplival na 

rodnost. 

2. Spremembe v družbi so vplivale tudi na to, da se je povečal pomen šolanja in staršem 

je učni uspeh svojih otrok vse pomembnejši. 

3. Po obsegu so se funkcije družine pri vzgoji otrok skozi čas zmanjšale, saj so jih pre-

vzele druge institucije, kot so vrtci in šole. To se odraža tudi v zaznavanju funkcij dru-

žine pri starših. 

4. Pogledi staršev na vzgojo se s časom spreminjajo. 

5. Starši menijo, da je vrtec zelo pomemben za razvoj njihovega otroka. 

 

1.4 Raziskovalne metode 

 

V diplomskem delu smo uporabili naslednje metode:  

 

• analizirali stališča drugih avtorjev v zvezi z izbranim raziskovalnim problemom (s tem 

smo prišli do oblikovanja novih stališč); 

• z metodo komparacije primerjali dela različnih avtorjev, ki so pisali o tej temi; 

• z metodo klasifikacije opredelili pojme, ki jih potrebujemo za uspešno analizo prob-

lema; 

• v empiričnem delu smo s pomočjo metode intervjuja pridobili podrobne odgovore 

oseb treh različnih generacij; s to metodo smo želeli obravnavati različne ciljne skupi-

ne, ki pa bi jih z vprašalniki težje obravnavali.  

 

Informacije bodo pridobljene iz domače in tuje strokovne literature ter s pomočjo medmrežja, 

predvsem pa s pomočjo intervjujev.   

 

Prav tako pa smo: 

 analizirali stališča drugih avtorjev v zvezi z izbranim raziskovalnim problemom (s tem 

bomo prišli do oblikovanja novih stališč), 

 z metodo komparacije primerjali dela različnih avtorjev, ki so pisali o tej temi, in 
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 z metodo klasifikacije definirali pojme, ki jih potrebujemo za uspešno analizo proble-

ma. 

 

Informacije smo pridobivali s pomočjo domače in tuje strokovne literature ter interneta. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Raznolikost opredelitev družine 

 

Začetno razlago/opredelitev pojma družine smo poiskali v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika, ki pravi, da je družina »zakonski par z otroki ali brez njih«. Ta razlaga vsakdanje 

rabe izraza je preskopa, zato v nadaljevanju pojem družine pojasnjujemo z različnimi defi-

nicijami različnih avtorjev. Tako bodo predstavljeni različni strokovni pogledi na družino, 

pa tudi razlike med različnimi raziskovalci, kar priča, da med njimi ni popolne enotnosti 

glede tega, kako razumeti družino. 

 

V današnjem svetu prepoznamo toliko raznovrstnih tipov družin, da preprosta in strnjena 

definicija ni mogoča. Svet ponuja raznolikost družinskih ureditev in tudi vrednot. Razliko 

lahko opazimo že ob primerjavi družin ponekod v Afriki, kjer se še niso ločile od širše 

plemenske ali velike rodovne skupnosti, medtem ko se je v Evropi in Severni Ameriki raz-

vil tip materialno majhne in samostojne družine (Bergant, 1981, str. 5). 

 

Tomori (1994, str. 18) predpostavi, da:  

 

Družina je skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke. 

Člani družine so povezani na različne načine in so med seboj odvisni. Te povezave 

in odvisnosti ne izhajajo le iz osnovnih potreb za preživetje, temveč se ves čas spro-

ti razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, obliko-

vanju socialne podobe in osebne rasti slehernega od družinskih članov. 

  

Čačinovič Vogrinčičeva (1992, str. 105) definicijo družine izpelje iz socialno-psihološke 

definicije male skupine. Družino naj bi tvorila dva ali več posameznikov, ki jih povezujejo 

skupne vrednote, norme in pravila. Med seboj so v interakciji, hkrati pa imajo tudi skupne 

cilje in motive. Odnosi se določajo skozi strukturo statusov in vlog, ob tem pa se v družini 

oblikuje značilna struktura moči in način vodenja. Posledično se med posameznimi družin-

skimi člani izoblikuje relativno trajna mreža komunikacij, statusov in vlog. Vloge se dife-

rencirajo glede na delitev dela, hkrati pa se tudi razločijo čustveni odnosi med člani.   
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Leta 1960 so v okviru UNESCO poskušali opredeliti družinsko skupnost, ne ozirajoč se na 

etnično-kulturne posebnosti, vendar je po mnenju Bergantove (1981, str. 6) Unescova 

opredelitev družine vse prej kot jasna in pregledna:  

 

Družina je ustvarjena zveza med eno in več drugospolnimi osebami (enega moža z 

eno ali več ženami ter ene žene z več možmi), iz katere se rodijo otroci, ki imajo, 

ob upoštevanju določenih socialnih okoliščin ali družbenih pravil, vse pravice, ki 

običajno pripadajo članom družbe ali določenega razreda.  

 

Psiholog Janez Musek (1995, str. 128) je uvrstil družino v človeški makrokozmos kot 

mikrokozmos. Družino predstavlja kot skupek celotnega obdobja družine – tako rekoč člo-

veški rod, njegovo zgodovino in prihodnost v malem. Posameznik se skozi življenje razvi-

ja, dosega svoje vrhunce in ga dopolnjuje. Družina je stičišče dveh najbolj osnovnih kate-

gorij človeškega bitja, to sta spol in generacijska pripadnost. Temeljno strukturo človeštva 

predpostavi kot skupnost majhnega števila ljudi, ki izpolnjujejo strukturni pogoj dveh spo-

lov in dveh generacij, ki se med seboj zrcalijo in ohranjajo. 

 

Družino kot institucijo Lepičnik Vodopivčeva (1996, str. 2–7) označi z vsaj dvema vloga-

ma. Prva je biološka - reproduktivna vloga, druga pa je družbena. Družino smatra kot 

naravno človeško skupnost. Ob stalni pomoči družinskih članov, s tesno stkanimi čustve-

nimi vezmi otrok živi in dela. Družina otroku predstavlja prvo šolo za življenje in mu 

pomeni svet v malem. Prve predstave o medsebojnih odnosih, ljudeh in vrednotah življenja 

pridobi prav tam. Kot pravi Lepičnik Vodopivčeva, otrok v tej instituciji išče svojo vred-

nost, veljavo ali svoje mesto s pomočjo spoznavanja dolžnosti in pravic, ki jih ima v druži-

ni.  

 

Prav tako kot Lepičnik Vodopivčeva tudi Haralambos in Hoborn (1999, str. 325) družino 

obravnavata kot univerzalno družbeno institucijo, ki je del človeške družbe. Avtorja pravi-

ta, da si težko zamišljata, kako bi človeška družba delovala brez družine, saj ta tvori osno-

vno enoto družbene organizacije.  

 

V vsaki družbi obstaja neka oblika družine. Po besedah Murdocka (povzeto prav tam, str. 

325) družina vključuje »odrasle obeh spolov, med katerimi najmanj dva vzdržujeta druž-
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beno priznano seksualno razmerje, in enega ali več otrok, lastnih ali posvojenih, ki živijo 

skupaj.« 

 

Notranja dinamika družine se spopada z vsemi spremembami (industrializacija, urbanizaci-

ja, migracija), ki jih postavlja sodobno okolje. Družina je tako odvisna od okolja in z njim 

povezana, hkrati pa želi svoje delovanje od njega odmakniti oziroma izolirati, saj z njim ne 

išče tesnejših stikov. Po mnenju Lepičnik Vodopivčeve (1996, str. 15) družina v sodobnem 

svetu postaja čustveno zatočišče družinskim članom, glavne vrednote, ki jih išče družina, 

pa so medsebojno spoštovanje, razumevanje in pomoč.  

 

Bergantova (1981, str. 8–9) opozori, da bi se v primeru, ko bi se želeli dokopati do jasne 

opredelitve družine, v priori naslonili na tisti pojav, ki je skupen in druži različne družinske 

ureditve. Ta pojav je reprodukcijska funkcija družina (rojevanje, negovanje ter vzgoja 

otrok). A vendarle to pove le del resnice. Družinsko poslanstvo, da se človek razmnožuje, 

rodi in nato usposablja posameznika za družbeno skupnost in v nadaljevanju za samostojno 

življenje, je od nekdaj veljalo in zadevalo družbo in družbeno ureditev, nikakor le osebne-

ga interesa posameznika. Dober primer so pritiski starejših generacij na mlade, da si čim 

prej ustvarijo družino. Bergantova tako pride do sklepa, da družino ustvarijo otroci. O dru-

žini govori takrat, ko v skupnosti živita najmanj dve generaciji ljudi, ki so med seboj krvno 

ali telesno življenjsko povezani.  

 

Kljub različnim definicijam različnih avtorjev, ki poskušajo poudariti svoje vidike in 

poglede o tem, kaj naj bi bila družina, lahko pridemo do sklepa, da se struktura družine 

razlikuje od družbe do družbe. Ta struktura je zapletena in zahtevna, deluje znotraj svojih 

članov, hkrati pa je vpeta v širše družbeno okolje. Pri večini avtorjev je osnovni poudarek 

v tem, da opredeljujejo družino vsaj dveh generacij ljudi, ki skrbijo za otroka/e in so med 

seboj povezani (sorodstveno in čustveno). Glavna in najpomembnejša naloga družinskega 

sistema pa je še vedno rojevanje in vzgoja otrok ter duhovna in osebnostna rast posamez-

nikov, ki živijo v njem. Družina je za človeka prvi socialni sistem, v katerem se nauči 

temeljnih stvari o življenju in odnosih med ljudmi. Uči se o tem, kako zadovoljiti svoje 

potrebe in hkrati upoštevati tudi potrebe drugih. Posamezniki znotraj družine so v interak-

ciji in jih povezujejo skupni motivi in cilji, kot so: skupna pravila, norme in vrednote. 

 



Omahen, Katarina; diplomsko delo                                                      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakul-

teta 

8 

 

Opažamo, da nekateri avtorji družino bodisi idealizirajo ali precenjujejo. V družini posa-

meznik ne spozna vseh odnosov, ki nas v življenjskem obdobju doletijo, saj odnosi zunaj 

družine potekajo v večini na neosebni ravni. Seveda pa se odnosi v njej razlikujejo tudi v 

družbi, v kateri živi slednja. Na družino tako lahko vplivajo različni dejavniki, kot so vera, 

demografsko okolje, socialni status in drugi. 

 

2.2 Tipi družin 

 

Skozi zgodovino lahko zaznamo različne oblike družin. Klasični tip družine, ki ga obliku-

jejo moški, ženska ter otrok oziroma otroci, ni več prevladujoča in označena kot edina pra-

vilna oblika družine. Vse bolj se v zadnjih nekaj letih pojavljajo tudi alternativni tipi dru-

žin, kot so: enostarševske družine, reorganizirane, razširjene družine in druge. Tako so 

posamezniki v svojem življenjskem poteku vse manj vezani na klasične družbene norme o 

življenjskih prehodih (poroka, rojstvo otrok itn.).  

 

Nekje od sedemdesetih let se je začelo povečevati število ljudi, ki niso živeli v običajnih 

družinah. Sieder (1998, str. 255) sistematično loči med alternativnimi družinskimi oblika-

mi in nedružinskimi življenjskimi oblikami. Vsa gospodinjstva, ki so bila drugačna od obi-

čajnih družin, kot na primer: en roditelj (biološki ali psihosocialen), ki je živel vsaj z enim 

otrokom in skrbel zanj, se je prišteval k alternativnim družinskim oblikam. To so: enostar-

ševske družine in samohranilske družine, krušne družine, posvojiteljske družine, družine 

dnevnih vozačev, življenjske skupnosti (brez poroke) z otrokom ali več otroci, stanovanj-

ske skupnosti z otrokom ali otroki. K nedružinskim  življenjskim oblikam pa je uvrstil lju-

di, ki živijo sami, za kar so se zavestno odločili (singles); življenjske skupnosti, ki nimajo 

otrok; razmerja med dvema v ločenih gospodinjstvih brez otrok; istospolne pare v skupnem 

gospodinjstvu brez otrok in stanovanjske skupnosti brez otrok.  

 

Sociološke raziskave družine v zadnjem desetletju velikokrat omenjajo Brawnovo (1992, 

210-212; povzeto po Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, str. 17) tipologijo družin. Ta jih 

razvršča na: 

1. jedrne družine (družina z dvema staršema in otrokom/otroci); 

2. klasične razširjene družine (vertikalno in horizontalno razširjene družine); 

3. modificirane razširjene družine (geografsko so ločene od svojih družin, a ohranjajo 

družinske stike ter si nudijo medsebojno pomoč); 
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4. enostarševske družine; 

5. reorganizirane družine (družine, ki se na novo vzpostavijo; družine, v katerih je 

vsaj eden od staršev socialen, ni pa nujno, da je biološki starš).  

 

Renerjeva (2006, str. 18) omenja dva načina družinskega življenja, ki prevladujeta v Slo-

veniji. Omenja razpršene razširjene družine, pri katerih gre za formalno ločena družinska 

gospodinjstva (običajno otrok in staršev). Ta živijo blizu drug drugega (v isti hiši, v loče-

nih stanovanjskih enotah) ali živijo na različnih lokacijah, vendar vseeno ohranjajo stike 

med seboj in si nudijo vzajemno pomoč, ki se kaže na materialni, delovni oziroma storit-

veni in čustveni ravni. Kot primer lahko navedemo: dobro razumevanje med seboj, pomoč 

starih staršev pri varstvu vnukov ob odsotnosti staršev, denarno pomoč staršev, da se mladi 

lažje osamosvojijo in zaživijo samostojno itn. 

 

Razsežnosti, ki se kažejo skozi procese pluralizacije družinskih potekov, so: spreminjanje 

maritalnega vedênje, ki se pojavlja v vse bolj nedoločeni in nestabilni obliki. Število raz-

vez se povečuje, vse manj je porok, a ob enem vedno več ponovnega poročanja. Število 

reorganiziranih družin se zvišuje. Na primer: po ločitvi nastanejo enostarševske družine, 

pozneje pa se spet preoblikujejo v dvostarševske. To se zgodi, ko nekdanja partnerja s sku-

pnimi otroki vstopita vsak zase na novo v partnersko zvezo, novi partnerji pa imajo lahko 

že tudi iz prejšnjega zakona otroke. Življenjski poteki družine se vse skozi spreminjajo, 

nekateri se danes podaljšujejo. Opažamo, da vse več mladih ljudi živi podaljšano mladost 

pri svojih starših. Spet drugi poteki se krajšajo in se mešajo med seboj. Tukaj lahko izpos-

tavimo obdobje aktivnega starševstva in starševstvo pred poroko. Tako vidimo, da je danes 

vse težje določiti družinski življenjski potek in ga hkrati težko označiti kot monoliten 

model (prav tam, 2006, str. 64-65). 

 

Nekateri menijo, da ni nič resnično novega, da so to, kar imamo danes pred sabo, 

oblike zasebnega življenja, v kakršnih so živeli tudi prej, le da sta zmagoslavni 

pohod male družine in njen monopol v petdesetih in šestdesetih letih zastrla pogled 

na raznolikost starejših dni. Vse razburjanje okoli tega naj bi bilo odveč (Sieder, 

1998, str. 261). 
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2.2.1 Jedrna oz. nuklearna družina 

 

»Nuklearna družina je univerzalna človeška družbena skupina. Kot izključna prevladujoča 

oblika družine ali kot osnovna enota, iz katere so sestavljene bolj kompleksne oblike, 

obstaja kot posebna in močno funkcionalna skupina v vsaki poznani družbi.« (Haralambos 

in Holborn, 1999, str. 326). 

 

Talcott Parsons pa pravi, da nuklearno družino tvorita mož in žena ter njuni nedorasli otro-

ci, in da je ta družinska oblika značilna za moderno industrijsko družbo. Avtor poudari 

»strukturno izoliranost« družine, saj ni več v tako močni povezavi s celotnim sorodstvom 

in glavni sestavni del tega sistema. Družbeni odnosi med člani nuklearnih družin in njiho-

vimi sorodniki obstajajo, vendar ti odnosi potekajo bolj kot svobodna izbira in ne kot zave-

zujoča obveznost (Haralambos in Holborn, 1999, str. 343). 

 

2.2.2 Razširjena družina 

 

Število razširjenih družin je v začetku 20. stoletja začelo upadati, prevladovala je težnja k 

»majhni družini«. Sieder (1998, str. 242–243) je sklepal, da je vzrok za to družinsko obliko 

gospodinjstva večinoma zgolj gospodarska nuja in ne prednost, ki bi si jo izbrali družinski 

člani. Družine in mladi zakonski pari so iskali možnosti, da bi lahko živeli ločeno ter imeli 

svoje gospodinjstvo stran od svojih staršev ali sorodnikov. To pa se je zgodilo takoj, ko so 

dopuščali stanovanjski trg in dohodkovna razmerja.  

 

Avtor podaja mnenje, da bi bilo v današnjem času napak sklepati iz želje generacij po 

ločenem gospodinjstvu na oslabljenost medsebojnih odnosov. Prav nasprotno, ločenost 

bivanja med družinskimi člani (med starši in njihovimi odraslimi otroki) je pogoj za pozi-

tivne medsebojne odnose, ki se tkejo med njimi. V današnjem času se stiki z rodno družino 

še ohranjajo, vendar se je spremenila njihova funkcija. Te funkcije delujejo bolj podporno 

in dopolnilno mali družini. Njihove sorodstvene vezi niso več tako zavezujoče in vsak član 

se samostojno odloči, ali jih želi ohraniti. Ljudje vse pogosteje raje iščejo stike s tistimi, ki 

imajo skupne vrednote, interese in izkušnje (prav tam, 1998, str. 243–244). 
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2.2.3 Reorganizirana družina  

 

Preko reorganiziranih družin danes spoznavamo nova družinska razmerja in prakse, vzpos-

tavljanje medsebojnih vezi, ki jih prej nismo poznali (Smart, Neale, 1999, povzeto po 

Švab, 2006, str. 67).  

 

Ti odnosi se kljub razvezam med partnerjema vseeno nadaljujejo. Ohranjajo se odnosi med 

družinskimi člani prvotne družine. Ostajajo vezi med staršem in otroci, tudi tistimi starši, 

ki ne živijo z otroki, med nekdanjima partnerjema, ki ju povezujejo njuni rojeni otroci itn. 

Obenem se z oblikovanjem novih partnerskih zvez in nove družine začnejo odvijati novi 

odnosi med člani prvotne in nove družine. Kot pravi Alenka Švab (2006, str. 67):  

»Medružinske mreže se tako prepletajo na nove, nepredvidljive načine. Družinske 

vloge, ki so se včasih morda zdele jasne in enoznačne, se sedaj vzpostavljajo na 

novo. Reorganiziranje družin na primer prinaša razlikovanje med biološkim očetom 

in »novim« socialnim očetom.« 

 

2.2.4 Enostarševske družine 

 

»Samohranilske družine so lahko posledica smrti enega od partnerjev, formalne razveze ali 

ločenega življenja partnerjev (zaradi odhoda enega od partnerjev ali premišljene izbire)« 

(Haralambos in Holborn, 1999, str. 357). 

 

Švabova (2006, str. 68) izpostavlja dejstvo, da se enostarševske družine vse pogosteje 

pojavljajo med družinskimi oblikami in načini življenja. V Sloveniji število te družinske 

oblike vse bolj narašča. Skozi preteklost je enostarševske družine spremljala družbena sti-

gmatizacija, danes pa družba sprejema ta tip družinskega življenja. Vendar se, še zlasti 

materinske enostarševske družine, spopadajo z večjo socialno ranljivostjo in nevarnostjo 

socialne izključenosti zaradi izpostavljenosti revščini.  

 

2.3 Funkcije družine 

 

Družina bolj ali manj skrbi za socialne potrebe svojih članov, jim daje varnost, ljubezen, 

omogoča socialne stike in v določeni meri upošteva njihove posebnosti. S tem je družina 

včlenjena med najbolj trdne skupnosti ljudi kot neka »psihološka in biološka celica« druž-



Omahen, Katarina; diplomsko delo                                                      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakul-

teta 

12 

 

be. Sociologija opisuje primarno skupnost družine kot neko manjšo skupnost ljudi, ki jo 

oblikujejo in ustvarjajo po lastni želji. Značilnost te skupnosti je, da se med člani odvijajo 

osebni odnosi. To se kaže tudi tem, ko si pomagajo med seboj, upoštevajo posameznikove 

lastnosti in želje po identifikaciji ter njihovi stalni pripadnosti različnim skupnostim (Ber-

gant, 1981, str. 10). 

 

Parsons (Haralambos in Holborn, 1999, str. 330) predstavi družine kot »tovarne«, ki proiz-

vajajo in oblikujejo posameznike v njej. Velik pomen pripisuje primarni socializaciji. 

Avtor je tako kot Bergantova mnenja, da mora družina ter njeno okolje zagotavljati ljube-

zen, varnost  in vzajemno podporo, da se lahko posameznik razvija. Razen družine težko 

vidi katerokoli drugo institucijo, ki bi lahko zagotavljala takšno okolje.  

 

Murdock skozi svoje analize 250 družb dokazuje, da družina v družbah opravlja štiri teme-

ljne funkcije: 

• seksualno, 

• reproduktivno, 

• ekonomsko in  

• vzgojno (Murdock, povzeto po Haralambos in Holborn, 1999, str. 329).  

 

Člani družbe bi težko obstajali brez seksualnih in reproduktivnih funkcij. Tudi brez eko-

nomskih funkcij (npr. zagotavljanje in priprava hrane) bi težko preživeli. Kulture pa ne bi 

bilo tudi brez vzgoje, po besedah Murdocka, ki ta izraz uporablja za socializacije. Vse te 

funkcije so za osebe, ki živijo v družbi, izrednega pomena in bi brez njih težko delovali 

(prav tam, 1999, str. 329).  

 

Za primerjavo pa Bergantova razčleni družinske funkcije malo drugače kot Murdock, in 

sicer jih razdeli v pet skupin. Vseeno moramo biti pri tej delitvi morda malo kritični zaradi 

starosti navedenega vira (1981). Nekatere izmed teh funkcij so prevzele druge socialne 

ustanove. Te funkcije so: 

• biološko reproduktivna, 

• gospodarska, 

• pravno-varstvena, 

• kulturno-vzgojna, 
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• družina kot primarna skupnost ali njen čustveno vrednostni vpliv (Bergant, 1981, 

str. 11). 

 

Avtorica označi družino kot večdejavnostno ustanovo, ki se je kazala že skozi preteklost in 

ostaja še danes. Samostojnost v širšem družbenem okolju je ohranjala skozi veliko kolekti-

vno organizacijo in nekdanjo proizvodnjo osnovo, vendar se je do danes marsikaj spreme-

nilo. Danes se mora družina vse bolj povezovati z okoljem družbe. Od zunaj dobiva delo, 

preskrbo, šolanje, zdravstveno varstvo, stanovanje, pravno zaščito itd. Tudi poraba posa-

meznikovega prostega časa je sedaj v veliki meri odvisna od družbe. Družina je vse bolj 

odvisna od okolja, še vedno pa so ji ostale nekatere pomembne družbene funkcije, kot so: 

rojevanje, nega in prva vzgoja, socialno in moralno varstvo otrok ter gmotno vzdrževanje. 

Na podlagi teh funkcij, ki še vedno pripadajo družini, jo uvrščamo med osnovne družbene 

skupine, prek njih pa se obnavlja celotna družbena skupnost. Družina dejavnosti, kot so: 

zdravstvena, socialna, pravna, izobraževalna, rekreativna in varstvena, ni v celoti izgubila 

ali zavrgla. Spremenilo se je le to, da jih deli in sodeluje z javnimi ustanovami na svojevrs-

ten način. Te ustanove ji pomagajo tako, da, nekoč povsem njene dejavnosti, prevzemajo 

one, in jih rešujejo na bolj strokoven, uspešen in kakovosten način (prav tam, 1981, str. 

218–219). 

 

Večina družinskih oblik in funkcij se je od pradavnine do naših dni neprestano spreminjala. 

Družina je preko odnosov izgubljala ali pridobivala veljavo. Ves čas je vplivala tako na stil 

življenja njihovih članov kot tudi na celotno skupnost. Danes je človek vse bolj individua-

lističen. V družini ljudje vse bolj iščejo tisto, kar bi jih osrečilo, velik pomen pa pripisujejo 

tudi izbiri partnerja in posledično uspelemu in neuspelemu družinskemu življenju. Po 

besedah Bergantove (1981, str. 11–29): »Zdaj so otroci tisto žarišče družinskega življenja, 

v katerem se koristi družine najtesneje povezujejo in pokrivajo s koristmi družbe.« 

 

2.4 Družina nekoč 

 

Skozi zgodovinska obdobja se je družinsko življenje močno spreminjalo. Tako kot so se 

spreminjale življenjske razmere, vzgoja, kultura, gospodarstvo …, se je spreminjala njena 

funkcija in sestava. Funkcije in tudi naloge družine so izgubljale svoj prvoten namen, ven-

dar so jih skupaj s spremembami v družbenem življenju zamenjale druge, nove funkcije.  
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Alenka Puhar (1986, str. 103–253) govori, da je osnovna resnica o družini iz preteklosti 

poznana. Šlo naj bi za patriarhalno družino, v kateri naj bi imel absolutno avtoriteto oče, ta 

pa je bil tudi gospodar zemlje in premoženja, ki so ga imeli. Avtorica omenja tudi podreje-

no vlogo žensk in njeno neenakopravnost. V skladu z različnimi zakoni jim ni pripadal 

status odrasle osebe. S temi težavami so se v prejšnjem stoletju spopadale ženske. V tistih 

časih je bila miselnost takšna, da so starši imeli vso pravico opravljati s svojimi otroki, 

opravičilo za to pa je bilo, da so jim podarili življenje. Starši so preko njih živeli svoje živ-

ljenje.  

 

Skozi zgodovinski pregled bomo videli raznolike življenjske oblike. Ker je vsako zgodo-

vinsko obdobje drugačno, bomo lahko podali zanimiva dejstva, ki so značilna za posamez-

no obdobje. 

 

2.4.1 Mit družine 

 

»Nekoč je bilo vse povsem drugače«, običajno je ta stavek mnogim pomenil, da je bilo 

nekoč lepše, lažje, lahko rečemo tudi bolje. Zadnja leta ta stavek povezujemo z družino, ko 

veliko sociologov piše o razpadu, krizi družine, drugi pa podajajo mnenja, da so zgrešene 

le naše predstave o idealni obliki družine, ki sploh ne obstaja.  

 

Puharjeva (1986, str. 17) v svojem delu Prvotno besedilo življenja omenja slepo pego, ki se 

pojavlja glede družinskega življenja. Pozornost daje predvsem otroku in njegovemu mestu 

znotraj družine in družbe, ki mu je bil dodeljen v tistih časih. Še vedno ostaja velik del 

resnice o tem, kakšni so bili odnosi med otroki in njihovimi starši v času našega minulega 

življenja, prikrit in zabrisan. Njeno »prevajanje« skozi književnost želi razdejati nekatera 

slepila, ki se jih vse do danes nismo otresli.  

 

Zelo radi pravimo, da je bila družina nekoč tesno povezana, odnosi so bili trdni in varnost 

znotraj družine je bila zagotovljena. Družine so bile večje kot danes, rojevalo se je veliko 

otrok in edino pravo materinstvo v tistem času je bilo nesebično žrtvovanje za lastne otro-

ke. Svet je bil takrat urejen, trden, predvsem čist. V njem so ljudje živeli lepo, v sožitju z 

naravo in drugimi živimi bitji, danes pa naj bi živeli v svetu, ki je za človeka uničujoč. 

Današnja družina je v krizi, vezi med člani se rahljajo in odtujujejo. Naš čas prinaša druži-

ne z dvema otrokoma ali manj. Vzrokov za to je več, eden izmed njih pa je tudi legalnost 
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splava in kontracepcije. V ospredju se pojavlja tudi posameznikov egoizem in njegovo 

potrošništvo. Svet danes naj bi bil odtujen in nepregleden. Vsa narava je onesnažena in 

ljudje ter njihovi medsebojni odnosi so prepojeni z agresivnostjo, pohlepom in zavistjo. 

Tako danes »vemo«, da naj bi odnosi med otroki in starši slabeli, da so otroci vse bolj 

zapostavljeni s strani svojih staršev, ki nimajo časa za njih. Med ljudmi poteka vse večja 

odtujenost in agresivnost. Naša občutja nam kažejo, da je danes človek vse bolj osamljen 

sredi dejavne družbe, vendar po besedah Puharjeve (1986, str. 18–20) na podlagi teh trdi-

tev težko rečemo, da so utemeljene in upravičene, saj niso podkrepljene s primerjavami 

spodobnimi dogodki in odnosi iz preteklosti, ki bi jih lahko imeli za resnico in bi bili smi-

selni. Težko tudi rečemo, da so minili časi s preteklosti, s kmečko sentimentalnostjo, žalos-

tnimi občutki, ko je bilo vse urejeno in je bila družina srečna.  

 

Kot vidimo skozi literaturo, življenjske razmere v devetnajstem stoletju na Slovenskem 

niso bile rožnate. Večina slovenskih družin se je preživljala s kmetovanjem. Svoj kruh so si 

služili kot hlapci, dninarji itn. Pogoji teh ljudi za živež so bili izredno slabi (slabi bivalni 

prostori, slaba prehrana in slaba oblačila itn.). Razlog za to lahko pripisujemo tudi temu, da 

je bila umrljivost tisti čas zelo visoka. Visoko umrljivost beležijo predvsem že pri majhnih 

otrocih. Vse te razmere so verjetno vplivale na takšno stanje, ki se nam kaže v preteklosti. 

Večina porodov se je tisti čas odvijala doma ob pomoči starejših žensk. Če so otroci preži-

veli, so kaj hitro ostali prepuščeni sami sebi, saj so morale matere odhajati na delo, da so 

imele za svoje in otrokovo preživetje. Življenjski standard otrok je bil še veliko slabši od 

odraslih. Starši, predvsem očetje, ki so nastopali znotraj družine kot vladarji, so svoje otro-

ke vzgajali kot podložnike v popolni pokorščini (prav tam, 1986, str. 25–107). 

 

Puharjeva (1986, str. 105) zapiše Valenčičevo podobo zgledne družine tisti čas:  

 

Gospodar in gospodinja naj bi dajala vsak v svojem področju vsem drugim družin-

skim členom zapovedi jasno, kratko in odločno, ter naj bi pazila, da jih vsak družin-

ski člen precej izpolni tako, kakor hočeta zapovednika. V vsej družini naj vlada 

voljna in neomahljiva pokorščina. 

 

Znanost je želela marsikaj zamolčati, vendar pa je umetnost spregovorila o človeških stis-

kah, medsebojnih odnosih in konfliktih, ki so jih spremljali. S tem je lahko ovrgla vsaj del-

ček dvoma na enačenje preteklosti z zlatimi časi. O družini kot glavni vrednoti v starih 
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časih, ki naj bi bili najboljši, v 19. stoletju govori vsa slovenska proza, le redki izmed njih 

pa so želeli prikazati dejansko stanje ljudi, ki je bilo daleč od idealnega. Alenka Puhar 

omenja predvsem Cankarja in Prežiha ter njuna dela, ki opisujejo idealno podobo družine, 

kjer so člani družine tesno povezani med seboj, predvsem pa je v ospredju idealiziranje 

podobe materinstva. Avtorica je mnenja, da je potrebno Cankarjeva dela brati »med vrsti-

cami«, saj šele potem vidimo realno podobo družine, ki je vse prej kot idealna (prav tam, 

1986, str. 20–28). 

 

2.4.2 Družina v srednjem veku 

 

Srednji vek družini, predvsem pa otroku, ni posvečal veliko pozornosti. Družina je imela 

predvsem funkcijo ohranjanja premoženja, skupnega opravljanja kakšnega poklica ter 

nudenja vsakdanje medsebojne pomoči v svetu, kjer bi sam moški, še manj pa sama žen-

ska, težko preživela. Afektivne funkcije niso bile v ospredju (Ariés, 1991, str. 8). 

 

»Družina je vendarle imela neko funkcijo, zagotavljala je prenos življenja, dobrin in imen, 

ni pa segala prav globoko v občutenje« (prav tam, 1991, str. 495). 

 

Občutje otroštva v srednjeveški družbi tako ni obstajalo. Po besedah Ariésa (1991, str. 

164):  

 

To ne pomeni, da so otroke zanemarjali, zapuščali ali prezirali. Občutja otroštva ne 

smemo pomešati z naklonjenostjo otrokom, saj ustreza zavesti o otroški posebnosti, 

po kateri se otrok bistveno razlikuje od odraslega, celo mlajšega odraslega. Te 

zavesti ni bilo. Zato je otrok, brž ko je lahko živel brez stalnega spodbujanja mate-

re, dojilje ali negovalke, pripadel družbi odraslih in se od nje ni več razlikoval.  

 

Do 12. stoletja srednjeveška umetnost ni poznala otroštva, morda ga tudi ni znala upodab-

ljati. V večini arhaičnih civilizacij vidimo v umetnosti odpor in odklanjanje do otroške 

morfologije. Kot izjemo lahko izpostavimo grško umetnost, kjer se otroka prikazuje realis-

tično ter poudarja njegovo ljubkost. V 15. stoletju se pojavijo predstavljanja otroštva preko 

portretov in nagrobnikov. Portret mrtvega otroka zaznamuje še en pomemben  mejnik v 

zgodovini, kjer se začnejo kazati sledi otroštva, ki se najprej pojavi kot nagrobna podoba. S 

tem so javno izražali žalovanje za umrlim otrokom, kar do takrat ni bil običaj, saj se zaradi 
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visoke umrljivosti dojenčkov odrasli niso želeli čustveno navezati na svoje otroke (prav 

tam, 1991, str. 51–59). 

 

Ariés (1991, str. 10) pravi, da se je šele v 16. in 17. stoletju prebudilo družinsko občutje, ki 

je neločljivo od občutja otroštva. V tem času je otrok osvojil mesto poleg staršev, na katero 

ni mogel računati v času, ko je bila navada, da so otroka zaupali tujcem. Vrnitev otroka 

domov je bil velik dogodek. Ta poteza družine 17. stoletja je družino ločila od srednjeveš-

ke. Družina je začela pripisovati velik pomen otroku, celo tolikšen, da je izstopil iz nek-

danje anonimnosti. Pričeli so kazati tudi občutja, da bi bilo otroka izgubiti izredno težko in 

da ga je nemogoče nadomestiti. Primerno se je začelo tudi omejevati število otrok, ki so jih 

želeli imeti, z namenom, da bi za njih bolje skrbeli. 

 

Vendar pa družina v 17. stoletju ni bila moderna družina: od nje se je razlikovala po 

masivni družabnosti, ki se je še ni otresla. Tam, kjer je obstajala, torej v velikih 

hišah, je bila središče socialnih relacij, prestolnica kompleksne in hierarhične male 

družbe, ki ji je ukazoval družinski poglavar (prav tam, 1991, str. 487).  

 

Spremenjen odnos do otrok se je začel kazati predvsem v 18. stoletju. Ariés (1991, str. 

487) ta odnos označi kot moderno občutje družine. Svoje rojene otroke so želeli zadovolji-

ti, nikogar izmed njih niso več želeli zapostavljati. Od tod naprej je opaziti tudi hoteno 

zmanjševanje rojstev, ki ga je spremljala šolska in čustvena revolucija. Prav tako se je v 

tem obdobju moderna družina začela oddaljevati od družbe. Vso svojo pozornost je name-

nila otroku, njegovim občutkom in željam za prihodnost. 

 

2.4.3 Družine v sodobnem času 

 

Načrtno proučevanje zasebnega življenje ljudi in njihove intimnosti je bilo vse od začetka 

šestdesetih let, po besedah Siederja (1998, str. 351), neznanka zgodovinopisja. Svoj pogled 

na vsakdanje življenje navadnih ljudi so usmerili le zato, da bi popestrili veliko zgodovino. 

Šestdeseta in sedemdeseta leta so v znamenju velikih odkritij o družinskem življenju in 

zasebnosti običajnih ljudi tistega časa. 
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2.4.3.1 Kmečke družine 

 

V 18. in 19. stoletju so bile zahodne in srednjeevropske družbe pretežno kmečke, ali pa je 

v njih prevladoval kmečki način življenja. Kot pravi Sieder (1998, str. 10–16), je bilo kme-

čko gospodarstvo usmerjeno k enotni porabi proizvodnje in družinskega življenja. Družina 

in njeni člani (mož, žena, otroci ter drugi sorodniki) so živeli in delali na kmetiji. Konec 

18. stoletja se je način proizvodnje, ki so ga izvajali, tako izboljšal, da večini prebivalstva 

ni bilo več treba opravljati kmetijskih opravil in so se preskrbovali prek trgov. Na kmetijah 

so proti koncu 19. stoletja vedno več služnih del zopet opravljali domači družinski člani. 

Kmečka družina se je zožila na svojo rodovno jedro, »odpravila« je služinčad. Hišno skup-

nost je vedno pogosteje sestavljala skupina staršev in otrok, ki so bili med seboj v krvnem 

ali priženjenem sorodstvu, vključno s starimi starši. Proces »privatizacije« družine se je v 

20. stoletju še nadaljeval. 

 

Po takratnih pravilih naj bi kmečko gospodarstvo opravljal poročen kmečki par, vendar pa 

je bila znotraj tega jasna delitev dela po spolu. Moškim so bila dodeljena dela, ki jih je 

moral opraviti daleč stran od hiše, pri tem pa je bilo več fizičnega napora in večje tveganje 

(skrb za travnike, njive, gozd, vprežene živali …). Ženske so bile zadolžene za kuho, gos-

podinjstvo, otroke, živino in vrt. Velikokrat se je pri delitvi dela zgodilo, da so se vloge 

zamenjale. Pogosteje so ženske opravljale tipična moška opravila, kot so moški opravljali 

tipično ženska opravila. Povsem jasno je tudi bilo, da je dohodek od dela na kmetiji v veči-

ni pripadal kmetu. Ženska je bila pogosto izključena tako pri dobičku, ki so ga ustvarjali z 

pridelki, kot iz družabnosti moških, saj je bila kmečka družina vendarle do obisti patriar-

halna (prav tam, 1998, str. 25–33). 

 

Po besedah Siederja (1998, str. 34–41) je bilo v času kmečkih družin splošno znano, da so 

bili otroci kmetov za svoje starše in za takratno kmečko gospodarstvo obravnavani kot 

delovna sila in bodoči dediči. V 18. in 19. stoletju so bile kmečke matere do svojih otrok 

ravnodušne in do njih niso kazale nikakršnih čustev. To je avtor sklepal iz zdravniških 

poročil in pripovedi o tem, kako so bili otroci zanemarjeni s strani svojih mater, predvsem 

pa se je v tistih časih kazala visoka umrljivost dojenčkov. Starši so imeli le malo časa, da 

bi se posvečali svojim otrokom in jim namenjali pozornost, kot to počnejo danes. Vzgoja 

otrok je potekala po načinu delovne storilnosti. S tem je bila določena količina hrane, ki so 

jo prejemali, in ugled znotraj družine. Iz tega so otroci črpali občutek pripadnosti in lastne 
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vrednosti. Otroci so svoje odraščanje doživljali zelo togo, s strani staršev so bili v večini 

primerov obravnavani s strogostjo, predvsem takrat, ko se je otroke priganjalo k delu. 

Napetost je vladala tudi med brati in sestrami, saj se je vsak otrok zavedal, da se bo ob 

vsakem nadaljnjem rojstvu brata ali sestre zmanjšala možnost za njihovo lastno prihodnost. 

Proti koncu 19. stoletja so otroci s podeželja začeli redno obiskovati šolo. Pred tem so obi-

skovali šolo le takrat, kadar ni bilo veliko dela na kmetiji, običajno v zimskem času. 

 

V kmečkih krogih je bil glavni pogoj poroka, če je kdo želel prevzeti kmečko posest in 

njeno imetje ali ohraniti kmetijo, ki bi jo prevzel s strani staršev. V kmečki družbi sta bila 

ljubezen in spolnost popolnoma podrejena in zatrta. Položaja kmeta in kmetice sta morala 

biti vedno zasedena. Umrljivost žensk je bila tisti čas visoka, glavni razlog pa so bili šte-

vilni porodi. Njihova povprečna življenjska doba je bila nizka, zato se je pogosto dogajalo, 

da se je kmet večkrat oženil. Pri kmetih ni bila izbira partnerjev nikakršna svobodna in 

osebna izbira. Zadevala je celotno družinsko skupnost, ki je običajno tudi izbrala partnerja 

(prav tam, 1998, str. 53-54).  

 

2.4.3.2 Družine industrijskih mezdnih delavcev 

 

Industrijsko mezdno delavstvo se je množično razširilo med drugo polovico 18. stoletja in 

je trajalo do približno sredine 19. stoletja. Sieder (1998, str. 139-141) pravi, da moramo 

pod industrijske mezdne delavce šteti delavce, ki so jih podjetniki kapitalizma potrebovali 

za strojno delo v delavnicah, tovarnah, izkopih in preostalih predelovalnih obratih. Za 

industrijsko mezdno delo je bila v večini značilna visoka stopnja dela ter hierarhična orga-

nizacija. Delo, ki se je izvajalo po prizoriščih (vas, kraj, velemesto) in po panogah, se je 

med seboj zelo razlikovalo, s tem pa se je razlikovala tudi stopnja tehničnih inovacij. Pos-

ledično so se kazale tudi razlike med življenjskimi in bivalnimi razmerami delavcev v raz-

ličnih pokrajinah in vejah gospodarstva.  

 

»O delavski družini 'kot taki' torej ne moremo govoriti.« (prav tam, 1998, str. 141) 

 

Po pokrajinah so bile panoge v gospodarstvu na različnih stopnjah razvoja, od tega pa je 

bila tudi odvisna delitev dela. V tekstilni industriji so zaposlovali moške, starejše ljudi, 

predvsem je bilo zaposlenih veliko poročenih žensk. V rudarstvu so bili zaposleni moški. 

Večina rudarskih žena je v trenutku poroke prenehala z delom. Iz družine tovarniških dela-
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vcev sta bila povečini zaposlena oba, tako moški kot ženska. Kljub istemu delu žensk in 

moških so podjetniki plačevali ženskam nižje mezde kot moškim. Zaposlovanje žena je 

bilo na splošno odvisno od višine mezde moža (Sieder, 1998, str. 142–174).  

 

Sieder (1998, str. 186–188) omenja družine kmetov, rokodelcev in delavcev na domu, ki so 

še lahko vzgajale in disciplinirale svoje otroke, saj so skupaj sodelovali pri delu, težko pa 

to trdimo za tovarniške delavce, saj so bili zaradi svojega dela odsotni, ker je delo potekalo 

stran od doma. S tem so starši težko nadzorovali svoje otroke. Zaposlene matere naj bi 

zanemarjale svoje majhne otroke.  Po večini so za njih skrbeli starejši bratje in sestre, ali pa 

so jih zaupali v varstvo (starim staršem, sorodnikom, sosedom, »negovalkam«). Čez dan so 

bili starejši otroci prepuščeni samemu sebi, velik del tega so preživeli na cesti, zaposleni z 

iskanjem hrane in različnimi deli, za katere so morda dobili majhno plačilo. Tako je bilo v 

poznem 19. stoletju. Stiki med starši in otroki so bili izredno omejeni, čas, ki so ga prežive-

li skupaj, je bil v večernih urah, ko so starši prihajali z dela.  

 

Večina delavcev po tovarnah si v prvem obdobju industrializacije ni mogla privoščiti 

poroke ali ustanoviti družine. Za to, da si osnujejo družino, so imeli največ možnosti dela-

vci v tradicionalnih protoindustrijskih panogah.  V mnogih mestih je vzporedno s tem raz-

vojem naraščalo število otrok izven zakonske zveze. Pripadniki nižjih slojev se kljub 

nezmožnosti za poroko in osnovanje družine vseeno niso želeli odpovedati erotiki in spol-

nim odnosom. Mnoga dekleta so ostala brez možnosti za poroko, a vendar naj bi po njiho-

vem mnenju imele ob svojih nezakonskih otrocih oporo, ko bodo ostarele. Šele konec 19. 

stoletja so se razmere delavcev toliko popravile, da so se lahko poročali in osnovali druži-

no (prav tam, 1998, str. 188–189). 

 

2.4.3.3 Družine mezdnih delavcev po vojni 

 

Mezdne družine so bile med prvo svetovno vojno in takoj po njej izpostavljene ogromnim 

obremenitvam. V tem obdobju se je naglo povečalo število brezposelnosti ter razvrednote-

nje denarja, kar je prineslo slabši dohodkovni položaj družin. Po besedah Siederja (1998, 

str. 203) je odsotnost mnogo očetov in sinov, zaradi vpoklica v vojaško službo, posledično 

prinesla gospodarske izgube in tudi »družbeni vakuum«. Družinam je manjkala patriarhal-

na drža očetov, saj se je pred vojno veliko procesov odvijalo s tem pristopom v družinskem 

življenju. Tako so mnoge ženske dobile priložnost za delo, da se same vzdržujejo v vojno-
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gospodarski industriji, vendar pa se je to izkazalo kot začasna rešitev, namreč zaposlitev, 

skrb za družino in gospodinjska dela so žensko pahnili v preobremenjenost. 

 

Vsi tisti zakonski možje in sinovi, ki so preživeli vojno, so se ob vrnitvi domov začeli soo-

čati s težavami, ki so jih pestile. Močan boj se je začel za delovna mesta, saj so med vojno 

ta mesta zasedle ženske ter tudi boj za položaje v družini. Mnogi možje so kasneje le stež-

ka našli delo. Ob njihovem brezdelju po vojni je ostala tradicionalna delitev dela med spo-

loma vseeno nespremenjena: kljub temu, da so bili moški brezposelni in so imeli čas, so v 

gospodinjstvu komajda kaj pomagali svojim ženam. Tudi poškodovani možje iz vojne in 

duševno oboleli so padli pod trajno oskrbo svojih bližnjih. Soproge so se tako zaman nade-

jale in upale, da bodo ob vrnitvi svojih mož razbremenjene, saj so bili ti velikokrat zaradi 

poškodb in travm nesposobni za delo (prav tam, 1998, str. 204–217). 

 

»Psihoanalitik Paul Federn je leta 1919 govoril o  »družini brez očetov«, ki jo je pustila za 

sabo svetovna vojna« (Sieder, 1998, str. 204). 

 

Avtor (prav tam, 1998, str. 227) pravi, da je za povojno obdobje značilno, da število ločitev 

narašča v primerjavi s predvojnim časom. Odsotnost, ki je prinesla občutek odtujenosti 

med zakoncema, je povzročila, da so zelo težko spet vzpostavili stik med seboj. Ženske so 

postale bolj odločne, samozavestne, nekatere so se vizualno tudi postarale. Moški pa so 

imeli na drugi strani številne duševne težave. Žena in mož o marsičem nista mogla govoriti 

(npr. doživetja v koncentracijskih taboriščih, zaporih, problem posiljenih žensk …) in še bi 

lahko naštevali. Tudi odnos med otroki in očeti, ki so se vrnili iz vojne ali vojnega ujetniš-

tva, se je močno spremenil. Sieder (1998, str. 228) zapiše: »Mnogi otroci svojih očetov ob 

vrnitvi niso več prepoznali: mlajši otroci jih sploh še niso nikoli videli ali pa le na fotogra-

fiji.« 

 

Zlasti starejši sinovi so v odsotnosti očetov postali zaupniki svojih mater; prevzeli 

so odgovornost za mlajše brate in sestre in pogosto nadomestili očeta. Z očetovo 

vrnitvijo je neizogibno prišlo do boja sinov za priznanje in ohranitev tega statusa 

(Sieder, 1998, str. 228) . 

 

Otroci iz povojnih let so bili v večini prepuščeni sami sebi. Očetova odsotnost zaradi voj-

nega ujetništva ali starševska zaposlenost z delom, da so lahko preživeli sebe in svoje otro-
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ke, je pripeljala do tega, da ni bilo veliko časa za vzgojo, kaj šele nadzor nad svojimi otro-

ki. Po drugi strani pa so jim nalagali veliko delovnih opravil (prav tam, 1998, str. 228). 

 

Tako se je družba v petdesetih letih spopadala z različnimi preizkušnjami, ki so jih doletele 

zaradi vojne. Kljub večjim številom ločitev v povojnem času, se je spet vse vračalo k ure-

jenem družinskem življenju. Kot pravi Sieder, je (1998, str. 231): »avtoritarno patriarhalno 

družino nadomestila zmerno patriarhalna družina.« To trditev pa je še naprej spodbujalo 

vse večje zaposlovanje žensk, ki se je odvijalo v petdesetih in šestdesetih letih v gospo-

darstvu, izvrševali pa so se tudi demokratizacijski procesi. 

 

2.4.3.4 Meščanske družine 

 

V drugi polovici 18. stoletja se je začela gospodarsko in družbeno oblikovati ideja meščan-

ske družine. Vsem tem ljudem, ki so opravljali različna dela in si s tem služili denar za 

živež (bankirji, trgovci, prvi kapitalistični podjetniki, višji uradniki, sodniki in pastorji, 

gimnazijski učitelji …), je bilo skupno eno: svoje družinsko življenje so vse močneje začeli 

ločevati od mesta, kjer so služili svoj kruh in tako počasi začeli graditi zasebno sfero dru-

žine. Zanje je bilo značilno tudi, da so svoje žene in otroke držali proč od dela, seveda če je 

bilo to mogoče. Ločenost poklicnega in družinskega življenja je tako oblikovala notranji 

prostor družine, ki se je znotraj tega razvil s sentimentalnimi odnosi. Ob tem so se na novo 

opredelile značilne spolne vloge moškega in ženske, kot tudi pedagogizacija odnosa do 

otrok, kar pa prinese tudi nov tip meščanskega otroštva (Sieder, 1998, str. 119-124). 

 

Z individualizacijo oseb in intimizacijo njihovih odnosov v zakonu in družini je 

tudi odnos do otrok doživel odločilno spremembo. Tradicionalno zadržano vedenje 

staršev do otrok in pogoste telesne kazni, ki so jim jih nalagali, so postali vprašljivi. 

Hkrati se je začelo tudi razsvetljensko gibanje proti njihovemu zanemarjanju, ki je 

koreninilo – podobno kot ravnodušnost – v nameri, da bi otroke po možnosti držali 

daleč od sebe (prav tam, 1998, str. 129). 

 

Starši so se začeli zanimati za svoje otroke ter jih želeli usmerjati s svojimi vzgojnimi 

ukrepi. Družbena skupnost je imela vizijo glede vzgoje majhnih otrok tisti čas. Temeljila je 

na oblikovanju osebnosti otroka ter na tem, da je otrok »nepopisan list«, na katerega 

moramo skrbno paziti in ga vzgajati. Pri meščanski vzgoji je imel oče še vedno glavno 
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besedo in avtoriteto, hkrati pa je bil otroku tudi prijatelj in oseba, na katerega se je otrok 

lahko zanesel ob različnih situacijah. Prva leta so otroke vzgajali njihovi starši, kasneje pa 

so veliko meščanskih otrok poučevali domači učitelji. Izobrazba deklic in dečkov je bila že 

v mladih letih skrbno ločena. Fantje so obiskovali javne šole ali internate, kasnejšo izobra-

zbo pa so nekateri pridobivali tudi pri domačih učiteljih. Izobrazba deklet je bila usmerjena 

v znanje ročnih del, klavirja, tujih jezikov. Večinoma teh izobraževanj je potekala doma, 

pod nadzorom matere. Vzgoja in izobraževanje se je tako zelo razlikovalo glede na otrokov 

spol, je pa ta imela pred seboj jasen cilj. »Družbena narava«, ki je predstavljala primeren in 

naraven učni načrt spoloma, je prikazovala obstoječo ideologijo (Sieder, 1998, str. 129-

132). 

 

Sieder (1998, str. 124–128) pravi, da so se v meščanski družbi dogajale velike spremembe 

tako na gospodarskem področju kot tudi v medosebnih odnosih. V ospredje sta stopili 

spolnost in erotika ter posledično poroke iz ljubezni. Avtor omenja ideološke posledice, ki 

naj bi imele visoko ceno pri delitvi družbe na javna in zasebna življenjska področja. Žen-

skam je bilo že v naprej določeno edino družbeno poslanstvo, skrb za družino in dom, mož 

pa je bil tisti, ki je deloval zunaj hiše, se poklicno usposabljal ter vršil uspehe zunaj doma. 

Vsem je bilo jasno, kaj je tipično »moško« in tipično »žensko«. Ženske so bile še vedno v 

podrejenem položaju s strani celotne družbe. Mož je bil edina oseba, ki je preživljala svojo 

družino z prihodkom od dela, saj žene pri tem niso imele nobene velike vloge. Njihova 

vloga je bila predvsem podpora svojim možem ob poklicnem udejstvovanju, ki so jo kazale 

s svojo lepoto in eleganco.  

 

2.5 Družina danes 

 

Vse od konca 2. svetovne vojne pa do šestdesetih let je prevladovala govorica o krizi dru-

žine. Zakaj? Ker se je s spremembami v družbi spreminjala tudi družina in te spremembe 

so bile doživljane kot kriza. Kot pravi Renerjeva (2006, str. 20):  

 

Šele v zadnjem desetletju se je govorica krize umaknila treznejši, ideološko in poli-

tično manj obremenjeni presoji. Zato se je šele tedaj pojavilo bistveno vprašanje o 

tem, ali je institucija družine res v krizi oziroma ali ni v krizi samo določena pred-

stava, določena ideologija družine. 
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Renerjeva (1995, str. 19) tako ugotavlja, da strokovnjaki v različnih razpravah ne govorijo 

več o krizi družine, temveč o nastalih spremembah družinskega življenja. Te spremembe 

zelo podobno opisuje tudi Reinhard Sieder v knjigi Socialna zgodovina družine (1998). 

Pluralizacija družinskih oblik in njenih stilov je značilna za vso Evropo, pa tudi za Sloveni-

jo, in se kaže na različne načine: 

 V družbi se pojavlja velika stopnja pluralizacije družinskih oblik ter njenih stilov. 

Vse te oblike in načine življenja znotraj družine pa si posamezniki izbirajo po lastni 

izbiri.  

 Vse več ljudi, predvsem mladih, živi v zunajzakonskih partnerskih zvezah (nekateri 

do rojstva otrok, drugi pa tudi kasneje). Vse bolj se zdi, da zakonska zveza izgublja 

svoj socialni status, ki ga je imela v preteklosti.  

 Narašča število enostarševskih družin. V večini so to materinske enostarševske 

družine. 

 Narašča tudi število t. i. reorganiziranih družin. To so tiste družine, kjer vsaj eden 

od partnerjev na novo vzpostavi družinsko skupnost.  

 Vse pozneje se mladi odločajo za lastno družino; tako je povprečna starost matere 

ob rojstvu prvega otroka vse višja.  

 Kot posledica tega tudi število rojstev upada. 

 Danes so ženske preobremenjene zaradi več pomembnih funkcij, ki jih hkrati opra-

vljajo vsakodnevno (kariera, družina, dom …) (prav tam, 1995, str. 19–22). 

 

Tudi Sieder (1998, str. 248) enako kot Renerjeva izpostavi dejstvo, da: »Od zgodnjih šest-

desetih let naprej se je nato število porok nepretrgoma zmanjševalo, število razvez pa je 

skokovito naraščalo«. 

 

Alenka Švab (2006, str. 63) ob nastalih spremembah poudari, da se moderni model nukle-

arne družine oddaljuje od pojma neolokalne skupnosti. Neolokalno skupnost naj bi sestav-

ljali heteroseksualni poročeni pari z otroki. Zadnje desetletje se tako v Sloveniji dogajajo 

velike spremembe znotraj družine. Družinska raznovrstnost kot taka prinaša pluralizacijo 

družinskega življenja in njenih oblik.  
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»Družina, ki je še vedno temeljna družbena institucija, se spreminja tako po spolni kot sta-

rostni strukturi, spreminjajo se  družbene vloge in delitev družinskega dela. Pomembno 

drugačni so tudi družinski poteki« (prav tam, 2006, str. 64). 

 

Vendar pa Švabova (2001, povzeto po Švab, 2006, str. 64) opozarja, da kljub temu, da se 

življenje znotraj družine v današnjem času spreminja v mnogih pogledih, to še ne pomeni, 

da se je ta korenito spremenila na vseh njenih področjih v primerjavi z moderno družino. 

Danes je družina še vedno zelo pomembna in vitalna institucija v družbi ne glede na vse 

njene spremembe, tako da nikakor ni obsojena na propad.  

 

2.5.1 Izguba ali ohranjanje funkcij družine? 

 

Halarambos in Holborn (1999, str. 364–365) pravita, da veliko sociologov dokazuje, da je 

družina v moderni družbi izgubila številne funkcije, te pa so prevzele mnoge institucije 

(šole, socialne ustanove, podjetja, politične stranke …). Ob izgubi nekaterih funkcij so 

prišle v ospredje druge, ki so postale bolj pomembne. Družina se je bolj specializirala, kar 

pa ne pomeni, da se je njeno bistvo zmanjšalo.  

 

Young in Willmott izpostavita svoje mnenje, da se ob tem, ko družina izgublja svoje dolo-

čene funkcije, v ospredje postavlja velik pomen čustvene podpore, ki jo prejema znotraj 

družinskih odnosov. Vseeno se družina in specializirane institucije, ki so nam ponujene s 

strani družbe, v marsičem razlikujejo. Specializirane institucije so bolj omejene in delujejo 

na posameznika s prehodnimi vlogami, nasproti pa temu družina zagotavlja občutje stalno-

sti in celovitosti. Današnja industrijska družba, ki temelji na prehajanju od ene institucije 

do druge, postavlja v ospredje družino, ki je vedno bolj spoštovana in cenjena (prav tam, 

1999, str. 365). 

 

Povzemamo lahko, da večina sociologov, ki sprejema funkcionalistični pogled, 

sklepa, da je družina v moderni industrijski družbi izgubila mnoge svoje funkcije, 

vendar trdi, da njena pomembnost ni upadla. Namesto tega se je družina prilagodila 

in se prilagaja razvijajoči se industrijski družbi. Ostaja življenjsko pomembna in 

temeljna institucija družbe (Haralambos in Holborn, 1999, str. 367). 
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Britanski sociolog, Ronald Fletcher, pa v nasprotju z nekaterimi kritičnimi sociologi zago-

varja družino in njen pomen. Pravi, da so poleg ohranjenih funkcij te postale še bolj 

pomembne. Institucije, ki se povezujejo z družinami in prevzemajo vlogo namesto njih 

(šole, bolnišnice …), so le še dodelale in izboljšale funkcije družine. Država še vedno 

dopušča družini, da prevzema odgovornost za fizično stanje njenih članov. Kot pravi Flet-

cher, je glavna naloga družine še vedno skrb in vzdrževanje zdravja družinskih članov, 

vendar ji to danes pomaga širša oskrba. S tem ji država omogoča, da se družina izboljšuje 

in izpopolnjuje (Haralambos in Holborn, 1999, str. 366).  

 

Mnenja sociologov o tem, katere funkcije opravlja družina danes in katere funkcije je 

izgubila, so kot vidimo različna. Večina jih meni, da je družina izgubila mnogo svojih fun-

kcij, vendar njena pomembnost ni upadla. Spet drugi pravijo, da funkcije družine niso 

izgubljene, temveč so izgubljene funkcije nadomestile nove, bolj primerne današnji družbi 

in njenim potrebam. Ne glede na to, ali je družina ohranila ali izgubila vrsto funkcij, pa je 

pomembno to, da je ohranila nekaj zelo pomembnega – čustveno podporo, ki jo nudi dru-

žinskim članom.  

 

2.5.2 Nove dimenzije starševstva 

  

Močna povezava med zakonsko zvezo in starševstvom je bila velika v preteklem času. 

Vseeno to ne pomeni, da so bili otroci bolj cenjeni s strani staršev kot danes. Značilno za 

predindustrijsko družbo in klasično moderno družbo je bilo, da so se otroci rojevali predv-

sem iz ekonomskih razlogov. Otroci so bili namenjeni kot starostno zavarovanje za starše, 

da bodo delali doma in na kmetiji, ter kot dediči imetja. Pri bolj bogatih družinah so bilo 

vnaprej določeno, kako bodo otroci dedovali in prejeli dote. Tako so bili otroci tisti čas v 

večini zaželeni, še posebej so bili izvzeti sinovi in prvorojenci. Težave so se pojavile v 

primerih, če je bilo v družini preveč otrok. Takrat se je pokazala nezaželenost in otroci niso 

bili deležni toplih čustev (Ule in Kuhar, 2003, str. 57). 

 

Skozi drugo polovico dvajsetega stoletja se začnejo pojavljati spremembe s strani starševs-

tva. Ta se loči od ekonomije in prej omenjene prednosti, ki ga je imelo starševstvo z otroki, 

se začnejo zmanjševati. Skozi pogled ekonomije naj bi otroci postali strošek oziroma 

finančno breme za starše. Sedaj se mladi ne odločajo za otroke, ker bi zaradi njih želeli 
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imeti materialne prednosti ali koristi, temveč se začnejo pojavljati emocionalne potrebe 

staršev, ki jih želijo izkusiti, zadovoljiti, ko se odločijo za otroke (prav tam, 2003, str. 57). 

 

Beck-Gernsheim (2002, povzeto po Ule in Kuhar, 2003, str. 57) pravi, da je danes misel-

nost takšna, da z otrokom dobimo občutek odgovornosti, smo za njega pristojni, naš rod se 

ob tem nadaljuje in oni so tisti, ki nas naprej predstavljajo. Vse se odvija bolj skozi psiho-

loške koristi, ki nam jih daje otrok. Odraža se s tem, da dobi življenje nek nov smisel, ki ga 

krepimo in doživljamo v odnosu z otrokom. Tako vse več staršev danes jemlje starševstvo 

kot življenjsko obliko, ki jo uresničujejo s svojim smislom in življenjskim načrtom. 

 

Vse bolj se kaže tudi to, da se je spremenila miselnost ter odnos do zakonske zveze in do 

starševstva. Odnos družinskih članov je postavil na stran ekonomske interese ter v ospredje 

postavil zasebne interese, svoje želje in upe. Otroštvo in mladost sta za odrasle pomenila 

ponovno priložnost za uresničitev svojih neizživetih in potlačenih želja ter sanj. Zinnecker 

celo ugotavlja (1988, povzeto po Ule in Kuhar, 2003, str. 57): »Kolikor bolj je izginjala 

materialna podlaga, toliko bolj je v odnos med generacijami stopal v ospredje naraščajoči 

pomen domišljije.«  

 

Uletova in Kuharjeva (2003, str. 57–58) nadaljujeta razmišljanje, da se ta opažanja ne 

kažejo le skozi komunikacijo, ki poteka med otroki in starši, temveč tudi skozi pričakovan-

ja, ki jih starši gojijo do svojih otrok. To so njihove ambicije, ki jih želijo uresničiti posre-

dno z njimi. Vse večje investicije polagajo v otroke in jim nalagajo zadolžitve. Preko otro-

ka želijo ponovno pokazati svoja znanja, sposobnosti in doživeti potrebo po mirnosti, než-

nosti, skrbi za druge. Vse te vrline odrasli pogrešajo v znanstveno-tehnični družbi, ki pa jih 

morda ponovno občutijo s takšnim odnosom do svojih otrok. So nekakšna sila, ki uravno-

teži naše življenje. Tako otrok postane neka »naravnost« v današnji nenaravni družbi. S 

tem pa so pričakovanja staršev do svojih otrok zelo velika.  

 

Avtorici (prav tam, 2003, str. 58) sta mnenja: »Vzgoja je postala nekakšna menjava. Otroci 

v zameno za skrb in predanost staršev tem pomagajo doseči ali ohranjati spontanost, prist-

nost, odprtost, emotivnost, samouresničitev, kompenzacijo neuresničenih ambicij in cil-

jev«. 
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Vse bolj je pomembno, da se otroku s strani staršev omogoči optimalne pogoje (skrb za 

njihovo čustveno stabilnost, finančna podpora …), ki vplivajo na njegov celostni razvoj. 

Ta usmerjenost se danes kaže v vseh družbenih slojih. Znano je, kakšno naj bi bilo odgo-

vorno starševstvo in kaj vse naj bi bilo omogočeno njihovim otrokom. Ta seznam nujnosti 

obsega vse od otroških sob, počitnic, igrač, omogočanje športnih aktivnosti, jezikovnih 

tečajev in na koncu tudi vse bolj podaljšane finančne skrbi za otroke in njihovo izobraže-

vanje. Mediji tako vcepljajo zdajšnjim in potencialnim staršev zahteve, kaj vse je odgovor-

no starševstvo. Vendar je to le del zahtev s strani materialnih predpostavk. Vse več je tudi 

navodil strokovnjakov, priročnikov in napotkov iz revij za starše, kaj vse je pomembno za 

otrokov optimalni razvoj. Tako se potencialni starši bremenijo s seznami pogojev, ki se 

nikoli ne končajo, o tem, kaj je za otroka pomembno in kakšno je primerno in zdravo okol-

je za njihov razvoj (Ule in Kuhar, 2003; str. 58). 

 

Uletova in Kuharjeva (2003, str. 59) se ob vsem tem sprašujeta, zakaj smo danes tako zelo 

odvisni od strokovnih nasvetov? Njuno mnenje je, da družba poudarja, da ob upoštevanju 

strokovnih nasvetov in napotkov pridemo do uspehov naših otrok. Nasprotno pa se zgodi, 

če jih ignoriramo – to privede do neuspešnosti otroka, česar se današnji starši najbolj boji-

jo. Današnja vzgoja otrok je vpeta med željo »biti najboljši« in grožnjo družbe »biti na 

dnu« in edino uspeh naj bi bil tista ključna kategorija.  

 

Vzgoja otrok je danes kot nekakšen večji projekt, ki je skrbno varovan in stalno pod nadzo-

rom s strani staršev. Ob tem otrok postaja vse bolj odvisna oseba od drugih. Odrasle osebe 

ves čas potrebuje, da mu svetujejo, skrbijo zanj ter opravljajo z njihovimi duševnimi in 

telesnimi potrebami. Vendar pa vsa ta pozornost s strani staršev ni tako nedolžna. Ta veli-

kokrat potem vodi do novih zahtev. Nekoč je bila naloga otrok le to, da spoštujejo in pos-

lušajo svoje starše, danes pa so pričakovanja in zahteve staršev do otrok povsem drugačna. 

Pričakovanja in zahteve s strani staršev, ko na otroka prelagajo vse svoje upe, ki jih sami 

niso mogli uresničiti, pa lahko vodijo v preobremenitev. Ko otroku želijo po njihovem 

mnenju »najboljše«, ob tem dostikrat ne vidijo njihovih dejanskih želja in potreb  (prav 

tam, 2003, str. 59–60). 

 

Tako mnogo staršev danes odkrito ali prikrito izvaja pritisk na svoje otroke s tem, da bi ti 

dosegli dobre učne uspehe in kasneje udejanjili uspešno poklicno pot. V družini, kjer se 

mladi upirajo tem pritiskom, vlada velikokrat razdraženost staršev, saj se bojijo, da bi nji-
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hov otrok ostal brez možnosti za potegovanje za morebitno uspešno kariero in za uspešno 

življenje. Ob tem pa lahko pride do napetih odnosov med družinskimi člani (Hurrelmann, 

1989, povzeto po Ule in Kuhar, 2003, str. 60). 

 

2.5.3 Ključna vloga žensk v spremenjenih družinskih razmerjih 

 

Družinsko življenje se vse bolj spopada in išče ravnovesje med nasprotnimi ambicijami, 

različnimi željami družinskih članov, ki se navezujejo na zahteve po izobraževanju, vzgoji 

otrok, mobilnosti, skrbi za dom itn. Naloge v večini opravljajo ženske, ki pa so zato v veli-

ki meri obremenjene. Danes morajo načrtovati svoje življenje, svoje kariere in odločati o 

tem, kaj želijo od svojega življenja tako ženske kot moški. Skozi čas se je spremenilo to, 

da ženske same odločajo o svojem življenju in ne prepuščajo nobenih odločitev družinskim 

članom  (Beck-Gernsheim, 1994, povzeto po Ule in Kuhar, 2003, str. 25–26).  

 

Elisabeth Beck-Gernsheim (1994, prav tam, 2003, str. 26) poudarja, da je vse večji pritisk 

na sodobno družino s strani zahtev delodajalcev po mobilnosti delovne sile. Danes se ena-

kovredno borita za uspešno kariero tako moški kot ženska. Oba sta v enaki meri obremen-

jena in ženske se nič več ne podrejajo moškim v smislu, da bi le oni udejanjali kariero. 

Zato morata skupaj usklajevati svoje načrte in odločitve v njunem odnosu. Še vedno pa se 

ženske v večji meri odpovedujejo svoji karieri in ostanejo nemobilne za enotnost družine 

in njihov dobrobit.  

 

 »Eden od bistvenih dejavnikov, ki so v zadnjih nekaj desetletjih vplivali na družinske 

spremembe, še posebej na materinstvo, je množičen vstop žensk na trg delovne sile« 

(Švab, 2006: 72). 

 

Kot pravi Švabova (2001, str. 103, povzeto po, Švab, 2006, str. 73), je množično zaposlo-

vanje žensk zelo spremenilo njihov potek in način življenja. Ob tej spremembi se je spre-

menilo tudi rodnostno vedenje in oblike družin. A vseeno se je vloga materinstva v družini 

še najmanj spremenila in kot pravijo, ostaja ena izmed ključnih družinskih vlog.  

 

V zakonskih zvezah je ob vseh teh sprememb prišlo do situacije, ko oba zakonca znotraj 

družine služita denar. Opravljanje družinskih in gospodinjskih del, ki je neplačano delo, še 

vedno v največji meri opravljajo ženske. Takšen način življenja ženske ves čas postavlja 
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pred dilemo: ali se zaradi otrok odpovedati npr. karieri, ali zaradi kariere zapostaviti otroke 

in družino, ali pa se zaradi ogromnih obremenitev odpovedati času zase. Te situacije kaže-

jo povsem nove družinske razmere, s katerimi se spopadajo predvsem ženske. Posledično 

se te odločajo o rojstvu otrok, odločitev za materinstvo pa prelagajo na vse poznejša leta. 

To ne pomeni, da ženske nimajo želje nekoč postati mati in izkusiti to vlogo, vendar čas, ki 

je namenjen izobraževanju in poklicni karieri, oddaljuje ženske od materinske vloge. Ob 

tem pa se spreminja tudi red materinstva, na katerega vpliva vse višja izobrazba žensk in 

sredstva za nadzor reprodukcije (Ule in Kuhar, 2003, str. 60–61).  

 

Avtorici (prav tam, 2003, str. 61) sta mnenja, da imajo ženske vse večje dileme glede tega, 

kako usklajevati delo in družino. Kljub močni želji po otrocih ob omejenih možnostih za 

zaposlitev, finančni negotovosti, napornem delovnem času in različnih tveganj ob morebit-

ni ločitvi, te težko spremljajo. Ob vseh teh spremembah družinskega življenja se ne nave-

zuje samo na ženske in matere, temveč tudi na nove stare mame, ki želijo uresničiti svoje 

želje tudi zunaj družine. Te pa so tudi pred dilemo, ali postaviti v ospredje sebe in uresniči-

ti svoje cilje, ali biti na voljo kot varuške, babice za svojo mlajšo generacijo. 

 

Danes je položaj žensk res bolj zapleten kot kdajkoli prej. V današnji družbi morajo zaradi 

ekonomskih razlogov imeti delo tudi ženske. Njihova kariera pripomore k temu, da lahko 

vzdržujejo sebe in otroke, hkrati pa si omogočijo neko varnost, ko bodo ostarele ali ob raz-

vezi. Diskriminacijo do žensk izvajajo tisti, ki enosmerno izpostavljajo družinske vrednote 

v odnosu do njih. Strokovnjaki ugotavljajo, da so prihodnja generacijska razmerja, rodnost 

in način družinskega življenja, odvisna od tega, kako bodo ženske usklajevale poklicno in 

družinsko življenje. Prav tako pa so pod vprašanjem razmerja med spoloma, da bodo delo-

vala uravnoteženo tako v javnosti kot zasebnosti (Ule in Kuhar, 2003, str. 62). 

 

2.5.4  »Novo« očetovstvo? 

 

Švabova (2006, str. 75) pravi, da se zadnja leta v teorijah družine pojavljajo vse pogostejše 

teme o »novem« očetovstvu. V Sloveniji je opaženo, da se vloga očeta spreminja. Očetje 

se vse bolj vključujejo v družinsko delo, nego in vzgojo za otroke. Ta nova oblika očetovs-

tva je pri nas še v razvoju, zelo dobro pa se te oblike že kažejo v zahodnjaških družbah. 
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Želja sodobnih moških je, da bi bolje skrbeli za svoje otroke ter z njimi stkali bolj poveza-

ne odnose, kot so jih imeli sami s svojimi očeti. Moški se zavedajo in so pripravljeni 

pomagati svojim partnericam pri družinskih opravilih, če so te zaposlene. Povečuje se tudi 

njihova prisotnost, pomoč in sodelovanje s partnericam pri skrbi za otroke. Vendar očetje 

priznavajo, da partnerice še vedno prevzemajo glavni delež skrb za otroke (Van Dongen, 

1995; Rener, Švab, Žakelj, Humer, 2005, 2006, povzeto po Švab, 2006, str. 75).  

 

Družinska politika v Sloveniji skuša vplivati na očete z razlogom, da bi bila njihova aktiv-

nost pri skrbi za otroke večja. To želijo doseči predvsem s postopki usklajevanja dela ter 

politiko enakih možnosti. Eden izmed takih ukrepov so starševski dopusti, še vedno pa se v 

praksi pojavljajo velike težave glede aktivnejšega očetovanja s strani delodajalcev. Namreč 

veliko delodajalcev ne podpira, da bi moški koristili dopust za nego in varstvo otroka. Šva-

bova (2006, str. 75-77) problem vidi predvsem v tem, da družinska politika še nima dode-

lanega konkretnega sistema, s katerim bi omogočili družinam bolj prijazna delovna okolja. 

Ta praksa se pri nas še ni realizirala, hkrati pa je družbena miselnost še vedno takšna, da je 

skrb za otroke delo žensk. Avtorica (prav tam, 2006, str. 79) pravi: »V Sloveniji je še ved-

no ukoreninjena ideologija tradicionalne družine in družinskih vlog ter ideologizacija 

materinstva«. 

 

Da bo delitev družinskega dela med partnerjema enakovredna ter aktivnost očetov res pra-

va, kot je že ponekod v zahodnjaških družbah, bo potrebno vložiti še veliko truda in časa. 

Sama težava aktivnejšega očetovanja ni toliko v samih moških, saj imajo nekateri veliko 

željo in so veliko bolj prisotni ter aktivni v družini, kot so bili to njihovi očetje. Ob enem se 

zavedajo svoje pomembne očetovske vloge in pričakovanj. Problem se pojavi predvsem pri 

družbi, ki še vedno idealizira vlogo materinstva ter jo prikazujejo kot da jo je nemogoče 

nadomestiti.  

 

Danes so zelo spremenjeni tudi pogoji dela in zaposlovanja za posameznike, če jih primer-

jamo s preteklimi časi. Vse večji pritisk se izvaja nad družino in tistimi, ki opravljajo delo, 

saj so oblike zaposlitve vse bolj nepredvidljive, urniki so izredno spremenljivi in se podalj-

šujejo prek uradnega urnika. Sami pogoji v okviru dela se vedno bolj zaostrujejo in prav 

nič ne pomagajo k temu, da bi bili očetje bolj aktivni v družini, temveč to onemogočajo 

oziroma otežujejo (Švab, 2006, str. 77–79). 
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2.5.5 Generacijski mir 

 

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja mladi v Sloveniji odraščajo veliko drugače, kot so 

odraščale prejšnje generacije. Vsaka generacija ima svoje posebnosti in se na nek način 

razlikuje od predhodne. Kot posebnost današnje mladine pa Renerjeva (2006, str. 89–90) 

izpostavlja, da mladi postajajo vse bolj podobni svojim staršem. Podobnost naj bi se kazala 

v skupnih vrednotah, stališčih, načinu življenja in še v marsičem. Odnosi med njimi se 

izboljšujejo in videti je, kot da bi počasi generacijski konflikt izginjal. Kot navaja avtorica, 

je »generacijski mir« opazovala skozi empirične raziskave mladine v Sloveniji v devetde-

setih letih.  

 

Renerjeva (2006, str. 90) pravi:  

 

Družini se je bolj kot drugim institucijam uspelo prilagoditi sodobnim postmoder-

nim težnjam po individualizaciji in subjektivaciji življenjskega sveta in kot taka 

deluje kot zavetje, terapevtsko protiokolje, ki blaži strese in konflikte iz zunanjega 

sveta, ki je za mlade vse bolj zahteven in ogrožujoč. 

 

Tudi Rutarjeva (2013, str. 60) poudarja, da odnosi med starši in otroci dandanes temeljijo 

na močni povezanosti. Mladi se po pomoč obrnejo k svojim staršem, ko imajo ekonomske 

ali psihološke težave. Starševska vloga se močno spreminja. V preteklosti so nad svojimi 

otroki bedeli kot nadzorniki in oblikovalci njihovih življenj, danes pa z njimi želijo izpos-

taviti bolj prijateljski odnos in delovati ob njih kot svetovalci. S tem se kažejo tudi pritiski 

s strani staršev nad šolske in kulturne institucije, saj želijo svojim otrokom omogočiti kar 

se da dobre življenjske možnosti za prihodnost. 

 

2.5.6 Upad rodnosti današnje družine 

 

»Rodnost v Sloveniji že od prve polovice sedemdesetih let upada, naravni prirast pa je bil 

leta 1993 prvič po drugi svetovni vojni negativen (-0,1)« (Rener, Sedmak in Švab., 2006: 

41). 

 

Ob upadanju rodnosti v sedemdesetih letih se vedno več ljudi odloča za samo enega otro-

ka. Ob enem se prestavlja odločitev partnerjev za otroka v kasnejše življenjsko obdobje, 
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posledično pa se začne višati tudi povprečna starost matere ob rojstvu prvega ali vsakega 

naslednjega otroka (prav tam, 2006, str. 43). 

 

V popisu prebivalstva leta 2002, ki ga navajajo Renerjeva in drugi dve avtorici (2006, str. 

35-37), se število družin, ki imajo več kot tri otroke, zmanjšuje, hkrati pa je vse več družin, 

ki imajo samo enega otroka. Spremembe se kažejo tudi pri družinah z dvema otrokoma. V 

sedemdesetih in osemdesetih letih se je povečalo število družine te oblike, vendar je v 

devetdesetih začelo število teh družin ponovno padati. Vsa ta opažanja pa so povezana z 

dejstvom, da rodnost pada.  

 

Kot pravi Renerjeva (2006, str. 96), se življenjski poteki družin spreminjajo. Spremembe 

se najbolj kažejo na začetku in koncu življenja družin. Vse bolj se podaljšuje obdobje iz 

prehoda družine, v kateri smo bili rojeni, v družino, ki si jo ustvarimo kot odrasli. Za veči-

no evropskih držav, mednje spada tudi Slovenija, je značilno, da mladi zelo pozno naredijo 

prehod v starševstvo. Povprečna starost partnerjev ob rojstvu prvega otroka je vse višja, 

pomika se že proti tridesetemu letu. Tudi doba, ko partnerja ponovno zaživita sama, ko se 

njuni odrasli otroci osamosvojijo, se podaljšuje. Posledica tega pa so: daljša povprečna 

življenjska starost oseb in to, da imajo ljudje v povprečju manj otrok, kiso rojeni v krajših 

obdobjih.  

 

Uletova in Kuharjeva (2003, str. 70) tudi vidita spremembe, ki se kažejo v življenjskih 

procesih. Ko mladi odraščajo, v tem času načeloma končajo svoje izobraževanje, ki so si 

ga izbrali, vstopijo na trg dela in si poiščejo stabilno zaposlitev. Dom, v katerem so odraš-

čali s svojimi starši, zapustijo in si ustvarijo svojo lastno družino in dom. Skozi te življenj-

ske cikluse se odvija vrsto medsebojnih procesov, ki so odvisni med seboj. Vsi ti koraki so 

izrednega pomena in potrebni, saj se mladi odrasli na podlagi teh odločajo za otroka. Ta 

odločitev pa zahteva veliko mero odgovornosti in posameznikove doraslosti. Vse več pri-

merov pa je, ko se mladi pari vse kasneje odločajo za starševstvo, ki imajo zaradi starosti 

nato težave s spočetjem in kot posledico nekateri ne morejo uresničiti svojih želja glede 

materinstva oziroma očetovstva.  
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2.6 Družina in vrtec  

 

Marcela Batistič Zorec (2003, str. 153) pravi, da so v preteklosti predšolske ustanove nas-

tajale zaradi potrebe po varstvu otrok in potrebe po vzgoji in izobraževanju.  

 

Konec dvajsetega stoletja je vse večji delež zaposlenih mater, to pa je tudi posledica naraš-

čanja števila otrok v vrtcih ter tudi zavedanja o pomembnosti vzgoje za vse otroke. V veči-

ni evropskih držav je v tem obdobju delež otrok (podatki se navezujejo na štiriletnike), 

vključenih v vrtec, strmo naraščal. Podatki kažejo, da je večina otrok že obiskovala vsaj 

eno od institucionalnih oblik predšolske vzgoje, preden so vstopili v obvezno osnovno šolo 

(Key data on education in Europe, 2000; Lay – Dopyera in Dopyera, 1990, povzeto po 

Batistič Zorec, str. 155). 

 

Avtorica Batistič Zorec prav tako podobno razmišlja kot K. S. Berger, ki omenja v tem 

delu, da naj bi obstajala dva bistvena razloga za razširjenost institucionalnih oblik predšol-

ske vzgoje za otroke. Prvi razlog so družbene spremembe. Sem spada vse večji delež zapo-

slenih mater, povečano je število družin z enim staršem ter družin, katerih stari starši so še 

zaposleni ali pa živijo proč od njih. Drugi razlog pa je spoznanje, kako pomemben je raz-

voj otroka v prvih letih njegovega življenja. Kakovostna predšolska vzgoja naj bi po bese-

dah Bergerja pozitivno vplivala na otrokov miselni in socialni razvoj (1994, povzeto po, 

Batistič Zorec, 2003, str. 156). 

 

Tako pridemo do zaključka, da so družbene spremembe (zaposlitev obeh partnerjev, enos-

tarševske družine …) tiste, ki so privedle družino, da nujno potrebuje predšolske ustanove 

za svoje otroke. Spremenila se je tudi sama miselnost, saj se starši zavedajo, kako pomem-

bno vlogo igra ob tem vrtec pri vzgoji in izobraževanju njihovih otrok. Te oblike institucij 

ob tem igrajo dopolnilno in sodelovalno vlogo z družino. Kot zapiše Batističeva Zorec 

(2003, str. 173): »Vzgoja otrok, ki je bila včasih zasebna stvar družine, postaja vse bolj 

stvar javne skrbi. Institucije predšolske vzgoje lahko igrajo pomembno vlogo v konstitui-

ranju civilne družbe.« 
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2.6.1 Vrtec in družina kot komplementaren sistem vzgoje predšolskega otroka  

 

Skozi zgodovino sta imela družina in družinska vzgoja različen pomen. Veliko teorij je 

bilo zapisanih o tem, kaj je najbolje za otroka ter kdo ga naj vzgaja - starši ali družba. V 

določenih družbah so menili, da družina slabo vpliva na otrokov razvoj, zato je bila vzgoja 

otrok zaupana v roke družbenih institucij, kjer je potekala proč od družine. Vendar se je 

kmalu izkazalo, da pomanjkanje družinskega okolja in njihovih medsebojnih vezi povzroča 

zaostalost otrok na čustvenem in intelektualnem področju ter da je družinska vzgoja nena-

domestljiva. Vseeno pa je človek del družbe in je vpet v njeno delovanje. Dandanes je tako 

način življenja takšen, da otroci poleg družinske vzgoje zelo zgodaj vzporedno prejemajo 

tudi vzgojo s strani družbenih institucij. Tako se na področju vzgojnega delovanja glede 

medsebojnih odnosov izpostavljajo pomembni dejavniki. To so otrok, starši in vzgojitelj 

(Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 31–36).  

 

Avtorica ob tem izpostavlja, kako pomembno je dopolnjevanje, sodelovanje in povezovan-

je med vsemi osebami, ki so vpletene v procesu, ki poteka med družino in vrtcem. 

Pomembno mesto prepisuje tudi interpersonalni komunikaciji, ki se vzpostavlja med starši 

in vzgojitelji (prav tam, 1996, str. 1).  

 

Lepičnik Vodopivčeva (1996, str. 37–38)  navaja tudi Woodheada (1979), ki pravi:  

 

»… da je za uspešno povezovanje družine in vrtca pomembno upoštevati, da je 

vzgoja kontinuiran proces in je vrtec le ena od institucij, v katero prihaja otrok. 

Najpomembnejša institucija v zgodnjem otroštvu je za otroka še vedno družina. 

Postopki v vrtcu so lahko uspešni le pod pogojem, če se nadgrajujejo s tistimi, ki so 

bili začeti v družini. 

 

Winnicott (2010, str. 236-239) poudarja pomembnost funkcij, ki jih opravlja vzgojni vrtec. 

Kot eno izmed njih izpostavi, da vrtec vsakodnevno za nekaj ur nudi čustveno ozračje, ki 

je drugačno kot tisto v domačem okolju. Tudi Winnicott je  podobnega mnenja kot že 

omenjena avtorja, ki pravita, da vzgojni vrtec ni namenjen temu, da bi nadomeščal odsot-

nost družinskih članov, temveč naj bi deloval na dopolnjevanju vloge, ki jo sicer opravljata 

v prvih letih otrokovega življenja predvsem mati in oče. 
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Po besedah Bergantove (1981, povzeto po, Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 41) bo družina 

vedno ostala primarna in osnovna skupnost, ki opravlja pomembne naloge in otrokom pos-

kuša omogočiti optimalne pogoje za njihov razvoj, s katerim se bodo vpletli v družbeno 

življenje. Socializacija otrok je še vedno temeljna naloga družine, vendar pa so družbene 

spremembe privedle do tega, da družina potrebuje pomoč pri varstvu in vzgoji svojih otrok 

v času njihove odsotnosti zaradi dela. S tem razlogom so nastale institucije, kot so npr. 

vrtci. Kot pravi Lepičnik Vodopivčeva (1996, str. 42), ima vrtec: » … pomembno vlogo v 

procesu socializacije otrok, ki skupaj s prizadevanji družine spodbuja optimalen razvoj 

otrok na vseh področjih njegovega razvoja.« 

 

Zato avtorica (prav tam, 1996, str. 36 ) ter nekateri drugi avtorji poudarjajo pomembno 

vlogo družine kot vlogo vrtca, ki temelji na sodelovanju in dopolnjevanju pri skrbi za 

optimalen razvoj otrok.  

 

2.6.2 Sodelovanje družine in vrtca 

 

Kako zelo pomembno je sodelovanje med družino in vrtcem, opisuje Lepičnik Vodopivče-

va (1996, str. 41–47). Prehajanje iz znanega socialnega, družinskega okolja otrok z vsto-

pom v vrtec predstavlja čisto neznano socialno okolje. Takrat se otrok spozna z dvema 

socialnima okoljema. Pod vsemi vplivi različnih dejavnikov, ki jih otrok prejema s strani 

obeh okoljih, je pomembno, da se ti dejavniki med seboj kar se da dopolnjujejo. Zelo 

pomembno vlogo imajo pedagoški delavci vrtca, predvsem vzgojitelji, ki jo izpolnjujejo in 

uresničujejo z uspešnim sodelovanjem s starši. To sodelovanje pa je hkrati opora staršem 

za bolj uspešno delovanje njihovih vlog in nalog, ki jih izpolnjujejo kot starši. Medsebojno 

poznanstvo staršev in vzgojiteljev pozitivno vpliva tudi na razumevanje otroka, njegovo 

vedenje, razvoj itn. Hkrati pa se med njimi vzpostavi zaupanje in občutek varnosti. 

 

Kot pravi avtorica (prav tam, 1996, str. 38): »Dobro sodelovanje med starši in vzgojitelji 

temelji na vzajemnem spoštovanju, upoštevanju in globokem zaupanju. Uspešno partners-

tvo med roditeljem in vzgojiteljem je pogoj za optimalen razvoj otroka.«  

 

Lepičnik Vodopivčeva (1996, str. 108) ob vseh dejstvih našteje tudi nekaj trditev, zakaj so 

medsebojni odnosi, ki se ustvarjajo med starši in vzgojitelji, tako zelo pomembni,. In sicer: 
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 Predšolsko obdobje je tisto obdobje, v katerem je otrok najbolj odvisen od svojih 

staršev, njihova povezanost pa je zaradi tega na najvišji ravni.  

 Zaradi močne povezanosti med otrokom in starši ima vzgojiteljica v tem obdobju 

največ možnosti, da posredno vpliva na stališča staršev ter jih pravilno usmerja. 

 Zelo pomembna je tudi usklajenost vzgojnih stilov tako staršev kot vzgojiteljev, da 

v nasprotju z njimi ne povzročamo dodatnih nasprotij v otrokovem razvoju.  

 Dobro je, da starši vedo, kako poteka strokovno delo vzgojitelja, saj lahko le tako 

vzgojitelji pričakujejo participacijo s strani staršev (Mertz, 1981, povzeto po Lepič-

nik Vodopivec, 1996, str. 108). 

 Med starši in vzgojitelji so pozitivni odnosi pogoj za harmonično in čustveno sta-

bilnost otrokove osebnosti. 

 Pomembno je, da starši sprejmejo vrtec kot institucijo, kjer se nadaljuje otrokova 

socializacija.  

 Pomembno je tudi, da starši ne vključujejo otrok zaradi osebnih potreb (druženje z 

drugimi odraslimi), temveč zaradi potreb svojih otrok. 

 

Po vseh navedbah avtorice pridemo do že poznane ugotovitve, da je sodelovanje in pove-

zovanje med družino in vrtcem izrednega pomena. Ta potreba s strani otroka se najbolj 

izrazi prav v predšolskem obdobju. Uspešno sodelovanje med vzgojitelji in starši pa je 

mogoče vzpostaviti le z medsebojno komunikacijo. Od te je odvisno, kako uspešno in 

usklajeno bodo potekali medosebni odnosi med njimi. V tem procesu imajo načeloma vsi 

enak cilj, to je zadovoljevanje otrokovih potreb (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 162).  

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

Podatke, potrebne za izdelavo empiričnega dela diplomskega dela, bomo pridobili na pod-

lagi intervjujev. Za ta način smo se odločili zaradi specifičnosti teme, saj želimo potrditi 

oziroma zanikati zastavljene hipoteze. Metoda intervjuvanja je po našem mnenju primer-

nejša za raziskovalno temo, ki jo obravnavamo, saj želimo z intervjuji pridobiti podrobne 

odgovore oseb treh različnih generacij. Z intervjuvanjem teh treh generacij želimo obrav-

navati različne ciljne skupine, od katerih pa bi z vprašalniki težje pridobili želene rezultate. 

Vse intervjuje bomo opravili osebno. Pogovor bo voden z vnaprej določenimi vprašanji in 

po določenem vrstnem redu za vse intervjuvance. Tako bomo pridobili dva različna vidika: 
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odnose bomo prestavili z vidika različnih starostnih skupin ter ženskega spola intervjuva-

nih. Pozornost bomo namenili tudi izobrazbi posameznih oseb, s katerimi bomo opravili 

intervjuje ter dejstvu, da vse osebe prihajajo iz vaškega okolja. 

 

3.1 Vzorec raziskave 

 

Intervjuje bomo razdelili v tri skupine. V vsaki skupini bodo na vprašanja odgovarjale 3 

ženske iz treh različnih starostnih generacij, ki so med seboj povezane z družinskimi  vez-

mi. To so stara mama, mama ter hči. Ta povezava med intervjuvanimi je pomembna za 

naše diplomsko delo, ker se pri vzgoji treh različnih generacij prepletajo podobni vzorci 

vzgoje, ki pa se spreminjajo s prilagajanjem okolju in času, v katerem živijo. Vse intervju-

vane osebe prihajajo iz vaškega okolja.  

 

Kot že prej rečeno, bomo tako predstavili in opredelili naravo odnosov v družinah v treh 

različnih generacijah. Pričakujemo, da se bodo odgovori intervjujev v različnih starostnih 

skupinah razlikovali.  

 

V nadaljevanju predstavljamo vse tri skupine intervjuvancev.  

 

1. skupina intervjuvancev – ženski spol:  

• Milena Č., starost: 72 let 

• Milena S., starost: 52 let 

• Neja S., starost: 29 let 

 

2. skupina intervjuvancev – ženski spol: 

• Magdalena P., starost: 70 let 

• Irena Š., starost: 48 let 

• Špela B., starost: 26 let 

 

3. skupina intervjuvancev – ženski spol:  

• Bernarda D., starost: 77 let 

• Zdenka D., starost: 54 let 

• Rebeka D., starost: 26 let 
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3.2 Interpretacija intervjujev 

 

Intervjuji  

 

INTERVJU Z MILENO Č. 

 

Milena Č. je stara 72 let in ima opravljeno osnovno šolo. Njena primarna družina je štela 

9 članov (7 otrok) ter je izhajala iz podeželskega okolja. Vsak dan so kot družina (z obema 

staršema in brati/sestrami) preživeli skupaj večerne ure, ko sta starša prišla z dela, ki sta 

ga opravljala na bližnji kmetiji. (Sama meni, da so odnosi boljši, če družina preživi več 

časa skupaj). Njeni starši so že pokojni, vendar s svojimi brati in sestrami še vedno čuti 

močno povezanost. To se kaže predvsem v tem, da se velikokrat vidijo ali slišijo po telefo-

nu. Bila je najstarejši otrok in pogosto je v času mamine odsotnosti skrbela za vse ostale, 

zato ji pogostokrat rečejo, da je bila njihova druga mama.  

 

Na vprašanje, na podlagi česa se danes starši odločijo za manjše število otrok, naša sogo-

vornica pravi, da je razlogov verjetno več. Enega izmed njih izpostavi, in to so: današnje 

službe (daljši delavnik). Sama ima tri hčere. Želela si je več otrok, vendar zaradi zdravs-

tvenih razlogov to ni bilo mogoče. 

 

Njenim staršem šolski uspeh ni bil pomemben. Takrat je bilo pomembno, da zna oseba 

poprijeti za vsako delo in si čim prej začne sama služiti kruh. Na sestanke v šolo je odšla 

njena mama, vendar le takrat, ko je bilo nujno. Sama je bila zelo vesela, če so bile hčere 

uspešne v šoli, saj je bila prepričana, da si bodo z dobro opravljeno šolo morda lažje našle 

službo. Sogovornica misli, da danes res vsi pričakujejo preveč od današnjih otrok. Predv-

sem to opazi pri svojem vnuku, ki obiskuje drugi razred. Zdi se ji da takrat, ko je sama 

hodila v šolo, snov ni bila tako težka,  kot je danes. O tem, ali je mladini šola lastna priori-

teta ali zgolj »nuja«, pravi, da če bi sodila po sebi, bi rekla da zgolj »nuja«. Izpostavi pa, 

da se lastna prioriteta verjetno pokaže, ko se otroci odločajo za srednje šole ali kasneje za 

fakultete, ki so po njihovi izbiri.  

 

Kot pravi intervjuvana, vrtca ni obiskovala, zato je svoj čas kot otrok preživljala doma. Za 

njih je skrbela mama, ko pa je bila že sama večja, je bila ona tista, ki je skrbela za svoje 

brate in sestre, ko je mama odšla na delo. Da bi se prav z njo ukvarjali,  se ne spominja. 
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Pravi, da je bilo veliko dela na kmetiji, zato ni bilo časa. Tako otrok ni bil v središču 

pozornosti. Ko so bile njene hčere majhne, so veliko časa preživele skupaj. Ker ni obisko-

vala službe, jim je tako bila ves čas na razpolago. Je mnenja, da otroci premalo časa pre-

živijo s svojo družino.  

 

Sogovornica pravi, da obstajajo razlike med vzgojo njenih staršev ter njeno vzgojo, več pa 

je bilo morda podobnosti. Določene razlike je opazila že pri sebi, ko je vzgajala prvi dve 

hčeri in kasneje najmlajšo hči, saj je med njimi šestnajst let razlike. Kot otrok je imela 

predpisane naloge (gospodinjska opravila, skrb za brate in sestre …). Mama jih je zapisa-

la na listek in vse je moralo biti opravljeno. Sama pri svojih otrocih ni določala nalog, 

vendar so hčere vedno priskočile na pomoč, če je bilo to potrebno. Njenim staršem je bilo 

pomembno, da otroci odrastejo v poštene in delavne osebe. Da bi bili strogi, ne mora trditi 

in tudi kaznovana ni bila pogosto. Tudi pri svojih hčerah ni bila prav stroga, kazen (zauš-

nico) so dodelile le, ko so se prepirale med seboj. To ni bilo velikokrat.  

 

Ko je intervjuvana odraščala, se ne spominja, da bi kdo obiskoval vrtec. Danes opazi, da 

večina otrok obiskuje vrtec. Posledično je zato mnenja, da so vrtci bolj potrebni kot nekoč. 

Zdi se ji tudi pomembno, da se otrok dobro počuti v vrtcu, saj tam preživi veliko časa. Stri-

nja se s trditvijo, da je danes vrtec za otroke nekakšen »nadomesten dom«.  

 

Ob zaključku intervjuvana oseba pravi, da ji je družina na prvem mestu ter ji ogromno  

pomeni. Pomembno se ji zdi, da se imajo osebe v družini rade in ohranjajo povezanost ter 

spoštovanje drug do drugega. 

 

INTERVJU Z MILENO S. 

 

Milena S. je stara 53 let in je diplomirana upravna organizatorka. Njena primarna družina 

je štela 5 članov (3 otroci) ter izhaja iz podeželskega okolja. Kot družina (z obema starše-

ma in sestrama) je skupaj preživela povprečno polovico dneva; oče je iz službe prihajal 

domov ob treh, od takrat dalje pa so čas preživljali skupaj tako, da so se družili in skupaj 

opravili dela, ki jih je bilo potrebno opraviti. Po njenem mnenju so odnosi v družini boljši 

in se lepše oblikujejo, če družinski člani preživijo več skupnega časa. Več je sicer dogovar-

janja in usklajevanja, vendar se s tem »trenira« strpnost in gradi spoštovanje med člani 

družine. Do svoje primarne družine čuti močno povezanosti in pripadnost. Do vseh čuti 
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veliko odgovornost in spoštovanje. To se kaže predvsem v tem, da se čuti moralno dolžna 

pomagati in skrbeti za svoje starše, ko potrebujeta pomoč.  

 

Kot glavni vzrok, zakaj se danes starši odločijo za manjše število otrok, je, da družba nare-

kuje določene kriterije, ko se partnerja odločata za otroke. Dandanes je po njenem mnenju 

določen materialni standard, ko moraš otroku nuditi različne materialne dobrine in mu 

»moraš« omogočiti dostopnost do raznovrstnih interesnih dejavnosti v šoli ali celo že v 

vrtcu. Prav tako izpostavi, da danes starši niso več tako »požrtvovalni«, saj hočejo poleg 

starševstva imeti tudi veliko časa zase (osebni konjički). Sama ima tri otroke, vendar bi 

zagotovo imela več otrok, če bi bila še enkrat s temi izkušnjami na pragu materinstva. 

 

Sogovornica pravi, da se je izobraževala v času, ko je bila »šola« za starše na podeželju 

nepomembna. Šolski uspeh za njene starše ni bil pomemben, čeprav so bili veseli, da ni bil 

slab. Oče je bil mnenja, da je najbolje, da po končani osnovni šoli poišče službo. Na ses-

tanke je redno hodila mama. Sama pri svojih otrocih nikoli ni »zahtevala« visokih uspe-

hov, morda tudi zato, ker so takšen uspeh sami dosegali. Tudi če se je komu kdaj zalomilo, 

je to razumela in jih spodbujala. Po njenem mnenju danes starši, vzgojitelji in učitelji pre-

več pričakujejo od otrok glede njihove uspešnosti. Vse preveč je usmerjenega učenja in 

zahtev glede učenja. Zato je večini otrok po njenem mnenju šolanje nuja. Sama ni obisko-

vala vrtca, do šole jo je doma varovala mama in in stari starši. Kot se spominja, se z njo 

niso prav posebej ukvarjali, otrok takrat ni bil v središču pozornosti. Pravi, da sama ni 

preživljala toliko časa v šoli, kot ga danes preživljajo današnji otroci. S svojimi otroki je 

preživljala cele popoldneve (od druge ure dalje). Skupaj so pripravili kosilo, opravili kak-

šno delo ali pa se preprosto družili.  

 

Sogovornica je prepričana, da danes otroci preživijo preveč časa ločeno od svoje družine.  

 

Po besedah intervjuvane je bila vzgoja njenih otrok vsekakor drugačna od tiste, ki jo je kot 

otrok doživljala sama pri svojih starših. Njena mama je bila gospodinja in ni hodila v služ-

bo, sama pa je bila zaposlena in so njeni otroci hodili v vrtec. Meni, da se razlika vidi 

predvsem v spremenjenih družbenih normah, ki so se zgodile v času od otroštva, ki ga je 

preživljala kot otrok, do trenutka, ko je sama postala starš. Kot otrok je imela določene 

zadolžitve, ki sicer niso bile predpisane, so pa »nastajale« spontano, po potrebi. Kar se 

tiče zadolžitev, je bilo pri njenih otrocih podobno. Njeni starši niso bili preveč strogi in 
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tudi kazni niso bile pogoste. Intervjuvana pravi, da je pomembno pri vzgoji, da si kot starš 

dosleden. Sama ni bila prav stroga in prav tako ni kaznovala svojih otrok.  

 

Sogovornica meni, da so vrtci sigurno bolj potrebni kot nekoč, predvsem če so starši zapo-

sleni. Prav tako se ji zdi pomembno, da se otrok dobro počuti v vrtcu, ki ga obiskuje. Strin-

ja se s trditvijo, da je vrtec nekakšen »nadomesten dom«, saj nekateri otroci tam preživijo 

več kot polovico dneva in zaužijejo vse glavne obroke prav tam. Kot družina načeloma 

preživljajo čas skupaj le med vikendi.   

 

Po besedah intervjuvane je družina matica družbe in osnovna celica. Če se otrok v družini 

uči ljubezni, spoštovanja, pozornosti, delavnosti in odgovornosti, bo takšen tudi takrat, ko 

se bo samostojno vključil v družbo. Takšni otroci so prihodnost dobre družbe, so moralni, 

samostojni in pošteni. Po njenih besedah se danes tega premalo zavedamo. Celotna družba 

bi morala biti usmerjena v cilje in aktivnosti, ki bi usmerjali v dosego za zdravo, dobro in 

varno družino. 

 

INTERVJU Z NEJO S. 

 

Neja S. je 29-letna diplomirana varstvoslovka. Njena družina šteje 5 članov (3 otroci) in 

izhaja in podeželskega okolja. Kot družina (z obema staršema in bratom ter sestro) so sku-

paj preživeli veliko časa, večinoma v popoldanskih urah. Po njenem mnenju so odnosi 

definitivno boljši, vsaj v smislu poznavanja osebe, če se družina več druži. S svojo družino 

čuti močno povezanost. To se kaže predvsem v tem, da še vedno živijo skupaj, se družijo in 

doma skupaj opravijo kakšno delo. 

 

Sogovornica pravi, da je glavni razlog za manjše število otrok sedanji tempo življenja, ki 

nam ga narekuje družba, predvsem pa otrok potrebuje toliko pozornosti in stvari, da jih z 

večjim številom otrok danes težko zagotovimo. Sama še nima otrok, vendar tudi ne razmiš-

lja o veliki družini.  

 

Starši so jo na poti šolanja zelo podpirali in spodbujali. V šoli je bila uspešna, tako da 

starši večjih skrbi niso imeli, so pa redno hodili na sestanke. Sama še nima otrok, vendar 

se ji zdi učni uspeh zelo pomemben, saj gre za neko splošno izobrazbo, ki jo dobi posamez-

nik s šolo, in kasneje tudi poklic, ki ga nekoč opravlja. Glede današnjih vrtcev in šol inter-
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vjuvana oseba meni, da otroci več časa preživijo v njih, kot v časih, ko se je sama šolala. 

Pravi, da celoten šolski sistem izobraževanja velikokrat preveč zahteva od današnjih otrok 

ter da je otrokom šolanje bolj »nuja« kot lastna prioriteta, vsaj v mlajših letih. Kar se tiče  

mladine, pa je mnenja, da šolanje preraste v lastno prioriteto, saj mladi nekako vedo, da je 

danes brez izobrazbe težje shajati in tako se na podlagi lastnih prioritet usmerijo v nadalj-

njo izobraževanje. 

 

Sogovornica je obiskovala vrtec. Meni, da so se dovolj ukvarjali z njo ter njenim bratom in 

sestro. Ne spomni se, da bi se kdaj počutila kako odrinjeno ali brez pozornosti. Iz vrtca in 

šole je odhajala domov, ko sta starša končala z delom, okoli druge ure. Kot pravi, ni preži-

vljala toliko časa v izobraževalnih institucijah, kot ga preživljajo današnji otroci. Sama še 

nima otrok, zato ne more odgovoriti na vprašanje, koliko časa sama preživi skupaj z otro-

kom, se pa strinja s trditvijo, da otroci preveč časa preživijo ločeno od svojih staršev. Pra-

vi, da bodo razlike glede vzgoje, ki jo je imela s strani staršev, in vzgojo, ki jo bo sama 

nekoč prakticirala pri svojem otroku, gotovo obstajale. Misli, da vzgojo spreminja način 

življenja, ki ga ljudje živimo v danem trenutku.  

Kot otrok je imela predpisane naloge, ki so jih določili starši. Ko bo sama imela otroke, 

bodo tudi ti morali sodelovati pri vsakdanjih opravilih. Starša sta bila stroga in načelna, 

vendar se nikoli ne spomni, da bi bila kdaj kaznovana, saj je bila tudi sama zelo dosledna 

do njiju. Pri vzgoji otrok ji je pomembno, da otroku postavimo meje, hkrati pa mu pustiti 

določeno svobodo, skozi katero se razvija v samostojno osebnost. Sama še nima otrok, zato 

ne more odgovoriti na vprašanje, ali je stroga do svojih otrok.  

 

Pravi, da so vrtci bolj potrebni kot nekoč. Včasih so bili stari starši že v pokoju in so ti 

lahko popazili na otroke. Sedaj veliko starih staršev še hodi v službe, vnuki pa morajo tako 

obiskovati vrtce. Zdi se ji pomembno, da otrok rad hodi v vrtec in se v njem dobro počuti. 

Tudi na vprašanje, ali je vrtec za otroke nekakšen »nadomesten dom«, odgovori pritrdilno, 

saj v njem preživijo in se učijo veliko časa.  

 

Intervjuvana se strinja, da je bistvo družine medsebojno spoštovanje in izkazovanje ljubez-

ni. Družino vidi kot zatočišče, kamor se zatečeš po vsakdanjih opravilih, kot so služba, šola 

in vrtec. Družina je tista, ki ji lahko zaupaš in te sprejme takega, kot si, brez predsodkov. S 

to mislijo oseba zaključi intervju. 
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INTERVJU Z MAGDALENO P. 

 

Magdalena P. je stara 70 let in ima opravljeno osnovno šolo. Njena primarna družina je 

štela 9 članov (7 otrok) ter je izhajala iz podeželskega okolja. Na dan so skupaj kot družina 

(z obema staršema in brati/sestrami) preživeli kar nekaj časa. Veliko več tega časa so pre-

živeli z mamo, saj je bila doma in je skrbela za otroke, oče pa je hodil v službo. Sogovorni-

ca je prepričana, da je povezanost družine večja, če ta preživi skupaj več časa. Njeni starši 

so že pokojni, z brati in sestrami pa še vedno čuti veliko pozornost. To se kaže s tem, da si 

vedno pomagajo med seboj, se obiskujejo in imajo stike.  

 

Sogovornica vidi več razlogov, zakaj se danes starši odločijo za manjše število otrok. Kot 

enega izmed razlogov navede današnje službe (daljši delovnik). Sama ima eno hčer, ven-

dar ji zdravstveno stanje takrat ni dopuščalo, da bi imela še kakšnega otroka.  

 

Starši se za sogovorničino šolo niso zanimali, tudi na sestanke v šolo niso hodili. Šolski 

uspeh takrat ni bil pomemben. Sama je pri svoji hčeri že hodila na sestanke in bila tudi 

izredno ponosna ob njenih uspehih. Meni, da današnji vrtci in šole velikokrat preveč pri-

čakujejo od otrok ter od njih zahtevajo nemogoče stvari. Danes si veliko staršev želi otro-

ka, ki je uspešen na vseh področjih, kar pa ni mogoče, pravi sogovornica. Na vprašanje, 

ali jim je šolanje lastna prioriteta ali zgolj »nuja«, pravi, da verjetno bolj »nuja«, ravno 

zaradi vseh pritiskov, ki jih otroci danes doživljajo s strani odraslih. 

 

Sama vrtca ni obiskovala. Do vstopa v šolo jo je varovala mama. V tistih časih ni bilo pre-

tirane skrbi in »ukvarjanja« z otroki. Kot pravi, otrok ni bil v središču pozornosti. Ko je 

bila njena hči majhna, sta skupni čas preživljale po končani službi. Danes otroci po nje-

nem mnenju preživijo preveč časa stran od svoje družine.  

 

Intervjuvana oseba se strinja, da obstajajo razlike med vzgojo njenih staršev in vzgojo, ki 

jo je prakticirala pri svojem otroku. Razliko vidi že pri številu otrok. Ko je sama odraščala, 

je bilo sedem otrok, sama pa je imela le enega. Kot pravi, se razlike kažejo v trenutnih dru-

žbenih situacijah, v katerih družina živi. Kot otrok ni imela predpisanih nalog, bilo pa je 

jasno, kaj je treba postoriti doma. Tudi hčer ni imela vnaprej določenih zadolžitev. Njenim 

staršem je bilo pomembno, da otroci odrastejo v delovne in poslušne osebe. Pri vzgoji so 
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bili strogi, vendar se ne spomni, da bi bila kdaj kaznovana. Magdaleni je bilo pri vzgoji 

pomembno, da hči vzgoji v pošteno in delovno osebo. Kot mama meni, da ni bila stroga.  

 

Vrtci so danes bolj potrebni kot nekoč, po mnenju intervjuvane, saj so se v njenih časih 

otroci čuvali doma, pri starih starših in sosedih, danes pa ti še vedno hodijo v službe, zato 

morajo otroci v vrtec. Prav tako se strinja s trditvijo, da je zelo pomembno, da otrok rad 

hodi v vrtec in se tam dobro počuti, saj v njem preživi veliko časa. Zato pravi, da bi lahko 

rekli, da je vrtec nekakšen »nadomesten dom«.  

 

Na vprašanje, kaj ji pomeni družina, sogovornica odgovori, da je pomembno, da se spoštu-

jemo med seboj in se imamo radi. Predvsem pa izpostavi, da je izrednega pomena tudi 

sodelovanje in prilagajanje znotraj družine, da ta lahko živi v harmoniji. 

 

INTERVIJU Z IRENO Š. 

 

Irena Š. je stara 49 let in je po poklicu diplomirana ekonomistka. Njena primarna družina 

je štela tri člane (edinka) ter izvira iz podeželskega okolja. S staršema je preživela kar 

veliko časa, vendar ne z obema hkrati, saj sta oba hodila v službo, hkrati pa pomagala na 

kmetijah svojih staršev. Starša sta delala v izmenah in tako sta izmenično poskrbela za 

njeno varstvo. Sogovornica je mnenja, da je pomembno, da družina poskuša preživeti čim 

več časa skupaj, vendar je v teh časih to zelo težko. Daje pa tudi velik pomen temu, »kako« 

družina preživi svoj skupni čas. S svojimi starši čuti močno povezanost, saj še vedno živijo 

skupaj. Sedaj se ta povezanost kaže predvsem v tem, da skrbi za svoje starše, ker so slabe-

ga zdravja. Kot pravi, jim v teh letih vrača njuno skrb zanjo in njeno družino v preteklosti. 

Skupaj s starši še vedno preživlja vse družinske praznike ter se z njimi druži tekom tedna.  

 

Na vprašanje o tem, zakaj se starši odločijo za manjše število otrok,  odgovori, da je odlo-

čitev zelo individualna in jo je težko posplošiti. Nekateri se odločijo za manjše število otrok 

zaradi ekonomskih razlogov, drugi zaradi zdravstvenih, nekateri pa tudi zaradi lastnega 

udobja. Sama ima enega otroka, temu pa je botrovalo predvsem zdravstveno stanje.  

 

Starši so se zanimali za njeno šolanje. Mama je hodila na sestanke v šolo. Posebnih skrbi 

niso imeli, saj je bila pridna učenka. Njena starša sta si predvsem želela, da bi si čim prej 

pridobila poklic in se zaposlila. Nikoli je nista spodbujala, da bi odšla na fakulteto. Tako 
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se je po končani srednji šoli zaposlila in se še vrsto let izobraževala ob delu, ji je bilo pa 

kasneje žal, da se je zaposlila takoj po srednji šoli.  Odnos do šolskega uspeha njenega 

otroka je bil drugačen. Šolske uspehe je vedno spremljala in se jih veselila, nikoli pa otro-

ka ni ovirala pri izbiri poklica ali šolanja.  

 

Intervjuvana o današnjih vrtcih meni, da so odlična oblika varstva in pridobivanja novih 

izkušenj in znanja za otroke. Kar pa se tiče šole, meni, da se je sistem po pripovedovanju 

staršev veliko preveč »zakompliciral« ter da je učni program preobsežen in preveč zahte-

ven na določenih področjih. Prav tako bi težko posplošila odgovor na vprašanje, ali je 

šolanje otrokom lastna prioriteta ali zgolj »nuja«. Odnos otrok in mladine je zelo različen. 

Meni, da obstajata dve skrajnosti. Od strašne ambicioznosti po popolnosti, doseganja točk, 

priznanj ter do tega, da je šola le nujno zlo.  

Sama ni obiskovala vrtca. Za varstvo sta poskrbela njena starša tako, da sta izmenično 

hodila v službo. Glede ukvarjanja z njo, ko je bila otrok, se ne spomni veliko. Pravi, da 

glede na način življenja v tistem času na vasi otrok ni bil v središču pozornosti. Ko je bila 

njena hči majhna, je z njo poskušala preživeti čim več časa (popoldne po službi, med 

vikendi). Sogovornica meni, da je odvisno tudi od obdobja otroka – pri majhnih otrocih je 

ta čas maksimalen, potem pa se ta čas krajša, saj se otroci igrajo s svojimi vrstniki in ima-

jo svoje aktivnosti. Prav tako je mnenja, da otroci v teh časih preveč časa preživijo ločeno 

od svoje družine, vendar se ji zdi tudi pomembno to, kako preživijo čas, ko so skupaj.  

 

Intervjuvana oseba meni, da obstajajo določene razlike med vzgojo staršev in vzgojo, ki jo 

je prakticirala sama. Pravi, da je vzgoja odvisna od časa, znanja in izkušenj, ki jih vsak 

starš pridobi. Te razlike so odvisne tudi od okolja, iz katerega izhajajo starši, od okolja, 

kjer živijo, ter tudi od osebnosti staršev. Sama je imela kot otrok določene naloge, ki jih je 

morala opravljati. Pri njenem otroku je bilo morda manj teh nalog, saj je bila v veliki meri 

zasedena z treningi. Njenim staršem je bilo pomembno, da ji privzgojijo odgovornost, 

samostojnost in tudi pravičnost. Starša nista bila stroga. Spomni se le ene kazni iz otroš-

tva, vendar danes meni, da je bilo to upravičeno. Njej kot staršu je bilo najpomembnejše, 

da je bila dosledna pri svojih odločitvah, čeprav je bilo to velikokrat najtežje. Misli, da ni 

bila stroga pri svojem otroku, prej premalo.  

 

Meni, da so vrtci danes zelo pomembni, saj otrok tam pridobi veliko znanja, izkušenj in 

socialnih veščin. Celoten sistem je bolj zahteven in otrokom, ki obiskujejo vrtec, je pri tem 
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prehodu bistveno lažje. Zdi se ji pomembno, da se otrok v vrtcu dobro počuti,  saj v njem 

preživi veliko časa, in strinja se s trditvijo, da je vrtec za otroke nekakšen »nadomestni 

dom«.  

 

Sogovornici družina pomeni ogromno. Kot pravi, je njena družina majhna, zato se ji zdi še 

toliko bolj pomembno, da so povezani, da se med seboj spoštujejo in se imajo radi. Po nje-

nem mnenj, je družina steber, ki ti daje oporo v življenju. Od tu sama črpa moč za prema-

govanje vsakdanjega stresa in težav. 

 

INTERVJU S ŠPELO B. 

 

Špela B. je 26-letna univerzitetna diplomirana profesorica športne vzgoje, zaposlena pa je 

kot vzgojiteljica predšolskih otrok. Njena primarna družina šteje tri člane (edinka) ter 

izhaja iz podeželskega okolja. Kot družina so skupaj na dan preživeli popoldanske ure, 

predvsem se spominja vikendov in njihovih skupnih izletov. Skozi odraščanje se je to skup-

no preživljanje časa zmanjševalo, saj se je profesionalno ukvarjala s športom, tako da je 

bilo veliko pozornosti in časa usmerjeno v treniranje. S svojo družino čuti močno poveza-

nost. Ta povezanost se kaže predvsem v tem, da se veliko obiskujejo, se slišijo po telefonu, 

vez pa se je še bolj okrepila, od kar ima tudi sama otroka.  

 

Po mnenju sogovornice se starši odločajo za manjše število otrok zaradi tempa življenja, ki 

ga zdaj živimo. Meni tudi, da vsi starši želijo svojemu otroku nuditi le najboljše, zato imajo 

toliko otrok, kolikor jim to dopušča finančno stanje, obenem pa si mladi želijo ustvariti 

lasten dom, dokončati študij in se zaposliti, ob tem pa leta tečejo in ljudje so vse starejši, 

ko se odločijo za prvega otroka. Težavo vidi tudi s strani državnih organov, ki ne nudijo 

dovolj spodbude ter pomoči mladim družinam. Trenutno ima le enega otroka, vendar v 

prihodnje z možem načrtujeta še kakšnega. 

 

Intervjuvana oseba pravi, da sta njena starša ob začetku šolanja postavila jasne meje ter 

jasno izrazila svoja pričakovanja do nje in njenega šolanja. Nikoli nista od nje pričakovala 

nemogoče, želela sta le, da pokaže, kar zmore in česa je sposobna. Redno sta hodila na 

sestanke ter se vedno veselila z njo ob vsakoletnem uspešnem šolskem uspehu. Na vprašan-

je, kakšen je njen odnos do šolskega uspeha njenega otroka, ne more odgovoriti, saj njen 

otrok še ne obiskuje šole. Zdi se ji, da je današnja družba vedno bolj zahtevna do otrok in 
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od njih preveč pričakuje. Tudi šolski sistem je temu prilagojen, posledično pa so otroci vse 

bolj obremenjeni. Pravi, da se ji zdi, da poskušamo danes iz otrok narediti »vsevedne 

robote«. 

 

Sogovornica je zaposlena v vrtcu in tako po svojih opažanjih meni, da otroci zelo radi obi-

skujejo vrtec in se tudi proti koncu izredno veselijo šole. Vendar pa se kasneje stvari lahko 

spremenijo, saj zaradi velikih zahtev in obremenjenosti otrok šola postane zgolj »nuja«. Se 

pa po njenem mnenju otroci razlikujejo med seboj, tako kot se razlikuje tudi njihov odnos 

do šole.  

Sama je dve leti obiskovala, takrat imenovano, »malo šolo«. Pred tem se je varovala pri 

babicah in dedkih. Kot se spominja, so se z njo veliko ukvarjali, imela pa je tudi veliko 

otrok okoli sebe, s katerimi so se igrali. Sama je bila edini otrok v družini, tako da bi lahko 

rekla, da je bila v središču pozornosti, ko je bila majhna. Ko je obiskovala šolo, je po zak-

ljučenem pouku odhajala domov. Tako ni veliko časa preživljala v izobraževalnih instituci-

jah.  

Intervjuvana je še na porodniškem dopustu za svojega otroka, tako da je ves njen čas 

namenjen njemu. Meni, da otroci premalo časa preživijo v krogu svoje družine, vendar pa 

ob tem ne označi kot glavne krivce otrokove starše, temveč družbo na splošno. Današnje 

službe so vse prej kot prijazne družinskemu življenju. Ali obstajajo razlike med vzgojo, ki jo 

je bila deležna s strani staršev, in lastno vzgojo, odgovori, da razlike definitivno obstajajo, 

saj se je skozi vzgojo staršev in nato skozi življenjske izkušnje izoblikovala v samostojno 

osebnost. Temelji ostajajo, vendar določene stvari sama dela drugače. Pravi, da razlike 

izhajajo iz različnih osebnosti in načina življenja. 

 

S strani staršev je imela predpisane naloge, ki jih je morala opravljati. Danes jima je zato 

zelo hvaležna, saj je s tem pridobila delovne navade. Tudi sama želi delovati na ta način 

pri svojem otroku, ko malo odraste. Pri vzgoji sta njena starša poudarjala, da se je potreb-

no spoštovati med seboj. Kot se spominja, je bil oče bolj strog od mame. Kaznovana ni bila 

pogosto, ko pa je bila, pravi, da nikoli ni bilo brez razloga.  Sama težko oceni, ali je stroga 

do svojega otroka, saj je deklica stara komaj 8 mesecev, vendar si v bodoče želi, da bo 

njena vzgoja temeljila na postavljenih mejah, ki jih bo otrok spoštoval.  

 

Na vprašanje, ali so vrtci bolj potrebni kot nekoč, težko odgovori. Meni, da otroci potrebu-

jejo družbo sovrstnikov, da se razvijajo in rastejo, in tukaj se vrtec kaže kot institucija, ki 
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jo otroci potrebujejo. Zdi se ji izredno pomembno, da otrok rad obiskuje vrtec. Strinja se 

tudi s trditvijo, da je danes vrtec nekakšen »nadomestni dom«. Pravi, da veliko otrok pre-

živi več časa v vrtcu kot pa s svojimi starši. To tudi sama opaža pri delu v vrtcu.  

 

Sogovornica si predstavlja družino kot nek steber, oporo, h kateri se vedno vračaš in na 

katero se lahko vedno zaneseš. Temeljiti mora na medsebojnem spoštovanju ter nesebični 

in močni ljubezni. Zanjo je družina smisel življenja.  

 

INTERVJU Z BERNARDO D. 

 

Bernarda D. je stara 78 let in ima opravljeno osnovno šolo. Družina, v kateri je odraščala, 

je štela 9 članov (7 otrok) ter je izvirala iz podeželskega okolja. S svojo družino (z obema 

staršema in brati/sestrami) je običajno preživljala veliko časa čez dan. Skupaj niso bili le 

takrat, ko so bili v šoli ali po opravkih. Njeni starši so že pokojni, vendar pa s svojimi brati 

in sestrami čuti še vedno močno povezanost. To se kaže predvsem v tem, da se redno obis-

kujejo in imajo stike.  

Na vprašanje, zakaj se danes starši odločijo za manjše število otrok, odgovori, da zaradi 

današnjih služb (daljši delovnik). Nasproti tega pa, ker nekateri nimajo služb in tako nebi 

mogli preživljati svojih otrok. Sama ima dva otroka. Za to število pa sta se z možem odloči-

la na podlagi njunih zaposlitev ter kmetije, ki sta jo imela.  

 

Kot pravi sogovornica, je njeno šolanje potekalo v času, ko izobrazba ni bila pomembna in 

starši niso hodili na sestanke. Sama kot starš je hodila na sestanke in bila tudi izredno 

vesela ob dobrem šolskem uspehu njenih otrok. Strinja se, da današnji starši, vzgojitelji in 

učitelji preveč pričakujejo od svojih otrok ter da je celotna družba uperjena k »popolnos-

ti«, kar pa je povsem narobe. Njeno mnenje o tem, kakšen je odnos otrok in mladine do 

vrtca in kasneje do šole, je, da je večini otrok šolanje »nuja«, ker tako zahtevajo starši in 

družba.  

 

Intervjuvana oseba ni obiskovala vrtca. Pravi, da so bili kot otroci prepuščeni samemu 

sebi. Starši so odšli v »tabrh« 
1
, otroci pa so pazili drug na drugega. Pretirane skrbi z 

otroki niso imeli, niti se niso ukvarjali z njimi. Tako niso bili v središču pozornosti, v sredi-

                                                 
1
     tabrh tábrh  -a m (á) nar. delo na kmetiji, ki ga opravlja najet delavec, plačan na dan; dnina: hoditi na 

tabrh, v tabrh k sosedom 
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šču pozornosti je bilo golo preživetje. Z družino, ki si jo je ustvarila sama, je preživljala 

veliko časa (popoldanske ure po končani službi). Po njenem mnenju danes otroci preživijo 

preveč časa stran od svoje družine.  

 

Razlike obstajajo med vzgojo njenih staršev in vzgojo, ki jo je imela pri svojih otrocih. Že 

trenutne razmere, v katerih posameznik živi, se razlikujejo. Sama je odraščala v povojnem 

času. Ko primerja čas, v katerem sta odraščala njena otroka, je bila vzgoja usmerjena v 

povsem drugo smer. Intervjuvana pravi, da se vzgoja prilagaja situaciji, v kateri je starš. 

Na vprašanje o predpisanih nalogah v otroštvu je odgovorila, da je imela predpisane 

naloge, ki jih je morala opraviti.  

 

Obenem je morala skrbeti za svoje brate in sestre, ker je bila starejša. Tudi njena otroka 

sta imela predpisane naloge oziroma opravila, ki sta jih predano opravljala. Starši se niso 

zanimali za njih, ko so bili majhni, saj naj bi imeli povsem druge skrbi. Pogosto jih ni bilo 

doma, zato niso bili nikoli kaznovani z njihove strani. Kot starš je bila sogovornica stroga, 

otroka sta bila kdaj kaznovana, če se nista držala pravil.  

Intervjuvana  meni, da so sedaj vrtci bolj potrebni kot nekoč. Večina staršev hodi v službe, 

prav tako tudi stari starši, zato bi lahko bila težava ob vprašanju, kje bi bili otroci v času 

njihove odsotnosti, če ne bi bilo vrtcev. Prav tako se ji zdi zelo pomembno, da otrok rad 

hodi v vrtec in se tam dobro počuti. Kot pravi, tam preživi veliko časa, zato bi lahko rekli, 

da je vrtec nekakšen »nadomesten dom«. 

 

Na vprašanje, kaj zanjo pomeni družina, odgovori tako: »družina je tista, ki človeku daje 

smisel, da se bori in živi življenje. Predvsem so otroci tisti, ki ti prinesejo ogromno medse-

bojne ljubezni«. Kot pravi sogovornica: »Starejši kot si, rajši vidiš, da si spoštovan s strani 

svojih otrok in vnukov«. 

 

INTERVIJU Z ZDENKO D. 

 

Zdenka D. je stara 54 let. Po poklicu je prodajalka oblačilne stroke, opravljeno pa ima 

tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo natakarja in oskrbovalke na domu. Njena primarna 

družina je štela 11 članov (9 otrok) ter je izhajala iz podeželskega okolja. Kot družina (z 

obema staršema in brati/sestrami) so skupaj preživeli veliko časa, predvsem z mamo. Oče 

je bil večkrat odsoten zaradi službe. Skupaj so bili pri delu, hranjenju in prostem času. 
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Zdenka meni, da so odnosi v družini boljši, če skupaj preživijo več časa. S svojo primarno 

družino čuti močno povezanost. Pravi, da so skupaj preživeli veliko lepega in tudi kaj sla-

bega, vendar se pripadnost družini ne da izbrisati. Starša sta že pokojna, z brati in sestra-

mi pa se srečujejo ob praznikih.  

Intervjuvana oseba je mnenja, da se danes starši odločijo za manj otrok predvsem zato, ker 

današnji čas ni prav nič prijazen za nastajanje večjih družin. Mladi težko dobijo zaposli-

tev, preden pa si ustvarijo družino, si želijo zagotoviti lasten dom in kariero. Tako pride 

čas za družino šele po 30. letu in temu primerno je tudi število otrok v družini. Sama ima 

tri otroke, vendar si jih je želela več. Več dejavnikov  je vplivalo na to, da se z možem nista 

odločila za še kakšnega otroka.  

 

Glede šolanja sta njena starša skrbela, da so redno hodili v šolo, umiti, s čistimi oblačili in 

da so imeli vse potrebno. Na sestanke sta hodila le po potrebi. Staršem je bilo pomembno, 

da se je trudila v šoli, tudi pohvaljena je bila ob lepih ocenah. Tudi sama je ves čas spod-

bujala svoje otroke pri šolanju, vendar od njih ni zahtevala nemogočih stvari in ni streme-

la k popolnosti glede učnega uspeha. Po njenem mnenju so današnji izobraževalni pro-

grami prezahtevni za otroke. Mnogi od otrok pričakujejo, da bi postali neki »znanstveni-

ki«, kar pa je nerealno. Zaradi prevelikih pričakovanj vseh prisotnih (staršev, učiteljev) 

posledično otrok postane le objekt v današnji materialistično naravnani družbi. Otroci se 

začnejo upirati in tako po Zdenkinem mnenju postanejo vzgojni programi nujno zlo za 

otroka.  

 

Kot otrok ni obiskovala vrtca. Do vstopa v šolo jo je pazila babica, mama ali pa so zanjo 

poskrbeli starejši brati in sestre. Prav posebne pozornosti ji niso posvečali, ko je bila 

otrok, skrbeli so, le da je bila umita, nahranjena in oblečena. Otrok je bil tisti čas v središ-

ču pozornosti le ob sprejetju v šolo, svetem obhajilu in birmi. Zdenka pravi, da ni veliko 

časa preživela v šoli. Danes je po njenem mnenju povsem drugače. Otroci preveč časa 

preživijo v vrtcu ali šoli. Veliko otrok več časa preživi z vzgojitelji in učitelji kot s svojimi 

starši, kar se ji ne zdi prav. Kljub temu, da je bila kot podjetnica polno zaposlena, pravi, 

da je vedno našla dovolj časa, da se je posvetila vzgoji svojih otrok.  

 

Zdenka meni, da obstajajo določene razlike med vzgojo njenih staršev in vzgojo, ki jo je 

prakticirala sama, vendar hkrati vidi tudi veliko podobnosti. Vseeno pa meni, da se je dru-

žba in vzgoja od takrat zelo spremenila, zato se tudi kažejo določene razlike med eno in 



Omahen, Katarina; diplomsko delo                                                      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakul-

teta 

52 

 

drugo vzgojo. Po njenih besedah družina ni več tisto, kar je nekoč bila. Predvsem je za te 

spremembe in razlike kriva celotna naravnanost družbe.  

 

Kot otrok je imela predpisane naloge, ki jih je morala opraviti. Tudi njeni otroci so imeli 

svoje zadolžitve, ki so jih več ali manj izpolnjevali. Njenim staršem je bilo pomembno, da 

se kot otroci veliko naučijo, da ne bodo tako trdo garali za svoje preživetje, ko odrastejo. 

Starša sta vzgajala tako z besedam kot z dejanji. Stroga sta bila do te mere, kot je bilo pot-

rebno. Kaznovana ni bila velikokrat, če pa je bila, je dobila kakšno po riti ali pa je morala 

pobirati veje v gozdu. Pri vzgoji njenih otrok ji je bilo najbolj pomembno, da se med njimi 

splete prijeten odnos, ki temelji na zaupanju in spoštovanju. Misli, da ni bila preveč stroga, 

le ko je bilo potrebno. Kadar jih je kaznovala, niso smeli gledati televizije, uporabljati 

računalnika ali telefona.  

 

Po njenem mnenju so vrtci danes bolj potrebni kot nekoč. Kot pravi, so današnji dedki in 

babice še vedno zaposleni, kar zmanjša možnost za varstvo vnukov. Zdi se ji tudi zelo 

pomembno, da se otrok v vrtcu dobro počuti in prav tako označi vrtec kot  »nadomesten 

dom«. Družina naj bi bila v senci vrtcev in šol, saj otroci vse več časa preživijo v njih.  

 

Na vprašanje, kaj je bistvo družine, pa gospa Zdenka odgovori, da je pomembna harmoni-

ja v družini. V njej mora biti veliko ljubezni, medsebojnega spoštovanja in seveda tudi zau-

panja. S svojimi odraslimi otroci je ustvarila pravo harmonijo, ki jih povezuje še sedaj, ko 

so na poti ustvarjanja lastnih družin. To ji največ pomeni in jo hkrati osrečuje.  

 

INTERVIJU Z REBEKO D. 

 

Rebeka D. je 27-letna diplomirana ekonomistka. Njena družina šteje 5 članov (3 otroci) in 

izvira iz podeželskega okolja. Pravi, da so na dan kot družina (z obema staršema in bratom 

ter sestro) preživeli povprečno 1 do 2 uri. Meni, da so odnosi lahko boljši, če družina pre-

živi skupaj več časa. S svojo družino čuti močno povezanost in pripadnost. To se kaže 

predvsem v tem, da si stojijo ob strani, ne glede na situacije, ki jim jih daje življenje. Čep-

rav ne preživijo veliko časa skupaj, se, kadar so skupaj, radi poveselijo in »podružijo«. 

 

Na vprašanje, kje je vzrok, da se danes starši odločijo za manjše število otrok, odgovori, 

da so po njenem mnenju glavni vzrok današnje službe (daljši delavnik) ter to, da delo 
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opravljajo tudi stari starši, ki so nekoč nudili varstvo svojim vnukom. Zato meni, da je 

današnja težava tudi dobiti varstvo za otroke, glede na to, da je veliko vrtcev v zadnjih 

letih prezasedenih. Sama otrok še nima.  

 

Odnos staršev do njenega šolanja je bil izredno spodbuden. Vedno je prejemala pohvale za 

dobro opravljeno delo, v primeru težav pa so ji nudili pomoč pri učenju. Na sestanke v šolo 

so hodili redno. Šolski uspeh jim je bil pomemben, saj so njeni starši poudarjali, da potre-

buje izobrazbo za življenje, ko odraste. Sama še nima otrok, vendar pravi, da ko jih bo 

imela, bo poudarjala pomembnost izobrazbe, kot so to počeli njeni starši.  

 

Sogovornica meni, da današnji vrtci, šole in celotni šolski sistem zahtevajo veliko preveč 

od otrok. Kot pravi, so imeli v času njenega šolanja vsi neka pričakovanja, da je dobro biti 

uspešen v šoli, vendar popolnosti niso iskali. Znanje so pridobivali na bolj počasen in raz-

voju primeren način, kar bi težko trdila za današnji čas. Strinja se tudi, da otroci in mladi-

na šolo doživljajo kot nujo, zaradi sodobne družbe in ambicioznih staršev. Meni, da bi bilo 

potrebno spremeniti način pristopa do šolanja tako na osnovi ravni kot tudi kasneje, na 

višji ravni.  

 

Sama ni obiskovala vrtca, zadnje leto pred vstopom v šolo je obiskovala, takrat imenovano, 

»malo šolo«. Do vstopa tja pa so jo varovali stari starši ali sosedi. Kot se spominja, so se 

starši ukvarjali z njo takrat, ko je bil čas. Velikokrat so skupaj opravljali kakšno delo in si 

takrat namenili pozornost. V času njenega odraščanja starša nista poudarjala oziroma 

nista postavljala nobenega od otrok v središče pozornosti. 

 

Kot pravi sama, ni veliko časa preživela tako v »mali šoli« kot naprej v šoli, v primerjavi z 

današnjimi otroci. Sama še nima otrok, zato ne more odgovoriti na vprašanje, koliko časa 

dnevno preživi skupaj z otrokom, je pa mnenja, da današnji otroci preveč časa preživijo 

stran od družine. Še ko so skupaj, jih starši velikokrat zaposlijo z moderno tehnologijo ter 

si s tem »pridobijo« nekaj časa za lastne opravke. Tudi na vprašanje o tem, ali obstajajo 

razlike med vzgojo, ki jo je imela sama s strani staršev, in to, ki naj bi jo sama prakticirala 

pri svojem otroku, zaradi istega razloga ne more odgovoriti.  

 

Kot otrok je imela predpisane naloge, ki jih je morala izpolnjevati. Če bi imela otroke, bi 

jim prav tako dodelila določene naloge, ki bi jih morali opravljati. Sogovornica meni, da 
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vzgoja njenih staršev ni bila stroga, vseeno pa so imeli kot otroci postavljene meje, preko 

katerih niso šli. Kaznovala je bila le nekajkrat in še za to je danes mnenja, da je bila kazen 

zaslužena. Glede na to, da intervjuvana oseba še nima otrok, ne more odgovoriti na vpra-

šanje, kaj se ji zdi najpomembneje pri vzgoji otroka in ali je stroga do svojih otrok.  

 

Intervjuvana je mnenja, da so vrtci bolj potrebni kot nekoč. Zdi se ji tudi pomembno, da 

otrok rad hodi v vrtec in se tam dobro počuti. Strinja se s trditvijo, da je vrtec za otroke kot 

nekakšen »nadomesten dom«, saj tam preživijo neprimerno več časa, kot so ga preživeli 

nekoč. Glede na situacije, ki se odvijajo v družbi, se boji, da se bo situacija glede tega le še 

poglobila.  

 

O zadnjem vprašanju, ki se navezuje na pojmovanje družine, sogovornica pravi, da ji dru-

žina predstavlja temelj posameznikovega življenja. Družina je tista, ki naj bi nudila ljube-

zen, spoštovanje, medsebojno pomoč ter varnost. 

 

3.3 Razpredelnica zbranih intervjujev 

 

Za lažjo interpretacijo smo zbrane podatke vstavili v razpredelnico.  

 

3.4 Preverjanje zastavljenih raziskovalnih vprašanj/hipotez 

 

HIPOTEZA 1:  

 

Družbeno-ekonomski položaj posameznika se je skozi čas spreminjal, hkrati pa so se 

zaradi spreminjanja položaja spreminjali tudi odnosi v družini. Ta proces je vplival 

na rodnost. 

 

V skladu s pridobljenimi odgovori izprašanih Hipotezo 1 lahko potrdimo. Dejstva, ki potr-

jujejo omenjeno hipotezo, navajamo v nadaljevanju.  
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Preglednica 1: Podatki intervjuvanih oseb 

 

Kot vidimo v Preglednici 1, je izobrazba velik pokazatelj spremembe družbeno-

ekonomskega položaja posameznika, saj so vse tri najstarejše intervjuvane osebe imele 

dokončano samo osnovno šolo (in s tem so opravljale tudi delo, primerno izobrazbi), med-

tem ko ima najmlajša generacija intervjuvanih končano visokošolsko oz. fakultetno izobra-

zbo. 

 

V 50 letih generacijskega preskoka lahko ugotovimo, da se je položaj posameznika oz. 

posameznice precej spremenil, saj izobrazba v preteklosti ni imela tako visoke vrednosti in 

pomena v družbi. Takrat so si izobrazbo lahko privoščili le ljudje iz višjih družbenih slo-

jev, medtem ko je v sedanjosti ta zaenkrat lahko dostopna. Tudi sama družba je danes 

naravnana v uspešnost posameznika oz. posameznice ter v to, da se bori za vidno mesto v 

njej. 

 

1. vprašanje Intervju št Starost Izobrazba Št. članov družine

1 72 let oš 9

2 70 let oš 9

3 77 let oš 9

1 52 let dipl. 5

2 48 let dipl. 3

3 54 let poklicna izbr. 11

1 29 let dipl. 5

2 27 let dipl. 3

3 27 let dipl. 5

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija
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Preglednica 2: Odnosi in povezanost 

 

Vse tri generacije intervjuvanih čutijo močno povezanost s starši in svojo družino. To se 

kaže po njihovih navedbah, predvsem v tem, da ohranjajo stike, se obiskujejo ter si poma-

gajo med seboj. Po besedah intervjuvanih oseb so skozi generacije različno preživljale 

skupni čas kot družina. Običajno je bil ta čas v popoldanskih ali večernih urah. Vse so ena-

kega mnenja, da so odnosi boljši, če družina preživi več časa skupaj.  

 

Oseba

1

2

3

1

2

3

1

2

3 Čuti močno povezanost s starši in družino, še 

vedno živijo skupaj in skupaj preživljajo svoj 

prosti čas.

2.vprašanje 3.vprašanje

Koliko časa na dan ste preživeli skupaj kot družina? 

Ali so odnosi boljši, če dužina preživi več časa 

skupaj? (DA/NE)

Kot družina so čas preživljali skupaj ob večernih urah. 

Meni, da so odnosi boljši 

Kot družina so preživeli veliko časa skupaj še posebej 

z mamo. Meni da so odnosi boljši 

Ali čutite močno povezanost s starši in družino? 

(DA/NE); Kako se kaže?

1. oz. najstarejša generacija

Čuti močno povezanost s starši in družino, kaže 

se s tem, da se pogostokrat slišijo po telefonu 

ali se obiščejo.  

Čuti močno povezanost s starši in družino, kaže 

se s tem, da si pomagajo med seboj in se 

obiskujejo. 

Kot družina so preživeli veliko časa skupaj. Meni da 

so odnosi boljši 

Čuti močno povezanost s starši in družino, k aže 

se s tem, da se redno obiskujejo in ohranjajo 

stike.

2. oz. srednja generacija

Kot družina so preživeli veliko časa. Meni da so 

odnosi boljši  skupaj.

Kot družina so preživljali čas skupaj predvsem med 

vikendi. Meni da so odnosi boljši 

Čuti močno povezanost s starši in družino, kaže 

se s tem, da si pomagajo med seboj.

Čuti močno povezanost s starši in družino, kaže 

se s tem, da si pomagajo med seboj.

Kot družina so preživljali skupaj popoldanske ure.  

Meni da so odnosi boljši 

Čuti močno povezanost s starši in družino, kaže 

se s tem, da se obiskujejo.

3. oz. najmlajša generacija

Kot družina so skupaj preživljali popoldanske ure. 

Meni da so odnosi boljši 

Kot družina so skupaj preživljali popoldanske ure. 

Meni da so odnosi boljši 

Kot družina so preživljali večerne ure. Meni da so 

odnosi boljši 

Čuti močno povezanost s starši in družino, še 

vedno živijo skupaj in se družijo ob prostem 

času.

Čuti močno povezanost s starši in družino, še 

vedno se pogosto obiskujejo in ohranjajo stike 

preko telefona.
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Preglednica 3: Otrok in vrtec 1 

 

Da so se skozi čas poleg družbeno-ekonomskega položaja spreminjali tudi odnosi v družini 

na podlagi Preglednic 2 in 3 zaradi pomanjkanja podatkov in nenatančno zastavljenih vpra-

šanj, težko trdimo. Če se osredotočimo na vprašanje: »Ali ste bili kot otrok v središču 

pozornosti«, je kar 8 oseb od 9 odgovorilo z ne.  Ob tej trditvi bi lahko podali, da se odnosi 

v družini skozi čas niso spreminjali, vendar kot že prej omenjeno, je vzorec vprašanih pre-

majhen, da bi lahko to trditev potrdili v splošnem.    

 

 

 

 

 

Oseba
Ste bili kot otrok v središču pozornosti? 

(DA/NE)

1 NE

2 NE

3 NE

1 NE

2 NE

3 NE

1 NE

2 DA

3 NE

3. oz. najmlajša generacija

8.vprašanje

Ali ste kot otrok obiskovali vrtec? 

(DA/NE)

NE

NE

NE

NE

NE

NE

DA

NE

NE

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija
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Preglednica 4: Odločitev za otroka 

 

Sam družbeni razvoj in razvoj posameznika je vsekakor vplival na rodnost. Iz Preglednice 

1 in 3 lahko razberemo, da je v večini odgovorov na vprašanje o tem, kakšen je vzrok za 

manjše število otrok, podobnih oziroma istih. Intervjuvane so mnenja, da je velik vzrok v 

današnjih službah (daljši delovniki, ki ne dopuščajo dovolj časa za ustvarjanje družine), 

srednja generacija pa je izpostavila tudi družbene razmere in individualno odločanje posa-

meznika. Za število otrok so se intervjuvane odločale na podlagi zdravstvenih razlogov 

oziroma na podlagi osebnih odločitev. Tukaj se kaže tudi odstopanje v 3. oz. najmlajši 

generaciji, v kateri dve izmed treh še nimata otrok (neredna zaposlitev, brez partnerja …). 

Na podlagi njune starosti (27 in 30 let) lahko sklepamo, da se bosta odločili za manjše šte-

vilo otrok.  

 

4.vprašanje

Oseba
Na podlagi česa ste se vi odločili 

za št. otrok? 

1
Zdravstveni razlogi. 

2
Zdravstveni razlogi. 

3
Osebna odločitev. 

1

Osebna odločitev.

2
Zdravstveni razlogi.

3
Osebna odločitev.

1 Še nima otrok.

2
Osebna odločitev.

3
Še nima otrok. 

Družbene razmere (kariera, 

lasten dom). 

Današnje službe (daljši 

delovnik). 

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija

Današnje službe (daljši 

delovnik). 

Družba narekuje določene 

kriterije (materialni 

standard…).

Individualna odločitev 

posameznika. 

Družbene razmere 

(zaposlitev, lasten dom…).

Družbene razmere.

Vzrok za manjše število otrok? 

Današnje službe (daljši 

delavnik). 

Današnje službe (daljši 

delovnik).
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Če primerjamo 3. in 1. oz. najstarejšo generacijo, lahko opazimo veliko razliko v starosti 

osebe ob rojstvu prvega otroka (19–23 let). Razlika v povprečni starosti osebe ob rojstvu 

prvega otroka med 1. in 2. generacijo ni velika (v 1. generaciji je bila povprečna starost 

21,3 let, v 2. generaciji je bila povprečna starost 22,3 let), medtem ko je razlika med 1. in 

3. ter 2. in 3. generacijo zelo velika. V tretji generaciji je namreč povprečna starost matere 

ob rojstvu prvega otroka 26,0 let, vendar dve od treh vprašanih še nimata otrok. 

 

Dejstvo, da v 3. generaciji dve izmed treh vprašanih še nimata otrok, ni nenavadno, saj je 

glede na statistične podatke SURS-a odlaganje materinstva na poznejša leta v porastu, 

povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je namreč 29 let       

(http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=6337).  

 

HIPOTEZA 2: 

 

Spremembe v družbi so vplivale tudi na to, da se je povečal pomen šolanja in staršem 

je učni uspeh svojih otrok vse pomembnejši. 

 

Slednjo hipotezo potrdimo. 

 

V vojnem času oz. v času, ko so odraščale naše najstarejše intervjuvanke, te izjavljajo, da 

šolski uspeh ni bil pomemben, vsa energija je bila namreč usmerjena le v golo preživetje in 

ne v razvoj posameznika. Prav tako starši intervjuvanih oseb srednje generacije niso pripi-

sovali velikega pomena učnemu uspehu v šoli. Pri najmlajši generaciji pa se pomembnost 

šolanja in učni uspeh njihovih otrok poveča. Odgovore na vprašanje o pomembnosti učne-

ga uspeha v sedanjosti lahko povzamemo z znanim pregovorom »Več znaš, več veljaš«. 

Vse intervjuvane osebe se namreč strinjajo s trditvijo, da starši, vzgojitelji in učitelji danes 

preveč pričakujejo od otrok glede njihove uspešnosti. Prav tako so bile intervjuvane osebe 

skoraj povsem enotne (8 od 9 oseb) glede tega, da je otrokom šolanje zgolj »nuja« zaradi 

pritiskov družbe in staršev. Večina je mnenja, da je šolanje v mlajših letih nuja zaradi star-

šev, ki jim šolo postavljajo kot prioriteto, v mladostniških letih oziroma zgodnji odrasli 

dobi pa dá večina otrok prednost šolanju, saj ugotovijo, da jim bo izobrazba v pomoč pri 

izzivih življenja. 
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Preglednica 5: Pomen uspešnosti v šoli 1 

 

 

Preglednica 6:Pomen uspešnosti v šoli 2 

Oseba

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5.vprašanje 6.vprašanje

Za njene starše je bil učni uspeh pomemben. Še 

nima otrok, vendar ji je učni uspeh pomemben. 
Za njene starše je bil učni uspeh pomemben. Učni 

uspeh ji je pomemben.

Za njene starše je bil učni uspeh pomemben. Učni 

uspeh ji je pomemben.
DA

Za njene starše učni uspeh ni bil pomemben. Učni 

uspeh njenih otrok se ji je zdel pomemben. 

Za njene starše učni uspeh ni bil pomemben. Učni 

uspeh otroka se ji je zdel pomemben. 

Za njene starše učni uspeh ni bil pomemben. Učni 

uspeh otrok se ji je zdel pomemben. 

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija

Za njene starše učni uspeh ni bil pomemben. Učni 

uspeh otrok se ji je zdel pomemben. 

Za njene starše učni uspeh ni bil pomemben. Učni 

uspeh otroka se ji je zdel pomemben. 

DA

DA

DA

Za njene starše učni uspeh ni bil pomemben. Učni 

uspeh otrok se ji je zdel pomemben. 

DA

DA

DA

Ali starši, vzgojitelji in učitelji danes 

preveč pričakujejo od otrok glede 

njihove uspešnosti? (DA/NE)

DA

DA

Ali je bil učni uspeh pomemben za vaše starše? 

(DA/NE); Vaš odnos do šolskega uspeha vaših otrok? 

Oseba

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Zgolj "nuja".


Zgolj "nuja".


Zgolj "nuja".


Zgolj "nuja".


7.vprašanje

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija

Ali je otrokom šolanje lastna prioriteta 

ali zgolj "nuja", zaradi pritiskov sodobne 

družbe in staršev?

Zgolj "nuja".


Zgolj "nuja".


Zgolj "nuja".


Zgolj "nuja".


Intervjuvana težko posploši vprašanje. 
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HIPOTEZA 3: 

Po obsegu so se funkcije družine pri vzgoji otrok skozi čas zmanjšale, saj so jih pre-

vzele druge institucije, kot so vrtci in šole. To se odraža tudi v zaznavanju funkcij 

družine pri starših. 

 

Hipotezo 3 ovržemo.  

 

Hipotezo ovržemo na podlagi pridobljenih odgovorov, glede na majhen vzorec vprašanih 

pa ne moremo zagotovo trditi, da je stanje v zaznavanju funkcij družine enako v družbi 

nasploh. Namreč v našem primeru je zgolj ena oseba iz najmlajše generacije obiskovala 

vrtec, vse ostale so imele varstvo priskrbljeno doma. Vse intervjuvane osebe so skupnega 

mnenja, da današnji otroci preveč časa preživijo stran oziroma ločeno od svoje družine.  

 

 

Preglednica 7: Otrok in vrtec 2 

 

 

 

 

 

 

 

Oseba

Ste bili kot 

otrok v središču 

pozornosti? 

(DA/NE)

1 NE

2 NE

3 NE

1 NE

2 NE

3 NE

1 NE

2 DA

3 NE

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija

8.vprašanje 9.vprašanje 10.vprašanje

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

NE NE DA

NE NE DA

NE NE DA

DA NE DA

3. oz. najmlajša generacija 3. oz. najmlajša generacija

NE NE DA

NE NE DA

NE NE DA

NE NE DA

Ali ste kot otrok 

obiskovali vrtec? 

(DA/NE)

Ali ste tudi vi tako veliko časa 

preživeli v vrtcu, nato naprej 

v šoli, kot ga preživljajo 

današnji otroci? (DA/NE)

Se vam zdi, da otroci preveč 

časa preživijo stran ločeno od 

svoje družine? (DA/NE)

NE NE DA

1. oz. najstarejša generacija



Omahen, Katarina; diplomsko delo                                                      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakul-

teta 

62 

 

HIPOTEZA 4: 

 

Pogledi staršev na vzgojo se s časom spreminjajo. 

 

Hipotezo potrjujemo. 

 

Vzgoja in pogled nanjo s strani staršev se s časom spreminja. Na podlagi intervjujev ugo-

tavljamo, da je vsem skupno mnenje, da je vzgoja otroka odvisna od trenutne situacije, v 

kateri je starš. Ta je lahko postavljen pred različne ovire in prepreke, ki jih rešuje na tak ali 

drugačen način, seveda pa je precej odvisno tudi od same osebnosti starša. Tako se vse 

intervjuvane osebe strinjajo s trditvijo, da obstajajo razlike med vzgojo, ki so jo imeli, in 

vzgojo, ki jo prakticirajo sami pri svojem otroku/otrocih. Na vprašanje, ali so imeli kot 

otroci predpisane naloge (hišna dela), ki so jih morali opravljati ter ali so tudi kasneje nji-

hovi otroci opravljali takšna dela, je kar 5 oseb odgovorilo z enakim odgovorom. Prav tako 

po besedah vseh intervjuvanih nobena ni bila pogosto kaznovana, kar kaže na podobnost 

razmišljanja in vpliv vzgoje staršev skozi generacije glede omenjenega vzgojnega ukrepan-

ja. Morda lahko tukaj opazimo, da se v določeni meri pojavljajo podobni vzgojni oprijemi, 

ki se prenašajo iz generacije v generacijo. 

 

Odgovori v relaciji mater – hči potrjujejo dejstvo, da vzgoja otroka ni odvisna od tega, 

kakšna je bila vzgoja staršev (matere); hčere način vzgoje lahko prenesejo, vendar je ne 

izvajajo identično vzgoji svoje matere; tip vzgoje hči prilagodi svojim vrednotam in ideo-

logiji vzgoje, za katero meni, da je prava.  
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Preglednica 8: Vzgoja otrok 1 

11.vprašanje 12.vprašanje 13.vprašanje

Oseba

Ali vaši otroci tudi 

opravljajo/so 

opravljali take 

naloge? (DA/NE)

Ste bili 

pogosto 

kaznovani? 

(DA/NE)

1 NE NE

2 NE NE

3 DA NE

1 NE NE

2 NE NE

3 DA NE

1 Še nima otrok. NE

2
še ne (otrok je 

premajhen)
NE

3 Še nima otrok. NEDA

Starša sta imela postavljene 

meje glede vzgoje. Nista bila 

pretirano stroga. 

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija

1. oz. najstarejša generacija 1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija 2. oz. srednja generacija

DA

Starša sta bila pri vzgoji 

načelna in stroga, kadar je bilo 

to potrebno. 

DA

Starša sta poudarjala, da je 

potrebno ohranjati 

spoštovanje drug do drugega. 

Oče je bil bolj strog.

NE Starši niso bili strogi.

DA

Da odraste v odgovorno, 

samostojno in pravično 

osebo. Starši niso bili strogi. 

3. oz. najmlajša generacija 3. oz. najmlajša generacija

DA

Da odrastejo v poštene in 

delovne osebe. Niso bili 

strogi.

NE

Da odrastejo v delovne in 

poslušne osebe. Niso bili 

strogi. 

DA

DA

DA

DA

Ali ste imeli kot otrok 

predpisane naloge (hišna 

dela), ki ste jih morali 

izpolnjevati? (DA/NE)

Kaj se je vašim staršem zdelo 

najpomembneje pri vzgoji 

otroka - so bili strogi do vas?

DA
Težko odgovori na to 

vprašanje. Niso bili strogi. 

DA

Starši so vzgajali tako z 

besedami kot z dejanji. Stroga 

sta bila kadar je bilo to 

potrebno. 

Ali menite, da obstajajo razlike med 

vzgojo, ki ste jo imeli in to vzgojo, ki 

jo prakticirate sami pri svojem 

otroku/otrocih? (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

DA
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Preglednica 9: Vzgoja otrok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.vprašanje 18.vprašanje

Oseba

1

2

3

1

2

3

1

2

3

DA

DA

DA

DA

3. oz. najmlajša generacija

Ali vam bistvo družine predstavlja 

medsebojno spoštovanje, izkazovanje 

medsebojne ljubezni ali kaj drugega? 

(DA/NE)

DA

DA

DA

DA

DA

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

Še nima otrok. 

Glede vzgoje ni bila stroga, tudi kazen ni 

uporabljala pri otrocih.

Še nima otrok.

Težko oceni ali je stroga, saj je otrok še 

dojenček. 

Glede vzgoje je bila stroga, tudi 

kaznovala je kdaj svoje otroke.

Glede vzgoje ni bila stroga, tudi kazen ni 

uporabljala pri otrocih.

Glede vzgoje ni bila stroga, tudi kazen ni 

uporabljala pri otroku.

Ste strogi do svojih otrok, jih kdaj 

kaznujete?

Glede vzgoje ni bila stroga, tudi kazen ni 

pogosto uporabljala pri otrocih.

Glede vzgoje ni bila stroga, tudi kazen ni 

pogosto uporabljala pri otroku.
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HIPOTEZA 5: 

 

Starši menijo, da je vrtec zelo pomemben za razvoj njihovega otroka. 

 

Hipotezo potrjujemo. 

 

Vse vprašane, ne glede na razlike v starosti intervjuvanih oseb, so istega mnenja, da so 

vrtci bolj potrebni kot nekoč ter da je pomembno, da se otrok dobro počuti v njem, saj tam 

preživi velik del svojega dneva. Intervjuvane so mnenja, da otrok v vrtcu pridobi veliko 

znanja, izkušenj in socialnih veščin, predvsem pa je pomembna primarna socializacija ozi-

roma vključevanje otroka v družbo. Celoten sistem šolanja je zahtevnejši, otrokom, ki pa 

obiskujejo vrtec, je pri prehodu v šolo bistveno lažje. Po mnenju intervjuvanih se v zgod-

njem otroštvu otrok nauči uveljavljanja v družbi in to naj bi otrok lažje dosegel v času, ko 

je v vrtcu (vzgojitelji imajo večji nadzor nad njimi) kot pa kasneje, v prvih letih obiskovan-

ja osnovne šole. Prav tako se vse vprašane strinjajo s trditvijo, da je danes vrtec za otroke 

nekakšen »nadomestni dom«. Tu se zdi presenetljivo, kako podobna so stališča treh različ-

nih generacij.  

 

 

Preglednica 10: Pomen vrtca za otroka 

15.vprašanje 16.vprašanje 17.vprašanje

Oseba

1

2

3

1

2

3

1

2

3

DA

DA

1. oz. najstarejša generacija

2. oz. srednja generacija

3. oz. najmlajša generacija

DA DA

Ali bi lahko rekli, da je 

danes vrtec za otroke, 

nekakšen "nadomesten 

dom"? (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

Ali menite, da so vrtci bolj 

potrebni kot nekoč? 

(DA/NE)

Menite, da je pomembno, 

da otrok rad hodi v vrtec, 

se v njem dobro počuti, 

glede na to, da v njem 

preživi veliko časa? 

(DA/NE)

DA DA

DA DA
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4 ZAKLJUČEK 

 

Intervjuji so nam podali stališča žensk skozi različne generacije. Naše ugotovitve o njiho-

vih stališčih so naslednje:  

 Izobrazba je velik pokazatelj spremembe družbeno-ekonomskega položaja posame-

znika, spremenila se je tudi vrednost in pomen izobrazbe v družbi. Danes je družba 

naravnana v uspešnost posameznika. 

 Odnosi so boljši, če družina preživi več časa skupaj, če si člani pomagajo in se obi-

skujejo med seboj, najbolj pa je bilo izpostavljeno dejstvo, da so vse intervjuvane 

čutile močno povezanost tako s starši kot s svojo družino.  

 Razvoj posameznika in družbeni razvoj je vplival na rodnost. Vse intervjuvane naj-

dejo vzrok v današnjih službah, družbenih razmerah in individualnem odločanju 

posameznika (v našem primeru se je rodnost zmanjšala med generacijami: v prvi je 

bilo 6 otrok, v drugi 7 otrok, v tretji oziroma najmlajši pa le 1 otrok do sedaj). S 

pomočjo teh podatkov lahko potrdimo, da je razvoj vplival na rodnost, predvsem je 

najbolj viden upad med srednjo in najmlajšo generacijo.   

 Skozi intervjuje najstarejših intervjuvank ugotovimo, da šolski uspeh v njihovih 

časih ni bil pomemben, saj je bila vsa energija usmerjena bolj v golo preživetje in 

ne v razvoj posameznika. Prav tako osebe srednje generacije niso pripisovale veli-

kega pomena učnemu uspehu v šoli. Pri najmlajši generaciji pa se te ugotovitve 

spremenijo. Poveča se pomembnost šolanja in učnega uspeha. 

 Vsem je skupno mnenje, da se od otrok preveč pričakuje, tako s strani staršev kot 

učiteljev, ter da je šolanje nuja in ne njihova lastna prioriteta, kar pa se z leti in 

odraščanjem spremeni. 

 Vsem intervjuvanim je skupno mnenje, da danes otroci preveč časa preživijo stran 

oziroma ločeno stran od svoje družine. 

 Pogled staršev na vzgojo svojih otrok se spreminja s časom, vsem pa je skupno 

mnenje, da je vzgoja odvisna od trenutne situacije, v kateri je starš. 

 Da so vrtci veliko bolj potrebni kot nekoč, obenem pa starši želijo, da se otrok v 

njem dobro počuti, saj tam preživi velik del svojega dneva. Po mnenju intervjuvank 

v vrtcu otrok pridobi veliko znanja, izkušenj in socialnih veščin, najbolj pomembna 

pa je seveda primarna socializacija oziroma vključevanje otroka v družbo. 
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 Obstajajo razlike med vzgojo različnih generacij, opazi pa se lahko tudi, da se v 

določeni meri ponavljajo vzgojni tipi oz oprijemi, ki se prenašajo iz generacije v 

generacijo. Ugotovimo tudi, da je tip vzgoje prilagojen vrednotam in ideologiji 

posameznice. 

 

S pomočjo odgovorov smo potrdili 4 hipoteze, eno pa smo zaradi premajhnega vzorca ovr-

gli. Če  povzamemo hipoteze, se je posameznikov položaj skozi čas spreminjal, obenem so 

se spreminjali tudi odnosi v družini. Ugotovili in potrdili smo tudi predpostavko, da so 

spremembe v družbi vplivale na pomen šolanja in da je učni uspeh lastnih otrok vse 

pomembnejši. Povzamemo tudi lahko, da otroci preveč časa preživijo stran od svoje druži-

ne, vendar ne moremo potrditi, ali to vpliva na odnose. Pogledi staršev na vzgojo se s 

časom spreminjajo, tip vzgoje pa je prilagojen vrednotam posameznice. Vrtci so po mnenju 

intervjuvank veliko bolj potrebni kot nekoč, seveda pa je želja staršev, da se otrok v njem 

počuti dobro. V vrtcu otrok pridobi veliko znanja, izkušenj in socialnih veščin. S temi ugo-

tovitvami smo potrdili tudi hipotezo 5,  in sicer da je vrtec zelo pomemben za razvoj otro-

ka.  

 

Po ugotovitvah, ki smo jih pridobili s pregledom literature in pogovorom z intervjuvanimi, 

ki so z nami delile svoje izkušnje in odnose, ki jih spremljajo vsak dan že iz otroštva v zre-

lo obdobje, naj diplomsko delo zaključim z mislijo Anton Trstenjaka, ki je v knjigi O dru-

žini tako opisal življenjski krog družine in odnose v njej.  

 

Družina daje sodobnemu človeku tudi edino vidno, neposredno izkustveno dano trd-

nost. Človek nenehno menjava službo, poklic, delovno mesto, stanovanje in celo 

domovino, stranke in prepričanje, način življenja in modo; samo družine, žene, moža 

in otrok ne more kar tako menjati, razen da z njimi vred izgubi svojo predragoceno 

edinstvenost in nenadomestljivost, ki mu oblikuje osebnostni lik in ga navdaja s pono-

som in častjo. Kdor še to izgubi, je kako medved klatež, ki se je izgubil in zataval v 

tuje življenjsko okolje, kjer nima niti življenjske podjetnosti niti njemu primernega 

življenjskega okolja, tako da še niti napasti nikogar ne upa … (1994: 22–23) 

 

Kot zgoraj navedeno, družine ne moremo izbirati (družine, v katero smo rojeni, res ne, 

tisto, ki jo sami ustvarimo, pa v neki meri da), vendar lahko na odnose v njej vplivamo s 

svojimi dejanji in seveda s svojo ljubeznijo. Družina je tako temelj posameznika in družbe, 
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česar pa se v modernem in hitrem življenju premalokrat zavedamo. Menimo, da moramo 

prisluhniti sebi in ljudem okoli sebe in s tem ustvariti dobre odnose in trdnost le-teh.  
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6 PRILOGA 

 

Priloga A: Vprašalnik  

 

1. Prosim, da se na kratko predstavite (ime in priimek, starost, izobrazba). Iz kakšnega 

okolja izvira vaša družina? Koliko članov je imela/ima družina, v kateri ste odraš-

čali? 

2. Koliko časa na dan ste povprečno preživeli skupaj kot družina (z obema staršema in 

brati/sestrami)? Ali menite, da so odnosi boljši, če družina preživi skupaj več časa? 

3. Ali s svojimi starši (in družino?) čutite močno povezanost, pripadnost? Kako se to 

kaže? 

4. Kakšen je po vašem mnenju vzrok, da se danes starši odločijo za manjše število 

otrok? Na podlagi česa ste se vi odločili za število otrok, ki jih imate? 

5. Kakšen je bil odnos vaših staršev do vašega šolanja; so pogosto hodili na sestanke v 

šolo? Je bil vaš šolski uspeh zanje zelo pomemben? Kakšen je/je bil vaš odnos do 

šolskega uspeha vaših otrok? 

6. Kaj menite o vrtcih, šolah, ki jih obiskujejo naši otroci? Ali starši, vzgojitelji in 

učitelji preveč pričakujejo od otrok glede njihove uspešnosti? 

7. Kakšen je po vašem mnenju odnos današnjih otrok in mladine do vrtca in kasneje 

do šole? – Ali jim je šolanje lastna prioriteta ali  zgolj »nuja« zaradi pritiskov sodo-

bne družbe in staršev? 

8. Ali ste kot otrok obiskovali vrtec? Kdo vas je varoval do vstopa v šolo? Koliko so 

se »ukvarjali« z vami? Je bil otrok v središču pozornosti?  

9. Ali ste tudi vi tako veliko časa preživeli v vrtcu in kasneje v šoli, kot ga preživljajo 

današnji otroci?  

10. Koliko časa dnevno preživite skupaj z otrokom? Se vam zdi, da otroci preveč časa 

preživijo ločeno od svoje družine?  

11. Ali menite, da obstajajo razlike med vzgojo, ki ste jo imeli, in to vzgojo, ki jo prak-

ticirate sami pri svojem otroku/otrocih? Od kod mislite, da izhajajo te razlike v 

vzgoji otrok? 

12. Ali ste imeli kot otrok predpisane naloge (hišna dela), ki ste jih morali izpolnjevati? 

Ali vaši otroci tudi opravljajo take naloge?  
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13. Kaj se je vašim staršem zdelo najpomembneje pri vzgoji otroka – so bili strogi do 

vas? Ste bili pogosto kaznovani? 

14. Kaj se vam zdi najpomembneje pri vzgoji otroka – ste strogi do svojih otrok, jih 

kdaj kaznujete? 

15. Danes večina predšolskih otrok (starosti 1–6 let) že obiskuje vrtec. Ali menite, da 

so vrtci bolj potrebni kot nekoč? 

16. Menite, da je pomembno, da otrok rad hodi v vrtec in se v njem dobro počuti, glede 

na to, da v njem preživi veliko časa? 

17. Ali bi lahko rekli, da je danes vrtec za otroke nekakšen »nadomestni dom«? 

18. Kot zadnje vprašanje in hkrati povzetek našega intervjuja bi povprašali po vašem 

pojmovanju družine. Ali vam bistvo družine predstavlja medsebojno spoštovanje, 

izkazovanje medsebojne ljubezni ali kaj drugega? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


