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POVZETEK 

 

Razvojnih značilnosti ne moremo razumeti brez kulturno-socialnega ozadja kot zgolj 

intelektualnih, telesnih in socialno-čustvenih sprememb, saj razvoj ne poteka v 

socialni izolaciji, ampak v interakciji z okoljem. Ekološkosistemska teorija poudarja, 

da dednost usmerjamo in razvijamo v okolju, ki je po Bronfenbrennerju temeljno 

gonilo razvoja. Za otroka sta družina in šola temeljna konteksta, ki s svojima 

značilnostima vplivata na njegov psihosocialni razvoj, zato jima v doktorski disertaciji 

posvečam osrednjo pozornost. Vloge in naloge ter z njimi povezane medsebojne 

odnose v družini določa tudi število otrok. Ugotovljeno je, da obstajajo pomembne 

razlike med otroki, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij. 

Učiteljice se pri svojem pedagoškem delu srečujemo tako z edinci kot z otroki, ki 

imajo več sorojencev. V šoli učenec nadgrajuje razvoj v družini pridobljenih znanj in 

sposobnosti ter tako gradi svojo osebnost. Za učiteljevo razumevanje otrokovih 

potreb je pomembno tudi poznavanje okolja, iz katerega prihaja otrok. Zato je namen 

pričujočega dela raziskati psihosocialni razvoj edinca in otroka iz velike družine v 

srednjem otroštvu in analizirati povezanost med otrokovim psihosocialnim razvojem 

ter velikostjo družine in njuno vlogo pri otrokovem vedenju in delu v šoli. Raziskava je 

bila izpeljana s kvalitativnim raziskovanjem (multipla študija primera). V raziskavo 

sem vključila šest družin; tri družine z edincem in tri velike družine z vsaj štirimi 

otroki. Zavedanje, da otrokovo vedenje lahko dobro pojasnimo šele v okolju, v 

katerem se pojavlja, me je vodilo k načrtnemu in namernemu zbiranju empiričnega 

gradiva v otrokovem naravnem okolju. Podatki so zbrani s pomočjo delno 

strukturiranih intervjujev, sociometrične preizkušnje in z opazovanjem interakcij v 

družini in razredni skupnosti.  

Pomembna ugotovitev raziskave je, da imajo družine z edincem, ki so bile zajete v 

raziskavo, ugodnejši SES kot velike družine, kar v našem primeru pomeni, da imajo 

vsi trije proučevani edinci večje možnosti za estetsko in kulturno-naravoslovno 

udejstvovanje. Tako pogosteje odidejo na izlete in na počitnice. V velikih družinah, 

vključenih v raziskavo, pa več otrok znižuje opisano kakovost družinskega okolja, a 

se kot pomemben dejavnik otrokovega razvoja pokaže socialni vidik življenja s 

sorojenci. Interakcije med otroki v vseh treh velikih družinah omogočijo razvoj 

medsebojne pomoči, empatije in prosocialnega vedenja, lastnosti, ki so manj 



značilne za tri raziskane edince. Tako imajo proučevani sorojenci boljše socialne 

kompetence in širšo socialno mrežo prijateljev. Edinci, ki so sodelovali v raziskavi, pa 

pogosteje potrebujejo spodbudo staršev za navezovanje socialnih stikov. V družinah, 

zajetih v študijo, edinci komunicirajo predvsem z odraslimi, kar vpliva na njegov 

bogatejši besedni zaklad. Družinska čustvena klima se povezuje z otrokovimi 

čustvenimi kompetencami; čustvena odprtost družine in moč čustev je odvisna 

predvsem od značilnosti družine, nanjo v manjši meri vpliva število družinskih članov. 

Za vse tri proučevane velike družine je značilen bolj avtoritaren in strog vzgojni slog. 

V kontekstu šole rezultati kažejo na povezanost med učenčevimi socialnimi 

spretnostmi in njegovo sprejetostjo med vrstniki. Tako so sorojenci, ki so sodelovali v 

raziskavi, v povprečju bolj priljubljeni v vrstniški skupini, pomemben dejavnik pri tem 

je tudi otrokov temperament. Za edince, vključene v študijo, je šola pomemben agens 

socializacije, zato je naloga učiteljev spodbujanje edincev k novim socialnim stikom 

in vključevanje v skupinsko ter sodelovalno učenje, saj so bolj nagnjeni k 

individualnim dejavnostim. V šoli so vsi trije proučevani edinci v povprečju učno 

uspešnejši, imajo več obšolskih dejavnosti, so bolj razgledani in tako pogosteje 

sodelujejo pri pouku. V tej študiji imajo edinci starše z višjo izobrazbo, ki od otroka 

več pričakujejo in se aktivneje vključujejo v šolarjevo delo ter pogosteje sodelujejo s 

šolo. Nekatere od teh nalog v treh raziskanih velikih družinah prevzemajo starejši 

sorojenci, saj se mlajši sorojenci od starejših z opazovanjem in posnemanjem učijo 

vsakdanjih spretnosti in ob skupni igri lahko spoznavajo učne vsebine, povezane s 

šolo. Prav tako si šoloobvezni sorojenci v našem primeru med seboj pomagajo pri 

pisanju domačih nalog in učenju za šolo.  

Disertacija se zaključuje s predlogom razvoja učiteljevih strategij poučevanja edincev 

in sorojencev v prihodnje. Zbrani in analizirani dejavniki, ki v družini edinca in v veliki 

družini pospešujejo ali zavirajo otrokov razvoj, nudijo uvid staršem glede njihove 

vloge in nalog v družini. Ob koncu so podani tudi predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

 

Ključne besede: psihosocialni razvoj, edinci, sorojenci, družina, šola, 

ekološkosistemska teorija 



SUMMARY 

Developmental characteristics cannot be understood as mere intellectual, physical 

and social changes without cultural and social background, since development 

occurs in the interaction with environment rather than in social isolation. The 

ecological systems theory emphasizes that heredity is directed and developed in an 

environment, which is a basic developmental drive according to Bronfenbrenner. 

Family and school are basic contexts for a child and influence their psychosocial 

development. For this reason, they are the main focus of the doctoral dissertation. 

The roles, goals and family relationships associated with them are defined also by a 

number of children. It is established that important differences between children from 

different social contexts can be found.  

Teachers meet both only children and children with siblings in class. In school, 

students refine their knowledge and competencies acquired in the family, and build 

their personalities. It is important for the teacher to know the environment, from which 

children are coming, in order to understand their needs. The purpose of this thesis is 

to research the psychosocial development of an only child and of a child from a large 

family in middle childhood, and to analyse the connection between a child’s 

psychosocial development and the size of their family and their role in a child’s 

behaviour and performance in school. The research was done through a qualitative 

research method (a multiple case study). I included six families in the research, three 

families with an only child and three large families with at least four children. The 

awareness that a child’s behaviour can be explained only in the environment where it 

occurs, led me to methodically and purposefully collect the empirical materials in a 

child’s natural environment. The data are collected through partially structured 

interviews, sociometric trials and observation of family and class interactions.  

An important founding of the research is that families with an only child included in 

the research have more favourable SES than the large families, which in our case 

means that the three only children included in the research have more opportunities 

for aesthetic, cultural and natural scientific activities. So they more often go on 

excursions and vacations. On the contrary, in the large families, included in the 

research, many siblings mean less quality for family environment, however, the social 

aspect of living with siblings is found as an important factor for a child’s development. 

The sibling interactions in all three large families enable an individual to develop the 



ability for mutual help, empathy and prosocial behaviour, competencies less 

characteristic for the only children included in the research. In this manner, siblings 

who were involved in the study have better social competencies and a broader social 

network of friends. Only children who cooperated in the research more often need 

encouragement from parents to make social contacts. In the families involved in the 

research, the only children communicate mainly with adults, which impacts their rich 

vocabulary. Family emotional climate is connected with a child’s emotional 

competencies. Emotional openness and emotional power of a family depend more on 

an individual family characteristics and less on the number of family numbers. An 

authoritarian and strict parenting style is more characteristic for all three large 

families included in the research. In the school context, the results indicate the 

connection between a student’s social competencies and their acceptance among 

peers. In average, siblings involved in this research are more favoured in a peer 

group, however, a child’s individual character is important. The school is an important 

medium of socialisation for the only children in the research. For this reason, an 

important task of teachers is to encourage only children to make new social contacts 

and to include them into group and collaborative learning, since they have a 

tendency to individual activities. In average, the only children in this research are 

better learners in school, have more afterschool activities, they are more 

knowledgeable and more cooperative in class. They have parents with higher 

education who expect more from the child, engage more in their schoolwork and 

cooperate more often with the school. In the three large families involved in the 

research, some of these tasks are taken over by older siblings, since younger 

siblings learn everyday skills from them through observation and imitation. Besides, 

they learn content of school teachings through common play.  Similarly, school age 

siblings in our study help each other with homework and learning for the school.  

The dissertation is concluded with a proposal of teaching strategy development for 

teaching only children and siblings in the future. The collected and analysed factors 

that facilitate or inhibit a child’s development in families with an only child or in large 

families offer an insight into roles and tasks of parents in the family. At the end, 

proposals for future research are added.  

Key words: psychosocial development, only children, siblings, family, school, 

ecological systems theory  
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UVOD 

 

12 

 UVOD 1.

Vloga družine, kot tudi njena oblika, se je skozi stoletja zaradi političnih, tehnoloških 

in gospodarskih razmer, spreminjala. Družine so v različnih zgodovinskih obdobjih 

opravljale za svoje člane in družbo različne funkcije. Tako so sčasoma sodobne 

družine izgubile oziroma preoblikovale nekatere funkcije, ki so jih imele v preteklosti, 

nekatere univerzalne naloge pa so ohranile vse do danes. Iz ekonomske in velike 

skupnosti z več otroki se je družina preoblikovala v jedrno, majhno skupnost 

(Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2009; Ščuka, 2007). V zadnjih letih se 

namreč povečuje število družin z edincem, vse manj pa je družin z več otroki. 

Socialna vez, ki povezuje družinske člane, nista več streha nad glavo in denar, 

temveč medsebojna ljubezen, varnost in pripadnost. Danes se posamezniki 

svobodno odločajo, s kom in kako si želijo ustvariti svoje družinsko življenje (Ule in 

Kuhar, 2003).  

 

Zavedanje, da šolarji, ki jih poučujem, odraščajo v različnih družinskih sistemih, me je 

spodbudilo k pisanju o edincih in otrocih z brati in sestrami, temi, ki ji v doktorski 

disertaciji posvečam osrednjo pozornost. Kot učiteljica čutim nujnost spremljanja 

otrokovega razvoja in opazovanja njegovega vedenja, odzivanja in izražanja v 

različnih socialnih kontekstih. Vsekakor ne želim biti le neprizadeta opazovalka, ki 

opravlja svoj učiteljski poklic. S pričujočim delom sem se neposredno vključila v 

spoznavanje otrokovega celostnega razvoja v različnih socialnih okoljih. Pregledani 

in predstavljeni so nekateri pojmi s tega področja, kot so otrokov čustveni in socialni 

razvoj v srednjem otroštvu, značilnosti velike družine in družine edinca in 

sodelovanje med domom in šolo ter drugimi mikrosistemi. V doktorskem delu želim 

prikazati vlogo otrokovega družinskega življenja na delo in vedenje v šoli. Za 

razumevanje tega vpliva na otrokov razvoj osvetlim nekatere značilnosti družine in 

šole ter prikažem dejavnike medsebojnega (ne)sodelovanja. Tako pomembno 

teoretično izhodišče doktorske disertacije predstavlja ekološka teorija 

(Bronfenbrenner, 1979), ki proučuje soodvisnost med razvojem posameznika in vplivi 

okolja. Nagovarjajoče je, da se vse prične pri posamezniku (v središču sistema je 

torej otrok), ki je vpleten v različna okolja. Razvoj poteka preko procesov dvosmerne 
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interakcije med razvijajočim se otrokom in bližnjim, vsakdanjim okoljem, nanj pa 

vplivajo procesi bolj oddaljenih okolij (služba staršev, družbenoekonomski status in 

družbeni trendi), ki se jih posameznik pogosto ne zaveda, a sooblikujejo družinsko in 

šolsko okolje ter razvoj otrok. Zavedam se, da je velik izziv zajeti vse vplive in 

okoliščine kompleksnih razvojnih procesov tako z vidika teorije kot metodologije. Zato 

v pričujočem delu iščem predvsem tiste poglede, ki najbolje pojasnijo vlogo velikosti 

družine v otrokovem psihosocialnem razvoju ter jih povežem s šolskim poljem. 

 

V empiričnem delu proučujem družinski in šolski kontekst z namenom ugotavljanja 

otrokovega čustvenega in socialnega razvoja v obeh okoljih. Zanimali so me 

varovalni in ogrožajoči dejavniki šolarjevega psihosocialnega razvoja in kakšne so 

značilnosti komunikacije v družinah z edinci in v družinah z več otroki. Na šolskem 

polju iščem značilnosti dela in vedenja edinca in otroka iz velike družine ter njuno 

socialno sprejetost med vrstniki. Osvetliti želim tudi pogled na povezovanje med 

družinskim in šolskim mikrosistemom ter vplive drugih družbeno-kulturnih sistemov.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 OPREDELITEV DRUŽINE 2.

Družin, v katerih živimo z redkimi izjemami prav vsi ljudje od rojstva do smrti, 

družbene znanosti zaradi pestrosti tipov družin in družinskih sistemov ne zmorejo 

strniti v eno samo definicijo. Zato v literaturi srečamo številne opredelitve družine, 

odvisno od tega, s katerega vidika avtorji pristopajo k tej tematiki. 

Pomen pojma družine se je v zgodovini spreminjal. Današnji pomen je precej ožji od 

tistega, ki so ga uporabljali v preteklosti. V 16. stoletju se je pojem družine umeščal 

med skupno bivanje in sorodstvo. Latinski pojem »familia«, ki ga je prevzela večina 

evropskih jezikov, je prvotno pomenil »hišo«; skupnost skupaj živečih oseb pod isto 

streho. V današnjem pomenu se je ta izraz uveljavil šele v 18. stoletju, nam pove 

Majda Černič Istenič (1998). 

Različni pristopi k razumevanju družine 

Sociološki vidik 

»Družina je nedvomno najstarejša, najtrajnejša, a tudi najbolj spremenljiva družbena 

skupina, ki temelji na bio-reproduktivnih, bio-seksualnih, bio-socialnih, socialno-

zaščitnih in socialno-ekonomskih vezeh moškega in ženske ter njunih rojenih ali 

posvojenih otrok. Njeni člani so medsebojno povezani in združeni zaradi lažjega 

uresničevanja raznovrstnih osebnostih potreb družbe in družine« (Bezenšek, 2005, 

91). 

Psihološki vidik 

»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in 

cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa 

relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna 

struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter 

statusov in vlog posameznih družinskih članov; diferencirajo se vloge glede na 

delitev dela; razločijo se čustveni odnosi med člani« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, 

130).  
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Gostečnik (2006) pojmuje družine kot organsko- socialno- afektivni sistem, ki ga v 

njegovem temelju tvori skupek interaktivnih elementov in odnosov, ki so 

nehierarhično organizirani in medsebojno odvisni in kot taki predstavljajo tudi 

osnovno pripadnost drug drugemu. Družine se prostor, kjer se posameznik nauči 

osnovnih oblik obnašanja, prvič začuti globino ljubljenosti, pripadnosti, hotenosti, 

željnosti ali pa odvečnosti, zavrženosti ali nepripadnosti. Ravno čutenje in hotenje 

znotraj družin pa zaznamuje posameznikovo ravnanje v prihodnosti. Družine so 

pomembna intimna človeška skupnost, ki omogoča rast in zorenje otrok, staršem in 

drugim odraslim članom pa tudi razvoj duhovne dimenzije osebnosti. Družine 

omogočajo razvoj oblikovanja vrednot, doživljanja, ozaveščenosti dogajanja, ljubezni, 

medsebojne pripadnosti, zaupanja in učenja delovnih navad. 

Sodobni pogled na opredelitev družine 

Sociologinja Alenka Švab (2001) poudarja, da je danes družinsko življenje raznoliko, 

kompleksno in spremenljivo, zato se ne moremo opreti le na eno opredelitev. Zaradi 

pluralnosti družinskih oblik ni mogoče več postaviti enoznačne definicije sodobne 

družine, se strinja S. Bargel (2012). Vsaka družina je, kot tudi vsaka oseba, preveč 

živa in vitalna entiteta, da bi jo bilo mogoče ukalupiti z vnaprej pripravljenimi 

shemami, zapiše Gelmini (2000). Po T. Kavčič (2005) sodobna razvojna psihologija 

družine opredeljuje kot dinamično, transakcijsko in multidimenzionalno okolje. Torej 

ne gre le za socializacijske procese znotraj para otrok - mama, ampak strokovnjaki 

poudarjajo (prav tam) pomembnost družin kot socialnega sistema, z upoštevanjem 

vloge očetov, sorojencev in njihovih medosebnih odnosov, pa tudi pomen 

zunajdružinskega okolja, vključno s člani razširjene družine, vrstniki in prijatelji. Na 

razvoj otrokove osebnosti torej vpliva vrsta dejavnikov družinskega in 

zunajdružinskega okolja ter njihova interakcija.  

Tipi in vrste družin 

V pluralni družbi se pojavljajo različne oblike družin, ki presegajo obseg tega dela, 

zato v nadaljevanju navajam le dva, najpogostejša tipa družin, ki jih kasneje 

povežem tudi s temo raziskovanja. Potrebno se je zavedati, da ljudje iščejo in 

uresničujejo družino v raznovrstnih oblikah skupnega življenja, ki jo sami zase 

poimenujejo in doživljajo kot družino.  
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Nuklearne ali jedrne družine so najmanjše dvogeneracijske sorodstvene, ekonomske 

in gospodinjske enote, ki jih tvorijo starši in otroci (biološki ali posvojeni) in so 

značilne za zahodne države že od predindustrijskih časov dalje (Papalia, Wendkos 

Olds in Duskin Feldman, 2009). Razlikujemo dve vrsti jedrnih družin, in sicer družine 

orientacije, v kateri smo se rodili in imamo vlogo otroka, ter družine prokreacije, ki 

predstavljajo družine, ki smo jih ustvarili sami in imamo vlogo roditelja – žene ali 

moža (Barle Lakota, Počkar, Pluško, Popit in Novak-Fajfar, 1999).  

 

Razširjene družine so večgeneracijske sorodstvene mreže treh ali več generacij 

(navadno stari starši, starši in otroci), ki živijo skupaj ali zelo blizu; družinski člani 

navadno pomagajo drug drugemu. V teh družinah imajo stari starši pomembno vlogo 

pri vzgoji otrok in družinskem odločanju. Te tradicionalne oblike družbene 

organiziranosti so značilne za mnoge družbe predvsem v Aziji in Latinski Ameriki 

(Papalia idr., 2009; Whitebread, 2012). Funkcionalistična sociologa Bell in Vogel 

(1968, v Haralambos in Holborn, 2005) opredeljujeta razširjene družine kot katerekoli 

družine, ki so širše od nuklearnih družin in jih povezuje rod, poroka ali posvojitev. 

Lahko so vertikalno razširjene, na primer z dodajanjem članov tretje generacije, kot 

so starši zakonskih partnerjev, in horizontalno razširjene, na primer z dodajanjem 

članov generacije, ki ji pripadata zakonska partnerja, na primer moževega brata ali 

dodatne žene. Razširjene družine so bile pogoste v preteklosti, v tradicionalnih 

družbah, toda tudi v le-teh je ponavadi obstajalo jedro. Funkcije razširjenih družin 

danes prevzemajo formalne organizacije in institucije (vrtci, šole, bolnišnice in domovi 

za ostarele) (Lightfoot, Cole in Cole, 2013). 

 

M. Tomori (1994) glede na delovanje družin navaja dve vrsti družin: 

- funkcionalne družine, ki zajemajo vsa temeljna področja razvoja 

posameznikove osebnosti, njegove socializacije in priprave za 

samostojno življenje. Ob tem je potrebno poudariti, da družine niso 

edini vir razvoja in edine spodbude za oblikovanje človekove celovitosti, 

imajo pa na nekaterih področjih razvoja otrokove osebnosti odločilno 

vlogo, od katere je kasneje odvisen vpliv delovanja drugih nedružinskih 

dejavnikov. 
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- nefunkcionalne družine svojih funkcij iz različnih razlogov ne opravljajo 

učinkovito ali jih sploh ne opravljajo. Lahko ne opravljajo svojih nalog 

na enem ali drugem področju (npr. so šibkejše pri komunikaciji, 

izražanju čustev), v posameznem razvojnem obdobju (npr. majhne 

otroke vzgajajo, pri pubertetnikih odpovedo), v kratkih kritičnih fazah 

(npr. kronični stres) ali pa ves čas, pri enem posebno zahtevnem ali 

občutljivem članu ali kar pri vseh.  

 

Koncept funkcionalnosti nasproti nefunkcionalnosti je bil pogosto uporabljen za 

opredelitev »normalnosti« družinskega funkcioniranja (Poljšak Škraban, 2007). Ob 

tem F. Walsh (1993, prav tam) raje govori o funkcionalnosti vzorcev vedenja oz. 

procesov funkcionalnosti, saj je lahko neko vedenje funkcionalno za starše, ne pa 

tudi za otroke. Zato se pri funkcionalnosti vedno vprašamo, za kaj in za koga je nekaj 

funkcionalno. Tako naj ocenjevanje funkcionalnosti družin vsebuje tudi ocenitev 

razpoložljivih družinskih sredstev in vplive drugih socialnih okolij npr. učenčeva šola, 

zaposlitev staršev, socialna politika, ipd. (Poljšak Škraban, 2007). 

Ista avtorica (2007, po Lewis, 1989) med drugim pojasni Lewisov opis funkcioniranja 

družin, ki v ospredje postavlja odnose med partnerjema (staršema) kot temelj 

kompetentnosti družin. Lewis kompetentnost opredeli glede na dve nalogi družin, ki 

sta pomembni v celotnem življenjskem obdobju družin. Prva naloga je omogočanje 

utrjevanja osebnosti staršev in njihov neprekinjen razvoj. Kot drugo nalogo pa Lewis 

vidi v ustvarjanju družinske dinamike, v kateri odraščajo avtonomni in psihično zdravi 

otroci, ki vstopajo v trajne odnose izven družin. 

Med staršema je po Lewisu pomembna stopnja zavezanosti (pomen zakonskega 

odnosa za oba partnerja), stopnja bližine (koliko si partnerja delita osnovne vrednote, 

interese, aktivnosti, prijatelje in zadovoljstvo v spolnosti), intimnost (obojestransko 

partnersko deljenje ranljivosti), moč (odprt vpliv enega partnerja na drugega) in 

avtonomija (stopnja partnerjeve individualnosti, različnosti in neodvisnega delovanja). 
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Družine razvršča v pet skupin: 

1. Visokokompetentne družine 

Med staršema gre za visoko stopnjo zavezanosti in bližine, a kljub temu starša 

avtonomno funkcionirata. Starša si moč v družini delita in v takih odnosih je mogoča 

zaupnost. Vzgojni slog je avtoritativen, saj starši prisluhnejo otrokom in upoštevajo 

njihove želje in čustva. Družinsko vzdušje spodbuja posameznikovo izražanje čustev 

in mnenj, različnost je upoštevana. Za tovrstno družino je značilna odprta 

komunikacija, prisotna je empatija in konstruktivno reševanje problemov ter 

konfliktov.  

2. Kompetentne, a prizadete družine 

Te družine avtorji uvrščajo med visokokompetentne, saj je v veliki meri verjetno, da 

bodo njihovi otroci psihično zdravi. Po drugi strani pa so disfunkcionalne, saj gre na 

področju bližine in zaupnosti za prikrit konflikt med staršema, ki pa še ne posega v 

zavezništvo v odnosu do otrok (npr. vzpostavljanje zavezništva z enim od otrok). 

Delitev moči med staršema ni več enakovredna, temveč eden od staršev (pogosteje 

oče) vlada, drugi pa je voden. Obstaja pa tudi možnost, da si starša vodenje menjata. 

Ta vrsta družine spodbuja avtonomijo in individualizacijo družinskih članov, ne krepi 

pa razvoja tesnih povezanosti.  

3. Dominantno-submisivne družine 

Lahko gre za komplementarne družine v katerih si partnerja delita moč po načelu, da 

eden (ponavadi oče) vodi, drugi pa se podreja, kar ustreza obema staršema. Lahko 

pa gre za konfliktne družine v katerih si starša nista enotna glede delitve moči. 

Podrejeni starš pogosto izraža pasivno-agresivne mehanizme in transgeneracijska 

zavezništva z enim ali več otroki. Dominantni starš pa nadzira (priktito ali odprto) 

ostale člane družine, njegova stališča in čustva so v ospredju, dialog v družini ni 

mogoč. Družina je čustveno zaprta, saj se čustva odkrito ne izražajo. Med staršema 

gre za različne stopnje bližine, pomanjkanje zavezanosti in zaupnosti. Podrejeni 

partner in otroci imajo težave z avtonomnostjo. Struktura družine je disfunkcionalna, 

saj ostaja precejšnja verjetnost, da se bodo pri družinskih članih razvili psihiatrični 

sindromi. 
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4. Konfliktne družine 

V tovrstnih družinah gre za kronično konfliktno razmerje med partnerjema glede 

delitve moči, denarja in vzgoje, pravzaprav gre za konflikt glede strukture odnosa 

med njima. V družinah primanjkuje bližine, ni zaupnosti, nizka je stopnja zavezanosti, 

prisotni so konflikti, lahko tudi fizično nasilje. Odnos med staršema vpliva na 

interakcije med vsemi družinskimi člani, zato se otroci ali distancirajo od družine ali 

pa so v zavezništvu z enim od staršev. Družinska komunikacija je precej neuspešna, 

reševanje problemov je na nizki stopnji in prisotna je manipulacija. Družine so 

čustveno manj odprte (zaradi morebitne ranljivosti je manj izkazovanja ugodnih 

čustev). Opisan družinski sistem je disfunkcionalen in rigiden, a včasih družinskim 

članom omogoča nekaj učenja avtonomnega funkcioniranja, ne pa razvoja bližine. 

5. Resno disfunkcionalne družine 

Poznamo več vrst teh družin. Lahko gre za simbiozo med staršema, ko le-ta združita 

svojo identiteto v eno, za katero so značilni mehanizmi introjekcije in projekcije. 

Otroci so lahko vključeni v simbiozo med staršema ali pa so izključeni in gre za 

zanemarjanje otrok. Drugi primer so družine, v katerih eden od staršev vlada s 

svojimi psihotičnimi izpadi, partner pa se mu podreja. Otroci so ali pa niso vključeni v 

to odnosno zmedo. Tretji primer so družine, v katerih gre za popolno odtujitev med 

člani družine. Raziskave (Lewis, 1989, v Poljšak Škraban, 2007) so ugotovile, da so 

ti trije tipi družin povezani s shizofrenijo pri vsaj enem članu družine. Čustva v družini 

so pogosto neprimerna situaciji (ali jih ni ali pa so močna in primitivna), komunikacija 

je pogosto nejasna, zato terapevti težje sodelujejo s tovrstnimi družinami. 

Številni avtorji ugotavljajo, da ima lahko vsaka družina tako močna kot šibka področja 

in s tem dvomijo o konceptu kompetentnosti. Lewis (1989, prav tam) pa dodaja, da je 

relevanten kriterij za evalvacijo kompetentnosti družine tudi okolje, v katerem družina 

biva. Prihaja namreč do pomembnih razlik v organizaciji, komunikaciji in distribuciji 

moči. Nadalje pa se kaže še vpliv etičnih in kulturnih značilnosti okolja, saj so 

vrednote kompleksno povezane s konceptom kompetentnosti.  
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2.1. VLOGE IN NALOGE DRUŽIN 

Yazici in Tastepe (2013) svoje delo pričenjata z besedami: najbolj naravno okolje, 

kjer otrok najde ljubezen, sočutje in skrb, ki so potrebne za telesno in duševno 

zdravje, je družinsko okolje. Danes najbrž ni pomembnega misleca in verjetno tudi ne 

razsodnega človeka, ki ne bi priznaval velikega pomena, ki ga imajo družine na 

posameznika, za družbo in duhovno kulturo. Musek (1995) v svojem delu Ljubezen, 

družina, vrednote poudarja, da brez družin ne bi mogla eksistirati nobena družba. 

Družine so temeljni posrednik človekovega obstoja; njihovo pomembno vlogo 

priznavajo vse družbe in kulture v današnjih in preteklih obdobjih. V življenju mnogih 

odraslih imajo partnerstvo, družina in otroci na eni strani ter poklicno delo in 

zaposlitev na drugi strani izjemen pomen. To so namreč življenjska področja, na 

katerih se poraja največ zadovoljstev in uspehov, hkrati pa tudi največ vprašanj, 

problemov in težav.  

 

Vsak v družini mora imeti svojo vlogo, s pripadajočimi pravicami in obveznostmi, tako 

da so funkcije družinskih članov usklajene (Jereb, 2005). Posameznikova družinska 

vloga pomembno vpliva na njegovo samopodobo in samovrednotenje, na gradnjo 

njegove identitete, avtonomnosti in na osebno rast. Vsak član družine sprejme in 

vzdržuje svojo vlogo tudi s tem, ko drugim potrjuje njihove vloge. Vlogo vsakega 

člana družine določajo na eni strani širše sociokulturne norme, na drugi strani pa 

razmere v družini, njeno trenutno razvojno obdobje in dejavniki njegove lastne 

osebnosti. Poleg tega na delitev vlog vplivajo še psihofizične značilnosti vsakega 

člana ali pa vsaj predstava drugih o njem. Razporeditev vlog omogoča čustveno 

ravnotežje in s tem spodbuja osebnostno rast vseh članov družine (Žmuc Tomori, 

1989). 

 

V podporo raziskovanja družin kot delovnih skupin in odkrivanju njihovih značilnosti 

lahko povzamem družinske naloge, ki sta jih zapisala Harwey in Wexler (1996, v 

Čačinovič Vogrinčič, 2006): 

Vodenje v družini: hierarhija pri odločanju, smernice razvoja družine, trajna ali 

fleksibilna delitev moči. 
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Naloge, ki jih je potrebno opraviti za vsakdanje življenje: skrb za otroke in njihovo 

vzgojo, prispevek k imetju družine, čiščenje, nakup in priprava hrane, skrb za bolne 

in ostarele družinske člane. 

 

Skrb za povezanost družine: razvoj družinske tradicije in ritualov, razvijanje 

povezovalnih zgodb, razvijanje pravil in načinov premagovanja kriz. 

 

Razvijanje družinskega vrednostnega sistema vrednot: oblikovanje pričakovanj od 

družinskih članov in razvijanje hierarhije vrednot. 

Družinsko življenje s svojo raznolikostjo, kompleksnostjo in spremenljivostjo zahteva, 

da se vsi udeleženci v sistemu učijo vedno novih poti za določanje svojega deleža pri 

opravljanju temeljnih nalog družine, da na svoj poseben način obvladajo velike 

razlike med posamezniki in ustvarijo sistem oziroma skupino, ki bo omogočila 

srečanje, soočenje in odgovornost, nam še pove G. Čačinovič Vogrinčič (2006). 

 

Po mnenju M. Tomori (1994) naj bi družine izpolnjevala naslednje naloge: 

- učenje izražanja sebe in razvoj komunikacijskih spretnosti; 

- pomaga posamezniku prepoznavati njegova čustva, jih sprejeti in 

izražati na socialno sprejemljiv in razumljiv način ter empatično 

ravnanje ob čustvenih reakcijah drugih; 

- razvoj zaupanja vase in v druge; 

- navezovanje pomembnih čustvenih odnosov z ljudmi in razvoj bližine 

do njih; 

- v družini otrok začne pridobivati podatke o okolju in njegovih 

zakonitostih, pa tudi o omejitvah in nevarnostih, ki jih določa stvarnost; 

- vloga posameznika v družini mu mora dajati dovolj možnosti, da preko 

izkušenj dopolnjuje svojo samopodobo; 

- v družini posameznik doživlja prve čustvene stiske, skrbi in tesnobo, pa 

tudi prve izgube, družinski kontekst mu nudi prvo oporo in pomoč za 

lažje premagovanje teh stisk; 

- družina spodbuja posameznika k prilagodljivosti na zunanje okoliščine, 

preizkušnje in spodbude; 

- pomoč pri zgraditvi ustreznega vrednostnega odnosa do sebe, do 

drugih in do sveta; 
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- urjenje sposobnosti za prevzemanje odgovornosti, prilagodljivosti, za 

vodenje in podrejanje, za sprejemanje in dajanje opore drugim; 

- v družini dobimo napotke in zglede za premagovanje stresa; 

- učenje samostojnega opredeljevanja in odločanja; 

- v družini se otrok nauči spretnosti, potrebnih za različne dejavnosti; 

- učenje pripadnosti večji skupnosti; 

- spodbujanje posameznikovega osebnostnega razvoja. 

Kljub naštetim nalogam pa naj bi družine svojim članom zagotovile tudi svobodno 

izbiro in odločanje, možnost, da lahko uporabljajo lastno voljo, izražajo lastno mnenje 

ter svojo individualnost. 

 

Če želimo, da bo otrok odrasel v integrirano in avtonomno osebnost, z visoko stopnjo 

samospoštovanja in samovrednotenja ter bo neposredno, jasno in pošteno 

komuniciral, morajo družine izpolnjevati naslednje štiri naloge (Lepičnik-Vodopivec, 

1996): 

- vzgojno nalogo družine uresničujejo s skrbjo za otrokov razvoj, ki je prilagojen 

njegovi razvojni stopnji. Družinsko ravnanje z otrokom vpliva na njegovo 

samovrednotenje in samospoštovanje, na razvoj otrokovega zaupanja do 

drugih ljudi ter na razvoj njegove samostojnosti, iniciativnosti in odločnosti. 

 

- socializirajočo nalogo, s katero otroke seznanimo z osnovnimi socialnimi 

vlogami, kot so vloga otroka, očeta, matere, sorojencev, moškega, ženske, z 

vrednotami, normami, tradicijo ter z mnogimi drugimi vlogami. 

 

- kulturna naloga vsakemu družinskemu članu omogoča pridobitev čim širšega 

besednega bogastva in pojmovno jasnost.  

 

- dinamično nalogo je znotraj družin najlažje izpolnjevati takrat, ko ima otrok 

oba starša. Člani se razdelijo na dve generaciji in dva spola. Tako družine 

zagotavljajo intenzivne in dlje časa trajajoče čustvene odnose med družinskimi 

člani. Dinamična naloga poskrbi, da pri otroku ne pride do konfliktov glede 

njegove spolne vloge. 
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Mnenja o tem, kakšna je vloga in naloga sodobnih družin, se med strokovnjaki 

razlikujejo. Mnogi (npr. Cvetko, 2011; Haralambos in Holborn, 2005; Lightfoot idr., 

2013) so mnenja, da so družine v moderni industrijski družbi izgubile mnogo svojih 

funkcij, saj so jih prevzele druge ustanove (vrtci, šole, socialne ustanove, podjetja), 

vendar pa njihova pomembnost ni upadla. V tem smislu ostajajo družine edinstvene 

in nenadomestljive. Drugi strokovnjaki so mnenja (npr. Rener, 2006; Ule, Rener, 

Mencin Čeplak in Tivadar, 2000), da funkcije družin niso bile izgubljene, pač pa so jih 

nadomestile nove, bolj primerne današnji družbi in potrebam.  

 

Morda se zdi, da je danes edina naloga družin zagotoviti sprejemljiv življenjski 

standard in ustvariti socialne pogoje, v katerih je moč živeti. Tako nekateri starši 

čutijo kot temeljno dolžnost zagotoviti otrokom dediščino v obliki denarja in hiše ter jih 

zadovoljiti v njihovem pričakovanju, da si ustvarijo svet pravic, vrednot in dolžnosti – 

vse po svojih lastnih merilih (Gelmini, 2000). Po mnenju Ščuke (2007) sta sodobnim 

družinam ostali le še dve nalogi, saj si druge naloge lastijo druge družbene 

skupnosti. Prvenstvena naloga je skrb za potomstvo, dopolnjuje pa jo starševstvo. 

 

Robin Skynner (1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2006) oblikuje koncept zdravih družin 

po naslednjih značilnostih: 

- temeljna pozitivna, prijateljska naravnanost; 

- močna in enakopravna koalicija staršev, ki ob potrebi lahko odločata 

avtonomno, vendar se tudi temeljito posvetujeta z otroki; 

- sposobnost članov za realno sprejemanje sveta s svojimi čustvi; 

- družinski člani zmorejo stopnjo čustvene neodvisnosti, kar pomeni intimnost 

(povezanost) kakor tudi ločenost (samosvojost) in olajša prehajanje med 

njima; 

- člani družin zaradi dobre čustvene opore, ki temelji na transcendentnem 

vrednostnem sistemu, zmorejo spremembe; 

- odkrite in svobodne komunikacije s sprejemanjem vseh čustev, kar pripomore 

k občutku veselja, dobre volje in svobode. 

 

F. Walsh (1993, v Poljšak Škraban, 2007) poleg že omenjene povezanosti med 

družinskimi člani, prilagodljivosti ob spremembah, odprte komunikacije in odnosa 

med staršema, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in uravnoteženi delitvi moči 
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ter odgovornosti, kot pomembne procese zdravega funkcioniranja družine povzema 

še: 

- konstruktivno reševanje problemov in prepirov; 

- spoštovanje individualnih razlik, potreb in avtonomije posameznikov ter sožitje med 

člani vseh generacij; 

- primeren ekonomski status, ki omogoča varnost, in psihosocialna podpora 

prijateljev, sorodnikov ter drugih skupnosti, v katere je neposredno in posredno 

vpleten posameznik; 

- avtoriteto staršev, ki se povezuje s skrbjo, vzgojo in socializacijo otrok ter skrbjo za 

druge ranljive člane družine; 

- sistem vrednot, ki omogoča obvladovanje problemov, vzajemno zaupanje in 

povezanost s prihodnjimi in preteklimi generacijami, moralne vrednote in zavzemanje 

za širšo skupnost; 

- organizacijska stabilnost, ki pomeni predvidljivost, jasnost in konsistentnost v 

vzorcih interakcije. 

 

Ščuka (2007) opredeli kot zdrave družine tiste, v katerih šolar lahko izrazi svoja 

čustva, želje, misli, prevzame zanje odgovornost, se jih uči obvladovati in jih 

dograjevati ali spreminjati – da se nauči živeti z drugimi, ne proti drugim. 

Družina kot vrednota 

Vrednote so smerokazi, ki v nekem družbenem in geoklimatskem okolju vodijo k 

oblikovanju posameznikovega življenjskega sloga. Temeljijo na prepričanjih, do 

katerih so se pretekli rodovi dokopali preko izkušenj. Zavedati se moramo, da naše 

družine niso samo celice slovenske družbe, temveč so hkrati žarišče vseh vrednot. 

Družine ljudem posredujejo vrednote, in kdor jih ni prejel v družini, bo lahko vse 

življenje sprt z lestvico vrednot, saj med njimi vlada hierarhija, posvečen in 

nedotakljiv red, navaja Trstenjak (1994).  

 

Musek (1995) meni, da se v vseh družbah družine pojavljajo kot svetinje. V 

družinskem življenju naj bi se udejanile pomembne vrednote, ki so za marsikoga 

smisel življenja. Skozi zbliževanje, partnerstvo, družinske odnose in ljubezen naj bi 

človek uresničeval svojo bit; sebe kot osebnost, kot socialno in duhovno bitje. 
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Vrednote in ideali zrcalijo človekovo duhovno razsežnost, saj se v njih skriva tisto, 

kar nas vodi preko bioloških in socialnih potreb. Posameznik se v družini razvija kot 

celovita osebnost. Tako so teoretske razprave in empirične raziskave pokazale, da 

mladi v sistemu vrednot na prvo mesto postavljajo prijateljstvo, na drugo mesto pa 

dom in družino (Ščuka, 2007).  

 VLOGA OKOLJA V OTROKOVEM RAZVOJU  3.

Posameznikov psihosocialni razvoj sooblikujejo genetski in okoljski dejavniki, kar 

pomeni, da se ljudje sicer rodimo z določenimi genetskimi dispozicijami, a brez 

spodbudnega okolja ne bi zmogli razviti svojih prirojenih potencialov. Okoljski 

dejavniki pomembno vplivajo na otrokov razvoj, saj okolje opredeljuje pogoje, v 

katerih se osebnost posameznika razvija in oblikuje širok razpon spretnosti, vrednot, 

navad, stališč in identitet. Spodbuja konkretne načine izražanja osebnostih potez ter 

vpliva na oblikovanje pokazateljev, s katerimi sklepamo na osebnostne poteze in s 

pomočjo katerih ocenjujejo izraznost potez (McCrae, 2000, v Kavčič, 2005). Scarr 

1991 (prav tam) razlaga, da človek na podlagi svojih podedovanih značilnosti sam 

ustvarja svoje socialno okolje, predvsem takrat, ko ima v njem dovolj priložnosti. 

»Čeprav vsak otrokov razvoj oblikujejo mnogi dejavniki; od učiteljev, trenerjev, 

sošolcev in vrstnikov, je vpliv družine prvi in ostaja eden najpomembnejših« (Pratt in 

Fiese, 2004, v Lightfoot idr., 2013, 344). Družinsko okolje vpliva na poklic, kariero, 

vero in politiko (Kavčič, 2005). V preteklosti so verjeli, da igra družinsko okolje 

najpomembnejšo vlogo pri spoznavnem razvoju. Danes je obseg tega vpliva pod 

vprašajem. Ne vemo, koliko je vpliv staršev na otrokove sposobnosti posledica 

dednih značilnosti in koliko nanj vpliva dejstvo, da starši otroku ustvarjajo prvo okolje 

za učenje. Raziskave dvojčkov in posvojenih otrok kažejo, da ima družinsko okolje 

največji vpliv v zgodnjem otroštvu in se zelo zmanjša do mladostništva, navaja E. D. 

Papalia s sodelavci (2009).  

 

Bell (2009) razlaga pomen vpliva staršev na otroke in ga opredeli kot recipročno 

vzajemno interakcijo (na tej točki izhaja iz ekološkosistemske teorije, ki jo bom 

pojasnila v naslednjem poglavju), ki se kaže na več načinov: preko vedenja, ki ga 

starši spodbujajo pri otrocih, s pomočjo izkušenj in kot zgled identifikacije. Te 
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procese lahko povežemo s socializacijo, kjer so lastnosti staršev in otrok ključnega 

pomena. Značilnosti staršev, ki prispevajo k socializaciji, vključujejo njihovo 

osebnost, prepričanja, čustveno odzivnost, nadzor in pričakovanja do otrok. Nadalje 

pa z vidika otroka ne smemo spregledati njegovega temperamenta in čustev, 

kognitivnih in socialnih spretnosti, otrokove starosti in edinstvenih, individualnih 

izkušenj. Te značilnosti se v procesu socializacije povežejo v celosten otrokov razvoj. 

Po K. Kompan Erzar (2006) se že ob rojstvu otroci razlikujejo po spolu, odzivnosti, 

živahnosti, potrebah po spanju in hranjenju. Zato je pomembno, da starši začutijo in 

ugotovijo, kaj njihov otrok resnično potrebuje.  

 

O pomenu kakovosti družinskega okolja izpričuje brazilska longitudinalna študija (De 

Olivera, Barros, da Silva Anselmi, Piccinini, 2006), ki je zajela 179 brazilskih otrok in 

njihovih družin. Ker je raziskava podkrepljena z ekološkosistemsko teorijo otrokovega 

razvoja, jo na tem mestu želim še posebej osvetliti. S testom HOME so od rojstva pa 

do 4. leta otrokove starosti spremljali otrokov razvoj. Ugotovili so, da na kakovost 

družinskega mikrosistema vpliva več dejavnikov. Najizrazitejši, ki so se pokazali v tej 

študiji, so SES družine, odnos med zakoncema in zdravje matere. Z vidika doktorske 

disertacije je pomembna ugotovitev, da večje število otrok znižuje kakovost 

domačega okolja, saj starši namenjajo manj pozornosti posameznemu otroku, več 

časa potrebujejo za organizacijo in opravljanje dnevnih rutin. 

Nedeljeni vplivi okolja sorojencev ali zakaj so si otroci v isti družini tako 

različni 

Feinberg, Solmeyer in McHale (2012) povzemajo, da se v povprečju 50 % genov 

bioloških sorojencev prekriva. Pomen genetskih dejavnikov ugotavljajo tudi druge 

vedenjske študije in dodajajo, da imajo vsaj enako pomemben vpliv tudi okoljski 

dejavniki (Kavčič, 2005). Starejše, tradicionalne študije, so pojasnjevale, da je ključni 

vpliv skupno okolje, ki si ga sorojenci delijo ob skupnem odraščanju v družini, vendar 

s to teorijo ne moremo pojasniti individualnih razlik med otroki iz iste družine, razlaga 

Plomin (2011). »Bratje in sestre so si med seboj podobni zaradi genetskih in ne 

okoljskih razlogov«, zapiše isti avtor (2000, 31). Pri raziskovanju družine bom zato 

osvetlila Plominov (2000; 2011) teoretični koncept, ki poudarja pomen razumevanja 

otroka znotraj družin in je korenito spremenil dotedanja razmišljanja o vplivu okolja. 
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Novejše razvojnopsihološke raziskave (ena največjih študij je NEAD: Nonshared 

Environment and Adolescent Development) ugotavljajo, da družina ne predstavlja 

enotnega okolja za vse sorojence (Reiss idr., 1995). Ista raziskava potrjuje, da 

družinske izkušnje, ki so posebne za vsakega člana, vplivajo na razvojne izide 

pubertete. Sorojenci težijo k pridobivanju različnih izkušenj v isti družini (nekateri ves 

čas vedoželjno raziskujejo okolico, drugi so bolj pasivni). Med genotipom in okoljem 

poteka interakcija, zato sta si lahko dva otroka v isti družini fizično zelo podobna, se 

pa bratje in sestre v miselnih sposobnostih in v osebnosti bolj razlikujejo, kot pa so si 

podobni (Turkheimer in Waldron, 2000). Razlike se kažejo tudi pri poklicnem razvoju 

(Zajonc, 2001). Genetske razlike med sorojenci za optimalen razvoj vsakega otroka 

zahtevajo drugačne dražljaje iz okolja ali pa vodijo otroke, da se na podobno domače 

okolje odzivajo drugače (Plomin, 2000). 

 

Po avtorjih T. Kavčič (2005) in Plomin (2011) povzemam dejavnike, ki prispevajo k 

neenakemu okolju: 

- sestava družine, saj dečki in deklice doživljajo različne izkušnje, starši 

pa se različno odzivajo na otroke, pogosto skladno z vrstnim redom 

rojstev (razlike med prvorojencem in najmlajšim otrokom, o čemer bom 

pisala v nadaljevanju), 

- različne interakcije med sorojenci, ki so pogojene s starostnim 

razmikom, 

-  način vedenja staršev in sorojencev, saj npr. bolezni, nesreče in drugi 

stresni dejavniki na nekatere posameznike bolj vplivajo kot na druge, 

kar povečuje razvojne razlike med njimi, 

- različni mikro- in mezosistemi z vrstniki, učitelji in prijatelji, ki so 

edinstveni za vsakega družinskega člana, 

- slučajnostne izkušnje (npr. poškodba) posameznega sorojenca. 

Genetske razlike med otroki lahko povzročijo, da se starši in sorojenci drugače 

vedejo do katerega od otrok, geni tega otroka pa lahko vplivajo na to, kako bo to 

vedenje doživljal in se nanj odzival ter kakšne bodo posledice tega vedenja. Tudi 

otroci s svojimi odločitvami oblikujejo svoje okolje (kaj počnejo in s kom so), na to pa 

vpliva genetski zapis (Bruce, 1991; Papalia idr., 2009). Otrok, ki je podedoval 

glasbeni talent, bo veliko časa preživel med glasbili in petjem, medtem ko bo njegov 

športno nadarjeni brat raje igral nogomet. Tako se ne bodo drugače razvile samo 
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sposobnosti obeh otrok, temveč bosta otroka imela tudi drugačno socialno življenje. 

Omenjene razlike se še okrepijo, ko otroci rastejo in se srečujejo z mnogimi 

izkušnjami zunaj družinskega kroga. Gray (2009, 32) dodaja: »Odrasel sem v družini 

s sedmimi otroki. Čeprav smo imeli iste starše in enake možnosti, smo si popolnoma 

različni. Zdaj imam tri hčere. Vsaka je, in je vedno bila, popolnoma drugačna, z 

drugačnimi prednostmi in slabostmi.«  

 

Na vprašanje, ali ima družinsko okolje podobne učinke na starejše in mlajše 

sorojence, Ryan in Adams (1995) odgovarjata, da rezultati sposobnosti nakazujejo 

precejšno simetrijo učinka domačega okolja na brate in sestre. Omenjeno dejstvo ne 

preseneča, saj širok spekter literature kaže na močno genetsko dediščino; 

sposobnosti so genetsko določene, sorojenci pa vplivajo drug na drugega, še 

posebej, če so si blizu po starosti. Po drugi strani pa je družinsko okolje, v katerega 

se otrok rodi, edinstveno, bistveno drugačno za vsakega družinskega člana (Kalkan, 

2008). Ta teoretična izhodišča sem potrdila tudi v empirični raziskavi – kvalitativni 

študiji primera (Kranjec, 2006). Intervjuvani starši velikih družin se trudijo prepoznati 

in ceniti posameznikovo individualnost in enkratnost.  

Hauser in Wong (1989, po Teachman idr., 1995, v Ryan in Adams, 1995) sta 

analizirala družinsko ozadje vključno z izobrazbo staršev in ugotovila, da imajo 

značilnosti staršev večji vpliv na starejše kot na mlajše otroke, saj imajo starejši 

sorojenci več interakcij s starši, mlajši pa več časa preživijo med otroki. Študija 

šolarjev med 7. in 12. letom (Trzaskowski idr., 2013) potrjuje genetski vpliv na SES 

družine, ki je enak za vse sorojence in otrokov razvoj kognicije, pri čemer se otroci iz 

iste družine med seboj razlikujejo, kar pomeni, da gre za izkušnje posameznika in 

genetska nagnjenja. Največje razlike med njimi prispeva družinsko okolje, ki je 

stresno (Jenkins in Dunn, 2009). 

Pike (2003, v Kavčič, 2005) na podlagi izsledkov vedenjske genetike povzema, da bi 

se bilo v prihodnih študijah vpliva družinskega okolja na razvoj otrok smiselno 

osredotočiti na vsakega sorojenca posebej in ne na družino kot celoto. 

Različne študije nam želijo osvetliti razumevanje najvplivnejših dejavnikov 

človekovega razvoja. »Otroci iste družine imajo lahko različno izkušnjo domačega 

okolja, ki je posledica več dejavnikov, vključno z velikostjo družine, statusom 

sorojencev in zaporedjem rojstev,« zaključujejo Taanila, Ebelin, Kotimaa, Moilanen in 
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Järvelin (2004, 515). Plomin (2011, 589) kljub mnogim teoretskim razpravam in 

empiričnim dognanjem dodaja: »Moja glavna ugotovitev je, da ključno vprašanje v 

veliki meri ostaja brez odgovora: zakaj so si otroci v isti družini tako različni?« 

3.1. KONTEKST PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA EDINCA IN 

OTROKA IZ VELIKE DRUŽINE 

Mnogi razvojni psihologi in številne študije so si že od nekdaj zastavljale vprašanje, 

kako poteka otrokov razvoj. Gauvain in Cole (2009) razlagata, da razvoj izhaja iz 

medsebojnega vplivanja otrokovih bioloških sposobnosti in njegovih družbeno-

kulturnih izkušenj. Menita, da človekov razvoj poteka v živahnem, kompleksnem 

okolju, ki nudi ploden raziskovalni prostor za analizo socialnih in kulturnih značilnosti 

okolja, ki vplivajo na otrokov razvoj. Avtorja sta prepričana, da Bronfenbrennerjeva 

ekološkosistemska teorija ponuja odličen odgovor na zgoraj postavljeno vprašanje, 

saj človekov razvoj opredeli kot »proces, preko katerega razvijajoča se oseba pridobi 

bolj razširjeno, raznoliko in veljavno pojmovanje ekološkega okolja in postaja 

motivirana ter sposobna opravljati dejavnosti, ki razkrivajo lastnosti tega okolja, ki 

postaja vse bolj kompleksno tako po obliki kot po vsebini« (Bronfenbrenner, 1979, 

288). V delu The ecology of human development Bronfenbrenner (1979) postavi 

temeljne opredelitve vseh štirih ekosistemov (mikro-, mezo-, ekso- in makrosistem). 

Bronfenbrenner je svojo paradigmo ves čas dopolnjeval in kasneje dodal še 

kronosistem. »Ta teorija oz. sistem je sestavljen iz družbeno organiziranih 

podsistemov, ki podpirajo in usmerjajo človekov razvoj. Segajo od mikrosistema, ki 

se nanaša na odnos med razvijajočim se posameznikom in neposrednim okoljem 

(kot sta družina in šola) vse do makrosistema, ki zajema družbeno-kulturne vzorce 

(kot so gospodarstvo, zakoni)«  (Bronfenbrenner, 1994, 37). Bronfenbrenner (1992, v 

Sontag, 1996) opiše posameznikov razvoj kot skupek posameznikovih lastnosti, ki 

vplivajo na nadaljnji razvoj, pri čemer so nekatere lastnosti pomembnejše od drugih. 

Ta model priznava, da posameznikovo zorenje ne poteka ločeno od okolja, temveč 

glede na značilnosti doma, družine, šole, skupnosti in družbe. Vsako od teh nenehno 

spreminjajočih se okolij na več ravneh, kot tudi interakcije med njimi, predstavlja 

temelj posameznikovega razvoja. Kako se starši, skrbniki, učitelji in politiki odzivajo 

na svoje poslanstvo, pripomore k razlikam med otroki  (Leu, 2008). Učitelj naj pri 

svojem delo pozna tako potek in zakonitosti otrokovega razvoja (teorije človekovega 
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razvoja) kot tudi socialno-kulturno okolje, iz katerega otrok prihaja. Zato v literaturi 

iščem poglede, ki kažejo otrokov psihosocialni razvoj in jih povezujem z vplivi 

družine, kulture in družbe, kar dobro pojasnjuje ekološkosistemska teorija. 

 

Bronfenbrennerjev pristop nadgradi tradicionalne razvojne teorije, ki v ospredje 

postavijo posameznika z njegovo osebnostjo in izkušnjami ter tako odražajo ozek 

pogled na otrokov svet. Ekološkosistemska teorija namreč odpira širša vrata razvoja, 

saj posameznika vidi v interakcijah z okoljem (Derksen, 2010, v Newbury, 2011). 

Teorija tako opozarja, da se otrokov razvoj ne odvija le na individualni ravni, temveč 

je vseskozi vpleten v širše kontekste. Razvoj širi od posameznika navzven k družini, 

vrtcu, šoli in drugim skupnostim (Duerden in Witt, 2010). Pravzaprav se je 

ekološkosistemska teorija razvila kot odgovor na prevladujoče individualistične 

diskurze (Newbury, 2011). Tudi Wertsch (2005) razlaga, da ga Bronfenbrenner 

navdušuje, ker presega le intelektualno vizijo, kognitivni vidik človekovega razvoja. 

Vztraja, naj gremo višje in vključi tudi čustvene in etične vidike, ki so pomembni za 

celostni pristop k preučevanim osebam kot tudi za nas raziskovalce, da se 

osebnostno izgrajujemo.  

 

»Ekologija človekovega razvoja vključuje znanstveno študijo postopnega, 

vzajemnega prilagajanja med aktivnim, razvijajočim se človekom in spreminjajočim 

neposrednim okoljem, v katerem oseba živi.« (Bronfenbrenner, 1979, 21). Beseda 

ekos pomeni dom, zato s to teorijo označujemo življenjski prostor in življenjske 

pogoje, v katerih živijo v medsebojni odvisnosti mnoga bitja. Znana 

Bronfenbrennerjeva teza je, da posameznika lahko razumemo le, če ga ocenjujemo s 

stališča okolja, v katerem živi. Okolje je namreč posameznikov življenjski kontekst. 

Bronfenbrenner poudarja, da je človek socialno bitje. Posameznika označi s črko N, 

kar pomeni »nekdo«. Nanj najprej vpliva mati in to primarno diado označi kot N+1. Ta 

diada je nosilec razvojnih procesov, pojem razvoja pa je po Bronfenbrennerju zelo 

kompleksen, saj posameznik nenehno pridobiva nove predstave o okolju, 

spreminjajo se posameznikove težnje, motivacija in to stalno srečevanje z okoljem 

spreminja posameznika (Bronfenbrenner, 1979). Vsak sistem ponuja več različnih 

možnosti in virov rasti. Ker smo del teh sistemov, nam je omogočeno npr. socialno 

učenje, učenje reševanja problemov, čustveno dozorevanje in nove poti lastnega 
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raziskovanja. Vključevanje otrok v vedno nova, kompleksnejša okolja jim ponuja 

bogate možnosti za razvoj tenkočutnih medsebojnih odnosov. Podobno velja tudi za 

starše in druge družinske člane, saj iz teh priložnosti osebnostno rastejo (Swick in 

Williams, 2006). Bronfenbrennerjev model vpeljujem, da bi pojasnila vrsto vplivov, s 

katerimi se srečuje otrok v srednjem otroštvu, in kako ti vplivajo na njegov 

vsestranski razvoj.  

 

Bronfenbrenner trdi, da je naloga vseh nas, da ustvarimo dostojno, spodbudno okolje 

za človekov razvoj. Bil je neutrudljiv zagovornik močnih družin in drugih institucij, ki 

lahko izboljšajo otrokove možnosti za bolj ugodno prihodnost. Zavzemal se je za 

otrokovo udejstvovanje v javnem življenju, prav tako jih je vključeval v svoje 

akademske aktivnosti. Kakšno dragocenost vidi v otroku, izpričuje njegovo mnenje, 

da si je potrebno vzeti čas za resnični izvir, ciljno populacijo pri vsem tem - za otroka 

(Wertsch, 2005). Bronfenbrenner v intervjuju razlaga, »da je družina skrivnost 

otrokovega razvoja, saj otroka najbolje pozna in je zanj največ pripravljena storiti«. 

Znana je njegova fraza: »Moraš biti nor na otroka« (Addison, 1992, 16), kar pomeni, 

»da vsak otrok potrebuje vsaj eno odraslo osebo, ki je nespametno nora nanj. Ta mu 

pomaga zadovoljiti njegove potrebe, potrebuje pa podporo drugih odraslih, zakonca 

ali starih staršev« (Brendtro, 2006, 163). 

 

Kot meni Wong (2001), teorije s tem pristopom postajajo, predvsem v razvojni 

psihologiji, vedno pomembnejše. Teorija je deležna večje pozornosti še na področju 

sociologije ter omogoča ploden raziskovalni prostor tudi na področju družine in šole, 

ki sta predmet naše raziskave. Tako z ekološkosistemskim pristopom 

Bronfenbrenner ponuja vpogled, ki izboljša razumevanje družin in vseh ostalih 

sistemov, v katere je vključen otrok, ter opozarja na dinamično naravo družinskih 

odnosov (Swick in Williams, 2006). Vnos ekološkosistemske paradigme v šolski 

prostor pomeni boljše razumevanje otrok in njihovih družin ter s tem uspešnejše 

poučevanje učencev. Interakcije znotraj diad (npr. oče-otrok) in okolij (npr. družina-

učilnica) so ključnega pomena za razumevanje pojava zgodnjega učenja (Beveridge, 

2005). 

 

V raziskavi so me zanimali predvsem prvi štirje sistemi. Kronosistem sem v disertaciji 

osvetlila le s teoretičnega vidika. V nadaljevanju želim predstaviti značilnosti vsakega 



VLOGA OKOLJA V OTROKOVEM RAZVOJU 

 

32 

sistema, upoštevajoč spoznanja psihosocialnega razvoja. Osrednji izziv je 

ekološkosistemsko perspektivo povezati s spoznanji šolarjevega razvoja v srednjem 

otroštvu.  

Otrokov psihosocialni razvoj v srednjem otroštvu 

Temeljna področja posameznikovega razvoja so telesni, spoznavni in psihosocialni 

razvoj (Papalia idr., 2009). Slednjega bom v disertaciji posebej analizirala, saj zajema 

emocionalno-osebnostni in socialni razvoj, kjer so vplivi družine, poleg genetskih 

dejavnikov, osrednjega pomena (Patterson, 2008). Razvoj čustev zajema 

spremembe v doživljanju, izražanju in uravnavanju čustev. Osebnostni razvoj 

vključuje spremembe, ki osvetljujejo posameznikove enkratne značilnosti oziroma 

njegove načine odzivanja na okolje (temperament, osebnost). Socialni razvoj zajema 

spremembe v komunikaciji, v socialnih spretnostih, v medsebojnih odnosih, 

socialnem razumevanju in moralnem vedenju (Smrtnik Vitulić, 2009). V obdobju 

srednjega otroštva, ki je predmet mojega raziskovanja, lahko opazujemo nagel razvoj 

na čustvenem in socialnem področju. Otrokov dom in odnosi, ki v njem prevladujejo, 

imajo lahko globok vpliv na psihosocialni razvoj v srednjem otroštvu. V tem obdobju 

otrok razvija občutek, kaj pomeni biti odgovoren, sodelujoč član družine in družbe 

(Papalia idr.,  2009). 

 

Po Eriksonu (1977) otrok v srednjem otroštvu razrešuje četrto krizo psihosocialnega 

razvoja; delavnost nasproti občutku manjvrednosti. Razvojna stopnja se prične z 

otrokovim vstopom v šolo, ko ta razvija motivacijo za delo, delovne navade, vero v 

svoje zmožnosti in občutek uspešnosti. Na tej stopnji se otrok uči delavnih spretnosti, 

ki jih zahteva socialno okolje, v katerem živi, sicer se počuti manjvrednega. Učitelji 

naj otroke spodbujajo k zavzetemu in marljivemu delu in omogočijo šolsko klimo, ki 

otroku pomaga razviti pozitivno samopodobo. Šolarji se prizadevno in zavzeto 

lotevajo novih dejavnosti, želijo sodelovati in ustrezati sošolcem, učiteljem ter 

staršem. V tem obdobju otroci radi primerjajo svoje sposobnosti oz. dosežke z 

dosežki vrstnikov. Če so uspehi skromni in odzivi okolice negativni, vodijo do občutka 

manjvrednosti, da ničesar niso sposobni dobro opraviti. Lahko se pojavi odpor do 

dela, strah pred neuspehom in s tem povezan strah pred šolo. Vrlina, ki se razvije z 

uspešno rešitvijo te krize, je kompetentnost. 
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Srednje otroštvo je prehodna stopnja koregulacije, v kateri si starši in otrok delijo 

moč; starši nadzorujejo, vendar otroci občasno vadijo samoregulacijo. Ob težavah se 

starši manj upirajo na vodstvo ali nazor in bolj na posvetovanje in pogovor z otrokom. 

Starši svoje otroke želijo naučiti odgovornosti za njihovo obnašanje. Otroci raje 

upoštevajo želje in nasvete staršev, ko spoznajo, da so starši pravični, da se 

zanimajo za njihovo dobro in da imajo izkušnje. Ravno tako pomaga, če starši ne 

spodbijajo otrokovih zorečih sodb in trdno stališče zavzamejo samo pri pomembnih 

vprašanjih. Prestop na stopnjo koregulacije vpliva na starševski način discipliniranja. 

Starši šolarjev najpogosteje uporabljajo induktivne tehnike, ki vključujejo 

dokazovanje, lahko apelirajo na otrokovo samospoštovanje, smisel za humor, 

moralne vrednote ali spoštovanje (Maccoby, 1984, v Papalia idr., 2009). 

Ugotovljeno je, da obstajajo pomembne razlike med otroki, ki prihajajo iz različnih 

socialnih okolij. Zato bom v nadaljevanju za boljše razumevanje psihosocialnega 

razvoja edinca in otroka iz velike družine njun razvoj prikazala ob razlagi 

ekološkosistemske teorije. 

3.2. MIKROSISTEM 

Mikrosistem je vzorec aktivnosti, vlog in medsebojnih odnosov, ki jih doživlja 

posameznik v določenem, spreminjajočem se okolju s posebnimi fizičnimi, socialnimi 

in simboličnimi karakteristikami (Bronfenbrenner 1979; Bronfenbrenner in Morris, 

2006). Sestavlja ga najbolj neposredno otrokovo okolje (fizično, socialno in 

psihološko) ter predstavlja kraj otrokovega prvega učenja o svetu (Swick in Williams, 

2006). Bronfenbrenner (1979) otroka vidi kot delovalca, ki sooblikuje in spreminja 

svoje trenutno okolje in ne kot pasivnega prejemnika izkušenj. Vsi odnosi 

posameznika v okolju so recipročni in dvosmerni;  dogajanje v tem sistemu vpliva na 

vsakega člana posebej, kar pomeni, da se vsaka sprememba pri enem članu na tak 

ali drugačen način zrcali na vse preostale člane. Vedenje enega člana usmerja 

vedenje drugih, čustveni izrazi enega prikličejo čustveni odziv drugih. Medsebojna 

odvisnost članov ni samo eksistenčna, temveč tudi čustvena, zaradi česar so 

povezave in spremembe med njimi še toliko pomembnejše in odločilnejše (Žmuc 

Tomori, 1989). Količino in kakovost mikrosistemskih odnosov zavirajo in spodbujajo 

okoljski sistemi, v katerih se mikrosistem nahaja. Na interakcije med posameznikom 

in drugimi osebami vplivajo tudi interakcije posameznika z drugimi osebami izven 
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tega odnosa ali pa vpliv nekega dejavnika v okolju na posameznikovega partnerja, 

kar nadalje vpliva na odnos med posameznikom in njegovim partnerjem. Prav tako 

Bronfenbrenner poudarja, da je vpliv okolja zlasti odvisen od otrokove percepcije in 

interpretacije faktorjev okolja. 

 

Sprva je otrokov mikrosistem dokaj majhen; zajema dom in vključuje interakcijo s 

samo eno ali dvema osebama naenkrat. Vezan je na preproste dejavnosti, kot so 

hranjenje, crkljanje, igranje ipd. (Leu, 2008).  Mikrosistem je torej posameznikova 

bližnja okolica z ožjimi (mama, oče, sestra, brat) in širšimi (tete in strici, bratranci in 

sestrične) družinskimi člani, s katerimi ima otrok vsakodnevne odnose 

(Bronfenbrenner, 1979; Gauvain in Cole, 2009; Newbury, 2011). Z otrokovo starostjo 

pa zajema vse bolj kompleksne dejavnosti, vzajemne interakcije in prehod iz 

primarnih diadnih odnosov še v druge odnose v svojem okolju (Bronfenbrenner, 

1979). Tako mikrosistem zajema tudi socialne kontekste, kot so šola z otrokovimi 

učitelji in vrstniki ter otrokovo sosesko, vključno s cerkvijo in zdravstvenimi storitvami 

(Patterson, 2008; Schwebel in Brezausek, 2007). Ko se otrok razvija, sodeluje z 

vedno več osebami na različnih krajih, ki so povezani s predšolskim in šolskim 

udejstvovanjem (Leu, 2008). Po mnenju Bronfenbrennerja (1979, 286) je prav ta 

širitev zmogljivosti bistvo razvoja, saj »dokler oseba ostaja zgolj v primarnem okolju, 

nihče ne more z gotovostjo trditi, ali je to okolje zanjo dobro ali ima negativen vpliv na 

njeno psihološko rast oz. duševne spremembe.« 

 

Po Bronfenbrennerju (1979) so pomembne tiste značilnosti okolja, ki imajo na 

posameznika največji vpliv. J. C. Sontag (1996) z vidika otroka na ravni mikrosistema 

govori o dveh pomembnih lastnostih okolja; in sicer o značilnostih oseb, s katerimi 

otrok komunicira (npr. starši, učiteljica, hišnik, vrstniki). Njihove osebne značilnosti s 

socialnimi spretnostmi in način komuniciranja povzročajo spremembe v otrokovem 

razvoju. Prav tako pa ni zanemarljivo, kako otrok vse te nenehne spremembe v 

neposrednem okolju zaznava in ponotranja. 
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3.2.1. Družine 

Družine so del mreže okoljskih vplivov, ki zajemajo tudi skupino vrstnikov, šolo in 

sosesko, v kateri družine živijo (Papalia idr., 2009). Družina je za posameznika 

najvplivnejši mikrosistem v procesu psihosocialne rasti, saj se starševa prepričanja 

prenašajo na otroke kot zakoreninjena sporočila (Bronfenbrenner, 1986). Temelj 

družinskega življenja po Bronfenbrennereju zajema »zakonski odnos staršev, saj le-

ta vpliva na odnos vsakega otroka s staršem« (Addison, 1992, 19). Zato je na tej 

najbolj notranji ravni posebej osvetljen vpliv starševskega doživljanja in zaznavanja 

otroka in interakcija med otrokom in starši. Pomembni so ljubeči, varni in zaupljivi 

medsebojni odnosi z otroku pomembnimi ljudmi. Odnos med otrokom in starši 

pomembno vpliva na otrokov razvoj zdrave, harmonične osebnosti (Leu, 2008; Swick 

in Williams, 2006). Bronfenbrenner (Wertsch, 2005) trdi, da je naloga staršev ustvariti 

čim bolj spodbudno okolje za otrokov razvoj. V tem kontekstu Papalia s sodelavci 

(2009, 331) navaja, da je »najpomembnejši vpliv družinskega okolja na otrokov 

razvoj ozračje znotraj doma.« To je lahko spodbudno in ljubeče ali pa prežeto s 

konflikti. Poleg tega ima družina lahko dovolj denarja za zadovoljevanje osnovnih 

potreb, lahko pa se pojavlja revščina. 

 

Asen (1998) poudarja, da tudi sama sestava družine vpliva na osebnostno rast 

posameznika, in ponuja posebne izkušnje in spodbude vsem svojim članom. Nadalje 

pa zaključuje, da so bolj kot osnovna sestava družine pomembni dejavniki družinske 

dinamike, ki jih preko svoje osebnosti prinaša v družino vsak od članov. Tako se 

dogajanje z enim od članov družine na nek način zrcali tudi na vse preostale 

družinske člane. Po Bronfenbrennerju (1979) otrokov razvoj lahko poteka v pozitivni 

ali negativni smeri. Pozitivno smer razvoja vidim v tem, da so posamezniku 

omogočene vzajemne interakcije z mnogimi osebami znotraj mikrosistema. Ker 

edinec nima sorojencev, je toliko bolj pomemben socialni stik z otroki na igriščih, v 

parkih, obiskih in ob drugih priložnostih za vsakodnevne interakcije (Kranjec Klopčič, 

2013a). 



VLOGA OKOLJA V OTROKOVEM RAZVOJU 

 

36 

Postmoderne družine 

"Z gotovostjo lahko trdimo, da je ravno intenzivno spreminjanje glavna značilnost 

družinskega življenja v zadnjem času" pojasnjuje A. Švab (2006, 63). Družine se 

spreminjajo tako po starostni kot spolni strukturi, spreminjajo se družinske vloge in 

delitev družinskega dela. Pomembno drugačni so tudi družinski poteki, ki so vse 

manj vezani na klasične družbene norme ob življenjskih prehodih (poroka, rojstvo 

otrok ipd.) in njihovo časovno zaporedje. Nekatera obdobja se podaljšujejo - npr. 

podaljšana mladost. Vse več mladih se ob zaključku šolanja in s prvo zaposlitvijo ne 

odloča za lastno družino, temveč na polsamostojen način živijo s starši še naprej. 

Sociologi to fazo imenujejo »živeti skupaj narazen«. Druga obdobja se krajšajo 

(obdobje aktivnega starševstva) in se med seboj tudi mešajo (starševstvo pred 

poroko). Podaljšuje se zaključna faza družinskega življenjskega poteka, t.i. obdobje 

zoževanje družine (Rener, Potočnik in Kozmik, 1995). Nadalje so se namesto 

tradicionalnih vezi in družbenih oblik okrepile sekundarne avtoritete in institucije, ki 

oblikujejo življenje posameznika in ga spreminjajo v polje modernih smernic, stilov, 

trendov in trgov. Tako je za življenje v sodobni družbi značilen model postmodernega 

življenja. Zanj je med drugim značilno zmanjševanje pomena zakona in družine kot 

institucije oziroma družba brez družine in otrok, saj se ta model posveča in usmerja 

na posameznika in njegovo ukvarjanje s samim seboj. Poudarja se uspeh, prestiž, 

kariera, športno udejstvovanje, urjenje telesa, samoizpolnjevanje, samorealizacija in 

potovanje (Ule in Kuhar, 2003). 

Nadalje tudi biološko starševstvo vse bolj nadomešča socialno starševstvo, kjer v 

vlogi starša nastopa tisti, ki v resnici živi in skrbi za otroka. Po drugi strani pa rojstvo 

otroka ni več vezano samo na partnersko zvezo ali vzpostavljanje zakonske 

skupnosti, temveč gre lahko za zavestno odločitev za enostarševsko družinsko 

skupnost, katerih število se naglo zvišuje. Prav tako se partnerja lahko odločita za 

življenjski stil brez otrok (Ule in Kuhar, 2003). Kasten (2007) ob tem zaključuje, da 

edinci bolj verjetno kot sorojenci živijo v družinskih razmerah, ki se razlikujejo od 

nuklearne družine. Pogosteje namreč živijo v enostarševskih družinah, 

izvenzakonskih skupnostih ali se rodijo staršem v drugem zakonu (ločitev in ponovna 

sklenitev zakonske zveze). Če edinci odraščajo samo z mamo, po mnenju avtorja, 

lahko nadomeščajo partnerja. Ob tem želim osvetliti, da za otrokov razvoj ni 

ključnega pomena struktura družine, temveč kvaliteta odnosov v njej. 
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Ščuka (2007) meni, da moderna družba z vsemi spremembami, ki se v njej dogajajo 

in z načinom življenjskega tempa v družini, povzroča negotovost. Zaradi nenehnih in 

hitrih sprememb, strahu pred brezposelnostjo in prihodnostjo so družine v precej 

težkem položaju. Njihov ritem se ruši, okrnjene pa so tudi že nekatere tradicionalne 

vrednote, brez katerih bi družine morda lahko celo izgubile identiteto. Danes ljudje ne 

znajo videti doma kot prostora skupnosti in druženja, kot okolja, kjer se družina 

sreča, se pogovarja, deli in živi, kjer se veseli in slavi praznike in tudi preživlja težke 

trenutke. Dom vidijo le kot hišo, kjer se prehranjujejo in spijo, ostali del življenja pa 

preživijo zunaj nje, pojasnjuje Gelmini (2000).  

3.2.1.1  Čustveno dozorevanje 

Čustveni razvoj poteka v tesni povezavi s socialnim in kognitivnim razvojem. 

Milivojević (2008a, 20) opredeli čustva kot »odziv subjekta na dražljaj, ki ga je le-ta 

ocenil za pomembnega in ki visceralno, motorično, motivacijsko in mentalno 

pripravlja subjekt na prilagoditveno dejavnost«. V komunikaciji dobiva izražanje 

čustev impliciten in ekspliciten pomen sporočila. Čustva se prenašajo z ene osebe na 

drugo, kar pomeni, da opazovanje izraženih čustev pri drugem lahko povzroči 

podobno čustvo tudi pri nas. Čustva pomembno vplivajo na posameznikovo 

procesiranje informacij, strukturiranje dogodkov v okolju in smiselno povzemanje 

dogajanja zunaj in znotraj sebe (Campos, 2000, v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Milivojević (2008a) dodaja, da so čustva vedno izraz posameznika v 

njegovem odnosu do okolja in izražajo njegovo reakcijo na dogajanje v njem. Tako 

čustev ni mogoče obravnavati posamezno, temveč gre za niz mentalnih procesov, ki 

nastopajo pred čustvi in procesov, ki jim sledijo. Čustva so najizrazitejši in 

najmočnejši pokazatelj otrokove duševnosti (Benkovič, 2011), saj so tako na ravni 

doživljanja kot izražanja vpletena v otrokovo mišljenje, socialne odnose in različne 

oblike izražanja (npr. pripovedovanje, risanje, gibanje). Zato je naš cilj vzgojiti otroke, 

ki bodo znali obvladovati paleto čustev, ki jih prinaša življenje (Biddulph, 2003). 

H. Smrtnik Vitulić (2007) v delu Čustva in razvoj čustev trdi, da večina raziskovalcev 

deli čustva na pozitivna/prijetna (dosežemo želene cilje) in negativna/neprijetna (cilji 

so ogroženi, nedoseženi). Oboja pa so po mnenju Milivojevića (2008a) koristna, saj 

posameznika pripravijo na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji.  
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Značilnosti in razvoj čustev 

Odgovor na vprašanje o tem, kdaj pri otrocih lahko govorimo o začetkih čustvovanja, 

je odvisen od njihove opredelitve. Če o čustvih sklepamo prek telesnih izrazov in 

fizioloških sprememb, potem lahko trdimo, da otroci izražajo čustva že kmalu po 

rojstvu. Če pa čustva razumemo kot psihični pojav, ki poleg fizioloških sprememb in 

telesnih izrazov vključuje tudi kognitivne procese, potem so v razvoju mogoča, ko 

otrok doseže določeno stopnjo intelektualnega razvoja in oblikuje določena 

spoznanja o sebi in svetu (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Avtorica (prav tam) meni, da lahko čustvene procese, čeprav so kompleksna celota, 

razdelimo na posamezne procese in jih analiziramo posamezno. Analiziramo lahko 

posameznikovo izražanje, doživljanje, prepoznavanje in uravnavanje čustev. Te 

posamezne procese poimenuje področja čustev. Doživljanje je povezano predvsem s 

telesnim vidikom, izražanje vključuje točno določene izraze čustev, pri prepoznavanju 

se usmerimo na značilne pokazatelje čustev, pri uravnavanju pa gre za doživljanje, 

razmišljanje in izražanje čustev.  

Izražanje čustev je tako kot prepoznavanje eden izmed najpomembnejših vidikov 

nebesednega komuniciranja, kajti v vsaki situaciji se človek čustveno izraža in tudi 

opazuje ter si razlaga čustvene izraze pri drugih. Sposobnost ustreznega izražanja 

čustev in občutljivost za čustveno doživljanje drugega sta pomembni socialni 

spretnosti, s katerima se posameznik bolje znajde v socialnih situacijah in je 

posledično tudi življenjsko uspešnejši (Lamovec, 1991). Izražanje čustev se pri 

posamezniku dogaja na nezavedni ravni, zato so elementi čustvenih izrazov precej 

zanesljivi pokazatelji čustvenih stanj (Robinson, 2008). 

 

Značilnosti otrokovih čustev glede na razvoj (Zupančič, 1995, v Smrtnik Vitulić, 

2007): 

- otroci doživljajo čustva tudi v (za odrasle) trivialnih situacijah; 

- razvoj spreminja moč posameznih čustev (ena postanejo šibkejša, druga 

intenzivnejša); 

- za otroke je značilno hitrejše prehajanje iz enega skrajnega intenzivnega 

doživljanja čustev k drugemu v primerjavi z odraslimi; 

- razvoj pogojuje pogostost čustev (otrok se postopoma uči zmanjševati 

čustvene izraze, z razvojem kognicije se uči primerno odzivati).  
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Že dojenčki izražajo vsa temeljna čustva: veselje, jezo, strah in žalost, čustvenega 

izražanja pa še ne zmorejo inhibirati ali zakriti. Nadalje pa malček poleg temeljnih 

čustev doživlja in izraža sestavljena oziroma kompleksna čustva, kot so sram, krivda, 

zavidanje, zadrega, zaskrbljenost in ponos. To so čustva samozavedanja, ki so 

povezana z ugodnim ali neugodnim doživljanjem ter vrednotenjem sebe in se 

razvijejo okoli drugega leta starosti, ko malček sebe jasno loči od okolja (Biddulph, 

2003; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Čustveno dozorevanje se kaže v 

smeri nadzorovanja negativnih čustev.  

 

V zgodnjem otroštvu se povečuje število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo posamezna 

čustva. V starosti od treh do šest let otrok doživlja in izraža veselje, ko sodeluje v 

različnih dejavnostih z drugimi otroki ali odraslimi osebami, naredijo kaj novega in 

zanimivega, zabavajo druge otroke, so uspešnejši od drugih otrok. Prav tako v 

interakcijah z drugimi doživljajo in izražajo jezo, npr. če se nekdo vmeša v njihovo 

dejavnost, jim poskuša vzeti ali jim vzame predmete, če igrače ne delujejo po 

njihovih željah, jim kaj ne uspe ali se od njih zahteva aktivnost, ki je ne želijo. Otroci v 

celotnem obdobju zgodnjega otroštva posameznikova čustva pogosteje pripisujejo 

zunanjim dejavnikom kot svojemu mišljenju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Postopoma se naučijo razumevanja negativnih čustev in odzivanja drugih ljudi 

na ta čustva. Razvijejo zmožnost socialno primernega izražanja čustev v določeni 

situaciji oziroma socialnem kontekstu (Goodvin in Romdall, 2013). 

 

V obdobju srednjega otroštva otroci z razvojem socialnih in kognitivnih sposobnosti 

vse bolj razvijejo zavedanje, razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev 

drugih. Poleg enostavnejših razlag čustev začnejo šolski otroci postopno uporabljati 

še zapletenejše, to je razlage čustev kot miselnih procesov in ozaveščajo 

individualne lastnosti posameznika, ki so odločujoče pri nastanku, doživljanju in 

izražanju čustev (Smrtnik Vitulić, 2009).  

H. Smrtnik Vitulić (2007) na podlagi izpeljane raziskave trdi, da otroci v srednjem 

otroštvu menijo, da čustva ljudi sprožijo zunanji dejavniki, čeprav že bolj kot v 

zgodnjem otroštvu razumejo, da so čustva odvisna predvsem od posameznikovih 

želja in pričakovanj. Podobno kot predšolski tudi šoloobvezni otroci menijo, da se 

ljudje na čustva odzivajo s telesnimi izrazi. Empirične ugotovitve (prav tam, 2007), 

dobljene na  sedem, devet in enajst let starih otrocih, kažejo, da o čustvih drugih ljudi 



VLOGA OKOLJA V OTROKOVEM RAZVOJU 

 

40 

sklepajo iz zunanjih izrazov čustev, ki naj bi bili po njihovem mnenju zanesljiv 

pokazatelj posameznikovega doživljanja. Otroci v srednjem otroštvu začnejo v 

miselnih procesih prepoznavati razloge za čustva. Po njihovem mnenju čustva niso 

pogojena le situacijsko, ampak ljudje lahko sami vplivamo na izražanje in doživljanje 

čustev ter na mišljenje o čustvih. Razumeti začnejo, da psihične podobnosti in razlike 

med ljudmi prispevajo k izražanju in doživljanju čustev. Prav tako v tem obdobju 

otroci že razumejo, da čustva lahko prikrivamo zaradi sebe in zaradi drugih, da bi 

vzdrževali prijetne odnose z ljudmi, ki so za nas pomembni. Med šestim in sedmim 

letom starosti se namreč naučijo prilagajati izražanje čustev različnim socialnim 

situacijam. Razlike v razumevanju večine področij čustev se glede na spol pojavljajo 

le izjemoma.  

 

Avtorica (2007) povzame šest bistvenih značilnosti razumevanja čustev: 

- v zgodnjem otroštvu prevladuje uporaba manj kompleksnih (situacijskih, 

vedenjskih in telesnih) razlag čustev; 

- pogostost uporabe kompleksnejših razlag čustev s starostjo narašča; 

- otroci postopno dodajajo kompleksnejše razlage čustev manj kompleksnim; 

- razvoj razumevanja čustev je specifičen glede na področje; 

- največje spremembe v razumevanju čustev se kažejo na prehodu iz otroštva 

v mladostništvo; 

- razvoj razumevanja lastnih čustev in čustev drugih poteka vzporedno. 

 

Najboljša pot za širjenje čustvenega zavedanja je, da se odzovemo na otrokova 

čustva, mu prisluhnemo, z empatijo pomagamo prepoznati čustva in razumemo 

njegovo vedenje in doživljanje. Ob morebitnih stiskah ga spodbujamo k aktivnemu 

razmišljanju in iskanju lastnih potencialov za reševanje težav (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Dopustimo otroku, da izraža tudi negativna čustva (jeza, žalost, strah, razočaranje, 

skrb, ljubosumje, sram, prizadetost ipd.), saj niso samo naravna in normalna, temveč 

tudi pomemben del odraščanja (Gray, 2009). 

Empatija in prosocialno vedenje 

Teoretični okvir, ki ga avtorji (npr. Papalia idr., 2009) povzemajo, je, da se socialna 

zrelost kaže preko prosocialnega vedenja, ki svoj pravi pomen dobi ob upoštevanju 

drugega. Za razvoj socialnih odnosov je potrebna empatija, iz katere se razvija 
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altruizem, pomoč drugim. S tem je povezano prijateljstvo, eno najpomembnejših 

odnosov med ljudmi, ki ga opredelim v naslednjem poglavju. Ob vstopu v šolo imajo 

otroci razvito empatično razumevanje drugih ljudi, ki se nanaša na večje število 

čustev, vključno s sestavljenimi čustvi, npr. ljubosumnost in razočaranje, vendar je v 

večini primerov še vedno omejeno na konkretne situacije. Medtem ko malčki 

ljubosumnost izražajo z napadalnim in socialno nesprejemljivim vedenjem, otroci v 

zgodnjem otroštvu vse redkeje izražajo kot neposredno agresivnost. Doživljanje 

ljubosumnosti je najpogosteje povezano z izgubo naklonjenosti enega od staršev, 

npr. po rojstvu sorojenca (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

V srednjem obdobju otroci postanejo bolj nagnjeni k prosocialnemu vedenju, ki se 

odraža kot primerno vedenje v družbenih situacijah, navdaja jih manj negativnih 

čustev, ki pa jih rešujejo konstruktivno (Goodvin in Romdall, 2013). Tisti otroci, 

katerih mama je kazala več opore in manj kaznovanja, so bili bolj pozitivno 

razpoloženi ter so izražali več prosocialnega vedenja in manj vedenjskih težav, 

pojasnjuje T. Kavčič (2005). Težnja k prosocialnemu vedenju (pomoč drugim, 

pripravljenost deliti si stvari, čustva), ki povečuje verjetnost posameznikovega 

sledenja socialnim pričakovanjem, ublaži nagnjenost k agresivnemu odzivanju. 

Pozitivne socialne podkrepitve, ki so jih deležni prosocialni otroci, poleg tega 

spodbujajo njihovo povezanost s šolskim okoljem, vključno s sodelovanjem v učnem 

procesu. Slednje naj bi se neposredno povezovalo z učno uspešnostjo. Prosocialno 

vedenje, konstruktivno reševanje sporov s sošolci in vključevanje v skupino delno 

prispeva k učni uspešnosti (Zupančič in Kavčič, 2007). O tem pišeta tudi S. Pečjak in 

K. Košir (2002), ko govorita o emocionalni inteligentnosti. 

 

V tem kontekstu se osredotočim na avtorje, ki osvetlijo otrokovo čustveno 

dozorevanje glede na velikost družine. A. E. Maynard (2009) povzema raziskave in 

zaključuje, da si sorojenci med seboj delijo stvari, se tolažijo in sodelujejo ter 

posledično izkazujejo več prosocialnega vedenja. Tudi A. Pike, T. Kretschmer in J. F. 

Dunn (2009) poudarjajo pomen interakcij z brati in sestrami kot spodbudo za 

razumevanje drug drugega. Prav tako njihova študija potrjuje, da otroci s sorojenci 

izražajo več prosocialnega vedenja in imajo boljše socialne spretnosti. »Ob 

sorojencu otrok razvija sposobnost razumevanja čustev in stališč drugih ljudi, naučijo 

se obvladovati jezo in rešiti prepir« poudarja Brody (2004, 124). Dunn in Kendrick 

(1982, v Brody, Stoneman, McCoy in Foreband, 1992) sta ugotovila, da skrbna nega, 
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čustvena toplina in odzivnost na otrokove potrebe spodbuja sorojenčevo prosocialno 

vedenje do svojih mlajših bratov in sester. Otroci iz veččlanskih družin so v šoli 

empatični in radi ponudijo pomoč sošolcem (Kranjec, 2006).  

Edinci veliko časa preživijo s svojimi starši in imajo močan občutek čustvene varnosti 

(Pitkeathley in Emerson, 2005). Starši edincev pa imajo boljše sposobnosti 

zaznavanja otrokovih čustev, ugotavljata C. Rubio Medina in T. Sánchez-Nún͂ez 

(2013).  

Vloga okolja pri razvoju otrokovih čustev 

Pri otrokovih čustvenih odzivih že zelo zgodaj opazimo individualnost. Razlike ob 

rojstvu pripisujemo predvsem temperamentu, pozneje pa na izražanje čustev vplivajo 

tudi dejavniki okolja (Smrtnik Vitulić, 2007). Avtorji (npr. Robinson, 2008; Suveg idr., 

2014) navajajo, da je prepoznavanje, izražanje in razumevanje čustev kulturno 

pogojeno, saj prihaja do razlik med otroki iz različnih kulturnih okolij. Primerjanje 

kitajskih in ameriških šoloobveznih otrok (Suveg idr., 2014) kaže, da kitajski otroci in 

starši redkeje izražajo čustva in da imajo kitajski starši do šolarjev višja pričakovanja 

glede emocionalnega nadzora (predvsem jeze). Če ugotovitve povežem z 

ekološkosistemsko teorijo (Bronfrenbrenner, 1979), lahko trdim, da je otrokovo 

čustveno dozorevanje v odvisnosti od socialnega okolja. Za čustveni razvoj je zlasti 

pomemben zgodnji kontekst (starši-otrok), nanj pa neposredno in posredno vplivajo 

čustvena vedenja drugih in kulturne norme (Suveg idr., 2014). Pomembno je, da 

učitelji razumemo raznolikost čustvenih okolij, iz katerih prihajajo učenci. 

 

Nekateri raziskovalci (npr. Smrtnik Vitulić, 2007) navajajo, da se otrokova razvojna 

raven razumevanja sočasnih čustev povezuje z družinskim okoljem. Pomembno je, 

da se odrasli z otrokom pogosto pogovarjajo o čustvih ljudi in njihovem različnem 

odzivanju.  »Odziv staršev na otrokovo izražanje čustev vpliva na čustveni razvoj« 

(Papalia idr., 2009, 331), saj se otroci mater, ki otroke spodbujajo, da občutke 

konstruktivno izražajo in jim pomagajo osredotočiti se na jedro problema, bolj 

učinkovito obvladujejo in imajo bolje razvite socialne spretnosti. Starši, ki priznavajo 

otrokove občutke žalosti, spodbujajo empatijo in prosocialni razvoj. Na razvoj 

otrokovih čustev pa vpliva tudi izobrazbena struktura staršev, kar je potrdil Selman 

(1980, v Smrtnik Vitulić 2009) v svoji raziskavi. Primerjal je kakovost razumevanja 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

43 

medosebnih odnosov pri otrocih od sedmega do desetega leta starosti glede na nižji 

ali višji položaj staršev – poklic staršev in njihovo premoženjsko stanje. Ugotovil je, 

da so otroci staršev z nižjim socialnim položajem uporabljali enostavnejše razlage 

medsebojnih odnosov. Te razlike med otroki (glede na otroke staršev z višjim 

socialnim položajem) so se izenačile po desetem letu starosti, razlog pa so 

interakcije omenjenih otrok z vrstniki. 

 

Španska študija je pokazala pozitivno korelacijo med čustveno inteligentnostjo in 

velikostjo družine, saj večje število čustvenih interakcij povzroča močnejše čustvene 

vezi. Prvorojenec po prihodu sorojenca ni več v središču pozornosti in izgubi svoj 

privilegiran položaj (Pickhardt 1999, v Rubio Medina in Sánchez-Nún͂ez, 2013), 

vendar je položaj sorojenca pomemben okvir za sodelovanje in učenje, ki je ugodno 

za kognitivni, čustveni in socialni razvoj posameznika (Carpendale in Lewis, 2004, v 

Rubio Medina in Sánchez-Nún͂ez, 2013). Nasprotno pa je »edinec prikrajšan za to 

bogato okolje, ki bi lahko vplivalo na njegov čustveni razvoj« (prav tam, 236). 

Essman (1977) nesoglasja med sorojenci ne opredeljuje samo kot nekaj slabega, saj 

jih vidi v kontekstu zdravega čustvenega razvoja. Sorojenci namreč prispevajo k 

razvoju občutka zrelosti in odgovornosti. N. Howe (2014) pa nadaljuje, da sorojenci 

veliko časa preživijo pri skupni igri, med katero izražajo močna čustva (tako pozitivna 

kot negativna, včasih ambivalentna), kar je učna priložnost čustvenega dozorevanja 

in so drug drugemu tudi v čustveno podporo. 

Značilnosti učiteljevih in učenčevih čustev v razredu 

Slovenska raziskava (Prosen, Smrtnik Vitulić in Poljšak Škraban, 2011), ki je zajela 

učitelje razrednega pouka iz različnih regij, je pokazala, da učitelji v razredu izražajo 

različna čustva, ki se med seboj razlikujejo po pogostosti, intenzivnosti in načinu 

izražanja. Zaznati je bilo več negativnih kot pozitivnih čustev: učitelji najpogosteje 

izražajo jezo, sledi pa veselje. Čustva sprožajo raznolike razredne situacije. Kot 

učiteljica menim, da so temelji čustvovanja v razredu in razredne klime prav 

učiteljeva čustva v razredu. Pomembno je, da učitelj izraža čustva; tako ugodna kot 

tudi neugodna. Če učitelj izraža npr. žalost, jezo ali strah, bodo tudi učenci lažje 

ubesedili negativna čustva, saj bodo vedeli, da jih učitelj razume. H. Smrtnik Vitulić 

(2009) dodaja, da se posledice učiteljevih previsokih in napačnih pričakovanj kažejo 
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v pogostem doživljanju neuspehov in s tem tudi v pogostih neugodnih čustvih. Ko 

učitelj ne zmore več nadzorovati svojega doživljanja, se pogosto neprimerno odzove, 

kar posledično vodi h krivdi in nizkemu samospoštovanju. Učitelj z realnimi 

pričakovanji, ki dopušča vso paleto čustev tudi v šolskih situacijah in jih ustrezno 

izraža, ima glede na ostale večjo možnost, da se bo učinkovito odzval v problemskih 

situacijah, da bo zadovoljen s svojim ravnanjem in bo znal pomagati otroku s 

težavami na področju čustev. 

 

Čustva lahko postanejo sredstvo za izsiljevanje. »O izsiljevanju s čustvi govorimo, 

kadar otrok čustva izraža z namenom, da bi pridobil kakšno korist oz. s čustvi 

preizkuša, kje so meje, do katerih mu odrasli še dovolijo, da naredi stvari po svoje« 

(Smrtnik Vitulić, 2009, 30). V šoli se učitelji ob pričetku šolskega leta pogosto 

srečamo, da otroci še iščejo meje, saj še niso ponotranjili razrednih pravil in načina 

dela. Vedno se z otrokom pogovorimo in skupaj z njim poiščemo razloge za njegovo 

neprimerno obnašanje in ubesedimo, zakaj je tovrstno reagiranje nesprejemljivo. 

Učenci močna čustva doživljajo tudi ob ocenjevanju znanja oz. ob različnih povratnih 

informacijah, ki jim jih posreduje učitelj. Omenjeno je potrdilo moje opazovanje v 

razredu, ki je predstavljeno v empiričnem delu. Tako učitelji kot starši z otrokom 

najbolje delijo negativna čustva, če jim pripovedujejo, kako so se sami počutili ob 

podobnih izzivih med odraščanjem. 

3.2.1.2  Socialno dozorevanje 

Medsebojni odnosi in socializacija v veliki družini 

Čeprav je čustvena vez med materjo in otrokom pogosto najmočnejša, otroci pletejo 

vezi tudi z drugimi družinskimi člani, vključno z njihovimi brati in sestrami (Von 

Volkom, 2006) in tako vzajemno vplivajo drug na drugega, saj je vsak član družine 

neločljivo vpet v družinski sistem (Cox, 2010). Vprašanje pomembnosti sorojencev pri 

otrokovem razvoju je predmet diskusije mnogih psihologov.  

J. Jenkins in J. Dunn (2009), znani raziskovalki odnosov med sorojenci, se 

sprašujeta, kaj je tako posebnega v odnosih med sorojenci in kako se ti odnosi 

razlikujejo od odnosov otrok s starši. Odgovor na vprašanje podajajo mnoge študije, 

ki jih navajam v nadaljevanju. Brody (1998) zagovarja tezo, da se otrokovo 

razumevanje medsebojnih odnosov razvije skozi interakcijo z brati in sestrami in tako 
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razvija diskurz, ali je edinčev razvoj socialnih kompetenc okrnjen. S. M. McHale, K. A. 

Updegraff in S. D. Whiteman (2012) ter S. Bargel (2012) opozarjajo, da je tema 

relativno zanemarjena s strani raziskovalcev. Feinberg s sodelavci (2012, 43) pravi: 

»Odnosi med sorojenci so pomemben kontekst razvoja, a pogosto prezrti v 

raziskavah.« V otroštvu bratje in sestre preživijo veliko časa skupaj in sorojenčeve 

značilnosti in njihova dinamika vplivajo drug na drugega (Bargel, 2012). Nadalje tudi 

Cox (2010) opozarja na pomanjkanje raziskav o pomembnosti odnosov med 

sorojenci v posameznikovem življenju. Čeprav mnogo ljudi odrašča z brati in sestrami 

(raziskava leta 2010 v ZDA je pokazala, da 82 % otrok živi s sorojenci), so 

znanstvene razprave skope. Isti avtorji povzemajo ugotovitve, da se od leta 1990 do 

2011 več razpravlja o starševstvu, zakonski zvezi in odnosih s prijatelji ter je tako le 

ena tretjina vseh člankov usmerjena na odnose med sorojenci. N. Howe (2014) še 

meni, da se je znanost empirično osredotočila na raziskovanje odnosov med 

sorojenci v otroštvu šele v zadnjih 25 letih. Cox (2010, 95) izpostavi, da bi bilo 

potrebno globlje preučiti, kako se omenjeni odnos spreminja tekom let in analizirati 

odnose v različnih kulturnih ali socialno-ekonomskih kontekstih, saj izhaja iz teze: 

»Odnose med sorojenci moramo razumeti v širšem kulturnem kontekstu in pod vplivi 

mnogih sistemov.« 

 

Literatura na področju odnosov med sorojenci je protislovna; znanstvene razprave 

namreč predstavljajo zapleten mozaik tematik s tega področja, različne študije pa ne 

prihajajo do enoznačnih ugotovitev. Tako npr. nedavne študije (Maynard, 2009, v 

Gauvain in Cole, 2009; Rittenour idr., 2007; Von Volkom, 2006) kažejo, da so 

sorojenci lahko pomembni pri oblikovanju otrokove osebnosti; drugi strokovnjaki pa 

vztrajajo, da imajo to vlogo vrstniki (Harris, 1999, v Kavčič, 2005; Leman, 2009). 

Eden izmed razlogov je po mnenju McHale s sodelavci (2012, 922) metodološki 

pristop in z njim povezan metodološki razmislek. V zadnjih dveh desetletjih je viden 

napredek v razvoju metodoloških pristopov; raziskave se poslužujejo 

interdisciplinarnega pristopa in upoštevajo starostni razmik med sorojenci. 

 

Rittenour s sodelavci (2007, 170) odnos med sorojenci opredeli: »Gre za edinstven 

sorodstveni odnos, ko imajo sorojenci skupno biološko in zgodovinsko ozadje in so 

izpostavljeni enakim socialnim in čustvenim kontekstom, v katerih vsi sorojenci 

rastejo in se razvijajo.« Cicirelli (1991, v Von Volkom, 2006, 152) nadaljuje, da 
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omenjeni odnos »vključuje vse dejavnosti, kot tudi verbalno in neverbalno 

komunikacijo med posamezniki, ki imajo iste biološke starše«. Številni avtorji (npr. 

Cox, 2010; Faber in Mazlish, 2012; Howe, 2014; Pike idr., 2009; Rittenour idr., 2007; 

Von Volkom, 2006) se strinjajo, da je odnos med sorojenci najdlje trajajoči odnos, 

Cicirelli (1995) dodaja, da se pogosto ohrani vse življenje, o čemer govori tudi 

Rittenour (2007, 171), ko trdi: »Odnosi med sorojenci so najbolj prodorni od vseh 

tesnejših odnosov; začnejo se z rojstvom in končajo s smrtjo, sorojenci so močno 

prisotni v življenju drug drugega.« Odnos nam je za razliko od prijateljskega ali 

partnerskega podarjen (Feinberg idr., 2012; Rittenour idr., 2007) in je tako 

neprostovoljen (Kitzman, Cohen in Lockwood, 2002; Rocca, Martin in Dunleavy, 

2010). »Odnosi med sorojenci so pogosto ambivalentni, včasih ljubeči in v oporo pri 

odraščanju, včasih pa tekmovalni in sovražni«, odnose opiše C. Lightfoot s sodelavci 

(2013, 351).  

McGuire, McHale in Updegraff (1996) so na osnovi raziskave otrok v srednjem 

otroštvu razvili večdimenzionalno opredelitev otrokovih zaznav odnosov s sorojenci. 

Za »intenzivne« odnose je značilna visoka toplina in zaupanje, pa tudi visoka 

sovražnost. Drugi vidik so »sovražni« odnosi, kjer se pojavlja obilo rivalstva, 

nestrinjanja in malo topline. »Harmonične« odnose zaznamuje nizka sovražnost in 

visoka toplina. Tisti posamezniki, ki so v raziskavi imeli tovrstni odnos z brati in 

sestrami, so imeli višje samospoštovanje. Kot zadnji tip odnosov pa navajata odnose 

»nevpletenosti«, ki jih zaznamujeta nizko zaupanje in nizka sovražnost.  

»Glede na velik vpliv, ki ga lahko imajo odnosi med sorojenci, je pomembno razumeti 

različne vire vpliva na kakovost odnosa« (Jenkins, Rasbash, Leckie, Gass in Dunn, 

2012, 622). Kvaliteto odnosov med sorojenci pogojujejo številni dejavniki, vključno s 

spolom, starostjo otrok, zapovrstjem rojstev, družinsko dinamiko in družinskimi 

podsistemi (npr. oče-otrok), ki so med seboj povezani in vplivajo vzajemno (Feinberg 

idr., 2012; Howe, 2014; Kim idr., 2006). Pike s sodelavci (2009) dodaja še starostni 

razmik, SES družine, zakonsko zadovoljstvo in otrokov temperament. Aktivni in 

čustveno intenzivni otroci imajo tako več konfliktov s sorojenci. V družinah, ki živijo v 

bolj urejenem okolju, z višjim SES, kjer so starši bolj zadovoljni s svojo zakonsko 

zvezo, otroci gojijo dobre medsebojne odnose. Isti avtorji zaključujejo, da ni 

preprostega odgovora na vprašanje, zakaj se nekateri bratje in sestre dobro 

razumejo, drugi pa so v konfliktu. Ugotovitve kažejo (Pike idr., 2009, 496), »otrokove 
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značilnosti in družinsko okolje sta pomembna dejavnika pri določanju, ali sorojenci 

postanejo prijatelji ali sovražniki«. Nadalje pa Von Volkom (2006) povzema številne 

raziskave, ki so pokazale vpliv etnične pripadnosti na kakovost in trajanje odnosov, o 

kulturi odraščanja govori še Feinberg s sodelavci (2012) ter J. Jenkins in J. Dunn 

(2009), ki osvetljujeta tudi vpliv družbenega razreda družine. Medtem ko je korelacija 

med kakovostjo odnosov med sorojenci in družbenim razredom v predšolskem 

obdobju relativno nizka, pa se le-ta z leti povečuje. V začetku pubertete naj bi 

različen spol in nižji družbeni razred vplival na slabši odnos med starejšimi dečki in 

mlajšimi sestrami. Po M. Žmuc Tomori (1989) ni zanemarljivo, kako so odraščali 

njihovi starši. Če so se v obdobju svojega otroštva čutili zapostavljeni, če so morali 

svojim bratom in sestram popuščati prednost in se jim podrejati, je mogoče, da se do 

svojih otrok vedejo poudarjeno pravičniško in jim ne glede na njihove dejanske 

potrebe dajejo vsega v natanko enaki meri in na enak način. To pa zmanjšuje 

spontanost odnosov in omejuje pristnost medsebojnih komunikacij. Po drugi strani pa 

lahko starši s podobnimi izkušnjami iz otroštva sprožijo pri katerem od svojih otrok 

povsem enako prizadetost, kot so jo doživljali sami. V primeru, da se s svojimi 

nepredelanimi občutji prikrajšanosti istovetijo z enim od njih, se mu lahko pretirano 

posvetijo in mu dajejo vse, česar sami niso bili deležni. S takšnim dejanjem 

prikrajšujejo preostale otroke in jih nehote, prek nezavednih mehanizmov, postavljajo 

v položaj, ki so ga kot otroci sami že doživeli. Vse to vpliva tudi na medsebojne 

odnose med otroki. Nedavna raziskava (Sung in Jaerim, 2013) je pokazala, da so 

odnosi med azijskimi sorojenci še tradicionalno hierarhični glede na starost in spol; 

zaznati je spolno diskriminacijo in privilegiran položaj najstarejšega sina, kar pa po 

mojem videnju ni več tako očitno zaslediti v evropski pluralizirani družbi. Topli in 

podporni odnosi s sorojenci povečajo samozavest in zadovoljstvo vse življenje in so 

pomemben vidik socializacije. Pomanjkanje kakovostnih odnosov pa je povezano z 

anksioznostjo, depresijo, osamljenostjo in šibkim psihičnim zdravjem (Sherman, 

Lansford in Volling, 2006). Socialno-psihološki procesi, navedeni zgoraj, imajo 

vseživljenjske vplive na razvoj posameznika (Irish, 1964, v McHale idr., 2012).  

Tekmovalnost, konflikti in njihovo reševanje 

Če sporočanje ni razumljivo ali pa si ga ena stran napačno tolmači, pride do 

prekinitve komunikacijskega toka in do nerazumevanja (Ščuka, 2007). Živeti v isti 
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hiši, deliti si iste prostore, hrano, počitek, zabavo in delo, ob različnih temperamentih,  

je pogosto prepleteno z dogovarjanjem, usklajevanjem in sprejemanjem drugačnosti 

(Sorensen, 2008). V vsaki družini je konflikt neizogiben, zato je po mnenju G. 

Čačinovič Vogrinčič (2006, 43) ena izmed pomembnih socializacijskih nalog družine 

tudi učenje sposobnosti za prepir, »saj je družina kot konfliktna skupina dobro 

izhodišče za začetek učenja o ravnanju s konflikti in za pogovor o razvidnem, ki 

ubesedi razumljeno, raziskano«. V vsaki družini potrebujemo socialnopsihološki 

prostor za izkušnje individualnih razlik in hkrati organizacijo skupine oziroma sistema, 

ki omogoči soočenje in srečanje s človekovo posebnostjo ter zagotovi obstoj družine. 

Nadalje pa za vsakega družinskega člana velja, da potrebuje izkušnje srečanja in 

konfrontacije za zadovoljevanje dveh temeljnih potreb; potrebe po avtonomiji in 

potrebe po povezanosti. Potrebuje dovolj dobrih izkušenj za razvoj temeljnega 

občutka lastne vrednosti.  

 

Dandanes so vzroki za prepire med sorojenci najpogosteje igre, igrače, oblačila in 

izbira televizijskega programa, občasno je zaznati tekmovalnost v smislu ljubezni, 

starševske pozornosti in pa tekmovalnost med sorojenci, če obiskujeta isto obšolsko 

dejavnost.  V prepiru je prisotno kričanje, loputanje z vrati, občasno pa tudi fizični 

obračun. S starostjo se konflikti reducirajo in omejijo na besedne prepire (čigava 

trditev je pravilna) in prepire zaradi poseganja v osebni prostor vsakega otroka 

(Kranjec Klopčič, 2015a). 

 

Večina raziskav o družinskih vplivih se osredotoča na odnose med starši in otroki ter 

na pomen zakonskega odnosa za otrokov razvoj. Kim s sodelavci (2006) pa raziskuje 

razvoj zaupanja in konfliktov v srednjem otroštvu in adolescenci in vpliv sprememb 

družinske strukture. Avtor ugotavlja, da raziskovalci na tem področju ne prihajajo do 

enoznačnih odgovorov. Po eni strani konflikti med sorojenci naraščajo s starostjo, kar 

kaže, da se nasprotja, ki v adolescenci veljajo za odnos med starši in otroki, kažejo 

tudi v polju odnosov med sorojenci (Brody, Stoneman in McCoy, 1994). Nasprotno 

pa študiji (Buhrmester in Furman, 1990; Cole in Kerns, 2001, v Kim idr., 2006) 

ugotavljata, da imajo bratje in sestre v adolescenci manj interakcij med seboj (več 

časa preživijo izven doma) in so socialno-kognitivno zrelejši, kar pomeni nižje ravni 

konfliktov ter globji odnos. Navajam še nekaj nasprotujočih si ugotovitev, do katerih 
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so prišli raziskovalci pred longitudinalno raziskavo Kima s sodelavci (2006), ki jih 

povzemam po članku istega avtorja: sorojenci, ki so istega spola, so manj prepirljivi 

(Buhrmester, 1992), Cole in Kerns (2001) pa dodajata, da to velja le za dekleta. 

Nasprotno pa Stocker, Lanther in Furman (1997) zatrjujejo, da se pri mešanih parih 

pojavlja manj konfliktnih situacij, kar navaja tudi Feinberg idr. (2012). Do neskladij 

predhodnih raziskav prihaja zaradi metodoloških omejitev, kot so majhen vzorec, 

raziskovalci so zajeli različna starostna obdobja in stopnje razvoja, pomanjkanje 

longitudinalnih podatkov. V longitudinalni študiji Kima s sodelavci (2006) je bila 

ugotovljena večja stopnja zaupanja med sestrami kot med brati ali med brati in 

sestrami. Nadalje je zaupanje med sorojenci istega spola v vseh življenjskih obdobjih 

dokaj stabilno, medtem ko je pri mešanih parih v srednjem otroštvu zaznati upad 

medsebojnega zaupanja, kar je verjetno posledica razvojnih značilnosti tega 

obdobja. Omenjeno zaupanje pa zopet narašča v adolescenci, ko so bratje in sestre 

medsebojni zavezniki in pomočniki. Nadalje pa se mladostnik vse bolj zanima za 

drug spol, kar vodi brate in sestre, da se za nasvet, podporo in sodelovanje obrnejo k 

sorojencu nasprotnega spola. V obdobju pubertete je tako zaznati manj konfliktov 

med sorojenci ne glede na spol, vendar ob različni starosti za prvorojenca in 

drugorojenca. Tako Kim s sodelavci (2006, 1757) zaključuje: »Naše ugotovitve 

kažejo, da ni enotnega odgovora na vprašanje, kako se odnos med sorojenci razvija 

v obdobju srednjega otroštva in adolescence.« Pike s sodelavci (2009) tako v 

raziskavi ugotavlja, da se v odnosu med sorojenci pojavlja več topline in prepirov kot 

s starši in prijatelji, pri istospolnih sorojencih se pogosteje pojavlja agresija in 

dominantnost kot v interakcijah nasprotnega spola; med starejšimi in mlajšimi 

sestrami je bilo opaziti največ topline, v odnosu starejši brat in mlajša sestra pa 

najmanj topline. Ob tem raziskovalci priznavajo, da pridobivanje tovrstnih informacij 

pri majhnih otrocih predstavlja velik izziv. V opisanem primeru so se poslužili lutk. 

Vpliv spola na odnose med brati in sestrami navaja tudi Feinberg s sodelavci (2012), 

ko govori, da so veliko bolj konfliktne diade med brati, pri sestrah pa je zaznati več 

topline in zaupanja. 

 

Nadalje pa se zaupanje in konflikti povezujejo z otrokovim duševnim zdravjem in 

zmožnostjo prilagajanja. Velja, da se toplina in zaupanje med sorojenci povezuje s 

čustvenim razumevanjem in sposobnostmi deljenja v kasnejšem življenju. Nasprotno 

pa slabi odnosi med sorojenci lahko privedejo do kasnejših težav v prilagajanju in 
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sodelovanju. Na tem mestu je zanimiv primer študije palestinskih šolarjev, ki so bili 

žal priča vojni. Ti otroci so imeli zaradi specifičnega socialnega okolja višjo stopnjo 

tekmovalnosti, ki jo lahko povezujemo z eksistencialno stisko. Po drugi strani pa so 

raziskovalci ugotovili višjo stopnjo zaupanja med sorojenci, ki se je izkazal kot 

varovalni dejavnik pred psihološkimi stiskami otrok (Lightfoot idr., 2013). Sorensen 

(2008) kot protiutež ljubosumnosti in rivalstvu postavlja ljubezen in povezanost med 

sorojenci. 

 

Na rivalstvo med sorojenci pomembno vpliva starostna razlika. Študije, osredotočene 

na starostni razmik med sorojenci, so pokazale, da »so sorojenci bolj zaupljivi in 

manj konfliktni, ko so starostne razlike med njimi večje«  (Kim idr., 2006, 1747). Pri 

starostnem razmiku, manjšem od štirih let, je zaznati več zaupanja, pa tudi več 

tekmovalnosti, dodaja Pike s sodelavci (2009). A. Mlakar (2006) ugotavlja, da je manj 

verjetno, da bo otrok ljubosumen na svojega sorojenca, če je starostna razlika med 

njimi manj kot leto in pol. Do najhujšega rivalstva pa prihaja med sorojenci, med 

katerimi je dve leti razlike. Takrat je otrok že dovolj star, da opazi, da prihod novega 

dojenčka vpliva na njegov položaj v družini. Pri razlikah treh ali več let je ljubosumja 

manj, saj prvega otroka prihod novorojenčka ne prizadene več tako neposredno. 

Mogoče je, da bo celo ponosen na prihod novega družinskega člana. Odnose v 

družini lahko harmoniziramo tudi tako, da vključujemo starejše sorojence, da 

pomagajo pri negi in varovanju novorojenčka. Tako se bo med njimi lažje vzpostavila 

pristna vez. 

S. Newman (2011) opozarja tudi na neugodnejše vidike življenja s sorojenci. Medtem 

ko obstaja veliko čudovitih odnosov med sorojenci in vseživljenjskih prijateljstev, 

obstajajo tudi zgodbe o nenaklonjenosti, ki lahko trajajo vse življenje. Feinberg s 

sodelavci (2012) ocenjuje, da 70 % ameriških družin poroča o fizičnem nasilju med 

brati in sestrami, kar pomeni, da se nasilje med sorojenci pojavlja pogosteje kot 

druge oblike zlorab otrok v mikrosistemu. McHale s sodelavci (2012) v kontekstu 

socialnega učenja sorojence opredeli kot »poligon« za agresivnost. Študija 

odklonskega vedenja sorojencev kaže, da agresija ni omejena le na nasilje 

starejšega sorojenca nad mlajšim bratom in sestro (Natsvaki, Ge, Neiderhiser in 

Reiss, 2009). Neustrezne interakcije s sorojenci in opazovalno učenje neprimernega 

vedenja po mnenju mnogih avtorjev (npr. Brody, 2004; Dunn, 1988; Feinberg idr., 
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2012; Jenkins idr., 2012; Kim idr., 2007; Kluger, 2011; Natsvaki idr., 2009) lahko 

vodijo otroke na podobne odnose z vrstniki in se kažejo kot nizka samopodoba, 

neuspeh v šoli, vedenjske težave, depresija, zloraba substanc in težave pri prihodnjih 

odnosih (zakonski in starševski odnosi), kar je bolj značilno za otroke iz prikrajšanih 

socialnih okolij (revščina, brezposelnost). Kim s sodelavci (2009) opozarja na 

korelacijo prestopništva starejšega in mlajšega sorojenca, ki je bolj značilna za 

istospolne diade.  

 

Starejši otroci navadno sami razrešijo konflikte (navadno po načelu pametnejši ali 

šibkejši odneha) in se opravičijo; pri razreševanju prepirov pri mlajših otrocih pa 

sodelujejo starši, ki poskušajo otroke umiriti in se z njimi pogovoriti. Opravičilo je iz 

vzgojnega vidika lahko komponenta vsakega prepira, vendar ob zavedanju, da je 

odpuščanje proces, ki ga starši ne smemo izsiliti (Kranjec, 2006). Raziskave so 

potrdile (Brazelton, 1999), da se otroci veliko manj prepirajo, če staršev ni zraven, saj 

se jim tako ni potrebno boriti za njihovo pozornost in priznanje. Z vse boljšim 

socialnim in spoznavnim razumevanjem postajajo konflikti med sorojenci vse bolj 

konstruktivni. Ob njih otroci prepoznajo želje, stališča in potrebe drugih ter se v 

varnem, stabilnem odnosu učijo prerekati in sklepati kompromise (Faber in Mazlish, 

2012). 

 

Raziskava Richmonda in Stockerja (2008) je pokazala, da različno obravnavanje 

sorojencev povzroča konflikte med njimi, prav tako pa pomanjkanje starševskega 

vključevanja v prepire privede do vedenjskih težav otrok. Tako eden od sorojencev 

lahko razvije več vedenjskih težav kot drugi, saj se starši odzivajo na individualne 

razlike med otroki. Tudi Brody s sodelavci (1992), izhajajoč iz empiričnih ugotovitev, 

navaja, da očetovo pravično obravnavanje vseh sorojencev, vpletenih v prepir, in 

družinska povezanost znižujejo pogostost konfliktnih situacij med brati in sestrami.  

 

Bratje in sestre so podpora v težkih časih, kot je npr. ločitev staršev, družinski prepiri, 

bolezen in drugi stresni dejavniki v družini (Howe, 2014; Jenkins in Dunn, 2009; 

White, 2001), saj »sorojenčeva naklonjenost umiri odnos med stresnimi življenjskimi 

dogodki in je dragocen vir podpore« (Gass, Jenkins in Dunn, 2007, 167), kažejo 

raziskave in ugotavljajo, da visoka raven družinske podpore, dobri odnosi med starši 

in otroci, primerna starševska disciplina zaščiti otroke pred čustvenimi težavami in 
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neprilagojenostjo. Otroci so poročali (Smith in Graham, 1989, v Gass idr., 2007), da v 

času konflikta s starši pogosto iščejo stik s sorojencem. Ti rezultati študije kažejo na 

pomembno vlogo sorojenca, ki zagotavlja varnost in udobje. Na podlagi tega 

raziskovalci zaključujejo, da morajo družine, ki doživljajo stres, krepiti odnose med 

brati in sestrami, saj le to predstavlja varovalni dejavnik otrokovih težav. 

Socialni razvoj edinca 

Mnogo strokovnjakov se sprašuje, ali so edinci res socialno nezreli in nagnjeni k 

agresivnemu vedenju. Literatura s tega področja ne daje enoznačnih odgovorov, saj 

starejši avtorji pišejo o edinčevih socialnih primankljajih, medtem ko strokovnjaki 

dandanes te teze zavračajo. Zato v nadaljevanju kronološko povzemem ugotovitve 

posameznih avtorjev.  

 

Veenhoven in Verkuyten (1989, v Mancillas, 2006) zapišeta, da je edinec prikrajšan 

za priložnost razvoja socialnih veščin. Nadalje tudi Falbo in Polit (1986, v Sandler, 

2013) ugotavljata, da je edinec prikrajšan na socialnem področju, saj nima socialne 

izkušnje s sorojenci. Po mnenju E. Pantley (2002) je otrok brez bratov in sester manj 

navajen sobivanja z otroki in usmerjen predvsem v to, da si pridobi odrasle. Edinec je 

vir posebne pozornosti in nima izkušnje spopadov in tekmovalnosti, kar je naravno 

pri mnogih odnosih med sorojenci. Po Mancillasu (2006) otrok potrebuje izkušnje 

tekmovalnosti in prepirov z enakimi, saj se le tako nauči spretnosti reševanja 

nesoglasji z vrstniki. Manj vaj o prepiru namreč privede do pomanjkanja znanja o 

reševanju spora v otroštvu. Tako se edinci težje soočajo z lastno in drugimi 

agresijami (Blöchlinger, 2008) in so zato manj borbeni (Kasten, 2007). »Edincu v 

družini ni treba spoznati, kako včasih kaj deliti ali celo prepustiti prednost drugemu. 

Ni se mu potrebno naučiti, kako sodelovati kot enak z enakim. V družini je vedno v 

vlogi otroka proti odraslemu« (Črepinšek, 2012, 10). Študija Roberts in White Blanton 

(2001) zajema intervjuje z 20 let starimi edinci. Ti so podelili svoje osebne izkušnje, 

kako je biti edinec. Odsotnost prepirov in tekmovanja s sorojenci zaznavajo kot 

pozitivni vidik življenja brez bratov in sester. M. Črepinšek (2012, 10) poudarja, da pri 

enem otroku obstaja večja verjetnost, da ga razvadimo in smo do njega pretirano 

zaščitniški ter želimo reševati probleme namesto njega. Z otrokom imamo namreč 

bližnji stik, njegove potrebe in težave čutimo bliže kot svoje lastne. Nasprotno pa skrb 
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za več otrok takšne intenzivnosti ne dopušča. Opisana ravnanja edincu puščajo 

premalo življenjske prostosti, v kateri so razočaranja, težave, ovire, dolgčas, spori in 

podobno običajni sestavni del življenja.  

 

Dandanes mnogi edinci »odraščajo v pogojih inkubatorja (pretirano zavarovani pred 

vsemi nevarnostmi in z zagotavljanjem vsega možnega, ne le potrebnega), brez 

možnosti zgodnje socializacije ob sorojencih v matični družini – torej brez osnovnih in 

za kasnejše življenje prepotrebnih izkušenj rivalstva, uveljavljanja, solidarnosti, 

potrpljenja, odpovedovanja, odgovornosti in še česa« (Cvetko, 2011, 76). Po drugi 

strani pa se po splošni prilagodljivosti in družabnosti, izhajajoč iz raziskave (Papalia 

idr., 2009), ne razlikujejo od vrstnikov, ki imajo brate in sestre.  

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja v otrokovem socialnem vedenju v 

kontekstu šole 

Dejavniki tveganja ali ranljivost so razmeroma trajne okoliščine ali pogoji v okolju ali v 

posamezniku (npr. genetska nagnjenost, fenotipska značilnosti), ki ovirajo 

posameznikov razvoj v smeri kompetentnosti in uspešnega prilagajanja ter lahko 

prispevajo k neprilagojenosti, neučinkovitosti ali celo vodijo do motenj. Nasprotno pa 

so varovalni ali nadomestitveni dejavniki tisti, ki razmeroma trajno delujejo kot 

spodbujanje kompetentnosti in uspešnega prilagajanja. Ob tem je potrebno 

ozavestiti, da dejavniki tveganja/izzivov ter varovalni/blažilni dejavniki ne povzročajo 

(ne)ugodnih izidov, temveč so le pokazatelji procesov in mehanizmov, ki usmerjajo 

razvoj (Zupančič in Kavčič, 2007).  

Kot dejavnike tveganja in varovanja sta avtorici (prav tam) bistveno pogosteje 

prepoznali osebnostna nagnenja otrok, ki jih zaznavajo njim pomembne odrasle 

osebe, kot pa značilnosti okolja, v katerem se otroci razvijajo. Slednje s perspektive 

novih spoznanj o delovanju okolja ni presenetljivo, saj sta raziskovalki preučevali 

glavne in enkratne prispevke izbranih okoljskih spremenljivk k socialnemu vedenju 

otrok, neodvisno od osebnostnih značilnosti otrok. Napovedni odnosi med 

značilnostmi otrok, njihovih družin in obiskovanjem vrtca ter socialno in učno 

uspešnostjo prvošolcev tako vzdolžno kot tudi v tekočem šolskem letu kažejo, da 

socialno vedenje in učne dosežke v bistveno večji meri pojasnjujejo značilnosti otrok 

kot značilnosti njihovih družin (vključno z merami starševstva) in obiskovanje vrtca. 
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Kljub temu je ob tem potrebno na podlagi empirične ugotovitve (Stein idr., 2012) 

osvetliti, da je dom pomemben dejavnik pri otrokovem razvoju, saj se nižji SES, nižja 

kakovost materine nege, starševski stres in otrokov spol bolj verjetno povezujejo z 

otrokovimi socialnimi in čustvenimi težavami. Dekleta imajo manj tovrstnih težav in 

izražajo več prosocialnega vedenja do vrstnikov. 

 

Razmeroma trajna vedenjska nagnjenja (osebnostne poteze) se nekoliko drugače 

izražajo v različnih kontekstih, zveze med osebnostnimi potezami in specifičnimi 

vedenjskimi izhodi so tako močnejše, če njihovo izraznost ugotavljamo znotraj 

podobnega konteksta in če o njih poročajo odrasli s podobnih perspektiv in socialnih 

vlog (učiteljice in vzgojiteljice). Rezultati novejših raziskav kažejo, da so individualne 

razlike v osebnosti mlajših otrok, ki pretežno temeljijo na merah temperamentnih 

potez, povezane s kakovostjo njihovega prilagajanja v izobraževalnem kontekstu, s 

težavami ponotranjanja in pozunanjenja ter z učno uspešnostjo. V zelo redkih 

poročilih, ki zajemajo osebnostne poteze otrok, pa avtorji navajajo, da se bolj vestni 

(izpolnjujejo svoje dolžnosti) in odprti (ekstravertirani) otroci ugodneje prilagajajo 

izobraževalnemu okolju in so v šoli bolj uspešni. »Splošna socialna prilagojenost 

šolskih otrok se pomembno pozitivno povezuje z njihovo socialno uspešnostjo v šoli 

(npr. položaj v vrstniški skupini, ugodni odnosi z učitelji), z odsotnostjo težav 

pozunanjenja ter z učno uspešnostjo učencev« (Zupančič in Kavčič, 2007, 151). 

Tako se nagnjenost otrok k vestnosti in odprtosti pojavlja kot trajni varovalni dejavnik, 

saj ima ugodno in pomembno vlogo v socialnem vedenju tako sočasno kot vzdolžno, 

v daljšem časovnem obdobju. Kot najbolj dosleden dejavnik tveganja v socialnem 

prilagajanju predšolskih otrok je osebnostna poteza nesprejemljivost (nagnjenost k 

negativnemu čustvovanju, antagonizmu in izražanju močne volje), kot jo zaznavajo 

odrasli v domačem in vrtčevskem okolju. Nagnjenost k napadalnosti, 

nasprotovalnosti, prepirljivosti, razdražljivosti, agresivnosti, iniciativnosti in 

manipulativnosti še posebej pri ekstravertiranih, čustveno stabilnih otrocih dosledno 

poveča verjetnost, da se bo vedenje pozunanjenja pojavljajo pogosto. Vestnost in 

odprtost pa ublažita pogostost tega vedenja pri ekstravertiranih in čustveno stabilnih 

otrocih, hkrati pa delujeta varovalno, na podlagi študije zaključujeta M. Zupančič in T. 

Kavčič (2007). 
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Obsežna finska raziskava poglobljeno analizira različne rizične dejavnike (vrsta 

družine, SES, velikost družine ipd.), ki vplivajo na vedenje 8-letnikov v šoli. Na 

severu Finske so zaradi verskih razlogov (verska manjšina znotraj luteranske cerkve) 

velike družine precej pogoste, kar je strokovnjakom omogočalo ploden raziskovalen 

prostor. Ker študija presega teoretični okvir mojega dela, bom v nadaljevanju povzela 

le tiste ugotovitve, ki se dotikajo doktorske disertacije – velikost družine (vidik 

sorojencev in edincev) in zapovrstje rojstev. Temeljni zaključki so: »Edinci so imeli 

najvišjo razširjenost vedenjskih težav, medtem ko so otroci iz velikih družin imeli 

najnižjo (Taanila idr., 2004, 508), tako je življenje v veliki družini varovalni dejavnik 

teh problemov, ki pa je bolj opazen pri dečkih kot pri deklicah. Najstarejši sorojenci 

so pokazali manjše tveganje kot ostali, nadalje pa je najmlajši fant imel 20 % manjše 

možnosti za vedenjske težave kot srednje rojeni. Srednje rojeni otroci imajo 

pogosteje vedenjske težave v primerjavi z najmlajšim in najstarejšim sorojencem, kar 

ugotavljajo tudi druge študije. Nadalje pa je raziskava pokazala, da zapovrstje rojstev 

in število sorojencev nima vpliva na pojav čustvenih težav. Vedenjske težave so več 

kot dvakrat pogostejše kot čustvene in so bile skoraj štirikrat pogostejše pri dečkih 

kot pri deklicah. Tudi učiteljice v finskih šolah poročajo o tovrstnem pojavu. 

3.2.1.3  Komunikacija z otrokom in med otroki 

Socialno-psihološke procese, ki sodelujejo v medčloveških odnosih, imenujemo 

interakcija. Najpomembnejši socialni proces interakcije je komunikacija. Latinski izraz 

communicare izhaja iz besede communis, ki pomeni splošen, skupen. Komunicirati 

pomeni »napraviti nekaj, kar bo skupno«, usklajeno, sprejemljivo in jasno za vse 

udeležence; pomeni poenotiti, združiti različnosti in šele v kasnejšem pomenu tudi 

sporazumevati se (Ščuka, 2007). Isti avtor dodaja, da s sporazumevanjem ne 

pridemo le do novih znanj, temveč predvsem do spoznanj, ki so temelj osebnosti. Pri 

medosebni komunikaciji gre za recipročen odnos, ki vpliva na vse sodelujoče v 

komunikaciji in njihov razvoj (Stafford in Bayer, 1993). Floyd in Voloudakis (1999, v 

Rittenour idr., 2007) govorita o ljubeči komunikaciji, ki je ključnega pomena za razvoj, 

opredelitev in vzdrževanje medosebnih odnosov in povečuje kakovost socialnih 

interakcij. Zelo pomembna dimenzija komunikacije v družini je izražanje čustev. 
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Preko komunikacije v družini se kaže psihodinamika družinskih procesov. Različna 

starostna obdobja pogojujejo način komunikacije z otrokom (Killoren, Alfaro, Lindell 

in Streit, 2014). Ob tem je potrebno ozavestiti, da se otrokova komunikacija poleg 

pogovora kaže tudi z glasbo, plesom, likovnim izražanjem in preko igre. 

Komunikacija v družini je izjemno pomembna, »v njej se kaže družinski vrednostni 

sistem, osebnost posameznih družinskih članov, medsebojna bližina, vsakodnevne 

navade, odprtost družine v svet …« (Tomori, 1994, 56). S komunikacijo med člani 

družine se oblikujejo pravila družinskega življenja, ustvarjajo se strukture in 

medsebojni odnosi, izoblikuje se sistem družinskih vrednot in norm. Komunikacija 

omogoča individuacijo (razmejevanje posameznika od drugih) in integracijo 

(povezovanje članov v celoto). V komunikaciji se izoblikujejo vloge posameznih 

družinskih članov (Čačinovič Vogrinčič, 1992). 

 

Zanimiva je ugotovitev, da imajo prvorojenci boljši besedni zaklad kot kasneje rojeni 

otroci. Domnevno, ker se s prvim otrokom več ukvarjajo starši, ko sta dva ali več, 

otroci več komunicirajo med seboj (Strojin, 2011). Otrok iz velike družine je po 

mnenju učiteljev, sodelujočih v raziskavi mojega diplomskega dela (Kranjec, 2006), 

komunikativen. Ta otrok ima v svoji družini veliko sorojencev, kar mu omogoča 

pogoste in intenzivne stike z brati in sestrami. Deležen je številnih pogovorov s 

sorojenci in ne samo s starši. V šoli se ta njegova komunikativnost lahko kaže že 

med samo učno uro, ko se pogosteje oglaša in sodeluje v pogovoru. Tudi s sošolci in 

prijatelji lahko preko pogovora navezuje pristne odnose. Komunikativnost je z vidika 

učitelja zaželena, saj hitro dobi otrokovo povratno informacijo. Analiza intervjujev 

študije primera (prav tam, 2006) v družinah je pokazala, da se ob večerih, skupnih 

obrokih, skupnem delu in vožnji na izlet, obisk ali obšolske dejavnosti veliko 

pogovarjajo o šoli (šolske obveznosti, učenje, odnosi z vrstniki), obšolskih 

dejavnostih in družinskemu življenju (počutju posameznika, njegovih željah).  

 

Po mnenju A. E. Maynard (Gauvain in Cole, 2009) življenje s starejšimi sorojenci 

predstavlja dobro napoved za razvoj socialnih vidikov komuniciranja, urjenje 

jezikovnih spretnosti in ima pozitiven učinek na otrokovo šolsko prilagajanje in 

vedenje. Mlajši otroci se v veliki družini trudijo dohajati starejše sorojence, kar 

posledično povzroči boljši govor, hitrejše učenje branja, pisanja in računanja (Mandić, 
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2001). Podobno menijo tudi drugi avtorji (npr. Rocca idr., 2010), da je velika družina 

ploden mikrosistem za oblikovanje medsebojnih komunikacij. Nedavna raziskava 

(Killoren idr., 2014) je pokazala, da sestre med seboj pogosteje komunicirajo kot 

diade starejši brat-mlajša sestra. Po drugi strani pa Bergera in Nuzzoa (2008) 

povzemata, da velika družina lahko zavira učenje jezika, saj je v njej manj pogovora 

z odraslimi, ki imajo širši besedni zaklad in poznajo več odgovorov na vprašanja kot 

starejši sorojenci. Ob tem Blake (1981) osvetli, da imajo edinci boljše jezikovne 

spretnosti. 

 

Avtorji raziskovanja medsebojne komunikacije so v daljšem časovnem obdobju 

proučevali motive za pogovarjanje med sorojenci. Rubin s sodelavci (1988, v Rocca 

idr., 2010) opredeli šest primarnih motivov komuniciranja: nadzor, vključenost, 

naklonjenost, sprostitev, veselje in užitek. Nadzor vključuje potrebo po moči in vplivu 

na interakcije; naklonjenost pokaže občutke do drugih in skrb zanje; veselje zajema 

zabavno komunikacijo; sprostitev pa služi umirjanju. Raziskava je pokazala, da 

najstarejši sorojenec komunicira z vidika nadzora, nasprotno pa se mlajši bratje in 

sestre med seboj pogovarjajo zaradi sprostitve, užitka in vključitve. Sorojenci med 

seboj komunicirajo zaradi potrebe po vzpostavitvi in vzdrževanju odnosov. 

Raziskovalci so ugotovili, da spolna struktura, število bratov in sester in vrstni red 

rojstva vpliva na motive komuniciranja. Zaradi nasprotujočih si ugotovitev o vplivu 

vrstnega reda na komunikacijo med sorojenci in motivih za pogovor ter zaradi 

pomanjkanja predhodnih raziskav ni mogoče izluščiti zaključkov, pojasnjuje Rocca s 

sodelavci (2010). Bratje in sestre imajo različne vloge v življenju posameznika – od 

prijatelja, tekmeca, učitelja in vodje, kar vpliva na družinsko komunikacijo 

(Buhrmester, 1992, v Rocca idr., 2010).  

Dobra komunikacija pripelje do večjega zadovoljstva v odnosu. Posebej dragoceni so 

starši, ki cenijo odprt dialog in izražanje otrokovih idej. Zakonsko zadovoljstvo staršev 

je povezano s komunikacijo med družinskimi člani (Milevsky, 2004). Domnevam, da 

je ena izmed značilnosti moderne družbe tudi ta, da si ljudje vse premalokrat 

vzamemo čas za pogovore, kar postopoma povzroča odtujenost med družinskimi 

člani. Za to je lahko krivo pomanjkanje časa in volje ali pomanjkljive komunikacijske 

veščine.  
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Komunikacija je zapleten pojav, ki raziskovalcem postavlja metodološke izzive. S 

proučevanjem komunikacije v posameznih družinskih diadah (npr. med zakoncema, 

med materjo in otrokom, med sorojenci) ali pa z osredotočenjem le na določen 

problem v komunikaciji (npr. nesoglasja med sorojenci) zožimo kompleksnost 

proučevanega področja (Killoren idr., 2014). 

3.2.1.4  Samopodoba 

M. Juriševič (1999) samopodobo opredeli kot vrednotenje samega sebe, lastnega 

dela in dosežkov oziroma samoocenjevanje na podlagi znanja, ki ga o sebi pridobimo 

na različnih – nam pomembnih – področjih lastnega udejstvovanja. Trdi, da 

samopodoba usmerja naše vedenje, nas vodi k čustvovanju, razmišljanju ter 

ravnanju na podlagi našega vedenja o tem, kakšni smo, koliko in česa smo sposobni 

ter kako smo pri tem uspešni. Samopodoba je predstava o sebi, ki vključuje tako 

samozavest kot samospoštovanje. Sprva se bolj povezuje s telesnim izgledom, 

kasneje pa vključuje tudi socialne in duševne lastnosti. 

 

Prvi korak k oblikovanju samopodobe je samozavedanje (zavest o sebi). Razvoj 

samopodobe se prične že v zgodnjem otroštvu, je kontinuiran in značilen za vsako 

razvojno stopnjo. Posameznik si jo razvije s samoopazovanjem, izkušnjami in 

spoznanji iz okolja. Samopodoba napoveduje dejavnosti šolarja in izbiro aktivnosti ter 

intenzivnost sodelovanja v njegovem prostem času (Goltz in Brown, 2014). Z leti 

postaja posameznikova samopodoba vse obsežnejša in popolnejša, saj prejema vse 

več informacij o samem sebi. Otroci opišejo sami sebe glede na značilnosti svojih 

sposobnosti in talentov, glede na temperament, nazorske poglede in sposobnosti 

življenjskega samousmerjanja (Oroz, 2011). Šolar z ugodno samopodobo je notranje 

trden in umirjen, rad sodeluje z drugimi, z njimi deli svoje znanje in optimizem, kar se 

mu vrača kot zadovoljstvo, sreča in mir. Nasprotno pa je negativna samopodoba 

glavni izvor vedenjskih težav, saj projicira negativno doživljanje sebe v okolje v obliki 

nasilnosti in nestrpnosti (Ščuka, 2007). 

 

Po M. Juriševič (1997) so sestavine samopodobe: telesna, emocionalna, socialna, 

akademska, družinska samopodoba in samopodoba kompetentnosti. Moje videnje je, 
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da je sestavin samopodob mnogo več, zato vpeljujem po tujih avtorjih še nekaj 

drugih vidikov. 

 

Z zornega kota mojega dela sta zanimivi predvsem socialna in družinska, zato jo 

podrobneje predstavim:  

- socialna samopodoba se oblikuje na podlagi socialnih interakcij otroka z 

drugimi posamezniki, ki so del njegovega psihološkega okolja, predvsem 

mikrosistema. Zajema otrokovo zaznavo socialnega sprejetja (kako sem 

drugim všeč, me cenijo) in zaznave lastnih socialnih kompetenc (Juriševič, 

1997). Učiteljeva vključenost, sodelovanje in podpora avtonomiji je 

pomembna za razvoj socialne samopodobe, pojasnjujejo Leflot, Onghena in 

Colpin (2010).  

- družinska samopodoba se izgrajuje znotraj družine. Tesno je povezana s 

socialno, saj vključuje odnose med družinskimi člani (npr. mati-otrok, otrok-

otrok ipd.) in zajema posameznikovo zaznavo čustvene in socialne sprejetosti 

med družinskimi člani (Juriševič, 1997). 

 

Krettenauer, Campbell in Hertz (2013) v polje samopodobe vnašajo moralni vidik; 

empirične ugotovitve moralne samopodobe prenašajo v teoretične okvirje. Študija je 

ugotovila dve razsežnosti te samopodobe: zavzemanje za prosocialno vedenje, ki s 

starostjo v osnovnošolskih letih rahlo upada, in izogibanje nesocialnemu vedenju, ki 

ni povezano s starostjo, moralna čustva pa ne igrajo ključne vloge za razvoj moralne 

samopodobe otrok, saj omenjena korelacija postane pomembnejša v adolescenci. 

Avtorji zagovarjajo teorijo, da spontano moralno obnašanje staršev in drugih 

pomembnih ljudi v mikrosistemu pozitivno prispeva k moralni samopodobi, ki 

napoveduje otrokovo vedenje tekom šolanja. 

Kljub mnogim teoretičnim diskurzom se na področju samopodobe predšolskega 

otroka srečamo z empirično skopimi podatki, kar poudarja tudi Mantzicopoulos 

(2006) in sicer, da je (pre)malo raziskav o razlikah med spoloma in da je raziskovanje 

razvoja samopodobe pri mlajših otrocih težje zaradi zahtevnejšega inštrumentarija. 

Ena izmed študij kaže, da imajo dekleta bolj pozitivno mnenje o svojem vedenju in 

bralnih sposobnostih, medtem ko so se fantje višje ocenili pri fizičnih sposobnostih in 

pri matematiki. Učitelji imajo več pozitivnih interakcij z dekleti kot s fanti (Baker, 2006, 

v Leflot idr., 2010).   
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V literaturi sem iskala poglede na edinčevo in sorojenčevo samopodobo, a sem našla 

le nekaj teoretičnih izhodišč ter redke in skope raziskave. V splošnem se strokovnjaki 

strinjajo, da imajo edinci višjo samopodobo v primerjavi s kasneje rojenimi otroki in 

otroki iz velikih družin (Papalia idr., 2009; Wan, Fan, Lin in Jing, 2001; Wang idr., 

2000). Študija Veenhoven in Verkuyten (1989, v Mancillas, 2006) ugotavlja, da imajo 

edinke v adolescenci nižjo samopodobo v primerjavi z vrstnicami, ki imajo sorojence, 

kar kaže, da verjetno omenjena povezanost ni enako visoka v vseh razvojnih 

obdobjih. Wang s sodelavci (2000) razlaga, da ni pomembne razlike v samostojnosti, 

občutljivosti, nagnjenosti k frustracijam, umiku in samozavestnemu obnašanju med 

edinci, prvorojenci in kasneje rojenimi otroki. Podobno tudi Kasten (2007) ugotavlja, 

da edinci niso manj samozavestni, temveč so prej samostojni in neodvisni, kar B. 

Blöchlinger (2008) pripisuje nedeljeni pozornosti staršev. Da tovrstno raziskovanje 

nikakor ni zaključeno, trdim tudi zaradi ugotovitve J. Jenkins in J. Dunn (2009), da 

sorojenec od 2. leta naprej pripomore k psihosocialnemu razumevanju, 

samozavedanju in moralni občutljivosti. Starejši sorojenec v skupni igri namreč več 

kot kateri koli drugi govori o občutkih, prepričanjih, o sebi, svojem doživljanju in 

drugih. 

Socialno okolje in samopodoba šolskega otroka 

M. Juriševič (1999) glede na ugotovitve raziskav zaključi, da se z vstopom v šolsko 

okolje vpliv socialnih dejavnikov na oblikovanje njegove samopodobe v primerjavi s 

predšolskim obdobjem kvalitativno in kvantitativno spremeni. Za natančnejše 

razumevanje teh procesov je potrebno upoštevati vsaj tri ravni vplivov socialnega 

okolja (Osyerman in Packer, 1996, v Juriševič, 1999): 

-  trenutne okoliščine, v katerih se otrok nahaja; le-te namreč pogojujejo otrokovo 

razpoloženje in čustva, njegove cilje ter načrte v dani situaciji; 

-  socialno okolje, ki opredeljuje te okoliščine; za šolarja je to predvsem družina, šola, 

soseska ter vrstniška skupina. Na podlagi vplivov svojega socialnega okolja si otrok 

oblikuje položaj v določenih okoliščinah; 

- časovno obdobje (zgodovinsko-družbeno-politično), v katerem živimo in ki 

nenazadnje pogojuje otrokovo socialno okolje. 
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Leflot s sodelavci (2010) izhaja iz teorije navezanosti, kar pomeni, da se razvoj 

otrokove samopodobe prične v družini, z otrokovim šolanjem pa tudi ob vrstnikih in 

učiteljih (Bronfenbrenner, 1979). Reese s sodelavci (2007, v Goodvin in Romdall, 

2013) poroča, da matere s pogovorom o čustvenih izkušnjah (predvsem o stresnih 

čustvih, ki zahtevajo samorazumevanje čustev) pomagajo otroku zgraditi višjo 

samopodobo. »Dogodki in situacije, ki predstavljajo otrokove izkušnje, so temelj 

njegovega razvoja samopodobe, interakcije z družinskimi člani mu pomagajo ustvariti 

sodbe in vrednote o sebi, oblikuje si misli in dojemanje sveta«, pojasnjujeta Yazici in 

Tastepe (2013, 98, 99). Yazici in Tastepe (2013) sta se spraševala, kako družinsko 

okolje vpliva na samopodobo šestletnikov v Turčiji. Ugotavljata: enotnost starševega 

pristopa in povezovalno ter sodelovalno družinsko vzdušje ima lahko pomembno 

vlogo pri razvoju samopodobe. Dejavniki, ki še lahko vplivajo, so družinske vloge in 

pričakovanja družine, SES družine, posameznikove osebnostne lastnosti, vzgojni 

slog, družinska komunikacija, medsebojne interakcije in vrednote staršev. Družinsko 

okolje in družinsko vzdušje, kjer otrok lahko pokaže svoje sposobnosti in znanje, 

pripomore k pozitivni samopodobi. 

 

Vedno več znanstvenih razprav dokazuje, da so otroci že zelo zgodaj sposobni 

poročati o svojih mislih, čustvih in vedenju, kar predstavlja pot za njihovo 

samopodobo. Tako čustvene izkušnje vplivajo na razvoj čustvene samopodobe; 

čustva, kot so jeza, strah in žalost, vodijo v negativno samopodobo (Brown, 2008, v 

Goodvin in Romdall, 2013). Raziskave kažejo (Yazici in Tastepe, 2013), da otrok že 

v predšolskem obdobju oblikuje samopodobo na različnih področjih svojega 

udejstvovanja. Kasneje pa se otrokova samopodoba tesno prepleta z njegovim 

učnim uspehom in sprejetostjo med vrstniki. Horvat in Magajna (1987, v Kobal 2000) 

razdelita predšolsko obdobje razvoja samopodobe na štiri faze: uporaba lastnega 

imena, razširitev pojma sebe, povečana samostojnost in verbalizacija občutij o sebi. 

V obdobju med petim in šestim letom začne otrok govoriti o sebi. Prične oblikovati 

takšno samopodobo, ki je značilna za odrasle, in vključuje tako pozitivne kot tudi 

negativne sodbe o njegovem lastnem telesu in značilnosti njegove osebnosti. Po 

mnenju D. Kobal (2000) so začetki »prave« samopodobe ob otrokovem vstopu v 

šolo, torej ravno v obdobju, ko v njegovem življenju pride do številnih sprememb. 
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M. Juriševič (1999) na podlagi razvojnih značilnosti otroštva po več avtorjih (npr. 

Horvat in Magajna, 1989; Schaffer, 1996) povzema, da samopodobo šolskega otroka 

opredeljujejo predvsem tri širše skupine dejavnikov. 

- Kognitivni dejavniki kvalitativno posegajo v oblikovanje otrokove 

samopodobe že na samem začetku tega obdobja (med 6. in 7. letom), 

vplivajo pa tudi na razvoj drugih otrokovih sposobnosti med obdobjem in 

ob koncu tega obdobja (med 11. in 12. letom). 

- Telesni dejavniki vplivajo na oblikovanje telesnega videza in telesnih 

zmožnosti, ob koncu obdobja pa tudi na začetek spolnega dozorevanja. 

- Edukativni dejavniki vplivajo tako na začetku obdobja, z otrokovim 

vstopom v šolo, kot med prvimi šolskimi leti ter ob koncu obdobja s 

prestopom na višji nivo osebnega izobraževanja (med 9. in 10. letom 

starosti). 

 

Harter (1999, v Leflot idr., 2010) je domneval, da odnosi med učiteljem in otrokom 

vplivajo na razvoj otrokove samopodobe. Odziven učitelj s svojimi pohvalami in 

podpiranjem otrokove vedoželjnosti v otroku ponotranja pozitivno samoevalvacijo in s 

tem spodbuja predvsem akademsko samopodobo. Nasprotno pa kaznovanje, 

zavračanje in konflikti pripomorejo k nizki samopodobi. Tako se nehote postavlja 

vprašanje, kaj učitelji lahko naredimo za ustrezen razvoj. Zagovarjam stališče dobro 

pripravljenega učnega okolja (Polk Lillard, 1972), jasna šolska pravila, dosledna 

pričakovanja in spoštovanje otrokove avtonomije. Ker je večji del moje pedagoške 

prakse povezan s prvošolci, podpiram ugotovitev, da je akademska samopodoba 

prvošolcev ob začetku šolanja zaradi še nejasnih razrednih pravil nižja (Valeski in 

Stipek, 2001, v Leflot idr., 2010). Akademska samopodoba se razvija, ko učitelj 

spoštuje mnenja in ideje učencev, spodbuja njihove interese in razloži pomen učenja 

ob začetku šolskega leta. Pozitivne povratne informacije in dobri medsebojni odnosi 

še krepijo omenjeno samopodobo. Vstopanje v nove situacije in socialne vloge, 

razvoj kognitivnih, še posebej jezikovnih sposobnosti, omogočajo, da samopodoba 

postaja vse bolj strukturirana. »Različni vidiki otrokove samopodobe napovedujejo 

različne značilnosti odnosov med učiteljem in učencem,« zaključujejo Leflot in 

sodelavci (2010, 396). 
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V delu Šolar na poti do sebe (Ščuka, 2007) avtor poudarja, da šolar zavest o sebi 

najlažje razvije preko zavedanja lastnih telesnih in čustvenih odzivov, zlasti 

neugodnih. Otrok ob tem potrebuje dovolj stvaren in oprijemljiv dražljaj, ki je v njem 

samem, le prebuditi ga mora. Prej ko bo razvil sposobnost samozavedanja, prej bo 

postal samostojen. Ponujeno znanje in socialne vzorce bo sprejemal  bolj 

premišljeno in se lažje odločal glede načina njihovega prevzemanja (introjekcija ali 

asimilacija) ter načina prilagajanja na družbeno okolje. Pomembni lastnosti zavesti o 

sebi v letih zorenja sta sposobnost notranjega zrcaljenja in odkrivanja sebe. 

3.2.1.5  Moralni razvoj  

Eden izmed pomembnih vidikov otrokovega socialnega razumevanja je moralni 

razvoj, ki se razvija sočasno z otrokovim vključevanjem v različne vrste socialnih 

interakcij in v različne socialne kontekste (Lightfoot idr., 2013). Moralni razvoj v 

najširšem pomenu vsebuje tri dimenzije razvoja: čustveno (npr. sočustvovanje z 

drugimi, ki doživljajo distres), spoznavno (npr. ocenjevanje socialnih izkušenj, 

presojanje in odločanje o pravilnih in napačnih ravnanjih) in vedenjsko 

(posameznikovo dejansko vedenje v socialnih in moralnih konfliktih (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). 

 

Kohlberg, avtor spoznavne teorije moralnega razvoja, ki jo je izpeljal iz Piagetove 

stopenjske teorije spoznavnega razvoja, je moralni razvoj opisal v šestih zaporednih 

stopnjah, ki si sledijo od predkonvencionalne, konvencionalne do 

postkonvencionalne ravni moralnega razsojanja (Kohlberg in Kramer, 1969). 

Po Krettenauerju s sodelavci (2013) otroci med 2. in 3. letom prepoznavajo pozitivna 

in negativna čustva in v medsebojnih odnosih spoznavajo moralna dejanja in s tem 

pričnejo ponotranjati moralna pravila (kaj storiti in kaj ne v različnih situacijah). 

Izsledki raziskav (npr. Dunn, Brown in Maguire, 1995, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008) kažejo, da čustveno kompetentnejši otroci (kar pomeni, da razumejo in 

sprejemajo tudi čustva vrstnikov) dosegajo višje rezultate pri preizkusih moralnega 

presojanja. Na prehodu med zgodnjim in srednjim otroštvom pričnejo otroci razumeti, 

da socialna in moralna pravila nastajajo iz dvosmernih družbenih soglasij. Otrokove 

sodbe o moralnosti in pravilnosti vedenja so na stopnji avtonomne moralnosti 

odvisne od namere posameznika za neko dejanje in ne od materialne škode, ki jo je 
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dejanje povzročilo. Otroci razumejo svoje pravice in dolžnosti ter pravice in dolžnosti 

drugih kot recipročne – v domeni retributivne pravičnosti ni več vsaka kazen 

razumljena kot pravična, temveč je kot resnično pravična razumljena samo tista, ki je 

sorazmerna z resnostjo storjenega prekrška in je obenem enaka za vse, ki so storili 

enak prekršek (Kodelja, 2006). 

 

Otroci se srečujejo s socialnimi pravili v različnih socialnih kontekstih, kot so 

družinsko okolje, vrtec, šola in širše socialno okolje. Izsledki več raziskav, v katerih 

so raziskovalci opazovali malčke in njihove starše v družinskem okolju, so pokazali, 

da postanejo malčki pozorni na pravila ob koncu drugega leta starosti (Carpendale in 

Lewis, 2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Razumevanje socialnih 

pravil vključuje razumevanje moralnih in konvencionalnih pravil ter pravil, ki se 

nanašajo na otrokovo varnost (Smetana, 1993). 

 

Novejši raziskovalci otrokovega socialnega in moralnega razvoja (npr. Kruger in 

Tomasello, 1996; Walker, 1989, oba v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) 

dvomijo o tako enoznačnem poteku razvojnih stopenj. Te naj bi bile kronološko 

opredeljene preveč togo in otroka »podcenjujejo« v njegovih spoznavnih zmožnostih, 

hkrati pa se sprašujejo, ali razvoj res nujno poteka ozko znotraj posameznih 

invariantnih razvojnih stopenj. Tudi Kroflič (2012, v Majerhold, 2012) empirično 

dokazuje, da je pri predšolskih otrocih že prepoznati visoko moralno občutljivost. 

Opazovanje v vrtcu nudi uvid, da je pri otrocih že zgodaj prepoznati zadovoljstvo ob 

dejanju, ko osrečijo druge, in emocionalni distres, ki sledi dejanju, s katerim so 

(zavestno ali nehote) prizadeli bližnjo osebo. Sočutje in empatična krivda v otroku 

sprožita željo po popravilu škode in željo po prosocialnem vedenju. Kroflič (prav tam, 

91) med drugim vlogo odraslega opredeljuje kot »spodbujanje otroka, da vstopa v 

različne odnose in dejavnosti v socialnih interakcijah, saj primarne moralne 

odgovornosti ni mogoče razviti zunaj odnosov oziroma otrokove zmožnosti, da 

odgovori na nagovor druge osebe.« Če starši in drugi pomembni odrasli otroku 

ponujajo preveč toge socialne vzorce, so posledično tudi njegove socialne predstave 

preveč toge. Manjkata mu pogum in širina svobodnega razmišljanja, postaja pa 

ozkosrčen, pristranski in nestrpen (Ščuka,2007).  
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3.2.1.6  Starševstvo  

Vloga staršev  

Dandanes se o starševstvu, vzgoji otrok, vlogi matere in očeta mnogo govori, piše in 

raziskuje. V nadaljevanju povzemam le tiste avtorje, ki so povezani s tem 

raziskovalnim delom. V uvodu povzemam nekatere ugotovitve le toliko, kolikor je 

potrebno v podporo teoretičnim izhodiščem tega dela. 

 

Starševstvo zahteva posebne sposobnosti: organizacijske, odgovornost, 

potrpežljivost, empatijo do sebe in drugega, regulacijo čutenj, zvestobo, sprejemanje 

sebe in drugega, soočanje s svojimi notranjepsihičnimi vsebinami, vzorci odnosov, 

soočanje z izvorno družino ter predvsem preseganje in razreševanje teh vezi. Po 

drugi stani pa zahteva tudi izrazito funkcionalnost v svetu, poklicu in izgrajevanju 

identitete, razmišljata K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2009). Dobro je, če starši čim 

bolj ozavestijo svoje notranje procese, strahove in želje, da ti ne bodo bistveno 

vplivali na razvoj otroka (Tucker, McHale in Crouter, 2003). 

 

V grobem bi starševstvo lahko opredelili kot čustveno in duševno preoblikovanje. Ta 

proces se odvija hkrati z otrokovim razvojem (Mihelač, 2005). Walker (1997) pravi, da 

se morata partnerja pripraviti na vsaj dvajsetletno obdobje, v katerem bosta kot 

starša odgovorna za vsakega od svojih otrok. V tem času bosta z njim spletla tesne 

vezi in ga vzgajala po svojih najboljših močeh. Starševstvo pa je lahko eden največjih 

izzivov in možnosti za rast v življenju. Otrok se staršem lahko rodi kot priložnost in 

izziv. Prav tako tudi družinski zgled vsebuje izjemno moč, saj je »življenje staršev 

knjiga, iz katere otroci berejo,« zaradi česar ljudje zelo pogosto razvijejo zakonsko in 

starševsko življenje, ki je podobno zakonu svojih staršev (Heinzmann, 1991, 123). V 

tem kontekstu K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2009) v knjigi Rahločutnost do otrok 

trdita, da nam otroci vzbujajo ogromno čustev iz našega otroštva. Tako gre ob 

svojem otroku vsak izmed staršev skozi lastno otroštvo. Do njunega starševstva ne 

vodi nobena druga pot in nobena bližnjica, ki bi jima prihranila soočenje s temi 

doživljanji.  Ob otroku in izzivih, ki se nam ob njem neprestano ponujajo, starši dobijo 

edinstveno priložnost, da dogradijo svoj lastni razvoj. Svojega doživljanja v otroštvu 

sicer ne moremo spremeniti, lahko pa te dogodke drugače razumemo.  
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John Gray (2009) trdi, da je starševstvo proces, pri katerem se sproti učimo. 

Prepričan je, da razviti zahodni svet doživlja krizo starševstva. Nekateri starši menijo, 

da so težave posledica pretirane popustljivosti do otrok. Drugi krivijo zastarele 

vzgojne metode, marsikdo pa verjame, da povzročajo nove vzgojne težave negativne 

spremembe v družbi.  

Izobraževanje staršev  

Za uspešno vzgojo in izobraževanje otrok pa ni dovolj le zanašanje na naravne 

danosti in naravne sposobnosti, zato strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen 

izobraževanja staršev. M. Pšunder (1998) trdi, da le prebiranja knjig z vzgojno 

tematiko ne moremo enačiti s sodelovanjem v skupini, ki je strokovno vodena in kjer 

so še drugi starši. Izobraževanje staršev lahko poteka v okviru roditeljskega 

sestanka, šole za starše, v posebnih izobraževalnih oblikah ali individualno. Ta 

izobraževanja morajo biti dinamična, z aktivno udeležbo staršev. Upoštevati je 

potrebno interese staršev, dopolnjevati njihovo znanje, posodabljati razumevanje 

razvoja otrok, razvijati vzgojne sposobnosti in krepiti njihovo vzgojno kompetentnost.  

Opisane oblike izobraževanja so usmerjene na prvine strukturiranja otrokove 

osebnosti. Starši pridobivajo znanja s področja razvojne psihologije, prepoznavajo 

otrokove motive, želje, pozornost, temperament in značaj.  

Pomen kvalitetnega partnerskega odnosa  

Zakonska ljubezen – pozitivna družinska dinamika  

V nadaljevanju bom poskušala prikazati, kakšen naj bi bil odnos med očetom in 

mamo, da bo pozitivno pripomogel k otrokovemu razvoju. Splošen konsenz med 

strokovnjaki je namreč, da sta partnerstvo in starševstvo smiselno, tesno in 

obojesmerno povezana. 

 

Lidz (1971, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) med drugim poudarja pogoje, ki morajo biti 

zagotovljeni za otrokov ugoden razvoj v povezavi z dinamiko zakonskega odnosa: 

- koalicija staršev pomeni povezanost in podpiranje drug drugega v vlogah in s 

tem občutek gotovosti in varnosti. Enotnost staršev omogoča otroku 

identifikacijo s staršem istega spola. Nespoštovanje med staršema, 
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tekmovanje za otrokovo naklonjenost in nesporazumi med staršema, ki jih 

nosita v odnos z otrokom, preprečujejo koalicijo in otroka lahko postavlja v 

vlogo krivca za nerazumevanje ali mediatorja; 

- ohranitev generacijskih razlik se nanaša na ločevanje zakonske in starševske 

vloge, saj starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo postati odvisni od 

otrok. Slednjemu naj bodo namreč dober zgled odraščanja in naj mu nudijo 

skrb ter varnost; 

»Kljub vsej ljubezni do otroka ta ne sme biti na prvem mestu. Otroci so v družini 

gostje. Pridejo, ostanejo nekaj časa, potem odidejo. Partnerja pa ostaneta skupaj.« 

(Trobisch, 1999, 103). Če sta moški in ženska sposobna medsebojnega sodelovanja 

in se v odnosu počutita varno in sproščeno, se tudi očetovstvo in materinstvo najlaže 

polno razvijata. Omenjeno jima omogoča tudi sposobnost predelave čustev, razvoj 

fleksibilnosti in kreativnosti (Arnold, 2000). V takem zakonu bodo tudi otroci imeli 

ljubeč in varen dom. V tem okviru je pomembna paradigma, da ljubezen med 

zakoncema vodi k pozitivni družinski dinamiki (Solmeyer, McHale, Killoren in 

Updegraff, 2011), na kar v svojem delu opozarjata tudi znani raziskovalki 

družinskega življenja J. Jenkins in J. Dunn (2009). Podobno je tudi analitični pristop 

omogočil dognanje, da se spremembe v zakonskem odnosu povezujejo s 

spremembami v odnosih med sorojenci. Tako ljubeč zakonski odnos vpliva na tople 

odnose med sorojenci (Kim idr., 2006). Prav tako pa študija Gass s sodelavci (2007) 

kaže, da dobri odnosi med sorojenci umirijo zakonski razdor.  

Eden od dejavnikov, ki zanesljivo vpliva na odnos med sorojenci, je čustveno stanje v 

družini. Več konfliktov med sorojenci je namreč zaznati, ko imata starše težave v 

partnerskem odnosu ali ob ločitvi staršev in če v družino pride očim - še posebej, če 

so sorojenci dečki (Brody, 1992; Lightfoot idr., 2013). Nadalje pa tudi odnosi med 

sorojenci vplivajo na družinsko dinamiko in starševstvo (Feinberg idr., 2012).  

Izsledki longitudinalne študije, znane kot Bielefeldov projekt, govorijo o tem, da ima 

zgodnja starševska senzitivnost in podpora pri izzivih raziskovanja pomemben vpliv 

na kasnejše predstave intimnih odnosov. Tako ima notranji model partnerskih 

odnosov v odraslosti korenine v interaktivnih izkušnjah z obema staršema (Kompan 

Erzar in Poljanec, 2009). Človeka, ki se znata kot partnerja dogovarjati, se dobro 

usklajevati, razvijati medsebojno bližino in si biti v spodbudo in oporo, večinoma 
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mnogo lažje in z manj zunanjimi zapleti in notranje napetosti izpolnjujeta tudi 

starševske naloge (Tomori, 1994). 

Zakonski odnos z vidika vpliva števila otrok  

Rojstvo otroka je eden izmed najpomembnejših dogodkov in mejnikov v življenju 

staršev in družine. Predvem prvi otrok zaznamuje začetek novega življenjskega cikla, 

saj starša iz zakonske vloge in diadnega odnosa preideta tudi na starševsko vlogo 

oz. triado (Elton, 1982). Nadalje pa vsako rojstvo popelje vse družinske člane na 

opredelitev novih vlog in nalog in zahteva nove prilagoditve, meni Relvas (2004, v 

Martins, Pinto de Abreu, Do Céu in De Figueiredo, 2014). Prihod otroka v zakonski 

sistem pomeni največji izziv strukturi zakona, saj v par stopi nekdo, ki je lahko 

čustveno zahteven. Hkrati pa je otrok povsem nebogljen in odvisen od svojih staršev 

in njihovega funkcionalnega sodelovanja. Par sprejme medse nekoga, ki zahteva 

ogromno pozornosti, nenehni razvoj novih potencialov in odpiranje novih področij 

čustvovanja. Rojstvo otroka vpliva tudi na spremembo dnevnega ritma partnerjev, 

pod vprašaj postavlja dosedanjo strukturo časa za službo, zase, za sočloveka in za 

dom. Starša tako želita ustreči otrokovim potrebam po prisotnosti in varnosti, negi, 

varstvu ter čustveni razpoložljivosti, ki jo otrok potrebuje za svoj razvoj. Nadalje 

novorojenček v družino prinese ranljivost, predanost in zametke nove iniciative, ki 

staršema omogoči, da tudi med seboj znova odpreta temeljna življenjska vprašanja. 

Ob rojstvu morata partnerja narediti nov čustveni prostor za otroka. To lahko 

predstavlja še večjo ranljivost in iskrenost, ki ju poprej v njunem odnosu najverjetneje 

še ni bilo. Tako za nekatere novorojenčke ni dovolj časa in čustvene odprtosti. V 

nasprotnem primeru pa je lahko tako, da otrok celo poglobi odnos med zakoncema. 

Ustvarjanje opisane družinske dinamike je zato za mlade starše zahtevna naloga. 

Nadalje pa »prostor« za otroka nastane le v odnosu, kjer zakonca lahko sodelujeta 

kot dva samostojna odrasla posameznika, ki ne krivita drug drugega za svojo nemoč 

in nesposobnost. Prav tako drug drugega ne posnemata, ampak vsak razvija svojo 

starševsko držo, da ob tem ne ovira ali izriva partnerja (Kompan Erzar in Poljanec, 

2009). Pregled literature (Elton, 1982) in empirična raziskava (Martins, Pinto de 

Abreu, Do Céu in De Figueiredo, 2014) pokaže, da rojstvo otroka v prvih šestih 

mesecih pomeni bolj tradicionalno delitev domačega dela, porast medsebojnih 

konfliktov, zakonci poročajo o nižji ravni zakonskega zadovoljstva in večjem stresu 
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ter finančnih stroških. Dejavniki, kot so razširjena družina, prijatelji, izkušnje primarne 

družine in pričakovanja glede domačega dela ter skrbi za otroke vplivajo na odnos 

med zakoncema. Neizpolnjena pričakovanja glede delitve gospodinjskih opravil in 

skrbi za otroke ter neizpolnjene osebne potrebe staršev so ključni dejavnik 

zakonskega nerazumevanja in nezadovoljstva. 

 

Isti avtorji (2014, 124) dinamiko partnerstva ob rojstvu otroka predstavijo s spodnjo 

sliko. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Dejavniki oblikovanja vloge očeta in matere ob rojstvu otroka 

Vir: Martins  s sodelavci (2014, 124) 
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potrebujejo priložnosti, ko so sami s svojimi otroki, brez pomoči drugih, ki omejujejo 

učne izkušnje. Starševstvo je pogosto povezano z več spremembami v materinem 

kot v očetovem življenju, saj je kulturno razširjena domneva, da so matere primarni 

skrbniki (Pinquart in Teubert, 2010, v Martins, Pinto de Abreu, Do Céu in De 

Figueiredo, 2014).   

V študiji primera (Kranjec, 2006) je iz intervjujev s šestimi starši razvidno, da 

odločitev za število otrok spada med osebne odločitve vsakega para. Starši so se za 

veliko družino v tej raziskavi odločili na podlagi lastnih izkušenj v primarni družini (vsi 

intervjuvanci so imeli vsaj enega sorojenca) in religije. Ob tem je potrebno osvetliti, 

da gre za študijo primera in da obstajajo mnogi dejavniki, ki vplivajo na velikost 

družine. Le-te predstavim v poglavju eksosistema. Raziskava (Newman, 2013), ki je 

potekala od leta 1972 do leta 2012, je ugotovila, da vsak sorojenec zmanjša 

verjetnost ločitve za dva odstotka. Ta longitudinalna raziskava zahteva kritičen 

pogled, saj so raziskovalci zaradi upada natalitete imeli težave z velikostjo vzorca. 

Študija Long-Term Consequences to Growing Up Without Siblings (prav tam, 2013) 

razlaga, zakaj se edinci pogosteje ločijo kot otroci, ki odraščajo med brati in sestrami. 

Raziskovalci domnevajo, da slednji namreč že v otroštvu razvijejo socialne 

spretnosti, ki so potrebne za uspešno zakonsko življenje v odrasli dobi. To pomeni, 

da edinci v odrasli dobi pogosteje prevzamejo lastnosti, kot sta slabša zmožnost 

sodelovanja in sebičnost, kar lahko povzroči ločitev, v članku povzema S. Newman 

(2013). Ista avtorica dodaja, da sorojenci v otroštvu ne predstavljajo tako 

pomembnega varovalnega dejavnika, saj so drugi dejavniki odnosa s partnerjem 

veliko pomembnejši. 

Starševstvo edincu in otroku iz velike družine  

Razni avtorji ugotavljajo, da imajo edinci v nekaterih pogledih drugačne starše kot 

otroci iz velike družine. Zato v nadaljevanju navajam nekaj značilnosti staršev 

edincev, ki služijo kot izhodišča za razumevanje psihosocialnega razvoja edinca. 

Kastenovo (2007) videnje je, da imajo edinci pogosteje kot sorojenci starše z višjo 

izobrazbo in poklicnimi kvalifikacijami. Analiza raziskav, narejenih na reprezentativnih 

vzorcih udeležencev, je pokazala, da so starši edincev lahko bolj materialistično in 

karierno usmerjeni - delajo v akademskih, samostojnih in tehničnih poklicih, manj 

pogosto se odločajo za kmetijske poklice. Navadno sta zaposlena oba starša, ki sta v 
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zgodnji fazi kariere. Pogosteje živijo v velikih mestih, kjer so manjši sorodstveni oz. 

socialni stiki, betonsko življenje pomeni majhna in draga stanovanja, kar vse vpliva 

na načrtovanje družine. Tako edince varujejo sosedje in prijatelji. Starši edince 

pogosteje vzgajajo glede na spolne vloge in edinci tarnajo, da jim pogosto v odnosih 

s starši manjka zaveznika; starša sta namreč dva, on pa je en sam. 

Med zakoncema je lahko manj tradicionalna delitev vlog staršev v smislu 

gospodinjskih opravil, skrbi za otroke in financ, medtem ko v veliki družini velja 

tradicionalna delitev dela. Avtor predpostavlja, da je staršem pomembnejši partnerski 

odnos in prosti čas. Na podlagi predelane literature lahko zaključim, da je vzgoja 

edinca usmerjena predvsem na dva najpomembnejša koncepta: socialna mreža je 

bistvenega pomena - starši naj mu poskušajo omogočiti čim bolj redne socialne 

interakcije z drugimi otroki preko skupnih družinskih izletov in počitnic, kjer krepi 

socialne kompetence. Dajati mu morajo dovolj prostora za samostojnost in 

pridobivanje izkušenj brez nenehne prisotnosti staršev (npr. ga samo pripeljejo na 

prijateljev rojstni dan ali v glasbeno šoli in nato odidejo). Odločilnega pomena za 

edinčev razvoj osebnosti so torej vsakodnevne izobraževalne in socializacijske 

izkušnje (Kasten, 2007; Newman, 2011; Pitkeathley in Emerson, 2005). 

Mati v družini 

Posamezne značilnosti materinstva lahko izpeljemo iz spoznanj posameznih avtorjev 

(npr. Kompan Erzar in Poljanec, 2009; Švab, 2001) in jih povežemo z ugotovitvami 

posameznih empiričnih raziskav (npr. Kranjec, 2006) ter dopolnimo z Eriksonovo 

teorijo psihosocialnega razvoja.  

»Materinstvo je edinstveno ujemanje konkretne matere s konkretnim otrokom, ki se 

razvija v stiku med njima in je za vsak par otrok-mati drugačno. Ob uglašenosti na 

otroka se vzajemno razvija rahločutnost, ki jo potrebuje konkretni otrok, da se bo 

lahko tudi sam najhitreje razvil v zanj najbolj ustrezno smer«, nas nagovarjata  K. 

Kompan Erzar in A. Poljanec (2009, 100), strokovnjakinji tega področja. Mati je 

pomembna za otroka, saj ga že od spočetja dalje spremlja, z njim doživlja številne 

trenutke svojega in otrokovega življenja. Od matere se otrok lahko nauči, kaj je 

ljubezen, nežnost, naklonjenost in kaj pomeni biti zares ljubljen in sprejet. Otrok z 

materjo lahko splete intenzivno čustveno vez, ki ju spremlja vse življenje (Gostečnik, 

1999). Začetno obdobje materinstva je lahko zelo ranljivo, zato ženska takrat 
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potrebuje fizično in čustveno oporo drugih ljudi, kot so npr. partner, prijatelji, sorodniki 

ipd. Dostikrat pa matere namesto opore in spodbude doživijo kritike in pritiske s 

strani drugih. Naj ob tem osvetlim, da je za razvoj materinstva, ki bo za otroka najbolj 

učinkovito in dolgoročno koristno, nujno potreben materin občutek za otroka in njeno 

samozaupanje. To pa je ob kritikah in pritiskih drugih pogosto težko (Kompan Erzar 

in Poljanec, 2009). 

 

Že v prvem letu življenja otrok doživlja izkušnjo, ki je zanj nujno potrebna, če hoče 

razviti svojo osebnost. Gre za izkušnjo temeljnega zaupanja (ali nezaupanja), ko 

dojenček izgrajuje odnos do sveta in ljudi (Erikson, 1980). Erikson opredeli zaupanje 

kot »prepričljivo držo v odnosu do sebe in do sveta, ki v sebi nosi osnovno zaupanje, 

prejeto od drugih ljudi, kot tudi temeljni občutek lastnega zaupanja« (Erikson, 1983, 

96). Ločen od materinega telesa, novorojenček potrebuje občutek odzivnosti, 

telesnega ugodja, varnosti in čustveno toplino, saj tako razvije zaupanje do okolja. 

Verjame, da je svet lep in dober. Mati, ki za novorojenčka pomeni prvi svet, zanj 

predstavlja »telesno prepričanje, da je vredna zaupanja, da lahko zadovolji in poteši 

njegove potrebe« (Erikson, 1980, 288). Otrok se preko zaupanja do matere nauči 

tudi samozaupanja in zaupanja okolju. Otroci, ki so varno povezani z mamo, 

pokažejo več pozitivnih interakcij s sorojenci (Kluger, 2011). Menim, da je lahko 

pomembna oseba v tej fazi tudi oče, saj se otroci lahko navežejo tako na očeta kot 

na mater. Če otrok čaka predolgo na zadovoljitev potrebe in ob tem doživlja 

nelagodje, bolečino, telesno nepotešenost ter je mati z njim osorna, razvije 

nezaupanje in odtujitev. Tako je »ohranjanje temeljnega zaupanja nad nezaupanjem 

temeljna naloga v procesu razvoja zdrave osebnosti« (Erikson, 1980, 65). Če je 

otroku v najnežnejših letih uspelo razviti temeljno zaupanje, ki je tesno povezano s 

preživljanjem simbiotičnega obdobja z materjo, gre z radovednostjo in zaupanjem 

drugemu človeku naproti (Erikson, 1983). Pri dojenčku je opaziti smisel za 

enopolarnost. Edinstvena vez med njim in materjo izraža njegovo selektivno 

motiviranost pri delu, tako v interakcijah z materjo kot tudi v aktivnostih, za katere ona 

pokaže resnično zanimanje. Ob 1. letu otrokova enopolarnost postaja vse izrazitejša, 

saj ga nove sposobnosti v stiku z okoljem navdušujejo (Erikson, 1997).  

Odnos med materjo in otrokom je najnežnejša vez in največji izziv vsaki znanosti in 

vsakemu odraslemu življenju. Vsi ljudje hrepenimo po tem, da bi se počutili ljubljene, 
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varne, hotene in zaželene. Tako je pravi stik med otrokom in materjo pomemben za 

otrokov ustrezen razvoj. V kolikor se ta stik prekine, ga mora takoj nadomestiti nova 

vez otroka z odraslim, ki se mu posveti in se čustveno naveže nanj (Kompan Erzar in 

Poljanec, 2009). Longitudinalna raziskava, izvedena na starših in otrocih v Angliji 

(Jenkins idr., 2012), kaže, da procesi, ki delujejo na ravni družine, vplivajo na odnose 

med otroki. Matere prenašajo svoje razpoloženje na otroke; njeno slabo počutje 

povzroča več prepirov in sovražnosti med otroki, kar kaže na pomemben vpliv 

dejavnosti znotraj otrokovega mikrosistema. 

Mati lahko preko spoznavanja in poslušanja svojega otroka, spoznava sebe na 

drugačen način. Tako lahko v sebi razvije edinstvene sposobnosti, ki jih ne bi mogla 

razviti nikjer drugje. Hkrati s tem, ko otrok ob njej postaja prepoznaven, edinstven in 

vedno bolj aktiven ter sposoben sooblikovanja odnosov, tudi mati postaja vedno bolj 

poglobljena, napolnjena in čustveno živa (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). Topli 

čustveni odnosi med materjo in otrokom zelo ugodno vplivajo na otrokov 

psihosocialni razvoj (Benkovič, 2011).  

V preteklosti so bile vloge in naloge moža in žene v družini med seboj jasno začrtane 

in ločene. Razlike so nastajale tako znotraj družine kot tudi v družbi. Mati je bila 

večinoma doma, oče se običajno ni ukvarjal z gospodinjstvom in vzgojo otrok. V 

šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih zaznamo porast zaposlovanja žensk, ki 

pa ni bistveno spremenil že opredeljene vloge ženske v družini. Mati je lahko tudi v 

sodobnem času še vedno pristojna za pripravljanje obredov, za vsakdanje potrebe 

otrok, skrbi za ostarele starše, organizira družinska potovanja, skrbi za čistočo v hiši 

in izven nje ter opravlja še vrsto drugih nalog (Haralambos in Holborn, 2005), a je 

prevzemanje vlog odvisno od posameznikovih značilnosti (Sieder, 1998).  

Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti matere je tudi po mnenju A. Švab 

(2006) v zadnjem času vse bolj pereč problem. »Mati je zelo zaposlena. Poleg 

kuhanja in urejanja doma ima veliko dela v službi. Da bi prišla pravočasno domov, si 

delo prinese s seboj,« navaja Z. Ručigaj (2009, 62).  

Mati edinca in mati več otrok 

Kasten (2007) poudarja, da imajo matere edincev v prvih mesecih življenja več 

telesnega stika z dojenčkom, pogosteje ga hranijo in z njim pogosteje komunicirajo. 
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Otrok brez bratov in sester ima pogosteje kot sorojenec zaposleno mater. Matere 

edincev so v nekaterih virih opisane kot sebične in karierno usmerjene ženske, ki se 

odločijo le za enega otroka samo zato, da ne ogrozijo svoje kariere, vendar za te 

navedbe ni empirične znanstvene podlage, pojasnjuje isti avtor (2007) in nadaljuje, 

da se matere edincev pogosteje nagibajo k svojim neizpolnjenim željam, 

hrepenenjem in pričakovanjem, kar ima za posledico, da svojega otroka s tem 

neupravičeno obremenjujejo. Prav tako imajo pogosto slabo vest, da edincu niso 

rodile sorojenca in so tako bolj ranljive za izsiljevanje. Nasprotno pa se v družini, kjer 

je otrok več, mati zaradi številnih obveznosti težko odloči za zaposlitev ali dela krajši 

delovni čas. Materinstvo v veliki družini in materina zaposlitev zunaj doma sta težko 

združljivi področji, saj okrnita možnosti za pristne medsebojne odnose in otrokov 

celostni razvoj (Sieder 1998).  

Naša družinska politika je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi družinskimi 

zakonodajami (npr. švedsko družinsko politiko) manj prilagojena do mater, ki 

ostanejo doma (o tem obširneje spregovorim v poglavju eksosistem). Čeprav je 

znano, da urejene družine z več otroki, kjer je mati nezaposlena, v glavnem niso 

socialni problemi (največje finančne težave imajo enostarševske družine), položaj teh 

mater ni družbeno ovrednoten kot nekaj koristnega, produktivnega in splošno 

dobrega. Odločitev zakoncev, da mati ostane »nezaposlena« vsaj toliko časa, da 

otroci prerastejo zgodnja leta odraščanja, torej zaradi finančnih in drugih vidikov, ni 

lahka (Dolenc, 2014a; Vojska Kušar, 1993). Moje predhodno raziskovanje velikih 

družin (Kranjec, 2006) je pokazalo, da mati najpogosteje ni zaposlena izven doma, 

oče pa ima daljši delovni čas izven doma ter s tem lahko nosi finančno odgovornost 

družine. Nekatere matere bodo kljub poklicni izobraženosti vse življenje ostale samo 

gospodinje in matere, ker jim to popolnoma izpolnjuje njihovo življenjsko poslanstvo 

(Vojska Kušar, 1993).  

Oče v družini  

Vloga očeta v preteklosti 

Skozi zgodovino se je vloga moškega spreminjala. V preteklosti je oče v družini 

predstavljal avtoriteto, sprejemal je pomembne družinske odločitve in imel nadzor 

nad ženo in otroki, v katerih je vzbujal strah, spoštovanje in poslušnost. N. Černigoj 

Sadar (1991) ugotavlja, da je bila v preteklosti vloga matere in očeta odvisna od 
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družbenega razreda. V bogatejših družinah so bili navadno očetje lastniki tovarn, 

veleposestniki, bančniki ali poklicno zelo uspešni ljudje. Njihove družine so bile tako 

preskrbljene, zato materam ni bilo potrebno oziroma dovoljeno hoditi na delo. Znotraj 

družine so skrbele za otroke in nadzirale služabnike ter bile tako finančno odvisne od 

svojega moža. V revnejših družinah očetova plača ni zadoščala za preživetje 

družine, zato so se morale tudi matere zaposliti izven doma z različnimi honorarnimi 

deli. Njihova naloga je bila poskrbeti za težja fizična dela v gospodinjstvu, pri vzgoji 

otrok pa so bili zadolženi za vzgojo in disciplino odraščajočih dečkov. Po drugi 

svetovni vojni je opaziti trend bolj simetrične delitve družinskega dela.  

Sodobni oče in njegova vloga  

Očetovstvo je v zadnjem desetletju nedvomno med aktualnejšimi temami v teoriji 

družine, pravi sociologinja družin A. Švab (2006). Govori namreč, da v Sloveniji 

opažamo spreminjanje vloge očetov, ki se kaže v aktivnejšem vključevanju v 

družinsko delo in skrb za otroke. Spremembe so najbolj zaznane na področju stališč 

in vrednot, a si je potrebno priznati, »v Sloveniji so spremembe na področju 

družinskih vlog še v zametkih in še daleč od aktivnega očetovanja ter enakomerne 

delitve družinskega dela med partnerjema«, navaja ista avtorica (2006, 79). Svoje 

razmišljanje nadgrajuje s tezo, da je v našem prostoru še vedno ukoreninjena 

ideologija tradicionalne družine in družinskih vlog ter ideologizacija materinstva. Tako 

je izziv aktivnejšega očetovstva pod vplivom kulturnega imaginarija, ki materinstvo še 

vedno umešča v ontologijo družine kot nenadomestljivo vlogo. Nadalje pa vplivajo 

tudi za Slovenijo značilne podporne širše družinske oz. sorodniške mreže, ki 

zmanjšujejo vključenost očetov v skrb za otroke in ostalo družinsko delo ter 

odsotnost politike družinam prijaznih delovnih okolij (Potočnik, 2011).  

Otrok je že v prvih mesecih svojega življenja sposoben vzpostaviti odnos z obema 

staršema ter zaznati in sprejeti družinski model odnosov, ki potekajo med materjo, 

očetom in otrokom. V prenatalnem obdobju otrokovega razvoja je vloga očeta 

posredna. Pomembno je, da v tem času ženi daje občutek ljubljenosti, sprejetosti, 

sočutnosti, stabilnosti in varnosti. Vse omenjeno bo kasneje ob njem lahko doživljal 

tudi otrok (Brajša, 1987). Obenem želim osvetliti, da se vlogi matere in očeta lahko 

dopolnujeta, a »mama ne more biti oče in oče ne mama«. Ob očetu otrok lahko 

spozna, da ne zaseda edinega, glavnega mesta v materini naklonjenosti (Kranjec 
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Klopčič, 2015b, 20). Vendar pa so mladi očetje ob novorojenčku pogosto negotovi in 

v skrbeh, kako naj navežejo pravi stik z otrokom. V iskanju tega odgovora marsikateri 

oče obupa in skrb za otroka prepusti njegovi materi. Ob teh doživljanjih je smotrn 

pogovor med partnerjema. Sposobnost soočanja s čutenji, iskanja novih možnosti, 

kreativnost in fleksibilnost se namreč najlažje razvijeta tam, kjer se moški in ženska 

drug ob drugem počutita varna in sprejeta (Brajša, 1987; Sears, 2003). 

Downer, Campos, McWayne in Gartner (2010, v Jeynes, 2010) so ugotovili, da ima 

oče v družini lahko nekatere edinstvene vloge v življenju otrok, ki jih težko prevzame 

kdo drug. Očetje se namreč z otroki ukvarjajo na specifične načine, ki se razlikujejo 

od nege in varstva matere. »Udeležba očeta je dosledno povezana z akademskimi 

dosežki in socialno-emocionalnim razvojem otroka«, zaključujejo isti raziskovalci 

(2010, 90). Podobno ugotavlja tudi Brazelton (1999), da imajo šolski otroci, katerih 

očetje so se ukvarjali z njimi že od dojenčka dalje, lahko višje intelektualne 

sposobnosti, več občutka za humor, lahko zmorejo dolgotrajnejšo pozornost in so 

lahko bolj vneti za učenje. Nadalje raziskave o vlogi očeta na otrokov osebnostni 

razvoj in njegovo življenjsko pot kažejo, da oče lahko vpliva na otrokov razvoj 

ustvarjalnosti, njegovo samostojno udejstvovanje in splošno prilagodljivost zahtevam 

in na razvoj otrokove socialne zrelosti (Žmuc Tomori, 1989). Ob tem je potrebno 

osvetliti, da na opisane otrokove sposobnosti, poleg interakcije otroka z očetom, 

vplivajo še mnogi drugi dejavniki. 

Socializacijsko vlogo očeta poudarjata tudi K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2009), 

ko pravita - kljub temu da oče v otrokovih najnežnejših leti z njim preživi manj časa 

kot mati, lahko ima pomembno vlogo pri otrokovi socializaciji. Na primer otrok ob igri 

z očetom, ki sodeluje, opazi izzive in otroka spodbudi, razvija občutek pomembnosti, 

edinstvenosti ter zaupanja in pripadnosti očetu.  

Odnos med starši in otroki je pod vplivom starosti in spola otrok. Starši v adolescenci 

preživijo več skupnega časa z otrokom, ki je istega spola (Tucker, McHale in Crouter, 

2003). Na področju vzgoje očetje (podobno kot matere) drugače ravnajo z dečki kot z 

deklicami, saj imajo že od vsega začetka do njih drugačen odnos in različna 

pričakovanja. Očetje so bolj sodelovalno usmerjeni do svojih sinov (Teachman, Day 

in Price Carver, 1995, v Ryan, Adams, Gullotta, Weissberg in Hampton, 1995). Ob 

sinu mora oče najprej razviti svoj občutek za stik z otrokom, za vzdrževanje stika z 
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otrokovim notranjim svetom in za temeljno naklonjenost otroku (Hočevar, 2005). 

Pogosto se oče prizadevneje fizično ukvarja z dečkom in ga izziva k učenju novih 

gibalnih spretnosti. Z deklicami so očetje nežnejši, zaščitniški in jih več ljubkujejo. Z 

opisanim ravnanjem oče prenaša otroku sporočilo o določenih spolnih vlogah 

(Kranjec in Traven, 2000). 

  

Meeker (2006, v Kompan Erzar in Poljanec, 2009) poleg že zapisanega podaja 

naslednji oris očeta: 

- oče lahko svojega otroka nauči vztrajnosti in mu daje občutek stalnega 

razvoja, če si prizna, da se ob malčku tudi sam uči in razvija; 

- otroku lahko daje zaščito, saj s svojo aktivnostjo, stabilnostjo, odločnostjo in 

organiziranostjo v otroku razvija občutek zaželenosti, pripadnosti 

pomembnosti in edinstvenosti; 

- oče lahko vedno znova išče načine, ki so zanj in za otroka najbolj sprejemljivi, 

zato se otrok ob njem uči kreativnosti; 

- če sta oče in otrok zgradila vzajemno čustveno vez, bo stik med njima vedno 

trden, stabilen in čustveno uglašen. 

Če oče ne zmore prevzeti vloge očetovstva, vlogo celotnega starševstva 

najpogosteje prevzame mati (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). Cassidy in Shaver 

(1999, prav tam) ugotavljata, da imajo adolescenti, ki izhajajo iz družin, kjer so bili 

očetje odsotni, drugačno držo do morebitnih partnerjev in so manj zainteresirani za 

dolgotrajnejše odnose, kot vrstniki, ki so živeli z očetom. Znana je tudi povezava med 

vedenjskim, telesnim in psihološkim razvojem. Vpliv očetove odsotnosti na fizično 

zrelost je povezan s povišanim stresom pri ločitvi, pa tudi z ekonomskim vidikom 

enostarševske družine.  

3.2.1.7  Vzgoja edinca in otroka iz velike družine  

Z. Zalokar Divjak (1996, 40) pravi »vzgajati ne pomeni zgolj razvijati razum, marveč 

oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in njegov značaj. Vzgajati pomeni iz 

roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel. Tega ne 

moremo doseči le z besedami, temveč predvsem tako, da te besede udejanimo v 

lastnem življenju, v lastni človeški drži.« Gelmini (2000, 22) njeno opredelitev takole 
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dopolni: »Vzgajati pomeni pomagati osebi, da pri sprejemanju življenjskih vrednot, 

pozitivnih smernic in opornih točk, z razvojem prave motivacije in pravih orodij pri 

ustvarjanju nečesa trajnega, pri razvoju požrtvovalnega duha, zmožnega izbire in 

odpovedi.« Vzgajati k življenju pomeni usmerjati k svobodi. Robinson (2009) dodaja 

(kot tudi mnogi drugi avtorji npr. Gray, 2009; Stafford in Bayer, 1993), da vzgojno pot 

otroka vidi v upoštevanju otrokovih potreb, v dopuščanju raziskovanja, izbire in 

delanju napak, vse pa v mejah odgovornosti, spoštovanja in varnosti odraslih. Otroku 

damo svobodo v njegovem razvoju v tistih stvareh, kjer ta svoboda ne ogroža 

njegove varnosti, temveč mu njegove lastne odločitve koristijo (Ručigaj, 2009).  

»Otroci svoje starše manj poslušajo in bolj opazujejo to, kar ti počnejo.« (Gelmini, 

2000, 9). Za vsakega otroka je pomembno, v kakšnem okolju odrašča. Starši otroku 

lahko predstavljajo pomemben vzgled, zato ni zanemarljivo, kakšen je odnos staršev 

do dela, izobraževanja, preživljanja prostega časa ipd. (Ručigaj, 2009). Solmeyer s 

sodelavci (2011) iz študije v teorijo vnašajo koncept vzgoje, ki je vedno v skladu s 

kulturnimi vrednotami in le ta vpliva na obravnavo otrok. Kako se otroci naučijo 

sprejeti in polno živeti svoja življenja, je v veliki meri odvisno od pogleda staršev na 

življenje. Model soočanja z lastnimi pomanjkljivostmi, problemi in konstruktivnimi 

rešitvami otroci ponotranijo in kasneje v življenju reagirajo podobno. 

Richmond in Stocker (2008) na podlagi raziskave razvijata tezo, da ne vodi slabo 

starševstvo do otrokovih vzgojnih težav, prav tako pa vedenjske težave ne izzove 

otrok, temveč gre za vzajemni vpliv drug na drugega. Starši, pa tudi vzgojitelji in 

učitelji, v otroka pogosto prikrito projicirajo svoje neizpolnjene želje. Nadalje pa od 

otrok preveč pričakujejo in njihove zahteve se spremenijo v preobremenjenost. Starši 

svojemu otroku želijo »najboljše« in prav zato spregledajo njegove dejanske potrebe 

in želje. Težnja k družinam z enim otrokom še krepi ta razvoj. Strokovnjaki 

(Pitkeathley in Emerson, 2005) ugotavljajo, da pri edincih ne opazijo več vzgojnih 

težav kot pri otrocih z dvema ali več sorojenci. Nekatere raziskave (npr. Wang idr. 

2000) pričajo, da imajo edinci in prvorojenci več težav v odnosu s starši kot kasneje 

rojeni otroci. Morda zato, ker pri prvem otroku starši še ne vedo veliko o vzgoji in 

izobraževanju otrok. Vzgoja je najzahtevnejša pri prvorojencu, se strinja tudi McHale 

s sodelavci (2012) pri vseh naslednjih otrocih imajo starši vse več znanja, kar je še 

posebej pomembno v obdobju adolescence.  
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Nedeljena starševska pozornost 

Edinci v otroštvu prejemajo veliko starševske ljubezni, ki je ni potrebno niti vračati niti 

deliti s sorojencem (Eischens, 2014; Geserick, Dörfler in Kaindl, 2013; Pickhardt, 

2008). Tako edinec nima sorojenca, ki bi z njim delil čustveno in fizično naklonjenost 

staršev (Richter, 2014). Edinci so v intervjujih (Roberts in White Blanton, 2001) 

sporočili, da so zaradi starševske pozornosti imeli možnost pospešenega 

osebnostnega razvoja in so razvili tesen odnos s starši. Nekateri so doživljali, da so 

zelo ljubljeni in da so imeli potrebo, da se razvijejo v bolj odgovorne mladostnike kot 

njihovi vrstniki. Nasprotno pa polovica edincev v raziskavi govori o občutku 

»pomanjšanih odraslih«, saj so bili veliko v družbi le z odraslimi, kjer teče pogovor le 

o odraslih temah.  

 

Preveč ljubiti otroka v resnici ni mogoče; je pa mogoče, da otroka s preveliko 

pozornostjo omejujemo in preveč nadziramo na poti samostojnosti. Starši edincev 

lahko svoje otroke pretirano zasipavajo z darili, dragimi igračami in jih omejujejo s 

svojimi strahovi in prepovedmi (Črepinšek, 2012). V veliki družini pa morajo starši 

svoj čas in pozornost deliti. »Pri mlajših opažam, da ne iščejo toliko moje pozornosti, 

igrajo se med seboj in moja pozornost je nadomeščena s tem, da živimo v veliki 

družini/…/so trenutki, ko se posvečam nekaterim bolj kot drugim, potem pa se to 

obrne in izravna«, nam pove mati več otrok (Kastelec, 2009, 20, 21). Kljub večjemu 

številu otrok se mnogi starši zavedajo, kako pomembno in potrebno je, da si vzamejo 

čas za posameznega otroka. Te priložnosti narekuje vsakdanje življenje, ko z 

otrokom odidejo v trgovino, k zdravniku, na nastop itd. Prav tako si za otroka 

vzamejo čas, ko opazijo, da ima otrok učne težave ali kake druge izzive (Kranjec, 

2006). Raziskave kažejo, da starševski čas in pozornost pogosto pozitivno prispeva k 

otrokovem razvoju (Newman, 2011). 

Vzgojni slog 

Samodisciplina je poleg nadarjenosti pomemben pogoj za uspešnost. Bolj polno 

življenje lahko živijo tisti, ki so obvladali svojo brezbrižnost in lenobo, tisti torej, ki so 

se znali disciplinirati (Hauck, 1988). Samodisciplina v veliki meri vpliva na uspešnost, 

premagovanje zdolgočasenosti in malodušnosti. Starši v življenju otrok pustijo 

globoko sled, ko omogočijo najti mero v tem, kar otroci lahko in morajo početi; v tem, 
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kar bi lahko počeli, pa ne želijo početi in v tem, kar počnejo, a ne bi smeli. Te 

smernice namreč predstavljajo temelj človeške eksistence (Gelmini, 2000).  

Essman poudarja (1977, 260), da starejši sorojenci v družini pogosto delujejo kot 

nadomestni starši, kar je posebej opazno pri večji starostni razliki med brati in 

sestrami. Te pridobljene vzorce potem prenašajo na kasnejše vedenje kot starši, saj 

»mnogi starši navedejo svoje nekdanje odnose s sorojenci kot pomemben prispevek 

k njihovemu starševskemu stilu«, kar pomeni, da hierarhična sorojenčeva razmerja 

dolgoročno vplivajo na socializacijo za starševstvo. Wiesner (2011) dodaja, da je 

omenjeno dejstvo še posebej opazno, če je v veliki družini najstarejša hči. Starši 

njeno vlogo razlagajo kot pripravo na prihajajoče materinstvo. In res se veliko teh 

deklet kmalu poroči in ima tudi svoje otroke, ki delijo isto vlogo. 

 

Danes vzgoja otrok zajema celotno otrokovo osebnost, ki vključuje telesni, miselni, 

čustveni in socialni razvoj (Ručigaj, 2009). V nadaljevanju predstavim vzgojne sloge 

in jih povežem z edinci oz. otroki iz velikih družin. 

V 70-ih letih je Diana Baumrind raziskovala vzgojne sloge in ugotovila, da 77 

odstotkov starševske vzgoje lahko uvrstimo v naslednje tri vzgojne sloge (Lighfoot 

idr., 2013): 

- avtoritativni starši imajo visoka pričakovanja do otrok, vendar se ob tem 

zavedajo, da imajo otroci tudi svoje potrebe in pravice. Otroci avtoritarnih 

staršev so pogosto bolj samozadostni in radovedni. 

- avtoritarni starši se opirajo na tradicionalne poglede, represivne metode in 

poudarjajo poslušnost avtoriteti. Pogosteje kaznujejo otroke. Otroci 

avtoritarnih staršev imajo pogosto težave na področju socialnih spretnosti in 

redkeje stopajo v socialne interakcije. 

- permisivni starši imajo manjši nadzor nad obnašanjem svojih otrok, saj 

menijo, da se otrok vzgaja z lastnimi izkušnjami oz. ne vidijo težav v 

otrokovem vedenju. Otrokom dajo veliko svobode pri izbiri dejavnosti in 

načrtovanju urnikov. Otroci so zato lahko manj zreli, težje nadzorujejo svoje 

vedenje, težje sprejemajo odgovornost za socialne aktivnosti in samostojnost. 
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V knjigi Blizu doma (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, 23) avtorja povzemata koncept 

Benjaminove in vzgojni slog staršev povezujeta s stilom otrokove navezanosti, saj 

»stil otrokove navezanosti in pri tem razviti vzorci vedenja v veliki meri določajo, kako 

bo otrok ravnal s seboj in z drugimi.« Ista avtorja v prvem delu razprave predstavita 

empirično potrjene (npr. Bartholomew, 1990 v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) stile 

navezanosti ob zavedanju, da se pojavljajo tudi mešani stili navezanosti. Ker gre 

torej za povezavo med stilom navezanosti otroka in vzgojnim stilom staršem, najprej 

strnjeno – za boljše razumevanje -  opišem stile otrokove navezanosti. 

 

Varno navezani otroci so samostojni, zaupajo vase in v svoje okolje ter so empatični. 

Uspešni so pri navezovanju socialnih stikov in ohranjajo ravnovesje med avtonomijo 

in povezanostjo. Matere varno navezanih otrok se na svoje otroke dosledno odzivajo.  

 

Preokupirano navezani otroci se oklepajo staršev s potrebo po priznavanju in 

prepoznavanju. Starši se pogosto odzovejo z zavračanjem. Otrok pa si močno želi 

obdržati ljubezen staršev, ob tem lahko ignorira lastne potrebe. Tem otrokom ločitev 

od staršev predstavlja stisko in v odraslosti lahko razvijejo občutke manjvrednosti. 

Odzivi mater takih otrok so pogosto protislovni in spremenljivi.  

  

Plašljivo navezani otroci se zaradi strahu pred zavrnjenostjo ali prizadetostjo 

izogibajo tesnemu stiku. Čeprav si želijo sprejetosti drugih, ne kažejo velikega 

zanimanja za vstopanje v socialne interakcije, so čustveno manj izrazni in ubogljivi.  

 

Odklonilno navezani otroci navzven delujejo neranljivi, neodvisni in ne zaupajo v 

razpoložljivost starša. Težje sprejemajo ljubezen in nežnost, lahko se upirajo bližini, 

čeprav si jo globoko v sebi želijo. Ti otroci se pogosteje razjezijo. Raziskava je 

pokazala (Belsky, 1999, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014), da se matere teh otrok 

različno odzivajo: nadzorujoče, vsiljivo ali zavračujoče. 

 

Ambivalentno navezani otroci si po eni strani želijo bližine in pozornosti staršev 

(preokupiran stil), po drugi strani pa želijo prekiniti stik, saj niso doživeli tistega, kar 

so iskali (odklonilni stil). Tako je tudi njihovo vedenje ambivalentno, imajo šibek 

nadzor nad čustvi (hitro zajokajo in hitro se razjezijo). V prijateljstvu pogosteje nimajo 

občutka za primerno distanco ali bližino.    
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Ne-varna navezanost otroka se lahko izraža v različnih oblikah in stopnjah. Tako se 

lahko vzpostavi temeljna navezanost, vendar je zaradi vzgojnega stila staršev 

nekoliko zanemarjena, kar pomeni, da je otrokov način odzivanja bolj blag. Če je bila 

navezanost okrnjena že na zgodnji stopnji razvoja, se v splošnem razvije motnja 

navezanosti. 

 

Metaanaliza Van Ijzendoorna (1995, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) pokaže 

povezavo med avtonomnimi starši in varno navezanimi otroki, med odklonilnimi starši 

in izogibajoče se navezanimi otroki ter med preokupiranimi starši in otroki, ki se 

oklepajo staršev. Izhajajoč iz teh spoznanj L. S. Benjamin (1993, prav tam) razlikuje 

dvanajst temeljnih komplementarnih vedenjskih vzorcev med otroki in starši. Njen 

model, v primerjavi z že predstavljenim modelom D. Baumrind, nudi bolj celosten 

pogled na vzgojno ravnanje staršev, a je pri tem potrebno zavedanje, da je vedenje 

staršev in otrok redko tako enoznačno, saj odnose med njimi sestavlja vrsta vedenj, 

ki se lahko sčasoma spreminjajo in so pogosto odvisni od konkretne situacije. 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) sta vzporedno s predstavitvijo modela L. S. 

Benjamin navedla še ugotovitve, povzete po približno stotih raziskavah, ki jih 

navajata v uvodu in zato ni povsem jasno, katera ugotovitev pripada določenemu 

opisu. Kjer pa je eksplicitno poudarjeno, tudi sama navedem vir. 
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Slika 2: Komplementarni interakcijski vzorci med staršem in otrokom 

Vir: Benjamin (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, 37) 

 

Popustljiv starš – jezen, impulziven otrok 

Popustljiv starš ima v tem modelu značilnosti že opisanega permisivnega starša. 

Otrok se pri tem vzgojnem slogu razvija v manj odgovornega in potrpežljivega 

posameznika, ki ne priznava avtoritete drugih. Avtoriteta in frustracija v otroku 

sprožita jezo, otrok se po ugotovitvah študij (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) lahko 

razvija v uporniškega in agresivnega otroka. 

 

Razumevajoč starš – igriv, odprt otrok 

Ti starši so v komunikaciji z otrokom dialoški, rahločutno prisluhnejo njegovim 

potrebam in željam. Zato otrok gradi odprt odnos s starši, ima pozitivno samopodobo 

in realna pričakovanja do sebe (pozna svoja močna in šibka področja). Čeprav gre za 

pozitivno starševstvo, otrok v tem vzgojnem stilu lahko premalo razvije veščine 

spoprijemanja s frustracijo. Prav tako lahko pretirana starševa pozornost do otroka v 

staršu povzroči zanemarjanje lastnih potreb.  
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Ljubeč starš – srečen, kompetenten otrok 

Ljubeč starš sprejema svojega otroka z vsemi značilnostmi in s tem spoštuje 

otrokove (pa tudi svoje) želje in potrebe. Pri vzgoji lahko ne odobrava določenega 

vedenja otroka, ne bo zavrnil samega otroka. Tak starš ustvarja spodbudno in varno 

okolje, ki ugodno vpliva na otrokov razvoj samostojnosti. Ob tem mu postavlja jasne 

meje in s tem avtoriteto. Taka drža je jedro dobre vzgoje. Tak otrok je lahko 

empatičen, socialno odprt za nove interakcije in ima pogosto pozitivno samopodobo. 

Tudi raziskava (Ginsburg in Schlossberg, 2002, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) 

ugotavlja, da imajo ti otroci dobre socialne kompetence in lahko v šoli dosegajo boljši 

učni uspeh. 

 

Zaščitniški starš – lojalen otrok 

Ta vzgojni slog zajema starše, ki otroku namenjajo veliko pozornosti in otroku ne 

omogočajo, da bi se naučil čim bolj samostojnega soočanja s problemi in konflikti, saj 

mu v teh situacijah vedno pomagajo. Še več: želijo ga obvarovati pred negativnimi 

izkušnjami. Otrok ob teh starših ne zmore razviti odgovornosti.  

 

Pretirano zaskrbljen starš – negotov otrok 

Ti starši lahko preveč nadzorujejo in zaščitijo otroka, kar pomeni, da otrok nima 

dovolj možnosti za samostojno raziskovanje okolja in učenje iz lastnih izkušenj ter 

napak. Otrok se lahko razvija v negotovega, manj odločnega posameznika, ki dvomi 

o svojih sposobnostih. Strahovi staršev in otrok se namreč po ugotovitvah številnih 

raziskav vzajemno krepijo. Študija (Erickson in Pincus, 2005, v Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014) ugotavlja, da plašljivi posamezniki izražajo več samokritike, 

samonadzora in manj samopotrjevanja ter ljubezni do sebe. 

 

Avtoritativen starš – prilagojen otrok 

Tudi o tem vzgojnem stilu sem že pisala in ker se ugotovitve podvajajo, na tem 

mestu podkrepim spoznanja samo še z rezultati študij, ki kažejo na povezavo med 

nadzorujočimi starši in podrejenim vedenjem njihovih otrok. Tudi empirična 

spoznanja (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) kažejo na otrokove okrnjene socialne 

spretnosti in manjšo samostojnost. Strah pred avtoriteto otroku ne pripomore k 

primernemu vedenju. 
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Kaznujoč starš – užaljen otrok 

Kaznujoči starši verjamejo v kazen kot učinkovit vzgojni ukrep. Ob tem se postavlja 

vprašanje, ali ni morda kazen izraz nemoči in frustracije staršev. Otroci v takih 

družinah dobivajo sporočilo, da je napasti sprejemljivo (zgled) in da se morajo vdati 

(izkušnja). Kaznujoči vzgojni slog vpliva na otrokovo negativno samopodobo, saj 

otrok za vse obtožuje in krivi sebe. Tako je njegova užaljenost posledica 

samoobtoževanja. V izogib kazni lahko otrok »proti svoji volji« sodeluje s starši in je 

ubogljiv. To pa staršem latentno in manifestno zameri. 

 

Nasilen starš – zastrašen otrok 

Nasilno vedenje staršev do otroka se lahko izraža kot telesno nasilje (npr. fizično 

nasilje – tepež), čustveno ali psihično nasilje (npr. sovražno govorjenje do otroka, 

žaljenje, poniževanje) in spolna zloraba. Za te starše je otrok objekt za sproščanje 

lastnih frustracij, nemoči, jeze ali poželenja. Starši so pogosto do otroka zelo kritični 

in lahko prezrejo njegove dosežke, čeprav otrok v taki družini želi izpolniti 

pričakovanja staršev. Neprimerni vzgojni slog v otroku pušča občutke nezaupanja, 

osamljenosti in manjvrednosti. Študija (Estroff idr., 1994, v Bouwkamp in Bouwkamp, 

2014) kaže, da otrok družinske vzorce ponotranja in jih prenaša v druge 

mikrosisteme. 

 

Zanemarjajoč starš – izgubljen otrok 

Starš otroka telesno in/ali čustveno zanemarja. O telesnem zanemarjanju govorimo, 

ko otrok nima zadovoljene osnovne fizične potrebe. Pri čustvenem zanemarjanju pa 

gre za pomanjkanje pozornosti, naklonjenosti, empatije, osebnega stika in zaščite. 

Starš je lahko odsoten zaradi svojih lastnih skrbi, kariere, zasvojenosti, depresije ali 

kakšne druge stiske. Otrok postaja izoliran od staršev, ravnodušen, z občutki 

drugačnosti, osamljenosti, dovzeten za zbadanja vrstnikov. 

 

Nedosleden starš – težaven otrok 

Pri tem vzgojnem stilu gre za neenotno vzgojo staršev, lahko pa se konfliktni vzorec 

dogaja samo v enem staršu, ki je razdvojen in zato nedosleden. Starševa 

nedoslednost povzroči nedosledne vzorce odzivanja tudi pri otroku. Zato je za starše 

težaven in nezanesljiv otrok. Lahko poskuša uveljaviti svojo voljo, manipulira s starši, 

sklepa zavezništvo zdaj z enim, zdaj z drugim in je usmerjen k neposredni potešitvi 
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lastnih potreb. Raziskave kažejo: nepodpirajoče sostarševstvo lahko zavira razvoj 

novih oblik vedenja pri malčkih in je pogosteje povezano s strahom in depresijo. 

 

Nezanesljivi starš – nestabilen otrok 

Starš je notranje nestabilen: lahko je do otroka ljubezniv ali pa sovražen. Otrok je v 

taki družini lahko zmeden, negotov, zavrnjen in pogosteje pozneje razvije strah pred 

nepredvidenimi dogodki. Nihanja v čustveni povezanosti pomenijo nestabilnost v 

otrokovem vzorcu navezovanja. To se med drugim lahko zgodi ob rojstvu sorojenca, 

ki mu starši nenadoma posvetijo vso pozornost.  

 

Neodrasel starš – postaršen otrok 

V vseh že opisanih vzgojnih pogledih starš deluje s pozicije starša. V tem primeru pa 

starš psihosocialno še ni dozorel ali svoje vloge zaradi različnih razlogov (npr. starši 

priseljencev, ki imajo težave v novem socialnem okolju, starši s telesno oviranostjo 

ipd.) ne zmore v celoti opravljati in tako deluje s pozicije otroka, kar pomeni 

zamenjavo vlog starš-otrok. Otrok tako prevzame straševske naloge in postane starš 

tudi sorojencem. Postaršen otrok se ob staršu počuti nepogrešljiv in interese drugega 

postavlja pred lastne.  

 

Otroka je potrebno vzgojiti, da bo spoštoval pravila medsebojnega življenja v družini, 

med ljudmi in bo prevzemal nase potrebne družbene odgovornosti (Benkovič, 2011). 

Pogosto neustrezen socialni razvoj povezujemo z neustrezno vzgojo oz. vzgojnim 

stilom staršev. Neredko pa se pozablja, da imajo pomembno vlogo pri tem otrokove 

temperamentne in osebnostne značilnosti, ki predstavljajo elemente otrokovega 

socialnega prilagajanja in socialnih kompetenc. Te značilnosti pa vplivajo na socialne 

odnose s starši, sorojenci in vrstniki (Stritih, 2011). Določene komponente 

temperamenta (Thomas in Chess, 1989, v Stritih, 2011) se pri večini otrok združujejo 

v tri tipe: 

- vzgojljivi otroci so dobrovoljni, optimistični, sprejemajo nove izkušnje in se z 

lahkoto prilagajajo spremembam. Takih je okoli 40 % vseh otrok.  

- težavni otroci so pogosto razdražljivi, neredni, negativno razpoloženi, se 

močno odzivajo in se počasi prilagajajo na spremembe (10 %).  
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- počasni otroci se čustveno odzivajo počasi in blago, počasi se prilagajajo na 

spremembe, težje sprejemajo novosti in so razmeroma pasivni (15 %). 

 Avtorja tretjine otrok nista razvrstila v nobeno kategorijo, saj izražajo raznolike 

specifične kombinacije temperamentnih značilnosti. Raziskave so pokazale (Stritih, 

2011), da individualne razlike v otrokovem temperamentu prispevajo k razlikam v 

naklonjenosti staršev do otrok ter k razlikam v količini in kakovosti nadzora, ki ga 

odrasli izvajajo nad otroki.  

 

Mnogi raziskovalci (npr. Lighfoot idr., 2013; Patterson, 2008) ugotavljajo, da na 

vzgojni slog vpliva kulturni kontekst in tako posledično nastajajo kulturne razlike. H. 

Keller primerja starševski stil v dveh državah z zelo različnimi kulturnimi prepričanji in 

vrednotami; Nemčijo in Indijo (Keller idr., 2010, v Lighfoot idr., 2013). Nemška kultura 

neguje neodvisnost, osebno svobodo in samostojnost; Indija pa zajema soodvisnost 

družinskih in socialnih povezav ter prijateljstvo. Prav tako pa na vrsto vzgojnega stila 

vpliva otrokova osebnost; živahen otrok od staršev pogosteje izzove avtoritarni slog, 

medtem ko bolj umirjen otrok pogosteje izzove od staršev avtoritativni stil.  

 

Starši edinca pogosto prekomerno varujejo, negujejo in ga razvajajo. Pogosteje kot 

sorojenci imajo zaščitniško in permisivno vzgojo. S svojo pozornostjo bdijo nad njim 

in mu pogosto ne dopustijo lastnega razvoja, navaja Kasten (2007). Podobno 

povzema tudi Mancillas (2006, 273), da »prevarovanost za edince pomeni čustvene, 

finančne in psihične omejitve«. V velikih družinah postanejo družinska pravila 

podrobneje definirana, gospodinjska opravila so razdeljena. Disciplina je bolj 

avtoritarna in stroga v primerjavi z družinami edincev (Andolšek, 1995; Laybourn, 

1994). Zaradi večjega števila otrok in številnih obveznosti je v velikih družinah manj 

priložnosti za pretirano varovanje, infantilizacijo in pretirano nadziranje otrok. Čeprav 

imajo starši, zajeti v študijo primera (Kranjec, 2006), podoben »recept« vzgoje za 

otroke, se otroci nanj različno odzivajo, zato so potrebne raznolike metode, ki se 

izoblikujejo na podlagi opazovanja vsakega od otrok. Različnost bogati tako otroke 

kot tudi starše, čeprav je pri vzgoji otrok potrebno neprestano prilagajanje in 

sprejemanje drugačnosti (prav tam). »Zdi se, da je otrokom iz velikih družin ali tistim, 

ki rastejo v bližini drugih otrok, dosti lažje upoštevati dejstvo, da se otroci med seboj 

razlikujejo.« (Brazelton, 1999, 384). 
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Otroci potrebujejo pravila, želijo si jasnosti in meje, a pri tem potrebujejo pomoč, 

doslednost in podporo staršev. Najpogosteje se danes sooča z vzgojnimi težavami 

ravno zaradi odsotnosti jasnih pravil. Slednja bi omogočala manj konfliktnih situacij 

oziroma mirnejše in prijetnejše družinsko bivanje. Tako v javnih kot v zasebnih šolah 

se pedagogi trudimo za vzgojo in izobraževanje, ki otrokom pomaga pri soočaju z 

zahtevami in dolžnostmi.  

3.2.1.8  Kvaliteta družinskega življenja 

Družinska opravila  

»Starševsko ljubezen je primerneje izkazovati z vključevanjem šolarja v različna 

domača opravila, ob katerih se bo uril v spretnostih, delovnih navadah, pripadnosti in 

samozavesti, ko bo tudi spodbujan in pohvaljen«, ugotavlja Ščuka (2007, 191). B. 

Coloroso (1996, 164) pa dodaja: »Največja nagrada za vložen napor ni tisto, kar za 

opravljeno delo dobimo, pač pa tisto, kar ob njem postanemo«. 

  

Rezultati slovenskih raziskav (Švab, 2006) kažejo na močno egalitarno usmeritev pri 

delitvi gospodinjskega in starševskega dela. Raziskava, opravljena v vzorcu 

gospodinjstev z majhnimi otroki v Mariboru in Ljubljani leta 2005 (prav tam), je 

pokazala, da si dobra polovica mam deli gospodinjske obveznosti in skrb za otroke z 

očetom, vendar pa repetitivna gospodinjska dela (npr. pomivanje posode, 

pospravljanje stanovanja) opravljajo same. Anketiranke so poudarile, da se v 

primerjavi s partnerjem manj igrajo z otroki, saj sočasno pogosto opravljajo še 

gospodinjska dela. V to dejavnost vključujejo tudi otroke in s tem združujejo 

opravljanje nujnih gospodinjskih del in igro z otroki. Pri interpretaciji raziskave je 

potrebno upoštevati, da na delitev domačega dela in skrbi za otroke vpliva delovno 

mesto staršev.  

 

V veččlanski družini je mnogo opravil, hkrati pa starši želijo, da si pridobijo delovne 

navade in spoštljiv odnos do lastnine in denarja. Zaradi lažje organizacije imajo v 

veččlanskih družinah pogosto narejen urnik oziroma razporeditev dela, ki upošteva 

otrokovo starost in del ne loči stereotipno po spolu. Sorojenci si med seboj pri 

opisanih delih lahko pomagajo. Nadalje pa v nekaterih velikih družinah najstarejši 
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otroci že stuširajo mlajše (Kastelec, 2009). Starši za delo otroke lahko motivirajo 

preko pogovora in razlage.  

Prosti čas in otrokove obšolske dejavnosti 

Tako kot delo in z njimi povezana hišna opravila je potrebna tudi sprostitev, da lahko 

dosežemo celostni razvoj. B. Coloroso (1996) v svojem delu Otroci so tega vredni 

starše nagovarja, naj si vsak dan vzamejo nekoliko časa za tišino in si tako dajo 

priložnost, da jih v večji meri vodi intuicija. Svoje otroke naj spodbujajo, da se 

usedejo in umirijo ter s tem pridejo v stik s svojim doživljanjem. Nadalje pa zaradi 

zaposlenosti staršev, hitrejšega tempa družinskega življenja, večjega števila 

enostarševskih družin in večjega poudarka na izobraževanju današnji otroci manj 

časa preživijo pri aktivnostih na prostem in nestrukturirani igri. Družinsko življenje je 

pogosto usmerjeno v opravljanje različnih nalog, kot so čiščenje hiše, nakupovanje, 

pripravljanje obrokov in pisanje domačih nalog. Kljub temu dom in družina ostajajo 

pomemben dejavnik v otrokovem življenju (Papalia idr., 2009). Da je otroštvo danes 

močno nadzorovano obdobje, ki se kaže tudi v vse bolj intenzivnem nadzorovanju in 

strukturiranju otrokovega časa, se strinja tudi A. Švab (2006) in dodaja, da ima 

poznomoderna časovna intenzivnost posledice tudi za otroke. Vedno mlajši otroci se 

namreč vključujejo v intenzivno vsakdanje življenje, razlika med delovnikom odraslih 

in otrok je vedno manjša, da bi se prilagodili hitrosti družbenih sprememb, otroci 

zanikajo svoje naravne ritme. 

 

Prosti čas je del šolarjevega življenjskega sloga, ki naj bi ga obravnavali kot čas za 

počitek, razvedrilo, zabavo ali drugačno osebno izpolnitev. Šolar si z njim oblikuje 

telo, razvoj njegovih sposobnosti in njegov pogled na svet (Ščuka, 2007). Že 

Bronfenbrenner (1979, 242) opozarja, da s hitro rastjo medijev in medijske kulture 

njihov vpliv na družinsko življenje postaja vse globlji in bolj prodoren, saj na otroka 

»ne vplivajo neposredno, temveč so povezani z vplivom na starše in njihove 

interakcije z otroki«. Sociološke raziskave kažejo, da kar petina slovenskih šolarjev 

svoj prosti čas zapolni z vsebinami slabše kakovosti.  Po mnenju Ščuke (2007) 

osnovnošolski otroci zapravijo veliko preveč časa za gledanje televizijskih programov 

nizke kakovosti. Prav tako šolar računalnik pogosto uporablja kot sredstvo zabave. 

Gre za beg pred soočenjem s samim seboj in dejanskimi obveznostmi. Danes smo 
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tako priča novim družbenim vzorcem, saj tehnologija spreminja orodja in navade 

preživljanja prostega časa. Televizija in računalniki lahko prispevajo k manj 

ugodnemu razvoju socialnih spretnosti, saj zmanjšujejo otrokove možnosti za 

interakcije z drugimi. Kadar nas otrok opazi, da pogosto gledamo televizijo, bo 

verjetno tudi on gledal z nami, včasih tudi neprimeren spored. Potem pa se 

sprašujemo, zakaj se ne igra, saj ima polno igrač (Ručigaj, 2009). Pomembno je, da 

družina kdaj preživlja skupni čas brez vključenega televizorja in radijskega 

sprejemnika. Le tako lahko pokažemo, da nam je družina pomembnejša od 

dogodkov na drugem koncu sveta (Gelmini, 2000). Koristno preživljanje prostega 

časa ima po mnenju številnih strokovnjakov (npr. Duerden in Witt, 2010; Lighfoot idr., 

2013) pomemben pozitivni razvojni učinek. 

 

Otroci z brati in sestrami pokažejo več zanimanja za skupinske in socialne 

dejavnosti, kjer se praktično udejstvujejo,  kot je na primer šport, nasprotno pa edinci 

svoj prosti čas preživijo v dejavnostih, kjer niso odvisni od partnerja (Kasten, 2007). 

Raziskava med otroki v srednjem otroštvu je pokazala, da se edinci v primerjavi z 

otroki iz veččlanskih družin v prostem času pogosteje ukvarjajo z bolj individualnimi 

dejavnostmi, kot so na primer zbiranje znamk, branje knjig, poslušanje glasbe, 

risanje in podobno (Laybourne, 1994). Glasbene šole, športna društva in druge 

interesne dejavnosti zunaj doma edincu ponujajo izkušnje in razvojne priložnosti 

(Kasten, 2007). Starši imajo zaradi večjega števila otrok manj prostega časa. Otroci v 

veliki družini v prostem času gledajo televizijo, se poslužujejo družabnih iger, se 

pogovarjajo, prebirajo knjige in obiskujejo kulturne prireditve. Bratje in sestre si igre in 

igrače med seboj delijo, njihov način dogovarjanja pa je pogojen z otrokovo starostjo 

in osebnostnimi lastnostmi. Povsem razumljivo je, da soigralce pri igri pogojujejo 

starostne razlike. Tako se starejši sorojenci pogosto igrajo skupaj, saj menijo, da so 

mlajši še nezreli za njihovo vrsto igre, le-ti pa trdijo, da se s starejšimi ne igrajo, ker 

nimajo časa za njihove igre (Kranjec, 2006). Po Kastenu (2007) pa starši otrok brez 

bratov in sester pogosteje obiskujejo gledališča, igrišča in kino ter več časa preživijo 

zunaj doma s sodelavci, prijatelji in znanci.  

 

Obšolske dejavnosti otrok iz velike družine so pogojene s časovnimi, ponekod pa tudi 

s finančnimi zmožnostmi posamezne družine. Tako se lahko zgodi, da nadarjenemu 
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športniku ne bo dano trenirati (Kranjec, 2006). Edinci so pri tem v prednosti, ker vsa 

denarna sredstva pripadajo le njim, zato lahko obiskujejo različne aktivnosti, 

ugotavljata Roberts in White Blanton (2001). Tudi Kasten (2007) ocenjuje, da otroci 

brez bratov in sester pogosteje obiskujejo obšolske dejavnosti in popoldneve 

pogosteje preživljajo pri starih starših. Nadalje imajo zaradi socialne in prostorske 

mobilnosti staršev med šolskim letom manj kontinuitete in stabilnosti v družini. 

Postavlja se vprašanje, kako slednje vpliva na edinčev razvoj.  

 

V Sloveniji se podobno kot v drugih evropskih državah srečujemo s konceptom 

otrokovega vsestranskega razvoja. Tako starši tudi v otrokovem prostem času 

stremijo k razvijanju njegovih sposobnosti (moda učenja igranja klavirja, zgodnje 

učenje tujega jezika ipd.), poudarek je na otrokovi individualnosti in samorazvoju. Te 

zahteve pomenijo pritiske še posebej za starše iz nižjih družbenih slojev (Švab, 2006, 

v Rener, 2006) in starše iz velikih družin (Kranjec, 2006), ki morajo zaradi nižjih 

finančnih sredstev oz. deljenja na več članov v otroke vložiti več časa. 

Po Mancilasu (2006) edinec prevarovanost kot čustveno in psihično obremenitev 

občuti tudi na polju prostega časa, saj edinci kažejo večjo odgovornost za svoje 

znanje in spretnosti, kar je lahko rezultat občutka preobremenjenosti z obšolskimi 

dejavnostmi in stresa. Tako lahko imajo manj prostega časa. 

 

»Otrok si želi naše ljubezni. Pozornost, ki mu jo posvetimo, mu pokaže našo 

ljubezen«, zapiše Z. Ručigaj (2009, 58). Preko skupne igre, sprehoda, prebiranja 

pravljic, poslušanja glasbe in drugih dejavnosti otrok spoznava, da je sprejet in 

ljubljen. Ista avtorica (2009) meni, da moramo otroku nameniti dovolj časa oziroma 

pozornosti, saj mu to lahko daje občutek varnosti.  

Obiski, izleti, potovanja 

Velike družine ne ostajajo doma, temveč se ustrezno organizirajo, časovno uskladijo 

in odidejo na izlete, potovanja in na obisk k sorodnikom in prijateljem ter s tem dajo 

sebi in otrokom možnost, da se družijo. Omenjena potepanja zopet pogojuje finančno 

stanje družine (Kranjec, 2006). Tudi otroci iz veččlanskih družin kljub sorojencem 

potrebujejo prijatelje, zato je na obisku priložnost, da je otrok z vrstniki in tako ni pod 

neposrednim nadzorom starejših sorojencev (Rost, 1991).  
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3.2.2. Otrok v skupini vrstnikov 

3.2.2.1  Vloga vrstniške skupine in otrokova socialna sprejetost 

Med otroki zasledimo dobro razvit občutek za skupnost, ki skupino povezuje. V 

pogojih, ko gre za ugoden psihosocialni razvoj, se otrokova osebnost normativno 

razvoja in se lahko izrazi posebna privlačnost, za uvod v temo pojasni  M. Montessori 

(2011).  

 

J. R. Harris (1999, v Kavčič, 2005) trdi, da razvojni psihologi precenjujejo vpliv 

družinskega okolja, zlasti starševskega vedenja na otrokov razvoj. V svoji teoriji 

skupinske socializacije zagovarja stališče, da so vrstniki ključni za posameznikov 

razvoj, kar je podprto z evolucijo človeške vrste – socialna skupina je pomembna za 

preživetje posameznika. Tako ista avtorica (prav tam, 91) zaključuje: »Glavni 

prispevek staršev k otrokovemu osebnostnemu in socialnemu razvoju predstavljajo 

genetski dejavniki, okolje, ki je pomembno za otrokov razvoj, pa vključuje predvsem 

izvendružinske dejavnike, zlasti vrstniške skupine.« Proces socializacije poteka z 

identifikacijo z vrstniško skupino in asimilacijo skupinskih norm, ki vodita do 

podobnosti med otroki. Vrstniki vplivajo predvsem na prehodna stališča in vsakdanje 

vedenje otrok, ne pa toliko na trajne osebnostne značilnosti in vrednote. Kljub temu 

lahko vplivajo na izbiro poklica, versko prepričanje, prehranjevalne navade ipd. Starši 

po teoriji skupinske socializacije lahko vplivajo na posameznega otroka predvsem v 

skupini, saj tako vplivajo na norme vrstniške skupine, njihove vrednote, navade in 

prepričanja (Harris, 2007). Če ugotovitve J. R. Harris (2007) primerjamo z nekaterimi 

drugimi raziskavami (npr. Berndt, Miller in Park, 1989, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009), ugotovimo, da ni enoznačnega odgovora, kakšen je vpliv vrstnikov 

in kakšen je vpliv staršev v otrokovem obdobju srednejga otroštva. Mnogi 

raziskovalci (npr. Berndt, Miller in Park, 1989, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), 

namreč ugotavljajo, da je vpliv vrstnikov na nekaterih področjih življenja, kot so 

glasba, izbira knjig za branje, oblačenje, moda, izbira prijateljev, ciljnih skupin za 

druženje, zelo velik in značilen tako za dečke kot za deklice. Na nekaterih drugih 

področjih, npr. pri izbiri šole, poklica, izbiri interesnih dejavnosti v šoli, načinu porabe 

denarja, pa je večji vpliv staršev.  
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V irski študiji (Brooker, 2005) je veliko šolarjev (72 %) opredelilo vrstnika in ne učitelja 

kot osebo z največjim vplivom in spoštovanjem. Otroci se postopoma vse manj pod 

vplivom staršev in pričnejo presojati ter primerjati svoje družinske vrednote z 

vrednotami vrstnikov. Ko se primerjajo z otroki svojih let, lahko bolj preskusijo svoje 

spretnosti in talente ter si pridobijo jasnejši občutek samoučinkovitosti (Bandura, 

1994, v Papalia idr., 2009). Vrstniška skupina posameznika socializira; nauči ga 

usklajevati svoje želje in potrebe z željami in potrebami drugih. Ravno tako jim 

ponudi tudi čustveno varnost.  

V slovenski raziskavi (Zupančič in Kavčič, 2007) so vzgojiteljice poročale, da je s 

starostjo otrok opaziti več socialno prilagojenega izražanja čustev (porast pogostosti 

izražanja veselja, zaupljivosti in strpnosti) ter prilagojenega vedenja v socialnih 

interakcijah z vrstniki (porast vključevanja, mirnosti v vrstniških odnosih ter 

prosocialnosti) in z odraslimi (porast sodelovalnosti in samostojnosti). Socialno 

kompetentno vedenje vključuje tudi kakovost otrokovih interakcij z vrstniki v skupini 

oziroma v celotni izobraževalni ustanovi. Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi tuje 

študije (npr. Papalia idr., 2009). 

 

Vsak otrok bo med vrstniki prej ali slej prišel v konflikt. Naučiti se mora popuščati in 

vztrajati, pogajati se, zahtevati, deliti in sodelovati. Potrebuje izkušnje medsebojnih 

odnosov ne samo s starejšimi otroki, temveč tudi družbo enako starih ali mlajših 

otrok, pojasnjuje M. Črepinšek (2012). Ob tem moramo ozavestiti, da občasni 

vrstniški konflikti ne predstavljajo neprilagojenega vedenja, saj se ti pri mlajših otrocih 

pretežno osredotočajo na predmete in prostor, manj pa na agresivno vedenje do 

drugih otrok. Poleg tega se predšolski otroci, ki nekoliko pogosteje prihajajo v spore z 

vrstniki, tudi pogosteje vpletajo v prosocialno interakcijo z njimi. Vrstniški spori 

odražajo otrokove nezrele poskuse po vključevanju v vrstniško skupino. Kljub temu 

pa konfliktne vrstniške interakcije otroku predstavljajo priložnosti za učenje 

učinkovitega spoprijemanja in reševanja medsebojnih odnosov (Zupančič in Kavčič, 

2007). Velika večina učiteljev, sodelujočih v raziskavi (Kranjec, 2006) meni, da otroci 

iz velikih družin v vrstniški skupini rešujejo konfliktne situacije verbalno, z besedo in 

se v povprečju ne poslužujejo nasilnih dejanj. Ko se ti otroci v šoli znajdejo v težavah, 

le-te rešujejo samostojno, še dodajajo učitelji.  
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Sodelovanje in tekmovalnost znotraj medsebojnih odnosov 

»Šola je pomemben prostor za pridobivanje izkušenj sodelovanja in tekmovalnosti 

med vrstniki«,  povzema C. Lightfoot s sodelavci (2013, 487) in dodaja, da je v šolah 

zaznati naraščanje tekmovalnosti, zato si učitelji prizadevajo ustvariti kontekste in 

učne programe za spodbujanje sodelovanja. Isti avtorji dokazujejo, da učenje drug od 

drugega izboljša odnos z vrstniki, saj imajo učenci različne ravni sposobnosti in 

različne kulturne korenine.  

 

Papalia s sodelavci (2009) povzema, da lahko ima skupina vrstnikov tudi negativne 

učinke na otroka, saj od posameznika pričakuje, da bo sprejel njene vrednote in 

vedenjske norme. Te so morda nezaželene oz. neskladne z otrokovim dosedanjim 

pojmovanjem, vendar nima dovolj moči, da bi se jim uprl. Pogosto ravno vrstniška 

skupina pripomore k antisocialnemu obnašanju in odklonskemu vedenju. Otroci tik 

pred mladostništvom so še posebno dovzetni za pritiske, ki jih silijo v prilagajanje, in 

tak pritisk lahko težavnega otroka spremeni v prestopnika. Drugi negativni vpliv 

skupine vrstnikov je lahko nagnjenost h krepitvi predsodkov, kar pomeni 

nenaklonjenost odnosa do članov drugačnih skupin. V raziskavi med kanadskimi 

francosko in angleško govorečimi otroki (Powlishta, Serbin, Doyle in White, 1994, 

prav tam, 2009) so odkrili predsodke (vir ne poroča o vrsti predsodkov), saj so se 

otroci izkazali za pristranske in so bili bolj naklonjeni sebi podobnim, vendar je ta 

pristranskost upadala s starostjo in spoznavnim razvojem. Tako lahko s širjenjem 

otrokovih izkušenj predsodki oslabijo ali celo izginejo. Najbolj učinkoviti so načrtni 

programi, v katere so vključeni različni otroci, ki jih druži skupni cilj (npr. nastop v 

športni ekipi). 

Socialna sprejetost v vrstniški skupini 

V šolskem obdobju vrstniške skupine vključujejo tri do devet otrok, najpogosteje 

istega spola. V prvi triadi so dekliška prijateljstva tesnejša in zaupnejša, fantovska pa 

številnejša, bolj odprta za nove člane in bolj hierarhično urejena (Selman, 1980, v 

Smrtnik Vitulič, 2009).  

 

Pri raziskovanju medsebojnih odnosov med vrstniki C. Lightfoot s sodelavci (2013) 

izpostavi dva koncepta; dominantnost in priljubljenost med vrstniki. 
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 Dominantni otroci so vodje skupine, odločajo o načinu igre in razporeditvi dejavnosti. 

Posamezni otrok si svoj hierarhični položaj v skupini vrstnikov pridobi, ko sooča svoja 

stališča z drugimi in jih utemeljuje. Čeprav je hierarhija dominantnosti razvidna že v 

vrtcu, je kritični moment za njen razvoj, ko je otrok v obdobju delavnosti (Erikson, 

1997) in išče svoj položaj v skupini, kar mnogi avtorji utemeljujejo s šolskim 

obdobjem. 

 

C. Lightfoot s sodelavci (2013, 481) priljubljenost opredeli kot otrokov »socialni 

status, ki temelji na tem, kako radi ga imajo vrstniki.« Gre torej za socialno sprejetost 

s strani sošolcev, ki temelji na otrokovih socialnih kompetencah. Pomen 

priljubljenosti se poveča v srednjem otroštvu in je tema mnogih raziskovanj, ki 

analizirajo, kdo je v skupini najbolj priljubljen, kdo je izključen in kakšne posledice 

ima otrokov socialni položaj v skupini na njegov nadaljnji razvoj. 

Podatki, pridobljeni na podlagi vprašanj (s kom bi sedel, se igral ipd.), se nato 

uporabijo za izdelavo sociograma (grafična upodobitev socialne sprejetosti 

posameznika v skupini in odraz odnosov med posamezniki), ki je eden od delov 

mojega merskega instrumentarija v empiričnem delu doktorske disertacije. 

Teoretske razprave in empirične raziskave so pokazale štiri položaje priljubljenosti v 

skupini. 

 

Priljubljen otrok prejema največje število izbir sošolcev. Ti otroci so telesno privlačni, 

imajo boljše socialne spretnosti za pletenje in ohranjanje vezi prijateljstva, znajo se 

dogovarjati in njihovo vedenje je socialno sprejemljivo (Lightfoot idr., 2013). Za 

priljubljene otroke so značilne dobre spoznavne spretnosti, dobri so v reševanju 

medosebnih problemov, dosežejo visoke cilje in pomagajo drugim otrokom. So 

zaupanja vredni, zvesti in nudijo čustveno oporo drugim. Zaradi njihovih bolj razvitih 

družabnih sposobnosti so drugi radi z njimi (Masten in Coatsworth, 1998; Newcomb 

idr., 1993, v Papalia idr., 2009). 

 

Zavrnjen otrok je socialno izoliran, najpogostejši razlog je njegovo agresivno vedenje. 

Sošolci si ne želijo njihove družbe, ker so do njih vedejo nespoštljivo ali jih celo 

poškodujejo. Nadalje pa si tudi zavrnjeni otroci pogosto napačno razlagajo različna 

vedenja s strani vrstnikov, njihove pripombe razumejo kot sovražne in maščevalne 

(Lightfoot idr., 2013). Študije v ZDA, na Nizozemskem in v Koreji so pokazale, da so 
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otroci zavrnjeni, ker so sramežljivi in umaknjeni (Parke idr., 1997; Shin idr., 2007, 

prav tam). Zavrnjen otrok je zaskrbljen zaradi svojih socialnih odnosov in občutkov, 

da ga nihče ne mara. Ko so čedalje bolj sprejeti med vrstniki, spremenijo svoje 

neprilagojeno vedenje. »Zavrnjen otrok izkušnje nesprejetosti iz učilnice prenese v 

vsakdanje življenje. Zavrnitev vrstnikov ni le čustveno boleča, ampak je povezana s 

številnimi težavami, ki segajo tudi v prihodnost, vključno s prestopništvom, zlorabo 

substanc in psihičnimi motnjami«, razlaga Kupersmidt s sodelavci (2004, v Lightfoot 

idr., 2013, 484).  

 

Zanemarjen otrok dobi malo izbir vrstnikov, saj je tako kot zavrnjen otrok tudi on manj 

socialen, čeprav ni niti agresiven niti preveč sramežljiv. Glede svojega socialnega 

statusa je manj zaskrbljen (Lightfoot idr., 2013). Nizozemska študija (Cillesen idr., 

1992, prav tam) je ugotovila, da zanemarjen otrok (pogosteje kot zavrnjen) izboljša 

status tekom šolanja, v šoli je uspešen in bolje sprejet pri učiteljicah. 

 

Kontroverzen otrok prejema oboje; tako izbire kot zavrnitve s strani vrstnikov. 

Značilno je njegovo agresivno obnašanje, ki je še intenzivnejše kot pri zavrnjenem 

otroku. Kljub temu pa ima vsaj kakšnega prijatelja, saj uporabi druge socialne in 

kognitivne spretnosti, da obdrži socialne stike. V jezi prekine prijateljstvo. Kot 

zanemarjen otrok tudi on navadno ni posebej prizadet zaradi pomanjkanja socialnih 

vezi, je pa njegova nesprejetost rizični faktor za psihosocialne probleme (Lightfoot 

idr., 2013). 

 

Raziskovalci (npr. Cassidy 1992, v Smrtnik Vitulić, 2004) so ugotovili, da predšolski 

otroci, ki so v skupini priljubljeni, bolje prepoznavajo izraze čustev na obrazu drugih 

ljudi in jih glede na manj priljubljene vrstnike tudi sami večkrat spontano izražajo. 

Priljubljeni otroci so dosegli višje rezultate pri povezovanju situacij s specifičnimi 

čustvi. Otroci se glede na sociometrični položaj v skupini niso razlikovali, ko so 

zaigrali izražanje posameznih čustev po navodilih raziskovalcev. Nadalje pa je bil pri 

šolskih otrocih sociometrični položaj v skupini pozitivno povezan s sposobnostjo 

prepoznavanja čustvenih izrazov drugih ljudi. Raziskave (Chen, Rubin in Li, 1997, v 

Papalia idr., 2009) kažejo, da v zahodnjaški in kitajski kulturi obstaja korelacija med 

družbeno uspešnostjo in šolskim uspehom. Šolarji z visokimi učnimi dosežki so 
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pogosto priljubljeni in socialno sprejeti. Velja pa tudi nasprotno; dobro prilagojeni 

otroci so večinoma dobri v šoli. 

 

Številni dejavniki lahko vplivajo na otrokovo nepriljubljenost, nekaterih od njih otrok 

ne more popolnoma kontrolirati. 5-10 % otrok je v vrstniški skupini zavrnjenih (Boivin 

idr., 2013). Medtem ko so nekateri nepriljubljeni otroci agresivni, so drugi nepozorni 

in hiperaktivni, nekateri pa introvertirani. Drugi se obnašajo nezrelo in nespametno 

oz. so zaskrbljeni in negotovi. Pogosto so premalo empatični in se težje prilagajajo 

novim situacijam (Bierman, Smoot in Aumiller, 1993, v Papalia idr., 2009). Nekateri 

manj priljubljeni šolarji kažejo neprimerno zanimanje za skupine nasprotnega spola, 

drugi pa že vnaprej doživljajo nesprejemanje vrstnikov, kar pogosto postane 

samouresničujoča napoved. Zavrnitev za otroka lahko pomeni čustvene težave, 

vključno z osamljenostjo in depresijo ter vpliva na šolske težave, nam pove Boivin s 

sodelavci (2013). Nepriljubljenim otrokom lahko pomagamo z vključitvijo v obšolske 

dejavnosti in ozaveščanjem njihovih socialnih šibkosti. 

3.2.2.2  Edinec in sorojenec v skupini vrstnikov 

Odnosi v družini so pomemben dejavnik otrokovega vključevanja med vrstnike. Na 

otrokovo priljubljenost vpliva že družinsko okolje. Otroci, ki so bili kot dojenčki deležni 

občutljive skrbi matere, so v zgodnjem otroštvu bolj priljubljeni med vrstniki in izražajo 

več pozitivnih čustev v stiku z drugimi. Te značilnosti se ohranjajo tudi v srednjem 

otroštvu (Smrtnik Vitulić, 2009).  

 

Baskett (1985) je na univerzi raziskoval mnenja študentov o edincih. Ta študija 

ugotavlja, da so edinci nepriljubljeni. Ob tem je potrebno osvetliti, da gre za starejšo 

študijo. Nasprotno pa Kasten (2007) pojasnjuje, da so edinci zelo priljubljeni v 

skupini. Po splošni prilagodljivosti in socialnih kompetencah se edinci ne razlikujejo 

od vrstnikov, ki imajo brate in sestre (Liu, 2006; Fablo in Polit, 1986, oba v Mancillas, 

2006; Wang idr., 2000). V nasprotju z opisanim pa je Kitzmann s sodelavci (2002) 

primerjal socialne kompetence edincev v šolskem obdobju. Edinci so v skupini 

sošolcev manj priljubljeni in nagnjeni k bolj agresivnemu vedenju, kar kaže, da so 

sorojenci še posebej koristni za učenje reševanja prepira. Edinci v šoli težje 

obvladajo konflikte in so na trenutke opisani kot pasivni, osamljeni. Umik iz družbe in 
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agresivnost sta v srednjem otroštvu povezana z zavrnitvami in kasnejšo socialno 

sprejetostjo (Parker in Asher, 1987, v Kitzmann idr., 2002). Podobno Sienčnik (2000) 

pripisuje edincem bolj odklonsko vedenje in socialno nezrelost, ki pogosto vodi v 

konflikte.  

 

Interakcije s sorojenci predstavljajo velik del otrokovega vsakodnevnega življenja in 

so pomembne izkušnje za podobne izmenjave z vrstniki (Dunn, 1993). Raziskava 

Kitzmanna s sodelavci (2002) je ugotovila povezavo med čustveno bližino bratov in 

sester in njihovimi socialnimi spretnostmi z vrstniki. Visoka kakovost odnosov med 

brati in sestrami napoveduje visoko kakovost v odnosih do vrstnikov. Miller in 

Maruyama (1976, v Kitzmann idr., 2002) ugotavljata, da imajo mlajši sorojenci boljše 

socialne kompetence in so bolj priljubljeni kot njihovi starejši bratje in sestre. Pri 

merjenju socialnih kompetenc in priljubljenosti posameznika v skupini pogosto prihaja 

do razlik, saj ni zanemarljivo, ali se socialne kompetence merijo na ravni skupine ali 

na ravni diad, nas poduči Kitzmann s sodelavci (2002).  

Odnos sošolcev do otrok iz velikih družin 

Izsledki študije primera (Kranjec, 2006) kažejo, da otroci v povprečju v šoli niso 

deležni zbadljivk na račun velike družine, so pa deležni določenih mnenj sošolcev, 

predvsem pri obravnavi teme družina v okviru predmeta spoznavanje okolja oziroma 

spoznavanje družbe. Zanimiva je misel anketirane učiteljice, ki trdi, da »pri mlajših 

otrocih zbadljivk ni tako veliko, pogosteje se pojavljajo pri starejših.« Mlajši otroci o 

tej tematiki ne razmišljajo tako pogosto, prav tako pa so pri njih manj v ospredju 

materialne dobrine. Nasprotno pa starejši otroci postanejo bolj pozorni na 

socialnoekonomski status svoje družine in družin svojih sošolcev ter prijateljev (prav 

tam, 72). 

V učnem načrtu je v okviru predmeta spoznavanje okolja oziroma kasneje 

spoznavanje družbe tema o družini ena izmed temeljih področij obravnave, ki se 

nadgrajuje tekom šolanja. Tako se otroci vsakoletno srečujejo s tematiko (svoje) 

družine in pride pri tem predmetu v ospredje tudi velikost same družine, torej število 

bratov in sester. Omenjeni vidik so mi zaupali tudi otroci pri intervjujih (Kranjec, 

2006). Od učitelja poučevanje tovrstne tematike zaradi pluralnosti družinskega 

življenja zahteva veliko tenkočutnosti in dobre predhodne učne priprave. 
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3.2.3. Otrokovi prijatelji 

Priljubljenost ocenimo na osnovi mnenja skupine vrstnikov o otroku, prijateljstvo pa je 

dvosmeren odnos med dvema ali več osebami. Pri mlajših otrocih se pogosteje 

pojavlja enostransko prijateljstvo, z otrokovim razvojem se povečuje število prijateljev 

in njihova stalnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Za otroke v srednjem 

otroštvu je značilno, da imajo od tri do pet »najboljših« prijateljev, s katerimi preživijo 

večino prostega časa, vendar se ponavadi naenkrat igrajo le z enim ali dvema. Za 

dekleta je pomembnejše, da imajo nekaj zaupnih prijateljic, nasprotno pa imajo dečki 

več prijateljev, vendar z njimi niso v tako zaupnem in prisrčnem odnosu (Hartup in 

Stevens, 1999, v Papalia idr., 2009). Prav tako otroci v srednjem otroštvu že 

ozaveščajo, da so lahko kljub medsebojnim razlikam prijatelji (Lightfoot, idr., 2013). 

 

Otroci iščejo prijatelje, ki so istega spola, starosti, etične pripadnosti, s podobnimi 

interesi (Papalia idr., 2009), sposobnostmi in SES (Lightfoot idr., 2013). V razredu to 

pomeni, da imajo otroci z dobrimi ocenami prijatelje, ki so prav tako uspešni v šoli. 

Prijatelj je nekdo, ob katerem se posameznik dobro počuti, je do njega naklonjen in z 

njim deli čustva ter skrivnosti. Prijatelji si zaupajo, doživljajo medsebojno pripadnost 

in ravnajo drug z drugim kot s sebi enakim. Celo nepriljubljeni otroci sklepajo 

prijateljstva, a imajo navadno manj prijateljev kot priljubljeni otroci. Prijatelje 

najpogosteje najdejo med mlajšimi ali drugimi nepriljubljenimi otroki oz. takimi, ki so 

iz drugega razreda ali šole (Papalia idr., 2009). S spoznavnim in čustvenim razvojem 

se spreminja tudi pojmovanje prijateljstva. Predšolski otroci se skupaj igrajo, 

prijateljstvo med šolarji pa je stabilnejše in globlje. Otroci ne zmorejo plesti vezi 

prijateljstva, dokler ne dosežejo stopnje spoznavne zrelosti, ki jim omogoča 

upoštevati tako poglede kot potrebe drugih, kot svoje lastne (Robinson, 2008). 

Prijateljstva, značilna za obdobje malčka, so razmeroma kratkotrajna, sklenjena na 

podlagi materialnih dobrin in se pogosto končajo s prepirom. Nadalje pa razvoj 

prijateljstva v zgodnjem otroštvu poteka v smeri dolgotrajnejšega recipročnega 

odnosa, v katerem lahko vsakdo računa na pomoč, ko jo potrebuje. Za sklepanje 

prijateljstva so pomembne posameznikove osebnostne lastnosti, prijateljstvo pa se 

konča, če posameznik zavrne pomoč, za katero ga prijatelj prosi, ali če eden od 

prijateljev zlorabi zaupanje drugega. V obdobju srednjega otroštva je za prijateljstvo 

značilno, da so prijatelji posamezniki, ki drug drugega razumejo, si delijo misli, čustva 
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in skrivnosti. Prijateljstvo postaja sorazmerno trajni odnos, ki je utemeljen tudi na 

podobnih osebnostih značilnostih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Nadalje pa 

je longitudinalna študija (Ellis in Zarbatany, 2007, v Lightfoot idr., 2013) ugotovila, da 

trajanje prijateljstva pogojujejo vedenjske značilnosti otrok, tudi v primerih, ko gre za 

socialno manj sprejemljivo vedenje. Z otrokovim razvojem medsebojnega 

razumevanja in zmanjšanjem egoizma prijateljstva trajajo dlje časa. 

3.2.3.1 Navezovanje prijateljskih vezi edincev in sorojencev 

Edinci imajo zaradi želje po sorojencu pogosto namišljene prijatelje (Pitkeatley in 

Emerson, 2005). S. Newman (2011) v delu The Case for the Only Child ugotavlja, da 

ima 65 % vseh majhnih otrok na neki razvojni stopnji namišljenega prijatelja. Starejše 

študije (npr. Polit in Falbo, 1987) ugotavljajo, da je edincem večji izziv vstopati v 

odnose kot sorojencem. Ker edinci v družini nimajo toliko socialnih stikov, navežejo 

bolj intenzivna prijateljstva, pojasnjuje edinka B. Blöchlinger (2008). S. Newman 

(2011) na podlagi študij v ZDA in na Kitajskem dodaja, da imajo edinci po številu 

ravno toliko prijateljev kot njihovi vrstniki s sorojenci, so pa za edince pomembne 

skupinske dejavnosti, ne samo zaradi sklepanja vezi prijateljstev, temveč predvsem 

zato, da otrok ni ves čas v središču pozornosti. Nadalje je Kasten (2007) analiziral 

življenje otrok, ki so vsaj 6 let odraščali brez bratov in sester in podprl teorijo, da 

edinci niso osamljeni, saj  se dobro znajdejo v interakcijah zunaj njihovega 

neposrednega okolja ter so odprti in zainteresirani za prijateljevanje ter ohranjajo 

intenzivna prijateljstva. Podobno ugotavlja tudi Kitzman s sodelavci (2002), ko 

primerjajo socialne kompetence šolarjev in trdijo, da med edincem in sorojencem ne 

prihaja do razlik glede števila skupnih prijateljev ali kakovosti vzajemnega 

prijateljstva, kar se najverjetneje povezuje s teorijo zgodnje navezanosti starši-otrok, 

ki postavi temelje za vse druge odnose zunaj družine. 

Sorojenci ne nadomestijo prijateljev 

»Ker so odnosi med sorojenci in prijateljstvom tako posebna diadna razmerja, so 

sorojenci še posebej koristni v smislu otrokovih sposobnosti za oblikovanje in 

ohranjanje visoke kakovosti prijateljstev« (Stocker in Dunn, 1999 v Kitzmann idr., 

2002, 302). Tudi otroci iz veččlanskih družin potrebujejo prijatelje. Včasih so med 

sorojenci prevelike starostne razlike, zato se želje v igri  razhajajo. Skupno igranje se 
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potem običajno konča tako, da je starejši otrok vedno vodja, mlajši otrok pa se mora 

igri starejšega podrediti. Iz omenjenega je zato razvidno, da so starejši bratje in 

sestre v zgodnjem otroštvu manj primerni soigralci. Otrok se uči pravilno ocenjevati 

svoje zmožnosti in se hitreje in bolje prilagaja drugim, če se veliko druži s soigralci 

iste starosti in ni pod neprestanim nadzorstvom odraslih ali starejših sorojencev 

(Rost, 1991). Kljub temu je raziskava (Rittenour idr., 2007) pokazala, da kar 77 % 

sodelujočih bratov in sester meni, da je vsaj en sorojenec njihov tesen prijatelj tudi v 

odrasli dobi, kar je posledica medsebojnega zaupanja in količine časa, ki so ga v 

otroštvu preživeli skupaj. 

3.2.4. Stari starši 

Medgeneracijski odnosi odpirajo mikrosistem navzven in ponujajo široko paleto 

možnosti za otrokov celostni razvoj zunaj in znotraj (razširjena družina) doma. Za 

moje raziskovanje je pomemben mikrosistem tudi razširjena družina s starimi starši, 

ki pogosto finančno pomagajo mladi družini ali nudijo pomoč pri drugih zadevah (npr. 

varovanje otrok), ki so pomembne pri otrokovem družinskem življenju (Norris in 

Tindale, 1994). Raziskava (Young in Denson, 2014) je v vzorec zajela 148 starih 

staršev, ki redno varujejo vsaj enega vnuka. Stari starši ob tem doživljajo 

zadovojstvo, varovanje vnukov lahko predstavlja varovalni dejavnik psihičnih težav v 

starosti. Po mnenju Žorža (2008) so stari starši lahko tudi nadomestni starši, »dežurni 

krivci«, nezmotljivi nadzorniki, želeni ali nadležni obiskovalci. Ostareli in bolni stari 

starši pa lahko predstavljajo tudi vir stresa za mlado družino (Patterson, 2008). V 

Sloveniji skoraj 15 % ljudi pozna zapletene medgeneracijske odnose, saj bivajo v 

družinskih mikrosistemih, v katerih je vsaj en član pripadnik prve generacije in vsaj en 

član pripadnik tretje ali celo četrte generacije. Najpogosteje pa gre za sobivanje 

staršev ter družin(e) njihovih otrok. Tovrstno bivanje je bolj značilno za nemestna 

območja (60 %); med njimi jih tri četrtine živi v enostanovanjski stavbi (Dolenc, 

2014a). Vider (1999) ob tem dodaja, da je za mlado družino bolj primerno, če biva 

ločeno od starih staršev, saj je začetno oblikovanje zakonskega odnosa in družine 

občutljivo obdobje in so lahko vplivi starih staršev manj ugodni za razvoj dobre 

družinske dinamike.  
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Mlada starša lahko šele ob prvorojencu pričneta razmišljati o svojih starših še z druge 

perspektive. Spomnila se bosta, kako sta jih negovala in vzgajala. Sprememba, ki jo 

pomeni prihod prvega vnuka v družinski sistem, bistveno presega meje ožjega 

družinskega sistema. Stara starša lahko ob vnukih razvijeta tiste plati starševstva, ki 

ga nista razvila kot oče in mati. Starši namreč nikoli ne prenehajo biti starši in otroci 

od njih vedno znova pričakujejo, pogrešajo ali pa si želijo oporo, tudi ko so že odrasli 

(Kompan Erzar, 2003). Starejši družinski član lahko pripoveduje o svojem življenju, o 

ljudeh, ki jih je poznal, o svetu, v katerem je živel. Tako »prinese v družino 

pomembno dimenzijo, ko skupno sedanjost poveže s preteklostjo, da bi jo lahko vzeli 

s seboj v prihodnost« (Čačinovič Vogrinčič, 2006, 76). Ista avtorica (prav tam) 

poudari, da je pomembno, da povabimo stare starše, naj ostanejo udeleženi v 

družini.  

Ob rojstvu vnukov in ves čas njihovega otroštva so odnosi med starši in starimi starši 

na stalni preizkušnji. Pogost problem je vprašanje meja, ki se pričnejo že pri 

preprostem vprašanju, kot npr. kdo, koliko in kdaj naj pestuje otroka. Stari starši 

imajo za mlado družino posebno vrednost, če uspejo mladi družini pomagati, jo 

podpirati, ceniti in spoštovati, čeprav morda delajo drugače, kot so sami s svojimi 

otroki. Pogledi staršev na vzgojo otrok niso nujno enaki tistim, ki so jih imeli starši. K. 

Kompan Erzar (2003) meni, da se prepad med generacijama najgloblje razvija prav 

pri starševstvu. Po drugi strani pa se pri starševstvu lahko najbolj prepozna 

prenašanje modelov vzgoje iz generacije v generacijo.  

Če želijo stari starši navezovati stik z vnukom, je najprej pomembno, da imajo stik z 

njegovo mamo in očetom. Stari starši lahko svojim vnukom dajejo umirjenost, zavetje 

in varnost. Velike družine pogosto dobro sodelujejo s starimi starši, ki jim pomagajo 

predvsem z varovanjem otrok (Kranjec, 2006). Vse življenje ostajamo povezani z 

generacijami, iz katerih izviramo. Vezi lahko vsebujejo hvaležnost, ljubezen, krivice in 

odpuščanja, občutke krivde in sramu, zaveze in zavrnitve. Vse generacije lahko 

prispevamo k temu, da ostane družinska zgodba ali družinska sestavljanka, kot jo 

imenuje antropologinja Batesonova, živa in omogoča stik z vsemi generacijami 

(Čačinovič Vogrinčič, 2006). 
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3.2.5. Šola 

3.2.5.1  Vloga šole 

Kot pravi ekološkosistemska teorija (Bronfenbrenner, 1979), so vsi odnosi v šolskih 

klopeh vzajemni; učitelj in vrstniki vplivajo na posameznega učenca, prav tako pa tudi 

učenčeva osebnost, njegove lastnosti, spretnosti in način mišljenja vplivajo na vse 

ostale sodelujoče (Tissington, 2008). Šolski primer je agresiven otrok, ki moti potek 

pouka. Učitelj ga umirja in tako posledično ostali otroci dobijo manj učiteljeve 

pozornosti. Nasprotno pa sodelujoči učenci pripomorejo k uspešni izvedbi 

načrtovanega pouka. Učitelja doživljajo kot sproščenega, srečnega in bolj 

pozitivnega. Vsa ta doživljanja in izkušnje pa izgrajujejo učenčevo osebnost 

(Patterson, 2008).  

 

Šola naj bi pri otroku nadaljevala razvoj, ki ga je zasnovala družina. Razvoj intimnih 

vsebin (povezanosti družinskih članov, partnerskih odnosov, ljubezni do otrok, 

sorodstvene vezi, navad, običajev, religije) ostaja še naprej domena staršev, medtem 

ko naj bi bil razvoj zavesti o sebi prednostna naloga šole. Zasnovo svojega delovanja 

dobi šolar doma in jo v šolski skupnosti le utrdi in poglobi preko medsebojnih 

odnosov. T. Devjak (2007) pravi, da si učenci poleg učenja predpisane učne snovi v 

šoli učijo socialnih in drugih življenjskih navad. Razred ni samo izobraževalna, 

temveč tudi temeljna socialna in vzgojno-izobraževalna skupnost šole, ki jo 

sooblikujejo učenci in učitelj. V njem se morajo učenci počutiti fizično in psihično 

varne. Če učitelj kaže zanimanje za svoje učence in z njimi deli skrb za oddelčno 

skupnost, s tem pokaže, da se lahko tudi on kaj nauči od njih in s tem opusti 

tradicionalno vlogo »učitelja, ki vse ve«. Bronfenbrenner dodaja (Brandt, 1979), da 

naj šola otroke uči k odgovornosti. Problem vidi v starostno ločenih skupinah. 

Šolo kot pomemben mikrosistem bom podrobneje osvetlila v mezosistemu, saj je 

sodelovanje med domom in šolo, kot bomo videli, ključnega pomena za otrokov 

uspeh in razvoj.  
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3.2.5.2 Vpliv otrokovega okolja na učno uspešnost 

B. Marentič Požarnik (2000) dejavnike uspešnega učenja kvalificira v naslednje štiri 

skupine: 

- notranji dejavniki (v učencu) so lahko 

 fiziološki (stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična 

koordinacija …), 

 psihološki (umske in druge sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, 

motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti …), 

- zunanji dejavniki (v okolju) 

 fizikalni (opremljenost in oblikovanost prostora za učenje), 

 socialni, ki izvirajo iz družbenega okolja, najprej družine, nato iz šole in 

širšega okolja. 

 

Dejavniki se med seboj prepletajo, tako da ni mogoče potegniti ostre meje med 

notranjimi in zunanjimi. V doktorski disertaciji me najbolj zanimajo socialni dejavniki, 

ki vplivajo na otrokovo učno uspešnost, vključno z otrokovimi domačimi razmerami 

(socialnoekonomski status družine, podpora staršev), zato jih bom v nadaljevanju 

posebej pojasnila. 

 

Zavedati se moramo, da sposobnosti niso edini, največkrat pa tudi ne odločilni pogoj 

za uspešnost šolanja. Mnogi podatki o otrokovih dosežkih v šoli nam kažejo 

pomembne razlike med otroki iz različnih socialnih okolij. Jeynes (2010) kot avtor in 

urednik v delu Family factors and the educational success of children predstavlja, da 

so družinski dejavniki močno povezani s šolarjevimi akademskimi dosežki. Tako 

otroci iz družin z višjim socialnoekonomskim statusom v povprečju dosegajo v šoli 

boljše rezultate in dosežejo višjo stopnjo izobrazbe kot otroci iz družin z nižjim 

socialnoekonomskim statusom. Raziskava (Papalia idr., 2009), izpeljana na učencih 

od drugega do četrtega razreda, je pokazala, da so dosegli tisti iz družin z nižjimi 

dohodki nižje rezultate na testih branja in matematike. Prav tako pa omenjeni 

dejavnik vpliva na starševsko zmožnost zagotoviti za učenje spodbudno okolje. Iz 

ene od raziskav je razvidno, da so starši z zadostnimi finančnimi viri imeli več 

zaupanja v svojo učinkovitost v vlogi staršev, postavljali so bolj pozitivne cilje za 

svoje otroke, bolj dejavno so se udeleževali aktivnosti v šoli in se kot starši držali 
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navad, ki so krepile otrokove sposobnosti. Ob tem je potrebno osvetliti, da 

družbenoekonomski položaj sam po sebi še ne določi šolskih dosežkov, razlike 

namreč izhajajo iz njegovih učinkov na družinsko življenje. 

Podobno je tudi slovenska raziskava (Toličič in Zorman, 1977) potrdila, da imajo 

raznovrstni socialni dejavniki pomembno vlogo v otrokovem razvoju in šolskem 

uspehu in da socialnoekonomski status družine vpliva na šolsko uspešnost podobno 

sposobnih otrok. V tem kontekstu pa ne smemo prezreti, da je šolski uspeh rezultat 

kompleksnih interakcij med otrokovim okoljem, njegovimi sposobnostmi, motivacijo in 

podporo družine (Pergar Kuščer, 2003).  

 

Tudi Sailor (1991, v Sontag 1996) dodaja, da otrokovih družinskih težav (kot je na 

primer revščina) ne moremo obravnavati ločeno od učnega okolja. Bronfenbrenner 

primerja japonske, tajvanske, kitajske in ameriške šole. Sprašuje se, zakaj so 

japonski otroci tako uspešni. Temelje vidi v vključenosti staršev v otrokovo šolanje in 

urejenosti delovnega prostora doma. Tudi v najrevnejših japonskih družinah ima 

otrok mizo, ki je kraj in prostor za njegovo šolsko delo. Starši naj zato otrokom uredijo 

družinsko življenje tako, da bo lahko v tišini opravljal šolske naloge in k temu pritegnil 

tudi mlajše sorojence (Addison, 1992). Starši, ki želijo uspešnega in samozavestnega 

otroka, bodo prilagodili bivalni prostor otrokovim potrebam gibanja, dela in 

raziskovanja, še zapiše M. Montessori (1996). Naj opisano razmišljanje podkrepim z 

raziskavami, ki jih navajata zakonca Sears (2004) v knjigi Uspešen otrok. Menita 

namreč, da so domovi uspešnih učencev tišji in da v njih ni glasne televizije in radia. 

Vpliv družinskega okolja na šolanje otroka se kaže v učenčevih odzivih na učne 

naloge, zaključuje Hegarty (1993, v Munn, 1993). Starši otrok iz velike družine se 

doma ne zmorejo z vsakim otrokom tako intenzivno in kakovostno učiti, kot to lahko 

počnejo starši enega oziroma dveh otrok.  

 

M. Ule s sodelavkami (2000) v delu Socialna ranljivost mladih ugotavlja, da velik 

strošek družin predstavlja vlaganje v izobrazbo ter osebnost otrok, medtem ko je 

njihova uspešnost v šoli in na drugih področjih glavno merilo za uspešnost družin. 

Intenzivno šolanje otrok se tako začne že v zgodnjem otroštvu ter se podaljšuje v 

trideseta leta. Očitno je torej, da ima dejavnik časa vedno bolj pomembno in odločilno 

vlogo v življenju otrok in mladostnikov. Po drugi strani pa vzgojne in izobraževalne 
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ustanove vse bolj izgubljajo monopol nad vzgojo in izobraževanjem, zato se toliko 

bolj krepi ponudba neformalnih izobraževalnih ponudb in izvenšolskih dejavnosti 

(glasbene šole, tuji jeziki, slikarske šole …). Krepi se pritisk na starše, naj svoje 

otroke pričnejo izobraževati že v predšolskem obdobju, vedno bolj v otroštvo pa se 

pomika tudi delovanje šolskih institucij. Negativni učinek tega procesa je 

preobremenjenost otrok ter stres zaradi občutkov neuspešnosti.  

 

Mnogi strokovnjaki na podlagi empiričnih izsledkov (npr. Beveridge, 2005; Polk 

Lillard, 1972) poudarjajo pomen družine kot konteksta za učenje otrokovih delovnih 

navad, učenje branja, pisanja in računanja. C. E. Baker (2013) na temeljih 

ekološkosistemske teorije analizira vlogo družinske pismenosti na otrokov razvoj in 

ugotavlja, da očetova in materina vključenost izboljšuje otrokove učne dosežke na 

področju branja in matematike ter pozitivno prispeva k socialno-čustvenemu razvoju. 

Rezultati raziskav (Zupančič in Kavčič, 2007) so pokazali, da se vedenje 

ponotranjejnja, pozunanjenja, teževe na področju vzdrževanja pozornosti negativno 

povezujejo z učno uspešnostjo. Socialno kompetentno vedenje, npr. empatija, 

prosocialno vedenje, odgovornost v socialnih odnosih, se v nasprotju s pokazatelji 

težavnega vedenja pozitivno povezujejo z učno uspešnostjo. Pomemben vpliv 

okoljskih dejavnikov potrjujeta tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009), saj na 

podlagi raziskave (Horvat in Zupančič, 1989, prav tam) trdita, da imajo otroci staršev 

z nižjo izobrazbo v povprečju slabši splošni učni uspeh, nižje rezultate pa so dosegli 

tudi na objektivnih preizkusih znanj iz slovenščine, matematike ter spoznavanja 

okolja. Ob tem velja osvetliti, da okolje (zlasti družinsko) sicer pomembno pojasnjuje 

učne dosežke otrok, vendar le, če ga obravnavamo izolirano – ne da bi sočasno 

upoštevali značilnosti vedenja otrok v šoli.  

Vloga sorojencev v otrokovem kognitivnem razvoju 

Zagovorniki teorije socialnega učenja (Bandura, 1971) izhajajo iz predpostavke, da 

učenje poteka z opazovanjem in posnemanjem. Bratje in sestre so vzorniki (Barr in 

Hayne, 2003; McHale idr., 2012). Študija, ki je bila usmerjena na primerjavo med 

edinci in sorojenci, je ugotovila, da dojenčki, ki imajo sorojence, posnemajo druge 

otroke pogosteje kot edinci (tako pridobijo 50 % novih vedenj) in da prisotnost bratov 

in sester vpliva na kakovost vedenja otrok; posnemajo skakanje, vsakdanja opravila, 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

107 

načrtovanje, ustvarjanje, različne vrste iger, kar povzroča razlike v kognitivnem 

razvoju (Solmeyer idr., 2011).  

 

Medtem ko se velika večina študij o sorojencih osredotoča na čustvene dejavnike 

razvoja, so nekateri raziskovalci preučevali tudi kognitivne vidike otrokovega življenja 

med brati in sestrami, vključno s tezami, da bivanje med sorojenci lahko predstavlja 

kontekst za učenje in poučevanje, kar pomeni, da je v mikrosistemu sorojencev 

kognitivni razvoj podprt z bogatimi dejavnostmi sodelovanja, poučevanja brez pouka, 

le s posnemanjem (Bergera in Nuzzoa, 2008). Ko sta M. Azmitia in J. Hesser (1993, 

v Lightfoot idr., 2013, 353) med igro opazovali odnose med sorojenci in prijatelji, sta 

ugotovili, da mlajši otrok za igro raje izbere sorojenca kot prijatelja (oba sta bila stara 

9 let) in da mu "starejši sorojenec ponudi več spontane pomoči, spodbude in širšo 

obrazložitev načina igre kot prijatelj."  Kot možno razlago A. E. Maynard (Gauvain in 

Cole, 2009) osvetli, da so si sorojenci čustveno bližje kot vrstniki. Tudi izsledki drugih 

študij kažejo (npr. Kluger, 2011), da starejši bratje in sestre ponudijo boljšo razlago, 

demonstracijo in povratno informacijo, ko naloge postajajo še težje in če je med 

sorojenci večja starostna razlika.  

 

Raziskovalka A. E. Maynard (2009) svojo raziskavo razvija ob tezi, da so pridobitve 

vsakdanjih spretnosti (kuhanje, pranje ipd.) pomembne za otrokov razvoj, vendar je 

malo znanega o tem, kdaj in kako se otroci dejansko naučijo teh veščin. Gre namreč 

za spontano poučevanje starejših sorojencev, ki svoja znanja in spretnosti prenašajo 

na mlajše brate in sestre. »Razvijajoče se otrokove sposobnosti poučevanja mlajših 

sorojencev povečajo njihovo učenje kulturno pomembnih nalog«, zaključuje svoje 

ugotovitve ista avtorica (prav tam, 252) in dodaja, da je poučevanje skupna 

značilnost otrok v srednjem otroštvu tudi izven okvira majevske skupnosti, ki jo je 

avtorica proučevala. Kljub temu pa rezultati študije kažejo, da vsebina in oblika 

poučevanja odražata kulturni kontekst otrokovega razvoja, o čemer govori tudi 

Feinberg s sodelavci (2012). Ob tem se sprašujem, kakšno je medsebojno učenje in 

poučevanje sorojencev v našem prostoru oz. v čem je drugačno ali pa podobno 

majevskim vrstnikom. O tej tematiki nisem našla poglobljene znanstvene slovenske 

študije. 
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Študija primera (Kranjec, 2006) ugotavlja, da si sorojenci med seboj pogosto 

pomagajo pri vseh šolskih obveznostih, tako da starejši sorojenci pomagajo mlajšim 

Otroci si medsebojno pomagajo pri učenju (predvsem matematike, slovenščine in 

angleščine), pisanju domačih nalog (branje navodil, razlaga) in pri drugih šolskih 

obveznostih (striženje, lepljenje, barvanje in podobne naloge za šolo). Učno snov si 

med seboj razlagajo ali pa se sprašujejo in s tem vrednotijo pridobljeno znanje. Mlajši 

otroci pogledajo kontrolne naloge starejših otrok, prav tako zapiske in zvezke, 

izmenjujejo pa si mnenja in nasvete, na kaj morajo biti pozorni pri učenju določene 

učne snovi. Nadalje si pomagajo pri oblačenju, izpolnjevanju hišnih opravil in pri igri 

(npr. pomoč pri vzpenjanju na gugalnico, vožnji s kolesom). Otroci si ob medsebojni 

pomoči razvijajo empatijo ter s tem pridobivajo čut za sočloveka (Kranjec Klopčič, 

2015a). 

 

Brody (2004), avtor mnogih znanstvenih razprav o sorojencih, loči neposredni in 

posredni vpliv sorojencev. O neposrednem vplivu sem razpravljala v prejšnjem 

podpoglavju, v nadaljevanju pa želim osvetliti posredni vpliv na sorojence, ki izhaja iz 

izkušenj šolanja. Omenjeni avtor izhaja namreč iz teze, da učiteljeve izkušnje s 

starejšimi sorojenci vplivajo na njihova pričakovanja glede sposobnosti in znanja 

mlajših sorojencev, še predno mlajši postanejo njihovi učenci.  

3.2.5.3 Učna uspešnost edincev in sorojencev 

Edinci so v nekaterih pogledih v prednosti pred otroki iz večjih družin, pravijo 

strokovnjaki (npr. Kasten, 2007; Laybourn, 1994; Newman, 2011; Pitkeathley in 

Emerson, 2005). Falbo (1984) v knjigi The single-child family, ki predstavlja prve 

zametke proučevanje tovrstne tematike, ocenjuje, da so edinci bolj nagnjeni k 

umetniškemu in intelektualnemu udejstvovanju in zato v rahli prednosti pri študijskem 

uspehu, Blake (1981) na podlagi ene največjih študij dodaja, da prevzemajo vodilne 

položaje. Kasten (2007) poudarja, da boljša učna uspešnost in višja stopnja 

izobrazbe ni značilna le za ameriške, temveč tudi za nemške edince, do podobnih 

ugotovitev prihajajo kitajske študije (Wan idr., 2001) in druge novejše raziskave, ki jih 

navajam v nadaljevanju. Rocca s sodelavci (2010) v svojem delu predstavlja dva 

nasprotujoča si pogleda. Po eni strani naj bi mikrosistem z več sorojenci pomenil 

otrokove višje ocene v šoli v primerjavi z edinci in otroki z manj sorojenci (Hester, 
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Osborne, Nguyen, 1992, prav tam), nasprotno pa naj bi imeli sorojenci v veliki družini 

nižje verbalne sposobnosti in se manj let šolajo (Blake, 1989, v Rocca, 2010).  

 

Mellor (1990, v Mancilas, 2006) ugotavlja, da so razvojne sposobnosti edincev enake 

prvorojencem in izrazito boljše kot sposobnosti kasneje rojenih otrok. Edinci kažejo 

visoko inteligentnost in motivacijo za uspeh v primerjavi s kasneje rojenimi otroki in 

otroki iz velikih družin. Prav tako se edinci in otroci iz manjših družin več let 

izobražujejo (Herrera, Zajonc, Wieczorkowska in Cichomski, 2003). Po raziskavah so 

zrelejši in se bolje odzivajo na intelektualne izzive. V šoli so med najboljšimi učenci; 

so zvedavi in veliko vedo (Črepinšek, 2012). Po mnenju Kastena (2007) so boljši v 

branju in črkovanju ter imajo višje ocene. V raziskavi A. Laybourn (1994) so učiteljice 

pri otrokovih sedmih letih edince ocenile kot bolj ustvarjalne, dojemljive in boljše pri 

branju, v aritmetiki pa ni bilo statistično pomembnih razlik. Pri enajstih letih so bili 

edinci po ocenah učiteljev boljši tako v branju kot matematiki in tudi bolj razgledani. 

 

Edinci lahko razvijejo pozitivne sposobnosti zaradi edinega statusa. Kot odgovor na 

zapisane značilnosti edincev ponujam Wanovo raziskavo s sodelavci (2001), ki priča 

o boljši storilnostni motivaciji; edinci (predvsem dekleta), so bolj motivirani, kar je 

pogosto povezano z visokimi pričakovanji staršev (Liu, 2006). Tudi intervjuji z 

odraslimi edinci (Roberts in White Blanton, 2001) govorijo o doživljanju pritiska na 

uspeh, ker so bili edini v družini. Pravijo, da so na njihove življenjske uspehe in 

napake v veliki meri vplivali starši. Edinec je povedal (prav tam, 134): »Če imaš več 

otrok, vedno lahko sanjaš, da bo vsaj eden od njih, če že ne vsi, postal zdravnik ali 

odvetnik. Ampak moji starši so imeli le eno priložnost v meni.« Omenjeno lahko 

predstavlja tveganje za edinčev razvoj, študija (Wang idr., 2000) ugotavlja, da visoka 

pričakovanja, strah in zaskrbljenost kitajskih edincev povzročajo več somatskih 

(kroničnih) bolezni, o čemer piše tudi Mancillas (2006) in dodaja, da imajo ti otroci 

več stresnih situacij. 

Zato naj starši pozorno spremljajo razvoj otrokovih talentov in z njimi povezanih 

interesov. Naj v edinčevem razvoju ne vidijo svojih neizpolnjenih želja in zamujenih 

priložnosti, temveč naj otrok narekuje tempo razvoja, priporoča Kasten (2007).  

Kasten (2007) dodaja, kot tudi mnogi drugi avtorji, da so edinci pogosto bolj 

pripravljeni prevzeti odgovornost za nekaj, kar se je zgodilo v okviru njihovega 

sodelovnja, ker se nikoli niso mogli skrivati za drugim. Tako npr. v šoli sorojenci slabo 
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oceno pripisujejo težkim nalogam oz. učiteljem, medtem ko edinci prevzamejo 

odgovornost nase. Varno domače okolje, v katerem šolar čuti, da se lahko razvija v 

celovito osebnost, v katerem starši skrbijo zanj in se lahko ob bratih in sestrah ali 

brez njih osebnostno izgrajuje, vpliva na otrokovo dobro učno uspešnost in 

navezovanje socialne spretnosti z vrstniki. Fontana (1995) meni, da moramo otroku 

dopustiti iskanje lastne identitete. Slednje bo za otroka neizmerno težje, če ga bodo v 

najnežnejših letih, ko se še oblikuje, prehudo obremenjevale zahteve in pričakovanja 

odraslih. 

Rommohan in Dancer (2008, 113) objavljata ugotovitve študije, da »vrstni red rojstev 

in interakcije med sorojenci igrajo pomembno vlogo pri šolskih dosežkih.« Deklice 

imajo boljše možnosti za izobraževanje, če odraščajo z brati in če so starejše od 

svojih sorojencev. Razlike lahko nastanejo zaradi razporeditve starševega časa med 

otroke, finančnih sredstev, specifičnega otrokovega domačega okolja, izkušenj 

staršev, ki so povezane s številom otrok in prevladujočih družbenih norm. Študija 

omenjenih avtorjev je pokazala, da gospodinjstva z več otroki premalo vlagajo v 

otrokovo šolanje. Našla sta celo razlike med mestom in podeželjem egiptovskih 

šolarjev. Najbolj prikrajšane so podeželske deklice, ki pogosto šolanje prepletajo z 

delom. Prav tako pa tudi prvorojenci, zlasti dečki iz podeželskih okolij in velikih 

družin, ne dosežejo visoke izobrazbe, saj zaradi finančne pomoči družini ne 

nadaljujejo šolanja. 

3.3. MEZOSISTEM 

V nadaljevanju poudarim pomen sodelovanja med posameznimi okolji. Bolj oddaljen 

od otroka je namreč mezosistem, ki je naslednja okoljska raven in vsebuje vzajemne 

relacije med posameznimi mikrosistemi (npr. povezava med otrokovimi družinskimi 

izkušnjami in izkušnjami v šoli), v katerih razvijajoča se oseba aktivno sodeluje. 

Mezosistem nam pomaga preseči diade in je lahko sestavni del življenjskih 

razsežnosti. Ključni poudarek je na skupnosti, ki je pomembna tako za otroke kot 

starše. Vključuje vzajemno sodelovanje in medsebojno povezovanje med družino in 

šolo, širšo družino, vrstniki, sosedi (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner in Morris, 

2006). Od otroštva dalje se število novih okolij postopno povečuje. Razvoj se 

dograjuje v neposredni odvisnosti od posameznikove zmožnosti prilagajanja na nove 

ljudi, situacije in opravila, s čimer se poveča obseg in fleksibilnost njegovih 
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kognitivnih sposobnosti in socialnih spretnosti. Pri skupnih aktivnostih se razvija 

motivacija, ki je še posebej ključna, kadar so za posameznika osebe čustveno 

pomembne oz. so člani osnovnih diad. Če se aktivnosti pojavljajo v različnih okoljih, 

se motivacija nagiba k posploševanju doživetih izkušenj (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Bronfenbrenner (prav tam, 282) nas opozarja, da ne smemo zavirati otrokove 

razvijajoče se želje po aktivnostih v širšem socialnem prostoru, saj se »razvoj otroka 

še okrepi, če je vse od otroštva naprej čim bolj vključen v naloge, pobude in 

dejavnosti izven doma, ki mu omogočajo stike tudi z drugimi ljudmi«. Isti avtor 

razlaga, da »se pozitivni učinki razvoja v različnih okoljih še povečajo, če je otrok 

deležen življenja v kulturnih in subkulturnih kontekstih, ki se med seboj razlikujejo 

glede na narodnost, vero, starost, družbeni red ipd.« (Bronfenbrenner, 1979, 213). 

Po njegovem mnenju kulturno raznolika okolja omogočajo višji nivo kognitivnih 

sposobnosti in socialnih spretnosti, oseba namreč razvije tesnejša prijateljstva. 

Mezosistem se meri s številom, pogostostjo in kakovostjo povezav (Bronfenbrenner, 

1979). Naj povzamem: mezosistem je sistem mikrosistemov (Gauvain in Cole, 2008). 

 

Brendtro (2006) nazorno prikaže pomen zdravega mezosistema, saj na temelju 

ekološkosistemske teorije pokaže na varovalne dejavnike in dejavnike tveganja v 

šolarjevem okolju. 
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Slika 3: Dejavniki varovanja in tveganja v mezosistemu 

Vir: Brendtro (2006, 164) 

 

Slika 3 prikazuje vlogo družin, šol in vrstnikov kot povezanih dejavnikov, ki 

sooblikujejo razvoj otrokove osebnosti. V zgornjem delu slike so navedeni varovalni, 

v spodnjem delu (pod črto) pa ogrožajoči dejavniki otrokovega razvoja. Varna 

navezanost otroka na starše in z njo povezan vzgojni slog (glej tudi poglavje o 

vzgojnem stilu) se pogosteje povezuje z otrokovim izražanjem prosocialnega vedenja 

in sprejetostjo med vrstniki. Vse to skupaj z učiteljevo spodbudo in pomočjo vpliva na 

otrokov učni uspeh. Nasprotno pa otrokova negotova navezanost na starše, 

neenoten vzgojni slog lahko privede do antisocialnega vedenja in nesoglasij z 

vrstniki. Konfliti se lahko nadaljujejo tudi z učitelji in vplivajo na učenčeve učne 

težave. 

 

Ob tem se je pomenljivo vprašati, kakšni so mezosistemi, v katerih živimo; se 

posamezni mikrosistemi med seboj res dopolnjujejo ali so si v nasprotju. Vrednote 
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članov posameznih mikrosistemov so namreč lahko različne ali pa bolj podobne. Iz 

tega sledi, da se mikrosistemi lahko dopolnjujejo ali pa razhajajo. Kako lahko 

družinsko življenje vpliva na šolsko, nam v delu Child development predstavi C. 

Patterson (2008). Ob razmišljanju o mezosistemu se sprašujem, kakšni so lahko 

psihološki vplivi na otroka, če so njegove izkušnje iz dveh mikrosistemov različne. Na 

to odgovarja A. Mikuš Kos (1991) v delu Šola in duševno zdravje. Delovanje 

sistemov v nasprotno smer v otroku povzroči konfliktno situacijo. Le to lahko razreši 

na več načinov: morda se poistoveti z enim od obeh mikrosistemov, lahko najde 

kompromisno rešitev ali pa konflit zamrzne, paralizira. V družinskem okolju je velika 

večina slovenskih otrok vzgajana v klimi sodelovanja in medsebojne pomoči. 

Omenjeni vzgojni element v ospredje vstopa v družinah z večjim številom otrok 

(Kranjec, 2006). Po drugi strani pa se otroci (pre)pogosto v šoli srečujejo s 

tekmovalnostjo in vse kaže na to, da šola nagrajuje konkurenco. Mednarodna 

raziskava je namreč pokazala (Fülöp, Pergar Kuščer in Ross, 2006), da so slovenski 

otroci v primerjavi z madžarskimi in angleškimi veliko bolj tekmovalno usmerjeni in da 

celo učitelji s svojimi oblikami in metodami dela spodbujamo tekmovalnost in premalo 

usmerjamo k sodelovalnemu učenju.  

3.3.1. Sodelovanje med šolo in starši 

Že Maria Montessori (2011) je izobraževanje razumela kot pomoč v življenju. Pri tem 

morajo sodelovati tako starši kot šola in družba. Razveseljujoče je dejstvo, da v 

zadnjem času narašča obseg literature o pomenu in potrebi sodelovanja med šolo in 

starši in v tem okviru pomen, ki ga avtorji pripisujejo šoli kot mestu, kjer je mogoče 

najbolj učinkovito povezati šolo in starše v pomoč in podporo otroku. Sodelovanje s 

starši velja za ključno nalogo, ki jo bo potrebno sprejeti, čeprav je zahtevna, meni G. 

Čačinovič Vogrinčič (2006). Nekateri strokovnjaki menijo (Dearing, Kreider in Weiss, 

2010, v Jeynes, 2010), da bi bilo dobro v prihodnje še več študij nameniti pomenu 

vključevanja staršev v šolsko delo, saj že Bronffenbrenerjeva ekološkosistemska 

teorija dokazuje, da ima tovrstno sodelovanje neposredni in posredni vpliv. 

 

Schwebel in Brezausek (2007) sta raziskovala povezanost med domom in drugimi 

oblikami otrokovega varstva z vidika otrokovih poškodb. Kljub navidez drugačni 

tematiki lahko njune ugotovitve koristno uporabimo, saj sta rezultate obravnavala s 
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stališča ekološkosistemske teorije. Trdita, da je vpliv mikrosistema najmočnejši v 

zgodnjem otroštvu, saj takrat otrok aktivno sprejema pravila, ki mu jih posreduje 

avtoriteta. Navajata primer: starši, ki doma opozarjajo otroka, da ne tekamo s 

škarjami, lahko preprečijo, da bi otrok s škarjami tekel v šoli. Na podoben način se 

prenašajo tudi vedenjski vzorci, način komunikacije, prepoznavanje in razumevanje 

čustev, ki so predmet moje raziskave. Zaradi omenjenega dejstva je potrebno, da 

šola in dom sodelujeta. 

 

Bronfenbrenner (1979) opredeli štiri vrste povezav med domom in šolskim okoljem.  

 

1. Sodelovanje v več okoljih 

Prvi vidik je predpogoj za ustanovitev mezosistema. Gre namreč za najbolj osnovno 

povezavo med dvema okoljema, neposredno večsistemsko sodelovanje prvega reda, 

ko otrok opravlja dejavnosti več kot v enem sistemu, npr. doma in v šoli.  Prehod iz 

ene nastanitve v drugo Bronfenbrenner opredeli kot »ekološki prehod«, ki je 

dogodek, ko otrok prvič vstopi v nov sistem (npr. vstop v šolo) in ga bom podrobneje 

predstavila ob zaključku teoretičnih izhodišč. 

 

2. Posredna povezava 

Druga vrsta medsebojnih odnosov je opredeljena kot posredna povezava, saj otrok ni 

aktiven v obeh okoljih, temveč v enem od njih sodeluje preko posrednika. Ta mu 

omogoča vir varnosti, rast medsebojnega zaupanja in zagotavlja model socialne 

interakcije. Primer sodelovanja drugega reda je interakcija med starši in učitelji, ki 

med seboj sodelujejo v dobro otrokovega razvoja. Bronfrenbrenner navaja tri možne 

načine tovrstnega sodelovanja; v prvem so starši le opazovalci otrokovega poteka 

šolanja, v drugem starši sodelujejo z učiteljem preko skupnih srečanj, pri tretji obliki 

pa starši ne samo sodelujejo s šolo, temveč so z učiteljem tudi dobri prijatelji, 

zavezniki. Posredna povezava je še posebej pomembna v primerih, ko ni možnosti 

za neposredno povezavo (npr. mati se zaradi zaposlenosti ni uspela udeležiti 

srečanja za starše, zato informacije lahko pridobi od prijateljice, ki ima otroka v istem 

razredu). »Obojestransko odprti komunikacijski kanali med domom in šolo«, kot jih 

imenuje Bronfenbrenner (1979, 217), učencu omogočajo bolj celosten razvoj 

osebnosti. 
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3. Sporočanje med otrokovimi socialnimi okolji 

Tretja vrsta mezosistemskih medsebojnih odnosov je osredotočena na način 

sporočanja, saj je odnos med domom in šolo opredeljen v smislu posredovanja 

sporočil iz enega mikrosistema v drugega, z izrecnim namenom zagotavljanja 

posebnih informacij, npr. šolska korespondenca, ko so v ospredju medsebojni 

pogovori, pisni stiki, dopisovanje, telefonski pogovori, obvestila, poročila ali 

informacije na spletnem omrežju. Sporočila so lahko enostranska ali pa se pojavijo v 

obeh smereh. Če je le mogoče, naj komunikacija poteka neposredno in osebno 

(»face-to-face«), šele kasneje se kot učitelji poslužimo drugih možnosti. 

4. Znanje 

Ta vidik poudarja znanje, tako informacije kot izkušnje, ki si jih izmenjujejo 

udeleženci med seboj in jih pridobivajo iz različnih virov, npr. iz knjig, televizije, 

svojega lastnega otroštva, tradicionalno znanje, ki prehaja iz generacije v generacijo. 

Znanje ni vezano le na ustno in pisno informacijo, nasvete in mnenja, temveč 

vključuje tudi predmete ali pa predstavlja drugo nastanitev (npr. ko otrok vzame svojo 

najljubšo igračo in jo v šoli predstavi sošolcem ali ko otrokova šolska umetnija visi v 

njegovi sobi, kot tudi izkušnje, tako imaginarno (kot je vloga igranja) kot realno 

(obiski). Tako lahko sosed posreduje informacijo o sosednji šoli (Bronfenbrenner, 

1979). 

 

G. Čačinovič Vogrinčič (2006) navaja, da sodelovanje s starši poteka na dveh 

ravneh. Na prvi nagovarja starše za sodelovanje pri delu šole, kjer potrebuje njihovo 

povezanost v šolsko skupnost, njihovo ustvarjalnost, njihov delež v načrtovalnih 

akcijah, vseskozi pa nenehen ustvarjalni pogovor, ki poteka preko srečanj za starše, 

govorilnih ur in sestankov sveta staršev. Na tej ravni je povezovanje raznoliko, nosilci 

povezovanja so različni: vodstvo šole, razredniki, učitelji, učenci, sami starši, 

svetovalna služba in institucije zunaj šole. Včasih gre za skupinske, včasih za 

skupnostne akcije, lahko so nagovorjeni vsi starši ali le posamezne skupine ljudi. Ob 

tem pa je potrebno vzpostaviti, vedno znova definirati in vzdrževati sodelovanje. Na 

drugi ravni šola potrebuje sodelovanje staršev pri morebitnih učenčevih učnih ali 

drugih težavah, ki se pojavijo, ko otrok ne more uspešno delati, ko učitelj ne zmore 

več zagotoviti otroku spodbudnega okolja in ko starši sami ne znajo ali ne zmorejo 

pomagati. Pri sodelovanju s starši moramo ustvariti prostor za pogovor; dogovarjanje 
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in skupno raziskovanje s starši odpira konflikte, s tem pa se postavijo nova vprašanja 

o razmejevanju kompetentnosti in sposobnosti reševanja konfliktov z dogovori in 

pogajanji. Kljub temu moramo na šoli skupaj s starši reševati probleme, ki jih lahko 

rešimo le skupaj ali ki jih bolje rešimo skupaj in tako ustvarimo nove, boljše rešitve in 

priložnosti. Ob tem ostajajo problemi šole, ki jih je treba rešiti v šoli, in problemi 

družine, ki jih je treba rešiti doma. 

3.3.1.1 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj uspešnih odnosov 

Ujemanje med učitelji in starši na področju vrednot, prepričanj in kulture 

Kulturna, etična in verska identiteta staršev žene starše k (ne)sodelovanju s šolo, 

povzema P. Dusi (2012). Hymes (1974, v Keyes, 2002) razlaga, da je v današnjem 

pluralnem svetu manj verjetno, da bodo imeli učitelji in starši tesno usklajena 

prepričanja in vrednote v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Učitelji namreč pogosto 

prihajajo iz socialno-ekonomskega razreda in etične skupine, ki se razlikuje od otrok, 

ki jih poučujejo. Lahko prihaja do razlik tudi v stopnji izobrazbe. Kultura pomeni več 

kot le način preživljanja počitnic in način prehranjevanja, vključuje namreč vsa 

verbalna in neverbalna sporočila, ki jih ljudje uporabljamo vsak dan. Razlike se 

najpogosteje pojavljajo pri načinu vzgoje (Brenkajte, 1997, v Keyes, 2002; Hiatt-

Michael, 2010, v Jeynes 2010). Na stopnjo odprtosti komuniciranja z vidika staršev 

najpogosteje vplivajo morebitna kulturna prepričanja v zvezi z avtoritativnim 

položajem učitelja, kar staršem preprečuje izraziti svoje mnenje, pomisleke. Tudi 

jezikovne razlike, s katerimi se srečujejo starši tujci, dajejo negotov občutek in strah 

pred komuniciranjem. Prav tako pa različna socialno-ekonomska raven in razlike v 

vzgoji in vrednotah med domom in šolo zavirajo most sporazumevanja (Keyes, 

2002).  

Družbene razmere, katerih del sta družina in šola 

Ker delamo s starši, je še posebej pomembno, da ne pozabimo na kompleksnost 

družinskega življenja in nenehne spremembe, ki tudi družini niso prizanešene. Nova 

tehnologija, bolj storitveno usmerjena družba in različne oblike družinskega življenja 

učitelja spodbujajo, da spozna družinsko zgodbo vsakega učenca. Bolj ko bo spoznal 

učenčevo družino, bolj realistična pričakovanja si bo ustvaril. Če učitelj ve, da otrok v 

šolo prihaja zaspan, ker si posteljo deli s sorojencem, bo otroka in starše lažje 
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razumel in jim pomagal. Zaradi poznavanja le tega bo učitelj bolje razumel učenčeve 

razvojne potrebe (Dearing, Kreider in Weiss 2012, v Jeynes, 2010). Starši svoje 

zmožnosti sodelovanja povezujejo z naslednjimi zunanjimi dejavniki: možnost 

prilagajanja delovnega časa, ustrezna ureditev otroškega varstva, prisotnost 

prijateljev in sosedov, ki so v pomoč in spodbudo pri odraščanju otrok in kakovostne 

zdravstvene ter socialne storitve  (Bronfenbrenner, 1979). 

Opredelitev vloge in pričakovanj učitelja in staršev 

Willard Waller je leta 1932 razvil tezo, da so učitelji in starši naravni sovražniki, saj 

imajo različne odnose in pričakovanja do istega otroka (Keyes, 2002). Pričakovanja 

staršev namreč vplivajo na sodelovanje z učiteljem in razvoj šolarjeve samostojnosti 

(Hegarty, 1993, v Munn, 1993; Jeynes, 2010). Do največjih razhajanj prihaja na 

področju čustev in otrokove odgovornosti, zato posledično želijo različne stvari za 

otroka. V zadnjih 50. letih pa je prišlo do sprememb, saj dom in šola gradita »most 

povezovanja«. Učitelji so odgovorni za vse otroke, za določen čas, ki je omejen na 

bivanje v šoli, zato je njihova vloga bolj objektivna in racionalna z željo spodbujati 

prav vsakega otroka. Starševska vloga, na drugi strani, pa se osredotoča le na 

enega otoka, za katerega so odgovorni dan za dnem, zato se pogosto odraža njihova 

pristranskost in neracionalnost v odnosu do otroka (Keyes, 2002). Pogosto učitelji in 

starši postavijo različne poudarke o tem, kaj je pomembno v njihovem odnosu in 

kako naj bi se razvijal otrok. Poznejše spremembe njihovih vlog rastejo iz pogajanj, ki 

odražajo posebne potrebe obeh: staršev in učiteljev.  

 

P. Dusi (2012, 13) pa dejavnike sodelovanja opredeli takole: gre za kompleksen 

odnos, ki vključuje tri socialne sfere: makro (družbeno, to so demografske, socialno-

ekonomske in kulturne razmere), srednjo (institucionalno, ki zajema spremembe v 

družini in šoli) in mikro (odnosno, ki zaobseže odnose med starši in učitelji), ki se 

med seboj povezujejo in vplivajo druga na drugo. »V Evropi se kot pomemben kaže 

odnos med vedenji posameznih akterjev (starši-učitelji), socialno usmerjenostjo 

(neoliberalizem) in institucionalnimi okvirji (izobraževalni trg)«. V svojem članku The 

family-school relationships in Europe povzema, da na sodelovanje vplivajo socialno-

psihološki elementi (osebno zdravje, socialno okolje); osebni občutek zmožnosti 

(zaupanje v lastne sposobnosti pomoči in podpore otroku); zaznavanje otroka 

(zaupanje v otrokove kognitivne in učne sposobnosti, izobraževalna pričakovanja 
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staršev); predhodne izkušnje sodelovanja s šolo še iz njihovih šolskih klopi in 

opredelitev vloge staršev v šolskem sistemu. Dialog s staršem učitelja popelje v 

poznavanje otrokove družine, kar omogoča učinkovitejše delo s šolarjem.  

 

Ekološkosistemska teorija zavzema pogled, ki je predstavljen na spodnji sliki; na levi 

strani prikazuje lastnosti učitelja, ki so se razvile v mikrosistemu, polje na desni pa 

predstavlja značilnosti staršev v istem sistemu. 

  

 

 

 

 

Slika 1: Okolje  

 

 

Slika 4: Okolja učitelja in staršev  

Vir: Keyes (2002, 185) 

 

Naslednji krog predstavlja mezosistem, kjer potekajo srečanja med učitelji in starši v 

skupno dobro otroka. Vsak od njih prispeva svoje življenjske izkušnje 

(Bronfenbrenner, 1979), starši pa v šolo prinašajo še svoje pretekle izkušnje šolanja. 

Kot sem že pisala, pa oba zunanja kroga, eksosistem in makrosistem, predstavljata 

družbene vplive bolj oddaljenih okolij, vključno z delovnim mestom, zakoni in običaji. 

Bronfenbrennerjev model nam pomaga razumeti zapletenost sodelovanja med učitelji 

in starši in razkriva spretnosti, ki so potrebne za premostitev medsebojnih razlik 

(Keyes, 2002). 

 

Drugi vidik modela razlaga pomen otroka, ki je ilustrativno prikazan na sliki številka 5, 

kot presečna množica med učiteljem in starši, katerih skupni interes je otrok. V tem 

kontekstu A. Mikuš Kos (1991) opozori, da gre za sodelovanje z različno stopnjo 

prekrivanja. Ob otrokovih šolskih težavah in v družinskem okolju, ki visoko ceni 

uspeh, se duhovni prostor šole in družine v veliki meri prekrivata. Šola lahko celo 

preplavi dom, kar osiromaši družinsko življenje. Nasprotno gre lahko za majhno 

prekrivanje oz. sodelovanje, dejavnike sem že zapisala. Delno prekrivanje doma in 
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šole pomeni zdrav odnos, saj oba mikrosistema sodelujeta, a ostaja v družinskih 

interakcijah, komunikacijah in porabi prostega časa še veliko prostora za dejavnosti, 

ki niso povezane s šolo. Tako ista avtorica (1991, 31) zaključuje: »Odnosi med 

družino in šolo so torej zelo pomembni za otrokovo duševno zdravje in kakovost 

življenja«, kar obširneje osvetlim v naslednjem poglavju. 

Na pogostost sodelovanja med učitelji in starši ne vplivajo le osebni in socialni 

dejavniki, omenjeni v ekološkosistemskem modelu (glej sliko 4), temveč tudi 

specifične interakcije s posameznim otrokom in doživljanje ob tem. Vemo, da se 

starši osredotočajo le na svojega otroka, učitelj pa mora upoštevati otrokovo 

individualnost, a vedno kot del razreda (Summison, 1999, v Keyes, 2002). 

 

 

Slika 5: Otrok v modelu sodelovanja med učitelji in starši  

Vir: Keyes (2002, 186) 

 

Kot tretji vidik razlage odnosa med učitelji in starši Keyes (2002) povzema socialno 

sistemsko perspektivo oz. Getzeljev model. Tako kot ekološkosistemska teorija tudi 

ta poudarja dinamično in kompleksno naravo sodelovanja med učitelji in starši ter 

pomen upoštevanja vseh elementov medsebojnega partnerstva. Če pogledamo sliko 

4, vidimo elemente sistema: na eni strani institucije s svojimi vlogami in pričakovanji; 

normativna razsežnost in na drugi strani posameznik z njegovo osebnostjo in 

zmožnostmi; osebna dimenzija. Vedenje je rezultat prepletanja vloge in pričakovanj 

ter osebnosti posameznika. Vloga učitelja je posebna, samostojna, nepristranska, 

namerna, racionalna in se osredotoča na celotno skupino, medtem ko je vloga 

učitelji   starši 

otroci 
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staršev razpršena, samostojna, iracionalna, spontana, delna in se osredotoča na 

posameznega otroka (Katz, 1984, v Keyes, 2002). 

Iz slike 4 je razviden vpliv staršev in učiteljev na posameznikovo osebnost, saj je 

poudarek na učiteljevi oz. starševi gradnji vloge, občutku učinkovitosti, pričakovanjih, 

osebnih lastnostih in sporazumevalnih sposobnostih. Starši so lahko usmerjeni samo 

v starševstvo ali se osredotočajo samo na šolo, dobro pa je, če poteka partnerstvo 

med njimi in učiteljem, prav tako pa so tudi učitelji lahko usmerjeni samo na starše ali 

šolo, namesto da bi poudarek dali medsebojnemu sodelovanju (Swick, 1992; Reed, 

2000; Garcia, 2000, v Keyes, 2002).  

3.3.1.2 Pomen medsebojnega sodelovanja 

Raziskovalci in analitiki vzgoje v šolah navajajo, da je sodelovanje s starši nedvomno 

pomembna naloga šole. »Šola ne more delovati samostojno. Strokovni delavci šole 

morajo sodelovati s starši in preostalimi skupnostmi. Potruditi se moramo spremeniti 

okoliščine, ne spreminjajmo pa družine« (Brandt, 1979, 463). Vključenost staršev v 

vzgojno-izobraževalno delo izboljšuje učenčev učni uspeh, njegovo stališče do šole 

in vpliva na motivacijo za učenje (Jeynes, 2010). Učenci sodelujočih staršev so 

uspešnejši tudi ob upoštevanju socialnoekonomskega statusa družine in ravni 

izobrazbe staršev (Henry, 1996, v Čačinovič Vogrinčič, 2006), a ta vidik ni 

zanemarljiv, saj je »izobrazba staršev pomemben napovedovalec otrokovega uspeha 

v izobraževalnem sistemu« (Brown in Iyengar, 2010, 21, v Jeynes, 2010).  

 

Številne študije so pokazale, da si starši želijo biti bolj vključeni v izobraževalne 

procese otrok in pridobiti več informacij in pomoči na področju šolanja svojih otrok 

(Dusi, 2012; Maleš, 1994). Mary E. Henry (1996, po Čačinovič Vogrinčič, 2006) 

potrebo po sodelovanju med starši in šolo opredeli z naslednjimi argumenti: 

- pravica staršev do udeleženosti v vzgojno-izobraževalnem procesu svojih 

otrok; 

- nezadovoljstvo dosedanjih pedagoških pristopov vodi šole k iskanju novih; 

- starši lahko neodvisno od politike šole predlagajo svoje ideje; 

- starši so lahko materialna podpora šole in nastopajo kot njeni zagovorniki; 

- starši lahko nastopajo kot zagovorniki otrokovih pravic, učitelji pa se lahko o 

otrocih učijo od staršev; 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

121 

- medsebojno sodelovanje pripelje do boljših, strokovnejših in manj konfliktih 

odločitev. 

 

Starši morajo postati integralni del pogovora o učencih in njihovih potrebah s 

pomočjo senzibilnih učiteljev, ki zaznajo potrebe staršev in skupnosti. Tudi raziskava 

Resmana s sodelavci (1997, v Čačinovič Vogrinčič, 2006) pokaže, da učitelji, učenci, 

starši in drugi strokovni delavci na šoli potrebujejo sodelovanje, računajo nanj in ga 

tudi vzpostavljajo pri reševanju vsakdanjih problemov. Do podobnih zaključkov 

prihajajo tudi tuji strokovnjaki, zbrani v delu Jeynesa (2010) ter Duerden in Witt 

(2010), ki v svojem članku razpravljata o viziji mladih in poudarjata, da se je potrebno 

truditi za sodelovalne odnose med domom in drugimi institucijami. Samo skupni 

pristop k otroku omogoča njegov poln razvoj. O tem spregovorim tudi sama, ko 

pravim: da bodo šolarjevi koraki polni novih spoznanj in nepozabnih dogodivščin ter 

bo žetev kar se da bogata, je ključna skupna rast. Oboji (tako starši kot učitelji) 

morajo sodelovati pri občutljivem delu rasti, ki je zaupana otrokovi duši, da bi obrodila 

sad (Kranjec Klopčič, 2013a).  

 

Medtem ko je dialog med šolo in domom splošno sprejet, pa ga v praksi ni vedno 

lahko spodbujati in ohranjati (Čačinovič Vogrinčič, 2006; Maleš, 1994). Po mnenju 

Keyesa (2002) se majhne družinske skupnosti z intimnimi povezavami s šolanjem 

otroka kar naenkrat odprejo širšim in raznolikim kulturnim prepričanjem, večja je 

kompleksnost odnosov, vlog in funkcij, zato je sodelovanje dostikrat zapleteno. V 

nasprotju z drugimi medsebojnimi odnosi, odnos med starši in učitelji ni oblikovan po 

lastni izbiri, temveč nam je dan. Na vprašanje, zakaj starši ne sodelujejo s šolo, 

Keyes (2002) odgovarja, da je lahko razlog v njihovi osebni šolski izkušnji, ki ni bila 

pozitivna in se sedaj kot starši počutijo nezadostne v šolskih prostorih. Mnogi se 

počutijo nemočne, da bi vplivali na delovanje šole. Nekateri menijo, da naj bo 

delovanje šole prepuščeno strokovnjakom. O nevpletenosti staršev v otrokovo 

šolanje govori še P. Dusi (2012, 13), ko povzema evropsko stanje in pravi, »da je 

tovrstno sodelovanje koristno za učenčevo vzgojo in izobraževanje, a vprašanje 

odnosa med učitelji in starši ostaja nerešeno. Participacija staršev je skromna, 

komunikacija med šolo in domom nezadostna, potrebno je vlagati v usposabljanje 

staršev in učiteljev«. Ko učitelji reflektirajo svoje sodelovanje s starši, imajo pogosto 
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mešane občutke. Po eni strani jih veselijo vsa skupna prizadevanja in uspehi, po 

drugi strani pa jih obdajajo frustracije, jeza, nemoč nad nasprotujočimi si pogledi in  

nerazumevanjem (Keyes, 2002).  

Sodelovanje z vidika velikosti družine 

Večina vprašanih učiteljev (90 %) v raziskavi (Kranjec, 2006) ne vidi negativne 

korelacije med veliko družino in obiskom govorilnih ur oziroma roditeljskih sestankov, 

saj menijo, da je le-to odvisno od posamezne družine oz. da med starši velike 

družine in drugimi ne prihaja do bistvenih razlik. Le nekaj učiteljev (8 %) je 

prepričanih, da starši otrok iz velikih družin redkeje sodelujejo s šolo. Argument 

izhaja iz dejstva (kar so potrdili tudi starši v intervjujih), da imajo starši z več otroki 

tudi več obveznosti in s tem manj razpoložljivega časa. Čas za roditeljski sestanek in 

govorilne ure si morajo racionalno in čim bolj ekonomično razporediti. Mame, ki niso 

zaposlene, izkoristijo dopoldanski termin govorilnih ur, pri roditeljskih sestankih pa 

obiščejo tisti sestanek, ki je z njihovega vidika pomembnejši, za ostale pa pridobijo 

informacije od drugih staršev ali kasneje od učiteljice. 

3.4. EKSOSISTEM 

Eksosistem predstavlja razširitev mezosistema. »Eksosistem sestavljajo povezave in 

procesi, ki potekajo med dvema ali več nastanitvama, od katerih vsaj ena ne zajema 

razvijajoče se osebe, a ima nanjo posredni vpliv.« (Bronfenbrenner, 1974, 40). 

Zajema formalne in neformalne družbene strukture, kot so delovne razmere staršev, 

storitve socialnega varstva, pravne storitve, družinske prijatelje, pripadnike razširjene 

družine, sosede, klube, športne ekipe, cerkev, množične medije in politiko, ki vplivajo 

na delovanje manjših sistemov (Bronfenbrenner, 1979; Patterson, 2008) ter staršem 

daje socialno in čustveno oporo, lahko tudi finančno pomoč (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009).  

 

Bronfenbrenner v delu Ecology of Human Development (1979) kot pomemben 

dejavnik eksosistema razlaga socialno-ekonomski status družine, izobrazbo staršev 

in z njo povezan poklic, velikost družine, zakonski stan otrokovih staršev in kraj 

bivališča. Za naše šolsko polje je z eksosistemskega vidika zanimiva raziskava, ki jo 

navaja isti avtor (1979, v Cohen, Glass in Singer, 1973), saj analizira odnos med 
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hrupnim prometom in bralnimi dosežki v šoli. Otroci, ki živijo v mestnih okoljih v nižjih 

nadstropjih stolpnic, imajo zaradi hrupa pogosteje večje težave s slušnim 

razlikovanjem, bralne primanjkljaje, nižje verbalne sposobnosti in več težav s 

pozornostjo v šoli. Na raziskavo je potrebno pogledati kritično in osvetliti, da na 

navedene sposobnosti ne vpliva le hrupno okolje, temveč tudi drugi dejavniki.  

Ob tem si postavlja dvoje vprašanj; kako se omenjeni dejavniki kažejo v vlogah, 

odnosih in dejavnostih med ljudmi in kako vse to vpliva na posameznikov razvoj. 

Odgovore išče v različnih študijah, ki ugotavljajo, da ljudje iz višjih družbenih 

razredov iščejo zase in za svoje otroke bolj samostojno življenjsko pot, medtem ko 

ljudje iz nižjih družbenih razredov bolj sledijo zunanjim oblastem, ki so del 

ekosistema (Bronfenbrenner, 1979). Na otroka lahko deluje spodbujevalno (kot na 

primer kakovostna šolska zakonodaja deluje na celotno družino) ali zavirajoče (kot 

na primer staršev stres na delovnem mestu) (Swick in Williams, 2006). 

3.4.1. Rodnost in demografska politika 

Družine so, kot vsake druge človeške skupine, gibljive in spreminjajoče se enote. 

Same v sebi imajo možnosti za razvoj in spremembo, saj jih sestavljamo ljudje. Tako 

so biološko reproduktivne naloge družin nekoč pomenile temeljno poslanstvo vsake 

družine. Človek je v iskanju smisla življenja doživljal skrb za otroke kot pomembno 

vsebino in eno glavnih vrednot svojega žitja in bitja. Rojevanje otrok je bila v 

preteklosti pomembna socialna funkcija vsake ženske, nam pomen rodnosti opiše M. 

Bergant (1981). V predindustrijskih družbah pa tudi v družbah klasične moderne (v 

prvi fazi industrializacije) so otroke potrebovali tudi zaradi ekonomskih razlogov (kot 

delovno silo). Za premožnejše sloje so imeli otroci trden finanči pomen, ki je bil 

vnaprej določen z zapovrstjem rojstev (Ule in Kuhar, 2003). Tako so bili v preteklosti 

edinci redkost, navadno posledica težkih družinskih razmer (Winkler, 2013).  

Če pogledamo kronološko, lahko opazimo, da v širši populaciji prebivalstva še konec 

19. stoletja zaznamo povprečno pet otrok v družini. Na začetku 2. svetovne vojne se 

število zmanjša na povprečno tri otroke, dve desetletji pozneje ima večina družin le 

še dva otroka. Po letu 1990 je povprečje v Nemčiji 1.4, pojasnjuje nemški 

raziskovalec družin Kasten (2007). Dolenc (2014b) povzema, da so v povprečni 

slovenski družini manj kot trije člani, najpogostejša pa je štiričlanska družina, kar 

utemeljuje na podlagi popisa prebivalstva. V letu 2002 je povprečna slovenska 
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družina štela 3,1 člana, v letu 2011 pa 2,9 člana. Slovenske družine imajo povprečno 

1,18 otroka, torej prevladujejo družine z enim otrokom; takih družin je 54 %. Iz teh 

statističnih podatkov lahko sklepamo, da se ljudje vse težje odločajo predvsem za 

drugega in tretjega otroka. Republika Slovenija v družinski in socialni politiki veliko 

družino poimenuje že, če v družini živijo vsaj trije otroci. Med otroke v velikih družinah 

so všteti vsi otroci, ki živijo pri starših, ne glede na njihovo starost. Pogoj je le, da si 

niso ustvarili svoje družine in še vedno živijo doma. Take družine v Sloveniji niso 

ravno pogoste, saj jih je bilo ob popisu leta 2002 samo 9 % (Žnidaršič, 2006), leta 

2011 pa le še slabih 7 %  od vseh družin z otroki (Dolenc, 2014a). Največje družine 

so ob popisu leta 2002 imele 11 otrok, še pove T. Žnidaršič (2006). V Ameriki skoraj 

20 % žensk ob koncu svoje rodnostne dobe ostaja brez otrok (Longman, 2004). Tudi 

nemški inštitut v Münchnu je ugotovil, da narašča število žensk, ki nimajo otrok in 

upada število družin z več otroki. Tako eden od štirih otrok v Nemčiji raste brez 

sorojenca (Kasten, 2007). Po mnenju nekaterih sociologov Evropa zaradi upadanja 

rodnosti postaja celina edincev (Winkler, 2013). Anglija postaja nova evropska 

Kitajska, saj je 46 % družin edincev. Podobno se dogaja v Španiji, na Portugalskem, 

v Franciji, Indiji, Italiji in Nemčiji (Newman, 2011). Longman (2004) v svojem delu The 

empty cradle opozarja, da nizka rodnost, individualizem in sekularizem prinaša veliko 

spremembo v sodobno družbo.  

3.4.1.1 Dejavniki, ki vplivajo na velikost družine 

Kasten (2007) in S. Newman (2011) sta samo dva izmed mnogih raziskovalcev 

družine, ki pokažeta, kako pomembno je osvetliti dejavnike, ki vplivajo na odločitev o 

velikosti družine in jih tenkočutno predstaviti, za kar se bom v nadaljevanju tudi sama 

zavzela. Pred poroko mnogo parov razmišlja o številnih otrocih v družini, a se 

kasneje zaradi različnih okoliščin odločijo le za enega ali dva (Newman, 2011). Tudi 

rezultati slovenske raziskave iz leta 2010 (Potočnik, 2011) kažejo, da je samo 4, 3 % 

mladih žensk (med 18. in 30. letom) izjavilo, da ne želijo imeti otrok. 11 % jih otroke 

že ima. To pomeni, da si več kot 95 % mladih žensk želi imeti otroke; enega otroka si 

želi 12,6 % vprašanih, za dva jih je skoraj dve tretjini (61,4 %), dobra petina (21,7 %) 

pa si želi tri ali več otrok. Dandanes družba kot srečno družino pojmuje družino z 

dvema otrokoma. Če sta v njej deček in deklica, je veselje toliko večje, vendar pa 

mnogi ostajajo zunaj tega ideala (Newman, 2011). Raziskava iz leta 2006 izpričuje, 
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da le 3 % Američanov meni, da je en otrok idealna velikost družine (Saad, 2004, v 

Mancillas, 2006), kar dokazuje, da je družina z edincem daleč od idealnih želja. 

 

 S. Newman (2011) zagovarja, da je odločitev o velikosti družine večdimenzionalna 

odločitev, ki vpliva na posameznike na edinstvene načine. Odločitev za več kot 

enega otroka ni najboljša za vse otroke in vse družine, saj je preozka. Osnovna teza 

je, da obstajajo zelo različni razlogi, zakaj imata starša samo enega otroka, kar 

pomeni, da vsak edinec odrašča v drugačnem socialnem okolju, zato Kasten (2007) 

trdi, da »tipičnih« edincev ni. Število edincev je v zadnjih 15 letih dokaj konstantno, le 

razlogi zanje so se spremenili, saj poleg neizpolnjene želje po drugem otroku in 

ločitve dandanes v ospredje prihaja še biološka ura ženske, finančni razlogi in 

združevanje vloge matere in zaposlene ženske (Winkler, 2013). 

Biološka ura staršev 

V 24. letih med letoma 1980 in 2004 se je število žensk v Ameriki ob porodu pri 30-tih 

letih podvojilo, pri 35-tih pa potrojilo in po 40. letu se je število mater povečalo za 

skoraj štirikrat (Newman, 2011). Ista avtorica ob tem opozarja, da se s starostjo 

zmanjšuje tudi možnost zanositve, zato so mnoge starejše matere izpolnjene že z 

enim otrokom. Po drugi strani pa so »ženske po 35. letu čustveno zrelejše, karierno 

in osebnostno izpolnjene in se tako lahko posvetijo družini« (prav tam, 124).  A. Švab 

pravi (2006), da mladi oblikovanje lastne družine prestavljajo na poznejša leta in 

prioriteto dajejo izobraževanju, karieri, osebnostnemu razvoju in prostemu času. 

Tako po mnenju Longmana (2004) zamudijo rodnostno obdobje, čeprav si želijo imeti 

otroke. Nenazadnje se nekatere partnerske zveze oblikujejo šele v srednji odraslosti, 

prav tako se šele v tem obdobju odločijo za rojstvo otroka (Lightfoot idr., 2013; Ule in 

Kuhar, 2003). Tako biološka ura ženske kaže, da je čas le za enega potomca 

(Winkler, 2013). 

Tudi slovenske in druge mednarodne raziskave (Kasten, 2007; Newman, 2011; 

Rener, 2006; Sorensen, 2008) nakazujejo na višanje starosti žensk in moških ob 

rojstvu prvega otroka. Materina starost ob rojstvu prvega otroka vpliva na časovni 

razpored drugega otroka, če se zanj odločijo. Tako se je, kot pravi S. Newman 

(2011), trend kasnejših rojstev razširil po Evropi in Ameriki. Povprečna starost 

ženske, ki pričakuje prvorojenca v ZDA, je 27 let, mnoge mame postanejo pri 35. 

letih. V Italiji je povprečna starost 28,4, v Španiji pa 28,9 let. Ženske v Nemčiji med 
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35. in 40. letom pogosto pričakujejo svojega prvega otroka (Blöchlinger, 2008). V 

Sloveniji se je povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka zvišala od 80. let 

prejšnjega stoletja do leta 2013 s povprečnih 23 na 29 let (Meze, 2014).  

Materino in očetovo zdravstveno stanje 

Družina edinca je načrtovana drugače kot družina z več otroki. Gre namreč zato, da 

zdravje staršev, spontani splavi in težave s plodnostjo lahko vplivajo na manj otrok v 

družini (Kasten, 2007). Vsak osmi par ima težave z zanositvijo; neplodnost se 

pojavlja pri obeh spolih in v vseh starostih, najpogostejša je pri ženskah po 35. letu 

(Van den Akker in Redshaw, 2008). Nekateri se odločijo za posvojitev enega otroka 

ali umetno oploditev, kar lahko sproža moralna, verska in socialna vprašanja. 

»Sekundarna neplodnost«, kot težave s ponovno zanositvijo imenuje S. Newman 

(2011, 115) tudi pripomore, da starši ostanejo pri enem otroku. Prav tako je lahko 

otrok dodeljen šele po mnogih letih starejši materi, ki si je želela imeti več otrok, a ji 

to ni bilo dano. Nenazadnje število otrok ne temelji le na osebni želji. Načrtovana 

nosečnost privede do manjšega števila otrok v družini in ker ima mama občutek 

nadzora nad številom otrok, se ta lahko odraža v njenem čustvenem doživljanju 

(manj stisk), pojasnjuje Olivera s sodelavci (2006). 

Zakonski odnos in način posameznikovega življenja 

Dandanes se mladi poročajo in odločajo za otroke kasneje kot v preteklosti 

(Pušenjak, 2011). M. Kuhar in M. Ule (2002) ugotavljata, da v današnjem svetu 

ustvarjanje lastne družine ne sovpada več z dokazovanjem odraslosti. Raziskava 

omenjenih avtoric v našem prostoru izpričuje, da je odločitev za družino danes 

skrbno načrtovana in pretehtana. Mladi v Sloveniji si sicer načeloma želijo družino in 

otroke, vendar je odločitev za ustvarjanje družine povezana z mnogimi dejavniki in ni 

več tako spontana in samoumevna. Formiranje družine je vse bolj podobno 

načrtovanju in vodenju zahtevnega projekta. Tako na odločanje v zvezi s 

partnerstvom, poroko in otroki vplivajo številni objektivni in subjektivni pogoji oziroma 

okoliščine. Eden od dejavnikov, po mnenju istih avtoric (2003), je tudi vprašanje: ali 

je zveza dovolj trdna, da bo dajala stabilno oporo otroku? Nekateri starši edincev, 

sodelujoči v raziskavi (Kasten, 2007) poročajo, da bi jim večje število otrok ob drugih 

življenjskih potekih predstavljajo zahteven izziv ali pa poročajo, da si eden od njiju 

želi imeti še enega otroka, vendar temu partner nasprotuje. Ugotovitve ameriške 
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raziskave (Newman, 2011), v kateri 94 % bodočih staršev meni, da je vprašanje 

glede števila otrok pomembna tema pogovora med zakoncema, služijo za izhodišče 

dognanj, da imata partnerja o tem lahko tudi različna mnenja in tako med njima lahko 

prihaja do nesoglasij. Ozadje raziskave (ali gre za noseče matere in 

poročene/neporočene pare) ni razvidno, zato ugotovitve zapišem ob zavedanju, da ti 

rezultati nimajo take teže kot druge znanstvene študije. Le teh o tej temi nisem našla. 

B. Blöchlinger (2008) govori o višji stopnji razvez v družini z edincem, saj se je po 

njenem mnenju lažje ločiti z enim otrokom. Po podatkih Statističnega urada RS 

(2016) so razveze zakonskih zvez v porastu. Tako se je na primer v letu 2014 

razvezalo za 5 % več zakoncev kot leta 2013. V skoraj polovici (49,9 %) teh 

razvezanih zakonskih zvez ob razvezi ni bilo otrok. V preostalih razvezanih 

zakonskih zvezah pa je ob razvezi živelo 1,9 vzdrževanih otrok.  

Podobno pomemben dejavnik je način življenja postmodernega človeka. Po eni 

strani gre za željo po »lastnem življenju«, ki nastaja v individualizirani družbi in 

zajema oba spola, želja po avtonomiji, samouresničevanju, svobodi, ki se le na videz 

zdi v nasprotju s pripravljenostjo na skrb za otroka (Kuhar in Ule, 2003).  

Vloga starševsta 

M. Ule in M. Kuhar (2003) navajata, da novi motivi za starševstvo (v ospredje stopajo 

motivi, ki sodijo predvsem med emocionalne potrebe staršev) in nove razsežnosti 

starševstva lahko pomenijo, da se poleg psihološke želje po otrocih pojavljajo tudi 

dileme, dvomi in ovire, zaradi katerih postaja starševstvo zahtevna naloga. Zlahka se 

zazdi, da morajo imeti starši veliko rahločutnosti in sposobnosti, da lahko zadovoljijo 

otrokove potrebe po nežnosti, varnosti, ljubezni, izobrazbi, hrani in pijači, oblačilih in 

čistoči (Biddulph, 2003). Nekatere zakonce je zato lahko nekoliko strah in so 

negotovi glede nalog očeta in mame (Kasten, 2007). Ker upada število otrok v družini 

in je vedno več edincev, dobiva velikokrat otrok osrednjo vlogo v družini (Pušenjak, 

2011). V zadnjih 30-tih letih je zaznati velika prizadevanja staršev za zgoden in 

intenzivni otrokov vsestranski razvoj (Winkler, 2013). A. Švab (2006) v delu 

Družinske spremembe opozarja na pojav protektivnega otroštva, ki ga opredeli kot 

intenzivno skrb za otroke, njihovo blaginjo, izobraževanje ipd. Protektivno otroštvo 

pomeni ustvarjanje prostora in razmer, v katerih so otroci razumljeni kot individuumi, 

katerih avtonomijo je treba varovati in ohranjati, potreben je povečan nadzor nad 

otroki in razlikovanje otrok od odraslih. Omenjeno tezo zasledimo tudi pri M. Ule in M. 
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Kuhar (2003, 59), ko trdita, da se »danes kaže preveč odgovorno in preveč 

zaščitniško, celo posesivno starševstvo«. Vzgoja in izobraževanje otrok se spreminja 

v zahteven projekt, saj se predstava o odgovornem starševstvu povezuje z dolgim 

seznamom zahtev, ki naj bi jih otrok potreboval za vsestranski razvoj: od otroške 

sobe do počitnic, igrač in športa, plesnih in jezikovnih tečajev in ne nazadnje vse bolj 

skrbnega nadzora in vodenja. Otrok lahko postaja odvisno bitje, ki neprestano 

potrebuje prisotnost odraslih oseb, ki opredeljujejo, svetujejo, skrbijo in upravljajo s 

sedanjimi in prihodnjimi potrebami otroka. Ta odnos odvisnosti se zaradi daljšega 

izobraževanja vse bolj podaljšuje.  

Spremenjen položaj mater v družbi 

»Delež žensk, ki se odločijo za materinstvo, se zmanjšuje, medtem ko se 

zaposlenost  žensk povečuje«, pojasnjuje Potočnik (2011, 13). Danes je več kot 70 

% žensk z otroki zaposlenih in tako se prvič v zgodovini dogaja, da več žensk kot 

moških dela zunaj doma (Newman, 2011). Tudi v Sloveniji je značilno zaposlovanje 

žensk, naša država je z deležem zaposlenih žensk v starosti med 15. in 64. letom na 

desetem mestu v Evropski uniji (Dolenc, 2014), kar med drugim vpliva tudi na 

rodnostno vedenje in oblikovanje družin, saj imajo ženske v povprečju manj otrok 

(Švab, 2006). Kot kažejo tuje in tudi domače raziskave (Newman, 2011; Papalia idr. 

2009; Švab, 2006), na odločitev o številu otrok vpliva usklajevanje dela in družine ter 

usklajevanje med partnerjema na področju delitve dela med njima. Odločitev za 

drugega oz. vsakega naslednjega otroka se tesno povezuje prav s stopnjo 

vpletenosti partnerja - očeta v družinsko delo. Nekatere matere se po zaključeni prvi 

porodniški želijo vrniti na delo in dati prednost poklicnim ambicijam (Kasten, 2007). 

Število mater, ki se vrne po končani porodniški (lahko pa tudi že prej) na delo, se je 

od leta 1975 do 1998 podvojila. Ker matere majhnih otrok delajo zunaj doma, se 

morajo očetje bolj aktivno vključiti v nego in varstvo otrok. Kljub temu se ženske 

počutijo razpete med delom in otrokom, kar povzroča stres in odpor do še enega 

otroka (Newman, 2011).  

Ekonomski razlogi 

Nekateri avtorji (npr. Häussler, 1983, v Ule in Kuhar, 2003) število otrok v družinah 

povezujejo z materialnimi vidiki, verjetno pa so materialne predpostavke le del zahtev 

za odgovorno starševstvo, pojasnujeta M. Ule in M. Kuhar (prav tam). Edinci 
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pogosteje živijo v finančno dobri družini višjega srednjega sloja, nasprotno pa 

statistika kaže, da nekatere družine z več kot dvema otrokoma lahko že živijo v 

revščini (Kasten, 2007), saj večje število sorojencev zmanjšuje znesek sredstev, ki so 

na voljo za vsakega otroka (Rommohan in Dancer, 2008). Socialno-ekonomski 

položaj družine (SES) nima le neposrednega vpliva na kakovost domačega okolja, 

temveč tudi na odločitev glede števila otrok in zdravja matere po porodu; če je le-ta 

nizek in se razdeli na več otrok, se matere pogosteje srečujejo s čustvenimi stiskami.  

Rezultati kažejo na neposredne in dolgoročne posledice SES družine, saj se ta kaže 

v možnosti nakupa materialnih dobrin (šolske potrebščine, igre, igrače, oblačila, 

hrana) in možnostih izobraževanja (npr. različne vzgojno-izobraževalne ustanove), 

na kar vpliva tudi izobrazba staršev, ugotavlja brazilska longitudinalna raziskava o 

pomenu kakovosti družinskega okolja (Olivera idr., 2006). Raziskave velikih družin 

(UNFPA, 2014) so pokazale, da starši težje omogočijo otrokom izobraževanje 

(predvsem deklicam) in da imajo otroci v veččlanski družini manj možnosti za zdravo 

prehrano. Na podlagi kvalitativne študije primera v velikih družinah (Kranjec, 2006) 

ugotavljam, da otroci nosijo nekatera oblačila od starejših sorojencev oziroma jih 

dobijo od drugod (sorodnikov, prijateljev), saj to olajša družinski proračun. Le 

nekatera oblačila, predvsem pa obutev, dobijo novo in tako lahko izrazijo svoje želje 

ter sodelujejo pri nakupu. Verjetno so zato učiteljice v isti raziskavi otroke opisale kot 

bolj skromne v primerjavi s sošolci iz manjših družin. Iz tega lahko sklepamo, da 

segmenti skromnosti izvirajo iz otrokovega mikrosistema, ko si morajo deliti 

materialne dobrine (Kranjec, 2006). Mnogi starši tako želijo ekonomsko trdnost in 

lastno hišo pred rojstvom otroka. Starši edincev menijo, da jim tako zagotovijo večjo 

kakovost življenja (Newman, 2011; Sorensen, 2008). 

Susan Newman (2011) v delu The case for the only child, izhajajoč iz zgoraj opisanih 

dejavnikov, razvija tezo, da je družina z edincem nova tradicionalna družina in da 

sorojenci nimajo tako pomembne vloge pri otrokovem celostnem razvoju, s čimer se 

strinja tudi B. Blöchlinger (2008) in dodaja, da bo število edincev še naprej naraščalo. 

Po Mancilasu (2006) socialni in ekonomski faktorji za odločitev za enega otroka 

variirajo od posamezne družine do družine in so pod vplivom širših družbenih 

dejavnikov. 
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3.4.1.2 Vpliv zaposlenosti staršev 

Eden izmed najpomembnejših ekosistemov za šolarja je prav gotovo zaposlitev 

staršev, njihovi družinski prijatelji in hobiji. Zaradi obsežnosti dela bom osvetlila le 

korelacijo med starševo zaposlitvijo in otrokovim razvojem. Tudi Bronfenbrenner 

(1994) opredeli tri ekosisteme, ki še posebej verjetno vplivajo na razvoj otrok preko 

njihovega posrednega vpliva na družino, šolo in vrstnike: delovno mesto staršev, 

njihove socialne službe in vplivi skupnosti (npr. cerkev, soseščina ipd.). Omenjene 

ekosisteme poudarja tudi raziskava (Gauvain in Cole, 2009), saj je prav te tri 

dejavnike ocenila za posebej verjetne, da bodo posredno vplivali na otrokov razvoj. 

Že Bronfenbrenner (Brandt, 1979) poudarja, da starši svojo zaposlitev postavljajo 

pred družinsko življenje in svoje otroke vzgajajo v svojem prostem času. Mnoge 

matere so danes tako zaposlene s svojo službo oz. izobraževanjem zanjo, da 

pogosto otroke vzgajajo drugi. Tako dandanes zaradi zaposlovanja izgubljamo čas 

za družinske počitnice, vikendi pa so namesto družinskemu življenju namenjeni 

opravilom, ki jih čez teden zaradi prezaposlenosti nismo uspeli postoriti (Addison, 

1992).  

 

V Sloveniji je v družinah z otroki, mlajšimi od 6 let, zaposlenih kar 91 % očetov in 81 

% mater. V treh od štirih družin sta zaposlena oba starša, navaja Dolenc (2014b). 

Pogoji in narava dela, kot so finančni dohodek, količina dopusta, oddaljenost 

delovnega mesta, zadovoljstvo in delovna uspešnost, vplivajo na družinski 

mikrosistem. V Slovenji je leta 2010 pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi 

starševstva izrabilo približno 9.000 staršev (Dolenc, 2014a). Bolj ko je mati 

zadovoljna s svojo zaposlitvijo, večja je verjetnost, da bo uspešna v starševski vlogi. 

V revnejših družinah ima materina zaposlitev ugoden vpliv na učne dosežke tako 

dečkov kot deklic (Doherty in sod., 1998, v Papalia idr., 2009). Nasprotno pa v 

družinah srednjega razreda sinovi zaposlenih mater niso tako uspešni v šoli kot 

sinovi gospodinj, medtem ko so hčerke zaposlenih mater enako uspešne ali celo 

uspešnejše. Te razlike med spoloma v družinah srednjega sloja so morda posledica 

večje potrebe po nadzoru in vodenju pri fantih (prav tam). Po drugi strani pa deklicam 

neodvisnost pomaga bolje razviti svoje sposobnosti, lahko prispeva k boljši učni 

uspešnosti in pri pridobivanju samospoštovanja. Ekonomskim pritiskom izpostavljene 

družine manj nadzorujejo dejavnosti svojih otrok, kar posledično vpliva na nižjo 
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uspešnost v šoli in na slabšo prilagoditev družbi. Nadalje pa je tudi očetovo 

ukvarjanje z otroki odvisno od njegove ekonomske uspešnosti. Če ima občutek, da je 

v vlogi hranitelja družine neuspešen, se bo njegovo slabo počutje najverjetneje 

preneslo na očetovsko vlogo in negativno vplivalo na odnos z otroki. Očetovstvo je 

torej še posebej izpostavljeno ekonomskim in socialnim pritiskom (Doherty in sod., 

1998, v Papalia idr., 2009). 

Družini prijazno podjetje 

Od leta 2006 tudi v Sloveniji, po vzoru nemškega pilotskega projekta Beruf und 

Familie, teče projekt Družini prijazno podjetje, ki želi ozavestiti posameznike in 

delodajalce, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta ter 

da za uspešno kariero ni treba žrtvovati družinskega življenja. Katalog ukrepov za 

lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja obsega 110 ukrepov, ki so 

razdeljeni na osem področij: delovni čas, organizacija dela, delovno mesto, politika 

informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, struktura plačila in 

nagrajevani dosežki ter storitve za družine. Za pridobitev osnovnega certifikata so se 

sodelujoča podjetja in ustanove zavezali k izvrševanju najmanj treh ukrepov, ki jih 

bodo v treh letih vpeljali v podjetje in z njimi zaposlenim omogočili prijaznejše 

usklajevanje družinskih in službenih obveznosti (MDDSZ, 2014b). Brandt (1979) 

predlaga, da bi podjetja, ki ne bi delala ob vikendih in bi omogočala zaposlenim 

staršem, da lahko kadar koli čez dan pokličejo svoje otroke, plačevala nižje davke. 

Nadalje pa po Kastenu (2007) na odločitev o številu otrok vpliva tudi podjetje. Avtor 

razpravlja o podjetjih, ki družinam niso naklonjeni. Če je delodajalec fleksibilen in 

naklonjen družini, se starši lažje odločijo za otroka. 

3.4.1.3 Družinska politika v Sloveniji 

»Demografske spremembe v večini evropskih dežel in tudi v naši domovini vabijo k 

razmisleku, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se naravni prirastek zvišal,« razmišlja 

Gosar (2011, 17), zato povzemam nekatere ukrepe družinske politike, saj okrilje 

politike zajema tudi finančno in drugo pomoč družinam. »Z družinsko politiko ali tudi s 

socialno politiko za družino se označujejo vsi (kolektivni) ukrepi, ki jih določen 

politični administrativni sistem v svojih različnih artikulacijah izvaja, da bi zagotavljal 

ali pospeševal socialno blagostanje družin.« (Rener, 1991, 8). Zakon o starševskem 
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varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06) in pravilnik o postopkih za 

uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 31/08) urejata našo 

družinsko politiko. Študija primera (Kranjec, 2006) je pokazala, da velike družine 

prejemajo državno in družbeno pomoč, ki je namenjena družinam z več otroki. 

 

Otrok je opredeljen s starostno mejo 18 let, torej do polnoletnosti. V Sloveniji je 

družin, v katerih je vsaj en otrok star manj kot 18 let, 180.000 in SES teh družin je 

razmeroma ugoden (Dolenc, 2014a).  

Pomoč ob rojstvu otroka 

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za 

novorojenca. Namesto denarnega prejemka se lahko starši odločijo za enega od 

zavitkov, ki vsebuje minimalno opremo za novorojenca. Pravico do te pomoči ima 

vsak otrok, katerega mati in oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 

(MDDSZ, 2014a). Poleg te pomoči se v nakaterih občinah pojavlja že ustaljena 

praksa; denarno nakazilo ob rojstvu otroka. Višina enkratnega denarnega prejemka 

je regionalno obarvana. 

Starševsko nadomestilo 

Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače materi (v posebnih primerih očetu), ki 

po rojstvu otroka ostane z njim 365 dni doma in ga neguje ter varuje. Starša si lahko 

porodniški dopust in z njim povezan dodatek delita oz. se sporazumno domenita, 

kako ga bosta izkoristila (Uradni list, 2008).  

Očetovski dopust 

Očetom po zakonu ob rojstvu otroka pripada 15 dni dopusta. Moški so po mnenju 

žensk med očetovskim dopustom najpogosteje prevzeli nekatera gospodinjska dela 

in skrb za starejše otroke. Dopust tudi krepi družinske vezi in intenzivneje vključi 

očeta v družinsko življenje (Prijatelj, 2005). Po podatkih Ankete o delovni sili iz leta 

2010 se je za omenjeni dopust odločilo 75 % očetov (Dolenc, 2014a).  

Starševski dodatek 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso 

upravičeni do plačanega porodniškega dopusta.  
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Otroški dodatek 

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživetje, vzgojo in izobraževanje otroka, 

kadar dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega 

razreda (MDDSZ, 2014a). Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev 

družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače 

vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. 

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so 

upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških 

dodatkov za vsakega otroka. Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v 

skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča 

za 20 % (prav tam). 

Dodatek za veliko družino 

Velike družine z otroki so upravičene do dodatne državne finančne pomoči. Dodatek 

za veliko družino je letni prejemek, namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so 

mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali 

študenta na dodiplomskem študiju. V izjemnih primerih se za otroka šteje tudi oseba 

po 26. letu starosti (Uradni list, 2008). Po podatkih ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več 

otroki pa 480 evrov. Višina se uskladi enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin 

(MDDSZ, 2014a). 

 

Poleg omenjenih družinskih prejemkov imajo velike družine lahko še: 

- subvencionirano šolsko prehrano in davčne olajšave, ki jih opredeljuje Zakon 

o dohodnini; 

- ugodnosti pri nakupih, saj Zakon o prometnem davku določa najnižjo tarifno 

stopnjo za artikle, ki so potrebni za vzdrževanje otrok, izjema je le prehrana. 

Družine z vsaj tremi otroki do 18. leta lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila 

DMV kupijo novo osebno vozilo ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži. 

Vsak kupec avtomobila z vsaj osmimi sedeži pa je upravičen do 30-

odstotnega znižanja DMV. Ugodnost za velike družine velja tudi za rabljena 

vozila (Centa, 2012). 

- na področju stanovanjskega gospodarstva imajo možnost posojila z ugodnimi 

pogoji,  kot so nižja obrestna mera in daljši odplačilni roki. 
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Pravica do krajšega delovnega časa 

Po mnenju Bronfenbrennerja je za otrokov razvoj pomemben tudi čas, ki ga starši 

preživijo z otrokom. Ena izmed možnosti je zaposlitev staršev za krajši delovni čas 

(to bi ustvarilo več delovnih mest), saj bi tako imeli več časa za stvari, ki so jim 

resnično pomembne; za družino, prijatelje in sosede (Brandt, 1979). Starši edincev 

lahko izkoristijo krajši delovni čas do otrokovega 3. leta starosti, starši z več otroki pa 

do 6. leta najmlajšega otroka. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično 

tedensko delovno obveznost (MDDSZ, 2014a). 

Plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok 

Če kateri od staršev ostane nezaposlen zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, 

ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do 

dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka (MDDSZ, 2014a). Menim, da 

bi bili brez te podpore za velike družine otroci in starši prikrajšani. Ko sem leta 2006 

opravljala intervjuje v velikih družinah, te možnosti še ni bilo. Oče osmih otrok je 

takrat povedal: »dejansko največja pomoč, je predvsem pokojninsko in zdravstveno 

zavarovanje za mame, ki so doma. Jaz mislim, da mama, ki vzgaja doma štiri, pet, 

šest državljanov, bi bilo najmanj, kar bi lahko, da bi se ji priznala delovna doba in bi 

bila pokojninsko in zdravstveno zavarovana že sama po sebi. Dobro, zdravstveno ni 

problem, ampak pokojninsko pa, saj kar se naju tiče, bi bila to največja vrednost« 

(Kranjec, 2006,100). 

 

Pozitivno naravnana družinska politika lahko delno zaustavi upadanje rojstev. Na 

Švedskem družinska politika (majhna starostna razlika med sorojencema pomeni več 

državne pomoči, dnevno varstvo za vse otroke zaposlenih mater, plačan porodniški 

dopust za oba starša, ugodna prekinitev študija nosečim materam itd.) in dobro 

gospodarsko-ekonomsko stanje države odločilno pripomore k visoki rodnosti (Hoem, 

2005).  

3.4.1.4  Družbene pobude za družine 

V našem prostoru delujejo gibanja, ki med drugimi želijo vplivati na družinsko politiko. 

V nadaljevanju bom osvetlila le najbolj prepoznavana in aktivna. 
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Družinska pobuda in Civilna iniciativa za družino in pravice otrok 

Društvo Družinska pobuda je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, nepridobitno 

združenje fizičnih oseb, ki je nastala leta 1998 kot odziv na poskus tedanje vlade, da 

bi obdavčila velike družine. Pozorno analizira izvajanje in spremembe družinske 

politike. Kot organ civilne družbe sodeluje z vlado pri oblikovanju sprememb. Preko 

medijev poskušajo obveščati in ozaveščati javnost o problemih družinske politike v 

Sloveniji. Vsako leto izdajo tudi interno glasilo, v katerem predstavijo vse svoje 

dejavnosti preteklega leta, občasno pa prireja tudi okrogle mize (Merše, 2014). Manj 

dejavna, a nikakor manj pomembna, je tudi Civilna iniciativa za družino in pravice 

otrok, ki ima zelo podobno poslanstvo kot Družinska pobuda. 

Zveza družin 

Je prostovoljno, nestrankarsko in neprofitno gibanje, ki deluje v dobro družine in vseh 

njenih članov ter si tako prizadeva za dvig kvalitete življenja družin.  Starše osveščajo 

o njihovih pravicah, vplivajo na zakonodajo, ki ureja položaj otroka in zastopajo 

interese družine v javnosti. V ta namen izdajajo različne publikacije, prirejajo okrogle 

mize, prireditve in raznovrstne akcije, npr. brezplačen ogled prireditev v tednu 

družine (Kersnik, 2006). 

 

Velikim družinam lahko pomagajo različne dobrodelne ustanove, kot sta Karitas in 

Rdeči križ. Njihova pomoč je običajno le občasna; denimo ob nakupu potrebščin ob 

začetku šolskega leta, ugodnejše počitnice, pomoč pri večjih hišnih delih, nakup 

različnih gospodinjskih strojev in podobno. Poleg omenjenih ustanov pa je bil v 

slovenskem prostoru ustanovljen tudi Anin sklad, ki družinam pomaga redno 

mesečno in se morebitne problematike velike družine loteva bolj celostno. 

Anin sklad 

Ustanovo Anin sklad so kot nevladno, dobrodelno, neprofitno in nepolitično 

organizacijo v letu 1998 ustanovili redovniki in redovnice. Od tod tudi ime sklada, ki 

so ga predlagale redovne skupnosti, saj je sv. Ana zavetnica družin. Njeno 

poslanstvo in namen je osebno spremljanje družin z več otroki, ki jim prek ustanove 

pomagajo tako duhovno kot materialno. Pomagajo pri svetovanju, iskanju zaposlitev, 

urejanju zadev s področja socialnovarstvenih pravic in podobno (Šterbenc, 2000; 

2003).  Velike družine se med seboj povezujejo na letnih srečanjih, med seboj 
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navezujejo medsebojne stike, se pogovarjajo ter si izmenjujejo življenjske izkušnje 

(Opeka, 2013).  

3.4.1.5 Kitajska - država edincev 

Kitajska ima edinstven zgodovinski in socialni razvoj, poudarjajo kitajski strokovnjaki 

(Wang idr., 2000; Wu in Li, 2012). Ljudska republika Kitajska se je leta 1979 za 

nadzorovanje hitrega naraščanja prebivalstva odločila za uradno politiko, ki dopušča 

samo enega otroka na družino. Poleg propagandne kampanje in pritiska 

(upoštevanje želja staršev pri izbiri šol, stanovanja, otroškega varstva in 

zdravstvenega varstva), ki naj bi ljudi prepričali, so milijonom žensk proti njihovi volji 

naredili splav ali jih sterilizirali (Papalia idr., 2009). Nespoštovanje politike enega 

otroka je za kitajske starše pomenilo plačilo kazni in diskriminacijo na delovnem 

mestu (Sorensen, 2008; Wu in Li, 2012). Kot posledica politike enega otroka je več 

kot 97 % mestnih otrok edincev, na podeželju pa se še srečamo z družinami z dvema 

ali več otroki, pojasnjuje Wang s sodelavci, (2000). Prihod generacije otrok brez 

bratov in sester skupaj s socialno-ekonomskimi spremembami je popolnoma 

spremenil okvir za otrokovo socializacijo na Kitajskem. Ta pojav edincev je predmet 

mnogih raziskav po celem svetu (Liu, 2006), kitajska politika načrtovanja družine je 

plod spotike mnogim strokovnjakom, saj povzroča mnogo splavov deklic in prinaša 

neuravnoteženo razmerje med spoloma (Geserick idr., 2013). 

Liu (2006) je raziskal, kakšna pričakovanja imajo kitajski starši do svojih edincev. 

Zaradi zgoraj opisanega pojava se je pokazalo malo razlik v izobraževanju med dečki 

in deklicami, kar predstavlja nasprotje s kitajsko tradicijo, v kateri so bila akademska 

pričakovanja omejena samo na sinove. Danes pa starši edincev tudi od deklic 

pričakujejo veliko; želijo si, da dosežejo najvišjo stopnjo izobrazbe in se hkrati 

razvijajo v skladu s stereotipi o spolih (Wang idr., 2000).  

 

Mnogo raziskav  o otrocih brez bratov in sester zajema kitajsko družino. Vsekakor so 

današnje kitajske študije zagotovo metodološko bolj izpopolnjene (različni postopki 

zbiranja podatkov, v vzorec raziskovalci zajamejo tako edince, živeče v mestu, kot 

edince, bivajoče na podeželju), a je na mestu vprašanje, ali ugotovitve lahko 

prenesemo v našo kulturo, v evropski prostor. Kulturne razlike lahko predstavljajo 
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ovire pri pospološevanju in zato potrebujemo dodatne raziskave in empirične dokaze 

v našem okolju. Z naraščajočim številom otrok brez bratov in sester v Evropi se 

namreč razvijajo različne teze, ki pa nimajo empirične podlage oz. raziskovalci ne 

dajejo enoznačnih odgovorov na to vprašanje. Nadalje Wang s sodelavci (2000) 

zagovarja teorijo, da se otroci v mestnem okolju v rasti in razvoju razlikujejo od 

podeželskih otrok. Skoraj 80 % kitajskih otrok pod 14. letom živi na podeželju, študije 

o njih pa so skope. Tako bo potrebno v prihodnosti zaradi Kitajske in drugih držav 

več raziskovanja nameniti podeželskim edincem.  

»Mali cesarji«, kot avtorji imenujejo kitajske edince, odraščajo z veliko starševske 

pozornosti in so, še posebej v mestih, finančno dobro preskrbljeni. Ob tem se nehote 

postavlja vprašanje, kakšno generacijo otrok vzgaja Kitajska. 

3.5. MAKROSISTEM 

Makrosistem je četrta raven Bronfenbrennerjeve taksonomije, ki vključuje opis 

otrokovega okolja v širšem kontekstu, način življenja. Med seboj povezuje značilnosti 

mikro- mezo- in eksosistema dane kulture oz. subkulture (Bronfenbrenner, 1994). Ne 

predstavlja nobenega specifičnega konteksta, temveč gre za večji sistem kulturnih 

prepričanj, družbenih vrednot, etičnih norm, političnih gibanj, običajev, zakonov, 

življenjskih slogov, ideologije, ki delujejo kot močan vir energije v naših življenjih 

(Bronfenbrenner, 1979). Socializacija otrok poteka v soodvisnosti s pripadnostjo 

etični skupini (Bukatko in Daehler, 2004). Čeprav gre za oddaljeno raven, nikakor ni 

zanemarljiva. Vključuje koncepte in sisteme, ki igrajo pomembno vlogo v življenju 

otrok, kot so pravni okvir za otrokove pravice, socialno pomoč in otroško varstvo 

(Cech 2010, v Newbury, 2011). Makrosistem si lahko zamišljamo kot družbeni temelj 

določene kulture ali subkulture. Takšna opredelitev pa kaže na nujnost preseganja 

družbenih razredov in kulture ter kliče k uvidu bolj specifičnih socialnih in psiholoških 

značilnosti na ravni makrosistema, ki vplivajo na procese tega sistema 

(Bronfenbrenner, 1994). Tako vlada v nekem okolju lahko podpira program 

izobraževanja, šolske prehrane, zdravstvenega zavarovanja, v drugem okolju pa te 

možnosti ni. Čeprav otroci ne ozaveščajo tega vpliva na njihovo obnašanje in dobro 

počutje, opisane raznolikosti okolja nikakor niso zanemarljive (Patterson, 2008; 

Tissington, 2008). Makrosistem vpliva na to, kaj, kako, kdaj in kje bomo vzpostavljali 

naše odnose in nam pomaga povezovati med seboj številne dejavnosti našega 



VLOGA OKOLJA V OTROKOVEM RAZVOJU 

 

138 

življenja (Swick in Williams, 2006). Wong (2001) povzema, da makrositem s svojimi 

značilnostmi predstavlja življenjski slog ljudi posamezne kulture. 

 

Bronfenbrenner na podlagi raziskav v medkulturnih okoljih na nivoju makrosistema 

(analize med ruskimi, izraelskimi, švicarskimi in ameriškimi otroki) zatrjuje: »naši 

rezultati pričajo o odzivnosti in prilagodljivosti otroka na korenite spremembe v okviru 

in procesu socializacije« (Bronfenbrenner, 1979, 260), kar pomeni, da posamezni 

ekološki prehodi (npr. preselitev v drugo državo) za otroke niso tako kritični in se 

nanje prilagodijo, četudi potekajo znotraj nasprotujočih si kultur. Nove stopnje 

socialnega in zgodovinskega razvoja, spremembe v družbenem in kulturnem življenju 

namreč preoblikujejo miselni svet ljudi; prihaja do novih oblik dejavnosti in novih 

struktur kognitivnega razvoja, kar kaže premike tudi v človekovi duševni aktivnosti. 

Bronfenbrenner se sprašuje, ali je posameznik ujet v tok zgodovine ali je aktiven 

udeleženec. Nam preteklost pusti svoj pečat kot darilo in za koliko časa? Kot odgovor 

navaja metaforo, »da razvoj poteka kot premikajoči se vlak in vlak je tisto, kar bi 

lahko imenovali premikajoči se makrosistem« (prav tam, 265).  

 

Ena izmed značilnosti makrosistema z vidika doktorske disertacije zasluži posebno 

pozornost, zato jo bom v nadaljevanju posebej osvetlila. Gre namreč za koncept 

kulturnih prepričanj, ki se prenašajo na otroka iz generacije v generacijo preko 

družine, šole, cerkve, soseske, delovnih mest in vladnih struktur (Bronfenbrenner, 

1979) V srednjem otroštvu predvsem družina in šola ustvarjata otrokov svet 

prepričanj, vrednot in stališč. Zato ni zanemarljivo, kakšna so družbena stališča glede 

velikosti družine, kako visoko se le-ta postavlja na lestvico vrednot, kakšna so 

prepričanja glede edincev in otrok iz večjih družin. V raziskavi (Kranjec, 2006) sem 

namreč ugotovila, da so otroci iz večjih družin v šoli, med vrstniki in v soseščini 

občasno deležni negativnih stališč in opazk glede velikosti njihove družine. 

3.5.1. Stereotipi o edincih 

Po mnenju Kastena (2007) je že sama beseda edinec diskriminirana, saj jo 

povezujemo s pojmom edini, samotni, izolirani oz. osamljeni. Avtor zato predlaga 

besedno zvezo otroci brez bratov in sester. V letu 1898 je ameriški psiholog G. 

Stanley Hall na osnovi raziskave prvič v pisni obliki edince označil kot bolezen, saj je 
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bilo to v času, ko so družine povprečno štele 7 do 8 otrok. Kljub temu da je bila 

raziskava opravljena na zelo majhnem vzorcu edincev, so ti zametki razvidni v 

literaturi in raziskavah vseh nadaljnjih avtorjev. Dunajski psihoterapevt Alfred Adler 

jih je opisal kot parazite (Blöchlinger, 2008). Zgodnje raziskave opisujejo razvoj 

edincev kot nenormalen, z nezaželenimi osebnostnimi lastnostmi in neustreznim 

socialnim obnašanjem (Fenton, 1928, v Wang idr., 2000). 

 

Tako še danes ostajajo stereotipi, da so edinci osamljeni, razvajeni, sebični, 

neprilagodljivi, nestrpni, dominantni, prepirljivi, razdražljivi, prevarovani, zaskrbljeni, 

prestrašeni, odvisni od drugih in nedružabni otroci (Mancillas, 2006; Sorensen, 

2008), pa tudi samovšečni, sramežljivi, jokavi, egocentrični (Blöchlinger, 2008), manj 

samozavestni, prezgodaj odrasli, neobčutljivi in arogantni, še dodaja Kasten (2007), 

vendar sodobne raziskave (npr. Kasten, 2007; Newman, 2011) tega ne potrjujejo. 

Zanimivost raziskave Herrera s sodelavci (2003) je, da tudi edinci in njihovi starši 

lahko verjamejo v stereotipe. Ključ razumevanja je lahko, da so edinci ponotranjili 

stereotipne značilnosti te skupine, kar neugodno vpliva na njihovo samopodobo in 

samozaupanje in na odnos med starši in edinci. Nyman (1995) je raziskoval mnenja 

študentov o vrstnem redu rojstev in s tem povezanimi posameznikovimi značilnostmi. 

Edinci so bili opisani kot sebični, egoistični, razvajeni, osamljeni in odvisni. V isti 

raziskavi so bili edinci moškega spola opisani kot introvertirani, negotovi, 

nezanesljivi, ženske pa kot plahe. Kljub tem negativnim opisom so bili edinci opisani 

tudi s pozitivnimi opisi, kot ambiciozni, neodvisni, odgovorni, inteligentni, družabni, 

dominantni in skrbni.  

 

Predsodki prevladujejo v vseh kulturah; ne samo v Ameriki (Newman, 2011), temveč 

tudi v Veliki Britaniji (Laybourn, 1990), Koreji (Doh in Fablo, 1999, v Mancillas, 2006), 

na Nizozemskem (Veenhoven in Verkuyten, 1989, v Mancillas, 2006) in na Kitajskem 

(Wan idr., 2001). Kakorkoli že številnim raziskavam v Ameriki, Evropi in Aziji je 

skupno nestrinjanje z zgoraj omenjenimi stereotipi. Edinec ni drugačen od vrstnikov, 

ki imajo brate in sestre, čeprav se mit nadaljuje vse do danes, pojasnjuje Susan 

Newman (2011). 

Predsodki niso omejeni samo na otroka, temveč se povečajo in razširijo na odrasle 

edince, ki lahko verjamejo, da so neprilagojeni kljub drugačnim dognanjem sodobne 
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stroke (Mancillas, 2006). »Za vse, ki delajo z edinci, je potrebno, da ozaveščajo 

nenatančne stereotipe in si pridobijo pravilne informacije/…/kar pomaga tudi staršem 

pri odločitvi, ali bodo imeli le enega otroka (prav tam, 274). Kljub mnogim stereotipom 

o edincih in dejstvu, da kar 70% Američanov meni, da so v slabšem položaju, se 

povečuje število družin z enim otrokom (Roberts in White Blanton, 2001). 

 

Zgodnje raziskave o edincih danes zahtevajo temeljni uvid v takratni metodološki 

pristop, te raziskave so bile izvedene na majhnih (nereprezentativnih) vzorcih, tudi 

socialno okolje se z razvojem družbe spreminja (npr. v preteklosti ni bilo vrtcev, ki so 

za edince pomemben agens socializacije). Tudi raziskave v 70-ih in 80-ih letih še 

niso tako izpopolnjene kot danes, pravi Kasten (2007). Falbo in Poston (1993) 

poudarjata, da niso vse raziskave o edincih univerzalno resnične za vse otroke, saj 

edinci niso homogena skupina. Izsledki študij nam lahko dajo napačno védenje o 

edincih, saj je vsaka družina edinstvena. Drug primer neupravičenih stereotipov o 

edincih je globina, ki prevladuje in se je ponotranjila skozi leta, etične skupine, države 

in starše edincev ter edince same. Ko so stereotipi globoko vtkani v družbo,  je težko 

zbrisati zmotna stališča, saj ni pomembno, kako napačno je mnenje. Kljub sodobnim 

študijam veliko ljudi ne verjame, da so edinci srečni (Newman, 2011). Mnogo 

kasnejših raziskav je imelo cilj preveriti veljavnost popularnih mnenj, nekateri so bili 

kritični do teh raziskav z argumentom, da gre za trošenje denarja in časa. Sodobne 

raziskave o edincih in njihovih družinah (Blöchlinger, 2008; Kasten, 2007; Newman, 

2011; Post in Fablo, 1990, Travis in Kohli, 1995, v Mancillas, 2006) zanikajo vse 

starejše študije o predsodkih.  

 

Ob zaključku poglavja je na mestu vprašanje, zakaj se pravzaprav pojavljajo stari 

stereotipi o edincih še danes. Hartmut Kasten (2007) pravi, da prepogosto 

pozabljamo, da ima tudi odraščanje z brati in sestrami tako prednosti kot slabosti in 

da je preveč znanstvene pozornosti usmerjene na dejavnike tveganja v odraščanju 

edinca, potrebno je namreč izpostaviti tudi pozitivni vidik edinca. Njegovo 

razmišljanje dopolnjuje B. Blöchlinger (2008), ki orisuje, da so danes povsem 

drugačni časi kot pred 127 leti, ko zasledimo prve stereotipe o edincih. Kot že 

rečeno, takrat še ni bilo vrtcev in pogostih srečanj s prijatelji, ki za edince 

predstavljajo pomemben vir socializacije.  
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3.5.2. Stereotipi o veliki družini 

Podobno pomemben – čeprav se pojavlja v nekoliko manjši meri – je stereotip o 

veliki družini. Mnogi si jo neupravičeno predstavljajo kot revno, otroke prikrajšane za 

izobraževanje, počitnice in podobno. Intervjuvani starši iz velikih družin se v družbi 

čutijo sprejeti, čeprav so že doživeli zbadljivke na račun velikosti svoje družine 

(Kranjec, 2006). Starša velike družine sta povedala: »Včasih morda kdo misli, da 

smo malo zaostali, ker nas je deset, resnica pa je čisto drugačna; mi se tega 

veselimo in smo si ta način življenja izbrali z odločitvijo za vsakega otroka posebej« 

(Kastelec, 2009, 19). 

 

Mnogo predhodnih študij veliko družino povezuje z nizkimi finančnimi dohodki, 

slabimi družinskimi razmerami, neustreznimi vzgojnimi slogi, pomanjkanjem 

pozornosti in naklonjenosti, sorojenci lahko kažejo odklonsko vedenje. Velika družina 

je lahko dejavnik tveganja za otrokovo duševno zdravje in kasnejše življenje 

posameznika (Kranjec, 2006). Vendar pa finski rezultati (Taanila idr., 2004) 

ugotavljajo, da so bratje in sestre varovalni dejavnik čustvenih in vedenjskih težav. V 

velikih družinah so otroci primorani deliti pozornost staršev in več komunicirajo med 

seboj, kar povzroči boljše prilagajanje otroka na šolski sistem. Protislovje med 

rezultati študij otrok, ki odraščajo v veliki družini, lahko kažejo razlike med družbami, 

predvsem njihov socialni položaj, blaginjo in socialno varnost. V finski raziskavi je 

skoraj polovica anketiranih pripadala prvemu ali drugemu družbenemu razredu, starši 

so bili izobraženi, ekonomski položaj družine je bil dober in več kot polovica mater iz 

velikih družin je bila doma. Nadalje je za Finsko značilen visok življenjski standard, 

odlična finančna podpora velikim družinam, kar zagotovo varuje veččlanske družine 

pred dejavniki tveganja večjega števila otrok, o katerih poročajo druge države. Ob 

tem je potrebno osvetliti, da slabši položaj sorojencev iz velikih družin, opisanih v 

predhodnih študijah, ni moč vedno povezovati z veliko družino, temveč predvsem z 

revščino.  

 

Anin sklad si v prihodnosti želi, da bi se v družbi razvil še bolj pozitiven odnos do 

družinskega življenja in da bi bila javnost bolj naklonjena družinskim vrednotam. Če 

se bo v družbi ustvaril pozitiven odnos do družin z več otroki, se bo v prihodnje tudi 

več staršev odločalo za tretjega in četrtega otroka (Opeka, 2013). 
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Dejavniki, kot so finančno stanje družine, stopnja izobrazbe staršev, njihov vzgojni 

slog in vrednostni sistem, so veliko pomembnejši kot velikost družine, je prepričan 

Falbo (1984). K otrokovemu značaju prispeva vrsta dejavnikov. Pomembno vlogo 

igrajo geni, spol, družbeno okolje in število bratov ali sester (Cooper, 2005). Študije 

(Kasten, 2007) kažejo, da za otrokov razvoj niso tako pomembni sorojenci, večji vpliv 

nanj ima namreč družinska dinamika z družinskimi odnosi in socializacijo, starševski 

čas za otroka in dejavnik, ali otrok odrašča z enim ali obema staršema. 

3.5.3. Spolni stereotipi 

Skozi stoletja je mnogo kultur dajalo prednost dečkom. Pred nastopom mehanizacije 

kmetijstva so bili fantje velika fizična pomoč na kmetiji in varna skrb za ostarele 

starše (Newman, 2011). Privilegiran položaj dečkov žal še vedno močno zaznamuje 

Kitajsko, ki s svojo željo zmanjšanja rodnosti in konceptom ženske manjvrednosti 

neupravičeno širi spolni stereotip. Tako je na podeželju dovoljeno imeti še drugega 

otroka, v primeru, da je prvorojeni otrok deklica, seveda v upanju, da bo drugorojeni 

otrok deček. Kitajska ima dolgo zgodovino fevdalizma; starši so tretirali dečke 

drugače kot deklice, saj naj bi dečki ustvarjali srečo, blaginjo in skrbeli za družinsko 

premoženje (Wang idr., 2000). Kitajska študija (prav tam) ugotavlja, da so dečki 

zaradi teh stereotipov bolj nagnjeni k preobčutljivosti in manjši samostojnosti kot 

deklice. Na desetine milijonov deklic na Kitajskem in v Indiji umre zaradi 

zanemarjanja, jih ubijejo kot dojenčke ali se nikoli ne rodijo zaradi selektivnih 

splavov, kar je še posebej značilno za kitajsko podeželje (Sorensen, 2008). 

 

75 % danskih očetov je bilo srečnejših, ker je bil njihov prvorojeni otrok deček. Tudi 

očetje v ZDA priznavajo, da si želijo sina in da je zaradi tega zakon srečnejši 

(Newman, 2011). Študija Journal of Family Issues (prav tam, 2011) je pokazala, da 

matere, ki imajo samo sinove, doživljajo več zakonske sreče v primerjavi z materami, 

ki imajo sinove in hčerke. Spol sorojencev lahko vpliva na počutje matere; če so v 

družini s tremi ali več otroki le dekleta ali so otroci različnega spola, ima to pogosto 

negativen vpliv na materino zadovoljstvo, pojasnjuje sociolog Christie-Mizell 

(Newman, 2011). V družinah z dečki in deklicami so bolj srečne matere, ki imajo več 

sinov kot hčera (prav tam, 2011). Dečki tudi zmanjšujejo možnost razveze – za 

starše deklic je namreč skoraj 5 % večja verjetnost za ločitev, za starše s tremi 
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dekleti pa je blizu 10 % večja verjetnost za razvezo v primerjavi s starši treh dečkov. 

Ob tem pa ni presenetljivo, da večina mater in očetov meni, da so bolj zadovoljni z 

otrokom njihovega spola (Newman, 2011). Kljub temu v zadnjih letih želja po otroku 

moškega spola upada (29 % kitajskih staršev si želi deklico), saj se je pokazalo, da 

so kitajske deklice dobra tolažba in boljše skrbnice. Ameriške raziskave (prav tam, 

2011) so pokazale, da si vsak zakonski par želi, da je drugi otrok nasprotnega spola 

kot prvi in imajo tako par. Nadalje pa je v zadnjih letih zaznati, da gre trend »deček 

zate, deklica zame«, počasi v zaton in se starši odločijo za enega otroka. 

3.5.4. Stereotipi o zapovrstju rojstev 

Že Adler v 30. letih tega stoletja (1931) govori o konceptu zapovrstja rojstev in 

njegovem vplivu na otrokov razvoj. Menil je, da vrstni red rojstva otroka v družini 

pomembno vpliva na razvoj njegove osebnosti (Sorensen, 2008; Sulloway, 1996). 

Številni avtorji (Cicirelli, 1995; Kluger, 2011; Leman, 2009; Pickhardt, 2008; 

Sorensen, 2008; Zajonc, 2001) menijo, da vrstni red rojstva vpliva tudi na razvoj 

vedenja, komuniciranja in na razvoj osebnostnih značilnosti. Vsako mesto vključuje 

tako priložnosti kot tveganja; različne izkušnje edinca, najstarejšega, srednjega oz. 

najmlajšega otroka bodo vplivale na način komunikacije z drugimi, poklicno pot, 

izbiro partnerja, število lastnih otrok in kasnejše vedenje kot mati ali oče (Richter, 

2014). Kim s sodelavci (2006) dodaja, da je eden izmed dejavnikov pogostosti 

konfliktov med sorojenci tudi zaporedje rojstev, Noller (2005) dopolnjuje, ko govori, 

da imajo otroci zaradi različnega vrstnega reda rojstev različne odnose s starši. V 

nekaterih kulturah imajo otroci celo imena po njihovem vrstnem redu rojstva. Tudi 

starši so v kvalitativni raziskavi (Kranjec, 2006) osvetlili vpliv vrstnega reda na 

otrokov razvoj značajskih lastnosti. 

 

Zapovrstje rojstev ima različne vplive v različnih življenjskih okoliščinah (Taanila idr., 

2004). Ameriška študija je proučevala vlogo vrstnega reda rojstva v družini s štirimi 

ali več otroki na debelost. Analiza je pokazala pomemben odnos med verjetnostjo za 

pojav debelosti in otrokovim vrstnim redom rojstva. Najmlajši otroci imajo več težav s 

težo (Krum, Alexander in Marker, 2009), edinci kažejo večje tveganje za debelost 

(Winkler, 2013). Vzroki pa so lahko: prehrambena razvajenost edinca, z vsakim 

otrokom se zmanjšuje starševski nadzor nad zdravo prehrano, nizek SES pomeni 
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kupovanje manj zdravih živil, slabe prehranjevalne navade staršev, permisivna 

vzgoja in osebnostne značilnosti. Največji izziv je najstarejši otrok, saj mlajši po njem 

prevzemajo prehranjevalne navade in zdrav način življenja (Krum idr., 2009). 

 

V delu The birth order book (2009) Leman poudari nekatere dejavnike, ki vplivajo na 

nekatere značilnosti vrstnega reda rojstev, ki jih bom v nadaljevanju opisala. Če je 

starostni razmik med sorojenci večji od 5-ih let, potem imata oba otroka značilnosti 

prvorojenca. Prav tako vpliva otrokov spol: drugorojenega sina lahko starši zaradi 

moškega potomstva obravnavajo kot prvorojenca, čeprav ima starejšo sestro. 

Najmlajši deček s tremi starejšimi sestrami ima drugačno pozicijo kot najmlajši fant s 

tremi starejšimi brati. Nadalje vplivajo tudi zdravstvene potrebe otrok in izkušnje 

staršev v lastni družini. Starši se namreč nezavedno identificirajo z otrokom, ki ima 

isto pozicijo, kot jo je imel on. Tako lahko zadnjerojeni oče v svojem najmlajšem sinu 

prepozna veliko radovednost, mama pa ga opiše kot neodgovornega. Prvorojeni 

starši so perfekcionisti v življenju in zato tudi svojemu otroku določijo visoke 

standarde. Pogosto se zgodi, da so razočarani, njihovi otroci pa nesrečni. Nadalje pa 

tudi vsaka reorganizacija dveh ali več družin zaradi ločitve, smrti ali posvojitve 

spremeni tradicionalni vzorec zaporedja rojstev. 

Po drugi strani pa so Herrera, Zajonc, Wieczorkowska in Cichomski (2003) vodili 

študijo o človekovih percepcijah o zapovrstju rojstev. Izsledki kažejo, da ljudje 

verjamejo, da obstajajo stereotipi o zapovrstju rojstev, ki se kažejo v razlikah v 

osebnosti, poklicu ter zaposlitvi in ta prepričanja vplivajo na vzgojo otrok. Med 

strokovnjaki torej ne prihaja do konsenza, saj nekateri (npr. Kluger, 2011; Zajonc, 

2001) menijo, da zapovrstje rojstev pomembno vpliva na posameznikovo osebnost, 

spet drugi (npr. Leman, 2009) pa te teze vsaj delno zavračajo in skladno s študijo 

Herrera s sodelavci (2003) opozarjajo na stereotipe. 

 

Zato opisi v nadaljevanju lahko le osvetlijo pogled na določenega otroka, pri tem pa 

ne smemo pozabiti, da je vsak otrok edinstven, z neponovljivimi značilnostmi, ki jih 

ne moremo šablonsko posploševati in razširjati. Prav tako nekateri domači in tuji 

avtorji knjig o zapovrstju rojstev ne navajajo konkretnih znanstvenih raziskav, 

navajajo pa ugotovitve, povezane z vplivom vrstnega reda na posameznikov razvoj. 
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Prvorojenec, najstarejši otrok 

V zgodnji dobi človeštva starši niso imeli pravice do prvorojenca, saj so bili last 

nadzemeljskih bitij in zato prav njim darovani (Konig, 1996). Prvi otrok je bil dedič 

krone, naslovov, vodilne vloge v družini, kot tudi podedovanih moralnih in materialnih 

dobrin. Ta otrok je bil branilec; branilec vere, tradicije in ohranjevalec družine. Prvi 

otrok je urejal družinski sistem, skrbel za vse, odstranjeval pričakovanja pred 

razpadom zakona ali družine ter si prizadeval, da so ostali otroci čutili, da so ljubljeni, 

preskrbljeni in obvarovani pred zakonsko konfliktnostjo. Prvorojenec je predstavljal 

vmesni člen med starši ter brati in sestrami (Gostečnik, 1999).  

Starši pogosto več pozornosti namenjajo najstarejšemu in najmlajšemu otroku. Starši 

ob prvem otroku doživljajo prve korake v svet starševstva, ob njem se učijo, kaj 

pomeni biti oče in mati, kako skrbeti za otroka, ga vzgajati in spremljati v njegovem 

življenju. Z njim se največ ukvarjajo, zanj posebej skrbijo in se mu posvečajo. 

Starševstvo prvorojencu je preplet poskusov in napak,  iz katerih osebnostno rastejo 

kot starši (Kranjec, 2006). Vse do rojstva drugorojenca je v središču pozornosti. 

Najstarejši otrok v veliki družini lahko postane vodja in vzor mlajšim sorojencem, s 

čimer si pridobi veščini organiziranja in vodenja. Zlasti dekleta prevzemajo različne 

odgovornosti, kot je npr. skrb za mlajše sorojence (Richter, 2014; Taanila idr., 2004).  

 

Prvorojenec je pogosto najbolj bister otrok v družini in v šoli učno zelo uspešen. 

Prizadeva si doseči cilj, zaželeni uspeh in uveljavitev (Woolfson, 2003). Študije so 

pokazale, da prvorojenci zelo dobro izkoristijo svoje zmožnosti in danosti ter se 

pogosto šolajo dlje časa kot njihovi sorojenci ter dosegajo višje akademske dosežke, 

kljub temu da po nekaterih raziskavah ni razlik med inteligenčnim kvocientom 

prvorojencev in za njim rojenih otrok (Konig, 1996). Tudi po raziskavah R. B. Zojonc 

(2001) ima prvorojenec intelektualno prednost, saj je vse do rojstva drugorojenca 

izpostavljen le jeziku odraslih, prve socializacijske izkušnje pridobiva preko odraslih, 

kasneje pa je kot mentor postavljen mlajšim bratom in sestram. Od njega se 

pričakuje, da prevzame večjo odgovornost za ostarele starše. Če je deček, je 

pogosto izbran za pomemben družinski položaj in prevzame odgovornost za 

družinsko življenje. Po drugi strani pa je manj družaben in priljubljen ter ima manj 

prijateljev in znancev.  

Prvorojenci so pogosto močni in vplivni, držijo se pravil ter upoštevajo avtoriteto, v 

skupinah pogosto postanejo voditelji in veljajo za odgovorne otroke (Kalkan, 2008). 
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Številni avtorji jih opisujejo kot ekstravertirane, samozavestne, previdne, vestne in 

ambiciozne (Eischens, 2014). Pogosto ne marajo presenečenj, imajo močno potrebo 

po potrditvi in raje izberejo družbo odraslih kot otrok. Menijo, da imajo več nalog in 

hišnih opravil ob enaki starosti (npr. najmlajši otrok pri 6. letih še ne opravlja 

gospodinjski del, prvorojenec pa je ob tej starosti to že počel) (Leman, 2009).  

Prvorojenci preizkušajo meje staršev in mlajšim pripravljajo pot. Kot odrasli pogosto 

dosežejo višji SES status in zasedejo vodilni položaj. Več kot polovica ameriških 

predsednikov je prvorojencev, hkrati pa je več najstarejših otrok opisanih z 

neprimernim vedenjem (Walter, 1993). I. Andolšek (1995) poleg že omenjenih 

prvorojenčevih morebitnih značilnosti navaja še, da so starši pogosto pri vzgoji 

prvega otroka strožji in od njega več pričakujejo, tako glede vedenja kot uspehov v 

šoli. Za te otroke je značilen perfekcionizem, pogosto zrastejo z občutkom, da so 

drugi odvisni od njih in da ne smejo izneveriti zaupanja. Težijo h gospodovalnosti in 

dominaciji nad mlajšimi sorojenci. Posebej značilno je za deklice, da postanejo 

nadomestne mame. Raziskava razlikovalnega odzivanja staršev (Kavčič in Zupančič, 

2006) ugotavlja, da starši pogosteje nadzorujejo starejše otroke, do prvih so bolj 

strogi, jih bolj disciplinirajo, hitreje kaznujejo njihovo neprimerno vedenje, od njih več 

pričakujejo in jim prej pripišejo krivdo kot drugim sorojencem.  

Drugi otrok  

 Pri drugorojencu so starši zaradi izkušenj nege s prvim otrokom veliko bolj umirjeni 

in sproščeni (Zojonc, 2001). Drugorojenec lahko tekmuje s prvorojencem da bi 

prehitel njegov privilegiran položaj (kot npr. brata Kajn in Abel) ali pa se odloči, da se 

bo temu izognil. Drugi otrok je navadno prijazen, vesel, sproščen, živahen in 

ustvarjalen. Je človek, ki je zasidran v samem sebi; svoboden in nevezan. Po drugi 

strani pa je lahko trmast, uporniški in neodvisen. Ne posluša rad glasu avtoritete in je 

prav zato sposoben sprejeti in prenesti veliko kazni (Konig, 1996). 

Tudi Gostečnik (1999) v svojem delu Srečal sem svojo družino potrjuje uporniško 

vlogo drugorojenca ter meni, da je vanjo, zaradi svojega položaja, tudi prisiljen. Ta 

otrok je izredno odziven na čustvene potrebe celotne družine, zato se bo trudil, da 

bodo le-te zadovoljene pri vseh družinskih članih. Drugorojenci imajo manj 

kognitivnih spodbud, a lažje navežejo socialne stike in so bolj družabni. 
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Tretji otrok  

Kljub svoji različnosti sta prvi in drugi otrok že skupnost. V spretnostih sta med seboj 

tesno povezana in tudi v svojih simpatijah in antipatijah sta uglašena drug z drugim. 

Prav tako sta se ravno začela navajati drug na drugega in si med seboj delita vse, 

kar prinaša življenje, ko se nenadoma pojavi tretjerojenec, ki želi biti del že obstoječe 

skupnosti. Tako je njegov položaj še posebej zapleten, če je med njegovim rojstvom 

in rojstvom drugega otroka preteklo precej časa. Zaradi omenjenih dejstev tretjega 

otroka pogosto obdajajo manjvrednostni občutki. Lahko se počuti zavrnjenega ali 

zapuščenega ter do ljudi čuti precejšnje nezaupanje. Tretji otrok ni nikoli zadovoljen s 

svojimi dosežki, vedno se žene naprej in višje prek samega sebe (Konig, 1996). 

 

Tretjerojenec si izredno prizadeva za mir, spravo in razumevanje med vsemi 

družinskimi člani, posebej še med očetom in materjo. Pogosto ima vlogo pogajalca 

oziroma mediatorja zakonskega in družinskega konflikta. Če pa mu to ne uspe, bo s 

svojim neprimernim vedenjem ali pa z boleznijo ter izrednim žrtvovanjem preusmerjal 

pozornost nase. Tako bo prisilil starša, da se bosta osredotočila nanj in s tem vsaj 

začasno obšla svoje težave. Tudi pozneje v življenju se bo vedno trudil prinašati 

razumevanje in razrešitev problemov v svoji izvirni družini, v svojem zakonu, na 

delovnem mestu in tudi v okolju, kjer bo živel. Iskal bo situacije, v katerih se ljudje ne 

bodo razumeli ter jim poskušal kazati pot k razreševanju njihovih sporov, pa če bo za 

to poklican ali ne. Zanj bodo privlačnejši ljudje z veliko problemi, ranjeni in prizadeti, 

ki se bodo obračali nanj in pri njem iskali rešitve ter ga krivili, če mu to ne bo uspelo. 

Tako tretjerojenci izgorevajo v službi za druge in iščejo nove življenjske oblike 

(Gostečnik, 1999). 

Četrti otok  

Četrti otrok skrbi za celotno družinsko harmonijo. Vanjo vnaša nekaj novega, 

svežega in predvsem zabavnega, zato velikokrat igra vlogo »družinskega klovna«. 

Njegova osnovna naloga bo prinašati veselje, smeh in duhovitost. Je tisti, ki zna 

razelektriti napetost in tesnobo, ki nastajata v zakonu in ostalih družinskih odnosih. 

Ta otrok bo verjetno posebej obdarjen s čutom za humor in posnemanje drugih. S 

svojim enkratnim in izvirnim smislom za pripovedovanje šal bo poskušal zabavati 

celotno družino. Ta otrok nam bo, če bomo za njegovim humorjem znali prepoznati 

bolečino, vedno posredoval pravo in resnično družinsko ozračje. V njem bomo 
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prepoznali njegovo skrb za družino in v njem se zrcalijo vsi družinski odnosi. Četrti 

otrok se ne bo neposredno soočal s problemi družine, ampak bo družinske člane s 

svojim humorjem skušal odvrniti od napetosti, ki jih ti problemi ustvarjajo. Družinske 

člane bo preusmerjal k bolj pozitivnim platem življenja; skušal bo s tem prikrivati 

neprijetnosti in na svojski način predstavljati pozitivno stran razmišljanja in 

doživljanja. 

Kljub vsemu pa ta otrok lahko v sebi ostaja osamljen, saj njegov humor ne more 

dolgoročno in v celoti rešiti vseh zakonskih in družinskih problemov. Družinski člani 

ga, zaradi njegove neresnosti, pogosto izključujejo iz razreševanja problemov. 

Naenkrat jih bo njegova duhovitost vznemirjala in postal bo nezaželen in 

nedobrodošel, saj bodo trdili, da se z njim in ob njem ne da nič resnega dogovoriti. 

Tudi pozneje v življenju bo v svojo družbo prinašal smeh in veselo razpoloženje, 

vendar se bo tudi tu ponovila njegova drama, saj ga bodo tudi tu izključili iz svojih 

pogovorov in ga označili kot neresnega in morda nezanesljivega (Gostečnik, 1999). 

Peti otrok  

Ta otrok bo v marsičem podoben prvorojencu, le da mu ne bo potrebno biti tako 

izrazito odgovoren otrok, zato pa bo njegova vloga še bolj očitno usmerjena k 

čustvenim potrebam očeta. Želel mu bo pomagati, ga čustveno zapolnjevati ter bo 

vedno na voljo njegovim raznovrstnim čustvenim potrebam. Ne bo toliko zavezan, da 

naredi očeta funkcionalnega, prej se mu bo oče smilil, z njim bo globoko sočustvoval, 

še posebej tedaj, če bo oče zaradi svoje morebitne nedelavnosti deležen kritik, 

poniževanja in nerazumevanja. 

Poseben odnos z očetom se vzpostavi, če je peti otrok deklica. Le-ta že v zgodnji 

mladosti lahko doživlja, da je nekaj čisto posebnega v očetovih očeh, očetova 

princeska. Zaveda se, da ima oče rad tudi druge sorojence, vendar pa njej posveča 

prav posebno pozornost. Zaradi tega postanejo njeni bratje in sestre ljubosumni, kar 

posledično lahko vodi v konfliktne odnose (Gostečnik, 1999). 

Najmlajši otrok  

Najmlajši otrok ima, tako kot prvorojenec, poseben položaj v družini. Pogosto je 

opisan kot spontan, očarljiv, ekstravertiran, ljubeč, nestrpen, kritičen, humoren in 

družaben (Sulloway, 1996). Najmlajšega otroka starši obravnavajo bolj zaščitniško in 

permisivno (Pickhardt, 2008), zaradi izkušenj so pri vzgoji bolj sproščeni. Naloga 
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staršev pri najmlajšem otroku je, da mu izgradijo samostojnost in samozavest. Ta 

otrok težje sprejema odgovornost in odločitve (Leman, 2009). Potrebno jim je opraviti 

manj družinskih nalog in hišnih opravil. Nekateri strokovnjaki jih zato opisujejo kot 

lene. Ko starejši sorojenci odrastejo, postane edinec (Richter, 2014). 

Najmlajši otrok je obkrožen s starejšimi brati oziroma sestrami, ki zmorejo storiti 

stvari boljše od njega, prav tako pa so mu pogosto pripravljeni pomagati – narediti 

stvari namesto njega (Andolšek, 1995). Po drugi strani pa Košiček (1975) poudarja, 

da se najmlajši otrok hitreje in bolje psihično razvija kot njegovi starejši sorojenci. 

Poglavitni razlog je v tem, da se najmlajši otrok ne identificira le s starši in drugimi 

odraslimi družinskimi člani, temveč tudi z vsemi sorojenci. Najmlajši otrok v težavah 

ne išče pomoči, saj se je z njimi sposoben spopasti kar sam. Velikokrat je prepričan 

vase in ve, kako v vsakem položaju, v katerem se znajde, najbolje poskrbeti za svoje 

koristi (Woolfson, 2003). 

Lahko je deležen posebne pozornosti, nežnosti in ljubezni s strani vseh družinskih 

članov, zaradi česar lahko postane razvajen. V odraslosti si bo lahko želel prednosti, 

ki jih je bil deležen v primarni družini. Po drugi strani pa bo velikokrat ostal razočaran 

in poražen, saj tako v družini kakor tudi v okolici  zaradi svojih zahtevnih vlog ne bo 

znal dobivati pristne ljubezni in pozornosti (Gostečnik, 1999). 

Tudi Karl Konig (1996) poudari segmente razvajenosti  pri najmlajšem otroku. Trdi, 

da mu pretirana razvajenost škoduje, saj se otrok lahko razvije v nesamostojno, 

neiznajdljivo osebnost, brez kančka samozaupanja. Ker je bil dolga leta v središču 

pozornosti celotne družine, bo lahko postal bolj egocentričen in neprilagodljiv. Po 

drugi strani pa lahko položaj najmlajšega v družini otroka spodbuja k drugačnim 

vrstam vedenja. Če ga starši ne razvajajo in ni deležen nikakršnih ugodnosti, se je 

prisiljen bojevati s svojimi sorojenci. Tak položaj ga spodbudi, da kar najbolje uporabi 

svoje spretnosti in sposobnosti in si s tem izbojuje enakopraven položaj z brati in 

sestrami (Košiček, 1975).  

Srednji otrok 

Leman (2009), raziskovalec vpliva vrstnega reda rojstev na otrokov razvoj, ugotavlja, 

da je najtežje opredeliti prav značilnosti srednjega (t.i. sendvič) otroka. Ima najtežji 

položaj v družini: je mlajši od najstarejšega in starejši od najmlajšega. Je upornik in 

pogosto želi biti pravo nasprotje starejšim sorojencem -  razlike se kažejo na različne 

načine. Ena od možnosti je, da izbere šport, glasbo ali drug hobi, ki ni značilen za 
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druge družinske člane. Lahko doživlja, da je v družini prezrt, zato išče svoj prostor 

zunaj družine. Lahko je bolj sramežljiv, tih, prilagodljiv, radodaren in dobro sodeluje 

pri timskem delu. Pogosteje je uspešen pri ekipnih športih in občutljiv je na krivico 

(Walter, 1993). Pogosteje ima dobre socialne veščine, v veliki družini se rad izogne 

prepiru ali v njem sodeluje kot mediator. Srednji otrok se počuti stisnjenega med 

prvorojenca in mlajše sorojence, zato ima več bližine s prijatelji in vrstniki ter manj z 

družinskimi člani (Noller, 2005).  

Edinec 

Edinec ima edinstveni položaj – je prvi in hkrati zadnjerojeni otrok v družini 

(Eischens, 2014). Lahko je bolj previden, vesten, dobro organiziran, resen, zanesljiv, 

natančen, zrelejši od vrstnikov, voditeljsko usmerjen. Prav tako kot prvorojenec je 

lahko perfekcionist in se bolje razume s starejšimi ljudmi. Želja po popolnosti se pri 

edincu lahko razvije v kritičnost do sebe in drugih (Geserick idr., 2013; Leman, 2009). 

Edinec (podobo kot prvorojenec) v sebi nosi večjo odgovornost v smeri doseganja 

ciljev in nalog, kar ima lahko za posledico višjo stopnjo stresa in težje sprejema 

pomoč drugih (Mancillas, 2006). Raziskava Eyringa in Sobelmana (1996, v 

Mancillas, 2006) pri edincu ugotavlja višjo stopnjo narcistične osebnosti, saj edinec 

išče polno pozornost (Roberts in White Blanton, 2001), zato B. Blöchlinger (2008) 

spodbuja edinca k ozaveščanju, da ni »središče sveta«, kot pravi Kasten (2007): 

ostajajo tudi druge potrebe, ne le edinčeve. Tako odrasli edinec v raziskavi (Roberts 

in White Blanton, 2001) priznava, da težje timsko sodelujejo. Po drugi strani pa je 

edinec lahko vztrajen, trmast, sodelovalen in pripravljen pomagati (Wang idr., 2000).  

V eni od ameriških študij (Nyman, 1995) so študentje ocenjevali zaželeno umestitev v 

vrstni red rojstev (najstarejši, srednji, najmlajši in edinec). Položaj edinca je bil med 

najmanj zaželenimi. Utemeljena dejstva o edincu, njegovi družini in življenjskih 

pogojih so redka, pojasnjuje Kasten (2007) in nadaljuje, da edinec danes živi v 

podobnih socialnih okoljih kot sorojenec, kar pomeni, da ima podobne odnose s 

starši, podobne finančne okoliščine in da je prav tako pogosto v stiku z otroki.  
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3.5.5. Družbeni in kulturni vpliv 

Vloga religije 

Zagovorniki vpliva verskega prepričanja na število otrok izhajajo iz predpostavke, da 

je vsako življenje Božji dar (Vider, 1999). Ob tem isti avtor (prav tam) poudarja, da 

naj starši svojo odločitev glede števila otrok oblikujejo v skladu z odgovornim 

starševstvom in svojo vestjo. Sodobna religija poudarja načelo uravnavanja rojstev in 

v ospredje postavlja želje in zmožnosti posameznega para. Nekateri zakonci se za 

več otrok odločijo tudi zaradi svojega verskega prepričanja (Newman, 2011; Kranjec, 

2006). Nedavna študija Espinose (2010, v Jeynes, 2010) analizira presečišče med 

versko pripadnostjo, izobraževanjem, zakonskim stanom in socialnimi pogledi ljudi v 

Latinski Ameriki. Ugotovljena je bila visoka povezanost med verskim sodelovanjem in 

sklenitvijo zakonske zveze, ki posledično pomeni višje dohodke (oba starša) in lažjo 

odločitev za več otrok. 

Družba in kultura pogojujeta odnose med sorojenci 

Za podeželske predele Afrike, Oceanije, Azije ter Južne in Severne Amerike je 

značilno večje število otrok, ki pomaga družini opravljati njene naloge in skrbeti za 

starajoče se člane. Starejše deklice skrbijo za tri ali štiri mlajše sestrice oziroma 

bratce. Te deklice mlajše sorojence varujejo, jih tolažijo, hranijo, disciplinirajo in jim 

dodeljujejo opravila. Starši svoja znanja in spretnosti prenašajo na starejše otroke, le-

ti pa nato mlajše brate in sestrice učijo, kako se nosi voda, pase živali, prideluje 

hrana in nabira les za ognjišče. To pomeni, da imajo starejši sorojenci pomembno, 

kulturno določeno vlogo. Prav tako pa mlajši sorojenci ponotranjajo vrednote, kot sta 

spoštovanje starejših in potrebo po tem, da je skupnost pred individualizmom. Borba 

in tekmovalnost med sorojenci je dopustna, vendar v okviru veljavnih družbenih pravil 

in vlog (Papalia idr., 2009). 

 

V številnih razvitih družbah, kot je tudi Slovenija, je zgoraj opisana vloga starejših 

sorojencev postala bolj izrazita v zadnjih letih. Argument za tovrsten proces je 

zaposlovanje mater izven doma in tako je vedno več otrok primoranih skrbeti za 

mlajše sorojence (Jenkins in Dunn, 2009; Lightfoot idr., 2013). Medsebojno 

varovanje je potrdila tudi kvalitativna študija primera (Kranjec, 2006), najpogosteje 
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najstarejši varuje mlajše. Kljub temu pa je skrb za otroke še vedno večinoma 

zaupana odraslim oziroma vzgojno-varstvenim institucijam, tako da starejši otrok bolj 

izjemoma varuje mlajšega. Starejši bratje in sestre učijo mlajše, vendar to učenje 

ponavadi poteka neformalno, po naključju in ne kot del ustaljenega družbenega 

sistema. Sorojenci drug na drugega vplivajo neposredno, prek medsebojnih 

interakcij, in posredno, prek vpliva, ki ga imajo na odnos vsakega od njih s starši. 

Vedenjski vzorci v odnosu s starši se prenašajo v vedenje do sorojencev (Kluger, 

2011). 

3.6. KRONOSISTEM 

Končni sistem razširja okolje v časovno dimenzijo (Bronfenbrenner, 1994). 

Kronosistem vključuje socialno-zgodovinske razmere in časovne spremembe, ki 

vplivajo na osebo oz. njeno okolje. Te časovne spremembe so lahko vsaka 

sprememba v zvezi z življenjskim ciklom, staranje otrok ali specifični zgodovinski 

dogodki, kot so vojne, naravne nesreče (Patterson, 2008). Po Bronfenbrennerju 

(1986) je za moje raziskovanje pomembna predvsem sprememba, ki jo prinaša 

rojstvo sorojenca. 

 

Starejše in bolj tradicionalne študije razumejo čas kot kronološko starost. Od leta 

1970 pa narašča število raziskovalcev, ki poudarjajo, da se v dimenziji časa združuje 

posameznikov razvoj z lastnostmi okolja. Kronosistem obsega tako spremembe kot 

doslednosti v daljšem časovnem obdobju, ki zajemajo značilnosti osebe in okolja, v 

katerem živi (npr. spremembe v celotnem življenjskem obdobju v strukturi družine, 

socialno-ekonomski status, zaposlitev, kraj bivanja, stopnja zmožnosti v vsakdanjem 

življenju) (Bronfenbrenner, 1994). Da bi bolje razumeli vplive kronosistema, podajam 

kar konkretni primer vpliva zgodovinskega in kulturnega okolja. Znano je, da vsak 

otrok živi v specifičnem okolju, ki ga določata čas in kraj. Otrok, ki se danes rodi v 

Sloveniji, pridobiva v okolju drugačne izkušnje od otroka, rojenega pred sto leti na 

Kranjskem, in zopet drugačne od otroka, rojenega v istem času v Indiji. 

 

Odličen primer kronosistema je Elderjeva klasična študija Children of the Great 

Depression (1974), v kateri je primerjal dve skupini družin. Ti sta se med seboj 

razlikovali glede na ekonomsko prikrajšanost. Razpoložljivost longitudinalnih 
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podatkov je omogočala analizo posameznikovega razvoja v otroštvu, adolescenci in 

v odrasli dobi (Gauvain in Cole, 2009). Raziskava je obsegala pogovore s starši, 

otroki in učitelji, zajemala vzorce stabilnosti in spremembe v odnosih v družini, šoli in 

med vrstniki, nato pa tudi kot odrasle posameznike s svojimi družinami, ki so 

sodelovali v svetu dela, socialnega življenja in državljanskih zadev. »V takšnih časih 

skoraj nismo mogli razumeti življenjske poti posameznika izven neposrednega vpliva 

krize. Le z združevanjem zgodovinske, sociološke in psihološke perspektive in s 

podrobnimi longitudinalnimi podatki o posameznikovih izkušnjah in vedenju smo 

lahko analizirali vplive okolja na posameznikov razvoj« (Elder, 1974, v 

Bronfenbrenner, 1979, 267). Kot je bilo pričakovati, so se posledice hude 

gospodarske krize kazale preko kratkoročnih in dolgoročnih učinkov. Čustvene stiske 

staršev se prenašajo na otroke, predvsem očetje so se srečevali z neuspehom svoje 

vloge moža in očeta, kar je posledično vodilo v premik gospodarske odgovornosti na 

mater in druge družinske člane. Tako so fantje iskali možnosti za plačano delo, pri 

dekletih pa je bilo opaziti večjo vključenost v gospodinjska dela, kar je vodilo v večjo 

samostojnost teh otrok pri skrbi zase in za družinske potrebe. Zaznati je bilo tesnejše 

vezi, več topline in ljubezni med mamo in hčerjo ter šibko vez med očetom in sinom. 

Rezultati so pokazali, da je imela gospodarska prikrajšanost družin tudi koristne 

vplive na otrokov razvoj. Fantje iz prikrajšanih okolij so namreč kazali večjo željo po 

karieri oz. doseganju želenih ciljev. Tudi dekleta iz socialno ogroženih družin so bila 

bolj ciljno usmerjena, bolj samozavestna. Prav tako so fantje in dekleta iz prikrajšanih 

domov dosegli večje zadovoljstvo v življenju, tako na osebnem kot družbenem 

področju. Že v adolescenci je bilo opaziti trdnejšo poklicno usmerjenost in kasneje v 

odrasli dobi so ustvarili bolj pozitivno povezavo med družinskim življenjem in dosežki 

pri delu. Prosti čas so preživeli z družino in otroci so jim osrednji vir zadovoljstva, 

predvsem pri ženskah je bila razvidna poudarjena materinska vloga. Medtem ko so 

odrasli, ki niso bili del gospodarske krize, bili manj uspešni – tako izobraževalno kot 

poklicno, večji delež je imel psihične težave, vključno s prekomernim pitjem 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 

Analiza intervjujev in opazovanje sta pokazala na ključne dejavnike, ki so pripomogli 

k tej ugodni razvojni usmeritvi: izguba ekonomske varnosti je prisilila družino, da so 

tudi otroci in najstniki prevzeli nove vloge, naloge in odgovornosti, tako znotraj kot 

izven doma. S skupnim delom in sodelovanjem so kljub ekonomski prikrajšanosti 
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želeli živeti in rasti kot družina in kot posamezniki. Ta izkušnja jih je obogatila na poti 

učenja dajanja pobud, sodelovanja in odgovornosti (Gauvain in Cole, 2009). Nadalje 

pa tudi Swick in Williams (2006) ugotavljata, da zgodovinski okvir vpliva na dinamiko 

odnosov med starši in otroki,  prav tako pa se družina odziva na obstoječe koncepte 

družbe, v kateri živi.  

 

Kronosistem je edinstven v tem, da vključuje celoten sklop sistemov v okolju 

posameznika in hkrati vključuje tudi življenjske dogodke. Ob tem se postavlja 

vprašanje, kakšen je kronosistem, v katerem živimo. 

3.6.1. Ekološki prehodi 

»Ekološki prehod se zgodi, ko razvijajoča se oseba prvič vstopi v novo nastanitev 

(npr. vstop v šolo, preselitev). Razvojni potencial se poveča, če otrok v novo okolje 

ne vstopa sam, temveč v spremstvu ene ali več oseb, s katerimi je že sodeloval v 

prejšnjih okoljih in če so otroku na voljo informacije in nasveti, ki so pomembni za ta 

prehod (npr. kaj bodo počeli v šoli)« (Bronfenbrenner, 1979, 210, 211). »Ekološki 

prehodi in povezave med nastanitvama igrajo pomembno vlogo pri vplivanju na smer 

in hitrost razvoja«, navaja isti avtor (prav tam, 232). Če opišemo običajno otrokovo 

življenjsko pot, lahko trdimo, da ekološke prehode in z njimi povezano mrežo oseb 

predstavlja najprej družina, nato vrtec, šola in vrstniki, po dokončanju šolanja pa 

zaposlitev, poroka, morebitna preselitev-gradnja hiše, ustvarjanje lastne družine, 

širjenje kroga prijateljev (drugi interesi), praznjenje gnezda, upokojitev in podobno. 

Seveda pa je potrebno upoštevati individualistični pristop razvoja posameznika, saj 

vsi nimamo enakih ekoloških prehodov. »Razvojni učinek prehoda iz ene osnovne 

nastanitve na drugo je ravnovesje med razvojno usmeritvijo, ustvarjeno v starem 

okolju, in izzivi novega okolja ter njegovih povezav s starim okoljem.  Razvijajoča se 

oseba ob vstopu v novo okolje sodeluje pri novih vlogah, dejavnostih in ustvarja nove 

vzorce medsebojnih odnosov« (Bronfenbrenner, 1979, 288). 

3.6.1.1 Rojstvo sorojenca 

»Vsak otrok spremeni družinsko okolje in vsak zaporedni otrok vstopi v drugačno 

družinsko okolje in prične svojo pot rasti«, pojasnjuje R. B. Zajonc (2001, 490). 
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Musek (1995) pravi, da šele rojstvo otroka pomeni oblikovanje družine v pravem 

pomenu besede, kjer ne gre več samo za odnos med partnerjema, temveč tudi za 

odnos med generacijama, med starši in otroki. Tako otroci lahko prinašajo novo 

kakovost v družinsko življenje, ga obogatijo s pozitivnimi prvinami in izkušnjami. 

Življenje z otroki, nega in vzgoja otrok veliko prispevajo k občutju smiselnosti 

lastnega življenja. Tudi S. Medved (2010) dodaja, da je rojstvo otroka lahko eden 

najbolj zadovoljujočih dogodkov za partnerja, ki z rojstvom otoka vzpostavita še 

starševsko vez. Vzporedno s tem pa lahko prav to pomeni nevarnost za upad 

zadovoljstva s partnerskim odnosom. Povečuje se namreč skrb in odgovornost za 

otroka, socialna podpora pa se manjša, zato se starši pogosto počutijo 

preobremenjeni. Študija iste avtorice (2010) je v našem prostoru zajela 121 

udeleženk brez otroka in 112 udeleženk z otrokom. Podobno kot tuje raziskave (npr. 

Trillingsgaard, Sommer, Lasgaars in Elklit, 2014) ugotavlja, da rojstvo otroka pogosto 

zmanjša zakonsko zadovoljstvo in poveča zakonske prepire, na prehod v starševstvo 

pa vplivajo še nekateri drugi dejavniki (npr. način reševanja konflikta). Obdobje 

prilagajanja na starševstvo se med mladimi odraslimi precej razlikuje, traja lahko od 

štirih mesecev do treh let (Wicki, 1999, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

 

Fontana (1995) meni, da je v času nosečnosti pomembno, da tudi preostale 

sorojence pripravimo na prihod novorojenčka. Starejši otroci imajo pogosto mešane 

občutke glede novorojenčka. Po eni strani so vznemirjeni in ponosni, a prežeti z 

dvomom in negotovostjo na drugi strani. S podobnimi skrbmi se ukvarjajo tudi starši. 

Walker (1997) pravi, da starše skrbi ljubosumnost sorojencev in kako bodo svojo 

pozornost in ljubezen enakomerno porazdelili med vse otroke. Ti občutki tako otrok 

kot staršev so čisto naravni; moramo jih spoštovati in sprejemati. Najboljše je, da v 

mesecih pred novorojenčkovim prihodom preostalim otrokom razložimo, kaj bosta 

morala starša početi, da bosta poskrbela za novega družinskega člana. Starejšim 

sorojencem dovolimo, da novorojenčka pestujejo, da ga božajo in skupaj z odraslim 

odpeljejo na sprehod (Ručigaj, 2009), lahko jih vključimo v pogovore, jih sprašujemo 

za mnenje in jih ob primerni priložnosti zaprosimo za pomoč (Fontana, 1995). Zaradi 

novorojenčka mama manj pozornosti posveča ostalim otrokom. Prav tako mama 

pokaže manj topline in ima nekaj manj pozitivnih interakcij s starejšimi sorojenci. Kot 

rezultat tega ekološkega prehoda lahko otroci postanejo manj samostojni in se držijo 

svojih mater ali imajo težave z nespečnostjo in močenjem postelje (prav tam, 1995). 
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Longitudinalna raziskava (Baydar idr., 1997, v Kitzmann idr., 2002)  je pokazala, da 

se otroci zaradi rojstva sorojenca v zgodnjem otroštvu soočajo z več konflikti, zaznati 

je socialni umik od vrstnikov, ki mine po približno dveh letih. Kasneje pa imajo prav 

zaradi tega boljše odnose z vrstniki kot otroci, ki niso imeli izkušnje rojstva sorojenca. 

Otrok brez bratov in sester opisanega ekološkega prehoda nima, čeprav je lahko to 

pomemben mejnik v družinskem življenju. Ob vsakem rojstvu se družina na novo 

rodi, se spremeni in drugače zaživi. Edinec se z rojstvom lahko sreča v razširjeni 

družini in pri družinskih prijateljih (prav tam, 2002). 

3.6.1.2  Predšolsko obdobje – vstop v drug mikrosistem 

Temo predšolsko obdobje v teoretičnih izhodiščih predstavljam le toliko, kot je 

potrebno za razumevanje empiričnih ugotovitev in v kontekstu ekološkega prehoda.  

 

Vse večja zaposlenost mater pomeni vključevanje otrok v vrtce že v zgodnjih letih 

(Owens idr., 2015; Stein idr., 2012). Pri tej temi med strokovnjaki ne prihaja do 

konsenza, saj je odvisno, iz katerega zornega kota pristopimo k njej. Nekateri 

strokovnjaki in raziskovalci otrokove navezanosti (Bowlby, 2006, v Robinson, 2009; 

Kompan Erzar in Poljanec, 2009) zagovarja tezo, da naj bi vključevanje dojenčkov in 

malčkov (do tretjega leta starosti) v vrtec ali drugo obliko varstva izven doma 

pomenilo poseganje v jedro otrokovega razvoja. Kot argument navajajo socialno 

nezrelost otroka, manj razvite govorne sposobnosti in še ne izoblikovano sposobnost 

varne navezanosti, kar otroku preprečuje, da bi se med vrstniki dobro počutil. Avtorji 

ob tem ne navajajo znanstvenih raziskav, zato se zavedam, da njihova mnenja 

nimajo take teže kot ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju. V tem kontekstu 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) v ospredje postavljata otrokov stil navezanosti 

(glej poglavje vzgojni slog). V odnosu s staršem otrok lahko doživi varno ali ne-varno 

navezanost. Od stila tovrstne navezanosti je odvisen otrokov vstop v vrtec oz. njegov 

nadaljnji razvoj. Varno navezani otroci redko doživijo stisko, kadar jih starši za krajši 

čas pustijo same, pojasnjujeta ista avtorja (prav tam). Za nekatere otroke je iz 

zdravstvenih ali drugih razlogov bolj primerno varstvo ožjih sorodnikov ali zaupanja 

vredne varuške na domu, je pa to dragocenost, ki je zaradi daljšega zaposlovanja 

izven doma in finančnega vidika dana redkim otrokom (Kranjec Klopčič, 2013a). 

Nekaj ur varstva s skrbnim in čutečim sekundarnim skrbnikom pomembno pripomore 
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h kognitivnemu in socialnemu razvoju, saj vzpostavljena varna navezanost služi kot 

model za vzpostavljanje odraslih vezi navezanosti kasneje v življenju. Ne-varna 

oblika pa lahko vpliva na razvoj agresivnega in neprimernega vedenja, motnje 

hranjenja, slabšo sposobnost pozornosti in koncentracije, nižje akademske dosežke, 

nizke empatiče sposobnosti, nizko samopodobo, nezadovoljstvo, depresijo, 

negativna življenjska pričakovanja in razvoj duševnih motenj v otroštvu in odraslosti. 

Vse te posledice lahko sprožijo tudi družinske konflikte.  Statistika ugotavlja kar 40 % 

ne-varno navezanih otrok v Veliki Britaniji in Ameriki (Kompan Erzar in Poljanec, 

2009).  

 

Nekatere raziskave ugotavljajo nasprotno: daljša vključenost otrok v vzgojno-

izobraževalno ustanovo, kjer je delo strokovno vodeno, sledi strokovno 

utemeljenemu kurikulumu, ureditev in delo teh ustanov pa urejajo normativi, naj bi 

prispevala k ugodnejšim razvojnim izidom. Če je vzgojitelj konsistenten, odzivne in 

senzitiven, vrtčevsko varstvo pomembno pripomore k otrokovem razvoju (Zupančič in 

Kavčič, 2007). Zgodnje izkušnje v vrtcu so pomembne za učenje socialnih spretnosti, 

kot so razprava, kompromis (Blöchlinger, 2008). Rezultati slovenske študije 

(Zupančič in Kavčič, 2007) ugotavljajo, da so otroci, ki so obiskovali vrtec, 

samostojnejši, bolj odprti za izkušnje in družabnost, čustveno bolj stabilni, zaznati je 

višjo raven socialne kompetentnosti ter so nekoliko manj boječi, negotovi in socialno 

plašni. Prav tako pa je pri vrtčevskih otrocih opaziti pogostejše izražanje zaupljivosti, 

jeze, nekoliko več agresivnosti in egoizma ter pogostejše vključevanje v vrstniško 

skupino. Podobno ugotavlja tudi angleška raziskava Steina s sodelavci (2012), ki je v 

vzorec zajela 991 družin z namenom preučevanja vpliva različnih oblik predšolskega 

varstva na otrokov vedenjski in čustveni razvoj. Rezultati kažejo, da imajo vrtčevski 

otroci bolj verjetno vedenjske težave, zlasti hiperaktivnost, a hkrati študija opozarja 

na različne kakovosti domačega varstva, ki so lahko povezane z nižjim SES družine, 

stresom pri materah in drugimi ogrožajočimi dejavniki v družini in s tem z manj 

ugodnimi razvojnimi izidi otrok. Ti otroci namreč po ugotovitvah študij (Enos 

Watamura, Morrissey, Phillips, McCartney in Bub, 2011; Rusby, Jones, Crowley in 

Smolkowski, 2013) lahko izražajo manj prosocialnega vedenja in kažejo več 

čustveno-vedenjskih težav. 
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Vrtec je za edinca dragocena izkušnja 

Zagovorniki večjih družin izhajajo iz predpostavke, da imajo edinci premalo interakcij 

za razvoj socialnih spretnosti in čustvenega dozorevanja (Kitzmann idr., 2002), 

predvsem če gre za enostarševsko družino, ki je po Kastenu (2007) značilnejša za 

edince. Nemški inštitut za mlade je ugotovil, da edinci pogosteje obiskujejo jasli in 

kasneje vrtec. V primerjavi s sorojenci več ur preživijo zunaj doma in so pogosteje v 

varstvu pri starih starših, sorodnikih, sosedih ali varuškah (Kasten, 2007). Moje 

predhodno raziskovanje na manjšem vzorcu (Kranjec, 2006; Kranjec Klopčič, 2013a) 

pa kaže, da sorojence v predšolskem obdobju pogosteje varujejo doma. Večina 

mam, zajetih v vzorec, namreč ni zaposlena izven doma. 

V Sloveniji je zaradi visoke zaposlenosti staršev in dobre organiziranosti varstva v 

vrtec vključenih 75 % predšolskih otrok. Vključenost otrok narašča s starostjo; med 

najmlajšimi je takih otrok 40 %, med štiri- in petletniki pa že več kot 90 %. Dodatno 

povečan vpis je prispevala tudi sprememba zakonodaje v letu 2008, s katero se 

zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev (Dolenc, 2014a). 

3.6.1.3 Vstop v šolo 

 Mnoge starše ob misli na otrokov odhod v šolo, predvsem kadar je otrok 

psihosocialno manj zrel, tudi nekoliko zaskrbi (Kranjec Klopčič, 2013a). »Prehod v 

šolo je občutljivo obdobje za otrokov razvoj«, razlagata Shonkoff in Phillps (2000, 66, 

v Downer idr., 2010 v Jeynes, 2010). Vstop v šolo je za otroke pomemben socialno-

starostno-normativni dogodek, ki sovpada s prehodom iz zgodnjega v srednje 

otroštvo. V tem obdobju je po izsledkih raziskave (Zupančič in Kavčič, 2007) pri 

otrocih zaznati porast ekstravertiranosti v družinskem okolju in upad nesprejemljivosti 

v različnih kontekstih (družinskem in izobraževalnem), tj. močne volje, antagonizma 

in negativnega čustvovanja, kar nakazuje razvoj osebnostnih potez v socialno želeni 

smeri. Downer s sodelavci (2010, v Jeynes, 2010) v tem kontekstu na podlagi 

longitudinalne študije (1998-2008) 3 do 8 let starih otrok ugotavlja, da je pri 

otrokovem socialnem in kognitivnem razvoju pomembna vključenost očeta (glej 

poglavje oče v družini). Pri vstopu v šolo se otrok sooča z novimi razvojnimi izzivi, ki 

zahtevajo čustvene, socialne in kognitivne kompetence. Tako oče lahko pomembno 

pripomore k uspešnosti prehoda od doma v vrtec in pripravi otroka na vstop v razred, 

med interakcije z neznanimi vrstniki in učitelji. Podobno ugotavljam tudi sama 
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(Kranjec Klopčič, 2013b). Slovenska študija (Zupančič in Kavčič, 2007) ugotavlja, da 

se je značilno več prvošolcev, ki niso obiskovali vrtca, uvrstilo v območje težav pri 

prilagajanju na novo izobraževalno okolje in pri spoprijemanju z novimi razvojnimi 

izzivi kot njihovi sošolci z večletnimi izkušnjami v vrtcu. 

Prehod je za otroka lahko tudi zahteven, zato mora biti otrokov ekološki prehod v 

šolo vedno v spremstvu mame, očeta ali starejšega sorojenca, ki mu predstavi 

učitelje in sošolce. Če so podporne povezave med domom in šolo dobre; pogoste 

interakcije med starši in učitelji, več oseb v obeh sistemih, ki omogočajo vzajemne in 

uravnotežene odnose ter čustven odnos, otrok v novem šolskem okolju lažje 

napreduje, pojasnjuje Bronfenbrenner (1979). Otrokov ekološki prehod iz vrtca v šolo 

olajša medsebojno sodelovanje med vrtcem in šolo. Pri tem je pomembno sodelovaje 

psihologov, ne le učiteljev in vzgojiteljev.  Za večino otrok je prehod v šolski 

mikrosistem uspešen, saj ne izražajo težav (McIntyre, Arbolino, Fiese, Eckert in 

DiGennaro Reed, 2014). 
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EMPIRIČNI DEL 

 PROBLEM IN CILJI  4.

Upoštevala sem eno od načel kvalitativne metodologije (Mesec, 1998) in svoje 

raziskovanje usmerila na stvarne, vsakdanje življenjske probleme ljudi. Pomemben 

mikrosistem otroka je poleg družine tudi šola, saj oba s svojimi značilnostmi vplivata 

na razvoj posameznika zlasti v zgodnjem obdobju njegovega življenja. Preko 

družinskih interakcij in komunikacij si posameznik postopoma pridobiva spoznanja in 

izkušnje, na katerih gradi svojo osebnost. Vloge in odnose v družini določa tudi 

število otrok. Prav tako pa šola s svojo izobraževalno, vzgojno in preventivno vlogo 

vpliva na otrokov razvoj. V šoli otrok razvija in nadgrajuje svoja znanja in spretnosti 

ter krepi svojo osebnost. V raziskavi me bo zato zanimalo, kako velikost družine 

vpliva na otrokov psihosocialni razvoj v srednjem otroštvu in kako se to kaže pri 

otrokovem vedenju in delu v šoli.  

 

Upoštevajoč spoznanja ekološkosistemske teorije (Bronfenbrenner, 1979) sem se 

usmerila na raziskovanje procesov dvosmerne interakcije med razvijajočim se 

otrokom in najbližjim, vsakdanjim okoljem, ki ga avtor imenuje mikrosistem. 

Mikrosistem vključuje socialne kontekste, kot so družina, vrtec, šola, vrstniki in 

podobno (Bronfenbrenner in Morris, 2006). Za otroka je eden izmed temeljnih 

mikrosistemov družina, kjer posameznik razvije primarno navezanost (Kompan Erzar 

in Poljanec, 2009) z ožjimi in širšimi družinskimi člani (Newbury, 2011). Ljudje živijo v 

različnih oblikah družinskih skupnosti, v katerih vzgajajo svoje otroke in se obenem 

tudi sami razvijajo in zorijo (Pušenjak, 2011). Prav zato je v raziskavi poudarek na 

raznolikosti družin. Ta specifičen družinski kontekst, ki vpliva na otrokovo šolanje, 

želim v disertaciji natančno in poglobljeno pojasniti preko študije primera. V 

družinskem okolju šolar lahko občuti ljubezen, varnost in skrb, ki je potrebna za 

psihosocialno in kognitivno rast (Yazici in Tastepe, 2013). Po H. Smrtnik Vitulić 

(2007) je za otroke v srednjem otroštvu značilno vse boljše razumevanje in 

razlaganje lastnih čustev in čustev drugih ter učinkovitejše nadzorovanje doživljanja 

in izražanja čustev. Otroci, ki so bili kot dojenčki deležni občutljive skrbi matere, so v 

zgodnjem otroštvu bolj priljubljeni med vrstniki in izražajo več pozitivnih čustev v stiku 
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z drugimi. Te značilnosti se ohranjajo tudi v srednjem otroštvu. Raziskovalci (prav 

tam) navajajo, da se otrokova razvojna raven razumevanja sočasnih čustev povezuje 

z družinskim okoljem.  

 

Nekateri strokovnjaki (npr. Kluger, 2011; Laybourn, 1994; Mancillas, 2006) 

zagovarjajo, da obstajajo nekatere razlike v mikrosistemu edinca in otroka, ki ima 

brate ali sestre. Različne raziskave prihajajo do različnih ugotovitev glede vloge 

števila otrok v družini v otrokovem psihosocialnem razvoju.  

- »Bratje in sestre imajo pomembno vlogo pri razvoju otrokovega razumevanja 

mišljenja drugih, in sicer njihovih čustev, misli, namena in prepričanj« (Howe, 

2014, 18).  Ista avtorica (2014) dodaja, da sorojenci veliko časa preživijo pri 

skupni igri, med katero izražajo močna čustva (tako pozitivna kot negativna, 

včasih ambivalentna), kar je učna priložnost čustvenega dozorevanja, drug 

drugemu so lahko tudi v čustveno podporo.  

- Nekateri avtorji (Brody, 2004; Maynard, 2009; Pike idr., 2009) ugotavljajo, da 

sorojenci med seboj sodelujejo, si delijo stvari in se tolažijo ter posledično 

izkazujejo več prosocialnega vedenja. Tako socialni modeli učenja 

zagovarjajo, da imajo otroci z brati in sestrami več vrst učnih izkušenj, ki so 

lahko v pomoč pri njihovih odnosih zunaj družine (Parke in Buriel, 1998, v 

Kitzmann idr., 2002).  

- Med sorojenci se pojavlja tudi tekmovalnost in konflikti. Ko otroci tekmujejo in 

se primerjajo z drugimi sorojenci, preizkušajo svoje spoznavne, jezikovne, 

telesne in družabne spretnosti in s tem spoznavajo samega sebe ter si 

izoblikujejo bolj realistično sliko o sebi (Kim idr., 2006; Roberts in Blanton, 

2001, v Mancillas, 2006; Papalia idr., 2009).  

- Edinci imajo višjo samopodobo (Wan idr., 2001; Wang idr., 2000) in se po 

socialnih kompetencah ne razlikujejo od vrstnikov, ki imajo brate in sestre 

(Fablo in Polit, 1986, v Mancillas, 2006; Liu, 2006; Wang idr., 2000). Kljub 

temu pa so manj priljubljeni v vrstniški skupini in nagnjeni k bolj agresivnemu 

vedenju (Kitzmann idr., 2002). Po drugi strani pa se število prijateljev med 

edinci in sorojenci ne razlikuje (Newman, 2011). 

- V velikih družinah postanejo družinska pravila podrobneje definirana, 

gospodinjska opravila so razdeljena. Disciplina je bolj avtoritarna in stroga v 

primerjavi z družinami edincev (Kasten, 2007). V veččlanski družini obstaja 
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manjše tveganje za nastanek neprilagojenega vedenja (Taanila idr., 2004). V 

mnogih kulturah otroci varujejo mlajše sorojence in so tako določeni za vlogo 

nadziranja in discipliniranja (Essman, 1997).  

- Življenje s sorojenci pripomore k urjenju jezikovnih spretnosti in s tem k 

boljšemu govoru, hitrejšemu učenju branja in pisanja (Gauvain in Cole, 2009; 

Rocca idr., 2010). Po drugi strani pa velika družina lahko zavira učenje jezika, 

saj je v njej manj komunikacije z odraslimi, ki imajo širši besedni zaklad in 

poznajo več odgovorov na vprašanja kot starejši sorojenci (Bergera in 

Nuzzoa, 2008). Prav zato naj bi imeli edinci in prvorojenci, ki imajo več 

priložnosti za komunikacijo s starši, boljše jezikovne spretnosti v primerjavi s 

kasneje rojenimi otroki (Blake, 1981; Strojin, 2011). 

- Nekateri avtorji menijo (npr. Newman, 2011), da življenje brez bratov in sester 

nikakor ne osiromaši mikrosistema, saj edincu interakcije z odraslimi in 

nedeljena pozornost omogočajo boljše druge sposobnosti, npr. jezikovne 

sposobnosti (Pitkeathley in Emerson, 2005) in razgledanost (Laybourn, 1994).  

- Pri šolskih in poklicnih dosežkih ter inteligentnosti edinci prehitevajo otroke, ki 

imajo sorojence (Wan idr., 2001; Wang idr., 2000). Edinci in otroci iz manjših 

družin se več let izobražujejo in dosežejo višjo stopnjo uspeha (Herrera idr., 

2003).  

Če primerjamo ugotovitve navedenih raziskav, nas vodijo k spoznanju, da rezultati 

različnih raziskav niso povsem enotni. Opisano tematiko smo zato dopolnili, poglobili 

in nadgradili v empiričnem delu. 

 

Mezosistem vsebuje vzajemne relacije med posameznimi mikrosistemi, v katerih 

razvijajoča se oseba aktivno sodeluje (Bronfenbrenner 1979). Na področju 

mezosistema želim raziskati predvsem načine in oblike sodelovanja med domom in 

šolo, saj je raziskava Jeynesa (2010) potrdila vpliv socialnih dejavnikov na otrokov 

razvoj in šolsko delo. C. Razdevšek Pučko (2003) opozarja, da je poduspešnost kot 

pojav neizkoriščenih otrokovih potencialov v pomembni korelaciji s socialnim 

kontekstom. Tako nanjo vplivajo tudi socialni položaj družine, razlike v socialno-

kulturnem kontekstu družine in šole, vzgojna ravnanja družine in šole, motivacijski 

vzorci in izobrazbene aspiracije staršev ter učencev samih. Zato se v empiričnem 
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delu sprašujem tudi, ali se posamezni mikrosistemi med seboj dopolnjujejo ali 

razhajajo in kakšen vpliv ima to na šolarja. 

 

V empiričnem delu se delno dotaknem tudi eksosistema in makrosistema, ki sicer 

nista v neposredni interakciji z otrokom, a kljub temu posredno vplivata nanj. Na 

področju eksosistema bo osrednji izziv prikazati medsebojno delovanje in 

obojestransko vplivanje rodnostnih dejavnikov, družinske politike in (ne)zaposlenosti 

staršev. V makrosistemu pa z empiričnega vidika poudarim družbeno-kulturni vpliv s 

poudarkom na stereotipih o edincih in velikih družinah. 

 

Ob pregledu literature sem ugotovila, da tuje raziskave s tega področja prihajajo do 

različnih ugotovitev, raziskave v našem prostoru pa so zelo skope, saj ne poznamo 

poglobljene študije, ki bi prikazala vlogo velikosti družine v otrokovem 

psihosocialnem razvoju. Nadalje velika večina študij o sorojencih in edincih vključuje 

njihove interakcije doma; najpogosteje odnose med brati in sestrami in otrokov odnos 

z mamo, nekaj raziskav vključuje tudi očeta (Feinberg idr., 2012; Howe, 2014). Tako 

se redke študije usmerjajo v raziskovanje širših socialnih kontekstov. Ker vse 

kompleksnosti otrokovega razvoja ni mogoče sočasno analizirati in raziskati, mora 

raziskovalec po Bronfenbrennerjevem prepričanju izbrati, kateri vplivi na dolgoročni 

razvoj otrokovih sposobnosti in nagnjenj so najbolj temeljni. Pri tem mora biti pozoren 

tako na dejavnike, ki vplivajo, kot na učinke, ki jih povzročijo (Batistič Zorec, 2013). V 

pričujoči raziskavi smo se osredotočili predvsem na dejavnike v družini in v šoli, saj 

sta to temeljna konteksta, ki s svojimi značilnostmi vplivata na otrokov razvoj v 

srednjem otroštvu. 

4.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Vsa raziskovalna vprašanja so povezana z velikostjo družine; z analizo različnih 

dejavnikov v družinah z edincem in v družinah z več otroki v povezavi s kontekstom 

šole. 

 

1. Kako poteka psihosocialni razvoj pri edincih in otrocih iz velikih družin v kontekstu 

družine in šole? 

2. Kateri dejavniki v družini spodbujajo in kateri zavirajo otrokov psihosocialni razvoj? 
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3. Kakšne so značilnosti komunikacije v družinah z edinci in v družinah z več otroki? 

4. Kakšno je vedenje in delo v šoli edincev in otrok iz velikih družin? 

5. Kakšen je psihosocialni položaj/socialna sprejetost edincev in otrok iz velikih 

družin v razredni skupnosti? 

6. Kako se družinski mikrosistem povezuje s šolskim mikrosistemom? 

 METODA 5.

5.1. ZNAČILNOSTI KVALITATIVNE METODOLOGIJE 

Pričujoče delo temelji na kvalitativni raziskavi, ki je zastavljena kot multipla študija 

primera, pri čemer sem upoštevala naslednje zakonitosti kvalitativne metodologije. 

Kvalitativno empirično raziskovanje ima idiografski pristop, saj se usmerja na 

proučevanje posameznih primerov, ki jih med seboj primerjamo. Zajema sistematično 

analizo in predstavitev posameznih oseb, skupin, dogodka, institucije, programa in 

podobno, ki jih izberemo na podlagi teoretične in praktične relevantnosti (Vogrinc, 

2008). Ne gre za ugotavljanje pogostosti, temveč za odkrivanje raznoličnosti oz. 

kvalitativnih razlik. Kvalitativno raziskovanje je raziskovalni pristop, pri katerem 

zbrano gradivo temelji na besednih opisih ali pripovedih in je besedno tudi obdelano 

in analizirano (Mesec, 1998). Gre za dvosmeren proces: raziskovani se odzivajo na 

raziskovalčevo navzočnost, hkrati pa tudi on sam doživlja dogajanje, ki ga proučuje. 

Odzivi so tako racionalni kot emocionalni. Zato je dobrodošlo, da raziskovalec 

natančno popiše svoje doživljanje, saj s tem drugim omogoči preverjanje njegovih 

dognanj, razširi svoj opis in ga naredi bolj podrobnega in gostega (Mesec, 1998). 

 

Kvalitativni raziskovalci v ospredje postavljajo razumevanje konteksta, saj menijo, da 

vedenja posameznih članov proučevane skupine ne moremo razumeti izven 

konteksta specifične situacije, v okviru katere je to vedenje potekalo (Vogrinc, 2008).  

Kvalitativna raziskava poteka iterativno, saj se nenehno vračamo, preverjamo in 

utrjujemo v predhodnih postopkih sprejete ugotovitve. Z njo želimo priti do celovitega, 

vsebinsko bogatega razumevanja proučevanih pojavov (Mesec, 1998). 
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5.2. IZBOR ENOT RAZISKOVANJA 

Vzorec je neslučajnostni, namenski. V multiplo študijo primera sem vključila šest 

otrok; tri edince in tri otroke iz velike družine, v kateri so vsaj štirje sorojenci. V 

raziskavi so sodelovali tudi starši proučevanih oseb, njihovi učitelji in vrstniki. 

Udeleženci so v starostnem obdobju srednjega otroštva in so enakomerno 

razporejeni po spolu. V vzorec sem poskušala zajeti tiste otroke, o katerih je lahko 

poročalo čim več oseb iz družinskega in šolskega okolja.  

 

Izbrala sem tiste enote raziskovanja, za katere sem predvidevala, da bom s pomočjo 

njihovih informacij prišla do čim bolj bogatih in raznolikih podatkov, iskala sem torej 

raznolikost družin. Zavedala sem se namreč, da je odprtost za različne podatke o 

družbeni stvarnosti temeljni pogoj znanstvene objektivnosti (Mesec, 1998). V ta 

namen sem izbrala različno številčne velike družine, starše z različno stopnjo in 

smerjo izobrazbe, otroke, živeče v jedrni in razširjeni družini oz. šolarje, ki obiskujejo 

različne osnovne šole (javne/zasebne, matične/podružnične). Študija primera zajema 

osebe iz mesta in podeželja, saj tudi soseska ni zanemarljivo okolje. Npr. raziskava 

(Teachman idr., 1995, v Ryan idr., 1995) kaže, da kakovostna soseska, v kateri se 

posameznik dobro počuti, vpliva na učni uspeh. Prav tako C. Razdevšek Pučko (2003) 

ugotavlja že omenjeno povezavo med učnim uspehom in otrokovim socialnim okoljem. 

Tudi učiteljice prihajajo iz različnih socialnih okolij in imajo različno delovno dobo. Pet 

oseb je profesoric razrednega pouka, ena pa profesorica angleščine (otrokova 

razredničarka). Ena izmed učiteljic je po stopnji izobrazbe magistra znanosti. 

 

Tabela 1: Enote raziskovanja 

 velika družina V1 velika družina V2 velika družina V3 

število otrok 4 4 8 

bivalno okolje primestje mesto podeželje 

izobrazba staršev srednješolska univerzitetna srednješolska 

 

 družina edinca E1 družina edinca E2 družina edinca E3 

bivalno okolje primestje podeželje mesto 

izobrazba staršev doktorja znanosti univerzitetna univerzitetna 
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Kot je razvidno iz tabele, družine zaradi anonimnosti označim z oznakami V oz. E, ki 

pokaže na velikost družine, zaporedna številka loči posamezne družine med seboj. 

 

Za boljše razumevanje analize pridobljenih podatkov in ugotovitev raziskave, v 

nadaljevanju predstavljam strnjen opis posameznih raziskanih primerov. Opis je 

sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja opis otroka in njegove družine, ki temelji 

na podatkih, pridobljenih z intervjuji (z otrokom, starši in učiteljem), preko opazovalne 

sheme in sociometrične preizkušnje. Kot drugi del zapišem potek izvedbe intervjujev, 

s katerim še dodatno pojasnim nekatere specifične značilnosti posamezne družine. 

Primer 1 - V1 

Opis družine 

Deklica V1 obiskuje 5. razred OŠ in prihaja iz delavske družine. Skupaj s starši in še 

tremi sorojenci živijo v primestem okolju v večji hiši. V njej, v ločenem delu hiše, živi 

še dedek, s katerim ima deklica vsakodnevne interakcije. Dedek pomaga družini s 

prevozi in varstvom otrok. V1 ima starejšega brata, ki obiskuje 7. razred, mlajšo 

sestro prvošolko in predšolskega bratca. Mama je zaradi dolgega delovnega časa in 

slabih odnosov na delovnem mestu pred kratkim ostala doma. Odprla je svoje 

podjetje, tako da urnik dela prilagaja družinskemu življenju. Oče je zaposlen v družini 

prijaznem podjetju, zato starša z otroki preživljata veliko skupnega časa. Kriterij izbire 

te družine je bil: družina z vsaj štirimi otroki, ki živi na obrobju večjega mesta. V 

družini je deklica v obdobju srednjega otroštva. 

Izvedba intervjujev in opazovanj 

Družino sem obiskala na njihovem domu. Najprej sem intervjuvala starše, nato še 

deklico. Intervju s starši je trajal slabe štiri ure, zato sem za intervju z otrokom 

ponovno obiskala družino. Intervju je trajal približno eno uro. Pogovor z učiteljico je 

potekal v šolskih prostorih dobro uro. Vsi intervjuvanci so se strinjali s snemanjem na 

diktafon, kar mi je olajšalo intervjuvanje. Pogovor s staršema je potekal sproščeno, z 

veliko strinjanja med staršema (»Ja, maš prav«). V pogovoru sta bila starša zgovorna 

in sta sama odpirala nove teme pogovora in poglabljala raziskovanje. Nihče od njiju 

ni imel glavne besede, ves čas sta izmenjavala misli in se dopolnjevala. Tekom 
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pogovora sta se še bolj odprla in sprostila, kar je razvidno tudi po rabi pogovornega 

jezika. Po transkripciji sem posredovala natipkane intervjuje v ponovni pregled in 

avtorizacijo. Vsi sodelujoči so se strinjali z zapisanim. Opazovanje v razredu je 

potekalo sproščeno, v šoli so me učenci ob večkratnih obiskih sprejeli za del razreda, 

deklica pa zaradi mojega hospitiranja po mnenju učiteljice ni kazala drugačnega 

vedenja. 

Primer 2 – V2 

Opis družine 

9-letni deček V2 obiskuje 4. razred OŠ. Družina živi v mestu. Oba starša imata 

univerzitetno izobrazbo in sta zaposlena. Mama trenutno zaradi večje družine dela 

skrajšani delovni čas. Deček je precej navezan na babico, ki živi v isti hiši, a ločenem 

stanovanju. Za družino je značilen manjši starostni razmik med sorojenci. Tako ima 

V2 manj kot dve leti starejšega brata, manj kot dve leti mlajšo sestro in brata, ki 

zadnje leto obiskuje vrtec. Kriterij izbire je bil deček v obdobju srednjega otroštva, ki 

prihaja iz velike družine, živeče v večjem mestu. 

Izvedba intervjujev in opazovanj 

Čeprav sem sprva načrtovala oba intervjuja v enem dnevu, smo popoldan pogovor 

pričeli s starši in se razgovorili vse do večernih ur. Tako sem za intervju z učencem 

še enkrat prišla na obisk in ga združila z opazovanjem družine. Starša sta bila v 

pogovoru bolj zadržana. Pri odgovorih nista enako sodelovala, saj je pogosteje pričel 

odgovarjati oče, mama pa ga je pri nekaterih temah dopolnjevala. Vprašanja s 

področja čustvenega dozorevanja so bila za očeta zahtevna, saj je dejal: »težko 

vprašanje, ne vem, kaj bi rekel«, zato so bila nekatera vprašanja bolj direktivna, da 

sem lahko prišla do potrebnih informacij. V pogovoru je bil V2 nekoliko zadržan, 

predvsem pri bolj občutljivih temah, kot je npr. vzgojno ravnanje staršev in z njim 

povezana kazen. Intervju z učiteljico je potekal v šolskem kabinetu po zaključenem 

pouku. Že preko elektronskih sporočil je pokazala veliko zavzetost in pripravljenost 

za pogovor, kar je bilo čutiti tudi med samim intervjujem. Deček V2 je bil v odnosu do 

mene v času opazovanja v šoli nekoliko zadržan, česar med intervjujem doma ni 

kazal.  
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Primer 3 – V3 

Opis družine 

Deklica V3 obiskuje 5. razred podružnične OŠ na podeželju. Živi v desetčlanski 

družini v hiši z novo nastalim prizidkom. Najstarejša otroka že obiskujeta srednjo 

šolo, trije otroci so šoloobvezni, trije otroci pa so predšolski in ne obiskujejo vrtca. V3 

si sobo deli z dve leti mlajšo sestro, s katero ima najpogostejše interakcije. Starša s 

srednješolsko izobrazbo sta se odločila, da mama ostane doma (nezaposlena), zato 

pa oče več časa preživi v službi, občasno za nekaj dni odide tudi na delo v tujino. 

Starši in učiteljica dobro poznajo deklico, saj intervjuji kažejo na podobne odgovore. 

Kriterij izbire družine je bil: veččlanska družina, bivajoča na podeželju. V družini živi 

deklica, ki je v obdobju srednjega otroštva. 

Izvedba intervjujev in opazovanj 

Kot zadnjo veliko družino sem obiskala najštevilčnejšo družino. Predhodne izkušnje 

so namreč pripeljale do ugotovitve, da pogovor s starši traja okoli štiri ure, kar je za 

desetčlansko družino s časovnega vidika in potrebnih interakcij starši-otroci nekoliko 

zahtevnejše. Zato sem najprej posnela intervju z deklico, medtem pa sta starša 

uspavala mlajše otroke. Ko je večina otrok že spala, smo pričeli intervju s starši. Tako 

je pogovor lahko potekal bolj sproščeno, zbujajočo sestrico pa je potolažila 

najstarejša sorojenka, zato intervjuja ni bilo potrebno prekinjati. V3 je bila v pogovoru 

sprva nekoliko zadržana, ob odgovorih, pri katerih je bila negotova, je odgovorila s 

telesno govorico (spotegnila telo vase in razmišljala). Ob spodbudi se je odprla, 

veliko ji je pomenilo, da sva si skupaj pripravili čaj in pravzaprav imeli čajanko 

(posebne skodelice in posebno pecivo zaradi mojega obiska). Priprava čaja je bil 

pomemben nenačrtovani moment, ki je prispeval k obsegu pridobljenih informacij. Po 

pogovoru jo je oče odpeljal k najboljši prijateljici in sošolki, ki tudi izhaja iz velike 

družine. Oče mi je ob vrnitvi domov povedal, da mu je V3 med vožnjo zaupala, da se 

je z menoj imela zelo lepo in da se je šele sedaj spomnila, da mi je nekaj stvari 

pozabila omeniti. Zaradi tega je opazovanje v šoli potekalo z njenim velikim 

odobravanjem, po končani učni uri je vedno pristopila k meni in mi še kaj povedala. 

Pogovor z učiteljico je potekal v učilnici v času predure, zatem je sledilo opazovanje 

glasbene umetnosti. Učiteljica je odgovarjala izredno hitro, to je bil najkrajši intervju, 
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a zelo zgoščen in poln zanimivih informacij. Starši dveh učencev se niso strinjali z 

opazovanjem v razredu in izvedbo sociograma, zato sta učenca v tem času bila v 

paralelki. Starša in deklica so se z zapisanim intervjujem strinjali, učiteljica pa je po 

branju predlagala nekaj dopolnitev, ki sem jih naknadno zabeležila. 

Primer 4 – E1 

Opis družine 

12-letna deklica živi skupaj s starši v primestnem okolju, kamor so se pred leti 

preselili iz mesta. Družina ima hišnega ljubljenčka. Visoko izobražena starša 

(doktorja znanosti) imata prilagodljiv delovni čas, kar pomeni, da se do neke mere 

prilagajata specifičnim potrebam deklice. Po drugi strani pa lahko delata (od doma) 

tudi čez vikend. Kriterij izbire te družine je bila edinka v obdobju srednjega otroštva, 

ki živi na obrobju večjega mesta.  

Izvedba intervjujev in opazovanja 

Pogovor z družino je potekal na njihovem domu v zgodnjih popoldanskih urah. Vsi so 

se strinjali s snemanjem na diktafon. Najprej sem intervjuvala starše. Medtem je E1 

samostojno delala domače naloge in vadila inštrument, ki je bil prijetna glasbena 

podlaga našemu pogovoru. Intervju s staršema je potekal odprto in manj 

strukturirano. Pri odgovorih na vprašanja sta starša pogosto uporabljala strokovne 

termine. Pogovor s staršema je potekal v dnevni sobi slabi dve uri. Nato je oče 

predlagal, da intervju z deklico izpeljeva v njeni sobi, kjer bo bolj sproščena in 

zgovorna. Intervju je trajal slabo uro. V2 je na vprašanja odgovarjala hitro in podobno 

kot starša, kar lahko kaže na dobro povezanost med njimi. Intervju z razredničarko je 

trajal slabo uro v prostorih šole, prijetno in sproščeno je bilo tudi opazovanje v 

razredu. Starša sta se po pregledu intervjujev strinjala z zapisanim, hkrati pa 

sporočila še nekaj svojih pogledov na postavljena vprašanja, ki sem jih upoštevala. 
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Primer 5 – E2 

Opis družine 

8-letni deček E2 živi skupaj s starši in starimi starši v večji hiši na podeželju. Deček 

ima tesen odnos z mamo in babico. Oba starša sta zaposlena, oče dela v turnusih. 

E2 obiskuje manjšo šolo v neposredni bližini doma. 

Izvedba intervjujev in opazovanj 

Intervju s starši je potekal ločeno od intervjuja z otrokom. Pogovor s starši je trajal 

malo več kot dve uri. Mama je odgovorila na večino vprašanj, oče jo je ponekod 

dopolnjeval, sicer pa je bil bolj redkobeseden. Oba intervjuja sta potekala v kuhinji v 

popoldanskem času. Deček je bil najmlajši intervjuvanec, zato je pri nekaterih 

vprašanjih potreboval več spodbude in dodatnih podvprašanj. Njegovi odgovori so 

krajši in skromnejši, a pomembni z vidika namena raziskave. Ker se je kot dobra 

praksa izkazal intervju z učiteljico pred pričetkom pouka, sem tudi z razredničarko 

pogovor izpeljala zjutraj v razredu in nato hospitirala v razredni skupnosti, ki je precej 

živahna in zahtevna zaradi nekaterih otrok, ki potrebujejo več pozornosti in pomoči. 

Ta razredna dinamika, kot bomo videli v nadaljevanju, pomembno vpliva na dečkov 

razvoj. 

Primer 6 – E3 

Opis družine 

Deček E3 obiskuje 5. razred OŠ. S starši živi v bloku v prestolnici. Starša sta po 

starosti precej različna; oče je več kot desetletje starejši od mame. Oče je zaradi 

narave dela v službi veliko odsoten, tudi po več dni, tednov je lahko v tujini. V tem 

času za otroka skrbi mama, če pa tudi mama odide na delo v tujino (z možem sta 

namreč sodelavca), za otroka poskrbijo stari starši. Kriterij izbire je bil edinec v 

obdobju srednjega otroštva, bivajoč v mestu. 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

171 

Izvedba intervjujev in opazovanj 

S to družino smo najdlje časa usklajevali termine za skupna srečanja, saj so bili 

povezani z očetovo zaposlenostjo izven doma. Najprej sem se pogovarjala s starši in 

intervju je trajal malo več kot dve uri. Pri odgovarjanju je bil oče bolj zgovoren, mama 

pa ga je občasno vprašala: »Ali ti tako misliš?« in odgovorila nekoliko drugače ali pa 

dopolnila očetovo razmišljanje. Intervju z dečkom je potekal slabo uro, bila sva sama, 

saj je oče že odšel na delo, mama pa je predlagala, da se umakne v drug prostor, saj 

bo tako E3 lažje odgovarjal. Deček je bil zgovoren in direkten – če na vprašanje ni 

vedel odgovora, je rekel: »Tega res ne vem« in potem sem z drugega zornega kota 

poskušala priti do določenih podatkov, ki so bili povezani z raziskovalnimi vprašanji. 

Večji del pogovora je bil aktiven; jedel je sadje in pil sok. Pogovor z učiteljico je 

potekal v popoldanskem času. Veliko ji je pomenilo, da sva bili v zbornici sami. Ko je 

vstopila kolegica, je postala manj sproščena in odprta, zato sem kolegici povedala, 

namen najinega dela in je zato kmalu zatem zapustila zbornico. 

5.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ (pripomočki) 

Upoštevala sem mnenje strokovnjakov (Gillham, 2005; Mesec, 1998; Vogrinc, 2007) 

kvalitativnega raziskovanja in izbrala različne metode zbiranja empiričnega gradiva 

ter analize, saj bi s samo eno metodo lahko spregledali pomembne podatke. Tako 

sem poleg intervjujev in podatkov, pridobljenih z opazovanjem, kot vir podatkov 

uporabila še sociometrično preizkušnjo. Izbor različnih metod in perspektiv je 

prispeval k utemeljenosti, kompleksnosti, celovitosti in večstranskosti spoznanj, kot 

navaja Mesec (1998). Pregled literature je pokazal, da tudi drugi raziskovalci te teme 

podatke pridobijo s pomočjo intervjujev z otroki in ključnimi osebami ter z 

opazovanjem strukturnih nalog (Howe, 2014; Roberts in White Blanton, 2001). 

 

Osnovni raziskovalni pripomoček je delno strukturiran intervju z različnimi 

intervjuvanci.  Na podlagi študija literature, izsledkov raziskav, ciljev raziskave in 

preliminarne analize usmerjenega opazovanja sem oblikovala teme oz. okvirna 

vprašanja za intervjuje. Na raziskovanje sem se predhodno pripravila z usmerjenim 

opazovanjem. Opazovala in beležila sem vedenje in delo dveh deklic iste starosti: 

edinke in deklice iz velike družine.  
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V šolskem letu 2009/10 sem preko opazovanja beležila vedenje in delo deklice 

edinke in deklice, ki prihaja iz velike družine. Vedenje in delo sem si zapisovala v 

različnih situacijah in med različnimi šolskimi dejavnostmi, saj po mnenju 

raziskovalcev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) tovrsten način ponuja bolj 

celostno in poglobljeno sliko kot zgolj spremljanje pri posamezni dejavnosti. Rezultati 

analize so služili kot izhodišče za pripravo intervjujev in opazovalne sheme.  

2. Izvedba intervjujev: 

- intervjuji z edinci in otroki iz velikih družin (samoprezentacija preučevanih 

oseb); 

- intervjuji z obema otrokovima staršema, saj z njima najpogosteje vstopa v 

socialne interakcije med različnimi dejavnostmi; 

- intervjuji z učiteljicami v šoli. Intervjuvala sem razrednike, s katerimi otrok 

vzpostavlja vsakodnevne odnose. 

 

Pogovor predstavlja eno izmed temeljnih metod študije primera. Pri obravnavi 

učenca se pogovarjamo s posamezniki, ki so povezani z otrokom – njegovi starši, 

učitelji, zdravniki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Spoznanja teoretičnih 

izhodišč so bila v pomoč pri pripravi delno strukturiranega intervjuja. Tema intervjujev 

se je nanašala na področje družine in vzgojno-izobraževalnih institucij. Po 

posameznih področjih mikrosistemov me je zanimalo, kako preučevani otroci 

sprejemajo in izražajo čustva; kakšne so njihove socialne spretnosti in z njimi 

povezano socialno ravnanje; kakšni so njihovi medsebojni odnosi in komunikacija z 

drugimi družinskimi člani, vrstniki in učitelji; kateri dejavniki v družini vplivajo na 

otrokov psihosocialni razvoj in kako se to kaže pri otrokovem šolskem delu in 

vedenju, kakšna je povezava med družinskim in šolskim mikrosistemom. Intervju z 

otroki vsebuje sedem sklopov, njihova tematika se povezuje s tematiko vprašanj za 

starše in učitelje. Vprašanja se smiselno medsebojno prepletajo, dopolnjujejo in 

ohranjajo namen raziskave skozi celoten intervju. Intervju s starši vsebuje deset, 

intervju z učitelji pa osem različnih sklopov oziroma tematik. Opisan način priprave 

pogovora mi je omogočil medsebojno primerjanje pridobljenih podatkov. Vprašanja 

za intervjuje se nahajajo v prilogi A. 
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3. Opazovanje 

Kadar želimo opisati in pojasniti posameznikovo vedenje in njegove odnose z 

drugimi, kot metodo zbiranja podatkov uporabimo opazovanje. Učenčevo vedenje 

namreč bolj podrobno pojasnimo ob upoštevanju značilnosti njegovega okolja, ki 

sodoloča posameznikovo vedenje, pojasnjuje Pellegrini (1996, v Fekonja Peklaj, 

2013).  

Drugi pomemben merski instrument je opazovalna shema, v katero sem beležila 

opažene družinske interakcije in interakcije otroka znotraj razredne skupnosti. Tako 

sem posameznike opazovala v različnih kontekstih, s čimer sem pridobila 

kompleksnejšo predstavo o njihovem psihosocialnem razvoju. Kategorije opazovanja 

v družini so medsebojni odnosi med posameznimi družinskimi člani in z njimi 

povezana komunikacija, socialno in čustveno vedenje otroka v družinskem okolju, 

otrokove dejavnosti v prostem času in vzgojni slog staršev. V razredni skupnosti sem 

se osredotočila na opazovanje otrokovih interakcij z vrstniki in učiteljem, otrokovo 

verbalno in neverbalno komunikacijo, čustvena stanja in reakcije, samostojnost pri 

delu in skrbi zase in na otrokovo upoštevanje pravil in dogovorov v skupini. Pri 

sestavljanju opazovalne sheme mi je bila v pomoč analiza preliminarnega 

opazovanja, saj kot pravi U. Fekonja Peklaj (2013), iz nje lahko razberemo in 

oblikujemo najbolj reprezentativne oblike vedenja. S sociometrično preizkušnjo, kot 

tretjim merskim instrumentom, sem poglobila opisane kategorije opazovanja v šoli. 

Uporabila sem Morenovo metodo imenovanja sošolcev, kjer učenec navede 

določeno število sošolcev glede na podan kriterij, ki je praviloma pozitiven (Pečjak in 

Košir, 2002). 

 

Pri raziskovanju sem ozaveščala, da s svojo prisotnostjo vplivam na celotno 

dogajanje in reakcije proučevanih oseb. Ob tem sem sama kot oseba delovala kot 

»občutljiv raziskovalni instrument, ki na osnovi čustev in miselnih odzivov odkriva 

nova spoznanja o proučevanem predmetu« (Mesec, 1998, 41). 

 

Na osnovi opisov notranje veljavnosti raziskave (Vogrinc, 2008) sem se zavedala in 

upoštevala, da je študija primera tem bolj notranje veljavna, čim bolj natančno so 

izsledki raziskave razložili proučevani pojav, čim bolj so vzročni odnosi ugotovljeni, 

pojasnjeni in utemeljeni in da imajo vse ugotovitve podlago v zbranih podatkih. Kot 

poudarja že Mesec (1998), sem upoštevala, da imajo zaključki in spoznanja oporo v 
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gradivu, interpretacija temelji na izjavah in pripovedih v vzorec zajetih oseb. Nova 

spoznanja sem pridobila s postopnim primerjanjem, klasificiranjem in abstrahiranjem 

v širše kategorije. Omenjeni postopek je razviden iz pričujočega dela, klasifikacije so 

izdelane po pravilih oblikovanja klasifikacij (izčrpnost, isti kriterij delitve, medsebojno 

izključevanje kategorij). 

5.3.1. Etika raziskovanja in vstop v polje raziskovanja 

V procesu raziskovanja sem bila pozorna na etične dimenzije ravnanja. V vseh fazah 

raziskovanja sem bila osredotočena na spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva 

ter integritete posameznika (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Vsem predvidenim 

udeležencem sem najprej predstavila namen raziskovanja, predviden potek 

raziskovalnega postopka in njihovo vlogo v njem. Osebno ali po elektronski pošti sem 

jih povabila k sodelovanju. Nihče od povabljenih sodelovanja ni zavrnil, so pa 

nekateri starši povedali, da so časovno zelo zasedeni in bo zato potrebno počakati 

mesec ali dva. Tako sem jih potem večkrat poklicala in prosila za termin, ko utegnejo. 

Po petih mesecih sem uspela izpeljati celotno raziskavo. Ker se je izkazalo, da so 

pogovori v družinah dolgi, sem starše po izpeljavi prvih intervjujev predhodno 

obvestila o predvidenem času trajanja intervjuja. 

Upoštevala sem načelo informirane privolitve in pridobila soglasje staršev, da njihov 

otrok lahko sodeluje v raziskavi. Kjer je bilo potrebno (po presoji vodstva šole in 

učiteljice), sem pridobila tudi pisno soglasje staršev otrok, sodelujočih pri izvedbi 

sociograma. Prepisane intervjuje sem dala v pregled in avtorizacijo vsem odraslim 

intervjuvancem, da potrdijo, če se z zapisanim strinjajo oziroma da lahko še kaj 

dopolnijo. Dve družini (starša) in ena učiteljica so mi po branju zapisanega intervjuja 

sporočili manjše dopolnitve oz. popravke. Vsem sodelujočim osebam sem zagotovila 

anonimnost njihove identitete (spoštovanje zaupnosti in zasebnosti), rezultati pa 

bodo služili le v raziskovalne namene (Tancig, 2009).  
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5.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

1. Intervjuji 

Izvedba intervjujev je bila krajevno in časovno določena. »Vsaka entiteta je neločljivo 

povezana s svojim okoljem, ki tvori njen družbeno-kulturni in naravni kontekst /…/ 

samo, če poznamo naravo teh kontekstov, lahko to ravnanje razumemo, pojasnjuje 

Mesec (1998, 34). Zato sem raziskovala pojave v kontekstu; vse intervjuje sem 

izvedla v okolju, kjer ljudje živijo (doma) in delajo (šola). Proučevanje posameznika v 

domačem, naravnem kontekstu ohranja kompleksnost vsakdanjih situacij in pripelje 

do stvarnejših spoznanj določenega področja (Mesec, 1998). Vse družine so me z 

veseljem sprejele in bile gostoljubne. Z učitelji smo na šoli poiskali miren kotiček za 

pogovor, ki je bil pogojen s časom mojega obiska. Z nekaterimi smo se pogovarjali v 

kabinetih oz. v zbornici, saj sem intervju izvedla po učiteljevem zaključku pouka. Kot 

najboljša možnost pa se je izkazala izvedba intervjuja pred poukom, saj sva bili z 

učiteljico prisotni v otrokovem razredu. Navadno je potem sledila še hospitacija v 

razredu, kjer sem opazovala otroka in preverjala ter nadgrajevala ravnokar povedane 

besede učiteljice.   

 

Pri postopku zbiranja podatkov sem poskušala biti odprta za nova videnja. Pogovori 

z učitelji so mi pomagali razumeti družinski mikrosistem, in obratno, intervjuji doma 

so pripomogli k razumevanju otrokovega dela in vedenja v šoli. Oboji pa so prispevali 

k novim spoznanjem otrokovega mezosistema. 

 

Pogovore s starši, učenci in učitelji sem z dovoljenjem intervjuvancev snemala z 

diktafonom in jih nato natančno prepisala. Intervjuji so potekali od februarja do junija 

2015. Pri družinah z edincem se je pokazala večja časovna zasedenost staršev, zato 

sem najprej opravila intervjuje z velikimi družinami. Pri izbiri časa sem se tako 

prilagajala intervjuvancem. Skupno sem izvedla 18 intervjujev: 6 z otroki, 6 s starši in 

6 z učitelji. Intervju s starši je v povprečju trajal tri do štiri ure, intervju z otrokom in 

učiteljem pa eno uro.  
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2. Opazovanje 

Opazovanje je potekalo načrtno, strukturirano in sistematično, po vnaprej pripravljeni 

shemi, s čimer sem po mnenju U. Fekonja Peklaj (2013) povečala veljavnost in 

zanesljivost opazovanja. Kategorije opazovanja so bile opredeljene pred začetkom 

opazovanja in beleženje vedenja je potekalo na stalen način. Opazovalna shema se 

nahaja v prilogi B. Opazovanje je potekalo v naravnem okolju/naravni situaciji v dveh 

mikrosistemih: doma in v šoli. Opazovala in beležila sem otrokove realne in 

spontane, neizzvane oblike vedenja, ki so se pojavljali nepredvidljivo in 

neenakomerno. Zavedala sem se pomanjkljivosti metode vzorčnega vedenja - 

opazujemo le določena tematska področja - in s tem se nam lahko pripeti, da 

izgubimo pomembno informacijo, ki se je pojavila v kontekstu opazovanja. Zato sem 

opazovalni shemi dodala kategorijo morebitne posebnosti oz. specifike. Tja sem 

zapisovala vse tiste dogodke, ki so se zgodili in jih v času opazovanja nisem mogla 

uvrstiti v nobeno od postavljenih kategorij. Pri opazovanju v družini in šoli sem si 

beležila tudi fizične značilnosti prostora in značilnosti oseb v tem prostoru. Vsako 

družino sem obiskala na njihovem domu trikrat v obdobju dveh mesecev in 

opazovala otrokovo vedenje in interakcije znotraj mikrosistema. Prav tako sem bila 

trikrat v dveh mesecih prisotna v razredu, ki ga obiskuje preučevani otrok. Ob tem se, 

kot meni Vogrinc (2008), zavedam, da s svojo prisotnostjo in raziskovalno situacijo 

tudi sama vplivam na dogajanje, ki ga opazujem. Opazovanje v razredu sem 

poenotila za vse šolarje. Bila sem prisotna pri učnih urah slovenščine in glasbene 

umetnosti, torej en umetniški in en jezikoslovni predmet. Učiteljice sem pred 

opazovanjem v razredni skupnosti prosila za možnost hospitacije pri učnih urah, kjer 

bodo prisotne različne oblike in metode dela, s poudarkom na skupinskem delu. Med 

odmorom in malico sem opazovala šolarja pri prosti igri. V šoli sem se občasno na 

povabilo učiteljice za nekaj časa aktivno vključila v učni proces, kar je povečalo 

šolarjevo zaupanje in si takoj zatem zapisala opažanja. Večino časa pa sem bila le 

opazovalka. Zaradi opazovanja neverbalne komunikacije sem sedala spredaj, a ob 

strani učilnice. Vedno sem najprej izvedla intervju, zatem pa je sledilo opazovanje v 

razredu.  
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4. Sociometrična preizkušnja 

Po opazovanju v razredu sem izvedla še sociometrično preizkušnjo, s katero sem 

ugotavljala psihosocialni položaj proučevanega učenca v razredu. Vsak učenec v 

razredu je navedel tri sošolce, s katerimi bi se najraje družil. Svojo odločitev je 

zapisal na že pripravljen list papirja, ki je bil enoten za vse otroke. Učence sem 

prosila za iskrenost in jim obljubila, da rezultatov po analizi ne bom predstavljala 

imensko, temveč jim bom le sporočila, kako se na splošno razumejo v razredu. 

Pomembno navodilo je bilo, da izbirajo med vsemi sošolci, tudi tistimi, ki jih ta dan ni 

v šoli, sicer bi lahko dobili napačno predstavo otrokove sprejetosti v razredu. 

 

Med procesom zbiranja podatkov sem vodila operativne zapise (kje sem in kam 

grem) in zapise, ki so spremljali posamezni postopek (npr. evalvacija po intervjuju v 

družini) in so bili v pomoč ob koncu analize. Kvalitativni pristop mi je omogočal, da 

sem v predhodnih korakih pridobljene informacije uporabila za načrtovanje naslednjih 

korakov.  

5.5. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavo sem poleg proučevanih otrok zajela tudi njihove starše in učitelje. Na tej 

osnovi izvedena raziskava nas privede do celostne obravnave raziskovalnih 

vprašanj. Pri analizi sem pred očmi imela nasvete Mesca (1998), da analizo 

razvijamo v smeri kontekstualizacije – povečanja različnosti, pomenske dvoumnosti, 

zapletenosti in nedoločnosti. Moj namen je namreč bil odkriti čim več pomenov in 

možnih interpretacij. Ob tem pa sem seveda po priporočilih istega avtorja (1998) 

poskušala obdržati v ravnotežju miselne procese abstrahiranja in konkretiziranja, 

generalizacije in specifikacije. Trudila sem se razumeti specifične posebnosti primera 

in razložiti (hermenevtika) njegov pomen. 

 

Sociometrična preizkušnja 

Rezultate sociometrične preizkušnje sem obdelala in grafično prikazala s sociogrami. 

Posebej sem analizirala sociogram za vsakega proučevanega otroka, kot priporočata 

S. Pečjak in K. Košir (2002). Sociogram oz. empirični diagram je ponazoril sprejetost 

otroka med vrstniki in tako dodatno pojasnil otrokovo vlogo v razredu. Posebno 

pozornost sem posvetila izbiram med spoloma. Rezultati analize sociogramov so 
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pojasnjeni v poglavju Ugotovitve in razprava – Socialno dozorevanje, sociogrami pa 

se nahajajo v prilogi C. 

 

Opazovalna shema 

Pri opazovalni shemi sem v procesu obdelave podatkov najprej uredila zapise. Ker 

so bile podstavke v shemi razporejene po vsebini, ki je enaka kot pri delno 

strukturiranih intervjujih, je obdelava in z njo povezana analiza potekala vzporedno s 

postopkom obdelave intervjujev, razvidnim v nadaljevanju. Opazovalne sheme so 

shranjene v arhivu avtorice. 

 

Intervjuji 

Pridobljene posnetke intervjujev z vsemi osebami sem najprej uredila in prepisala. 

Transkripcija intervjujev je bila dolgotrajna. Uporabila sem odprto kodiranje v slogu 

»deževanja idej« (Mesec, 1998). Čeprav se nisem odločila za selektivno kodiranje, 

sem bila pozorna na rekurzivne odnose, pri katerih posledica povratno vpliva na 

vzrok.  

 

Pri razčlenjevanju besedila sem si pomagala s podčrtavanjem – podčrtala sem tisti 

del besedila, ki sem ga povzela (povzemanje) in v naslednji fazi pripisala kodo 

prvega reda (abstrahiranje), saj je bil podatek relevanten z vidika namena raziskave. 

Tako sem iz pridobljenih podatkov s proučevanjem, razčlenjevanjem, primerjanjem in 

klasificiranjem pridobila pojme (kode), ki so predstavljali osnovno enoto analize. 

Sledila je zadnja faza kodiranja, ko sem pripisala kodo drugega reda (kategoriziranje) 

in dobila kategorijo. Pri kategoriziranju sem primerjala in povezala več pojmov, ki so 

se nanašali na podobne pojave, in jih združila v širšo kategorijo (nadpomenko). Ob 

tem sem bila pozorna, glede na informacije v besedilu, na dopolnjevanje klasifikacije 

(praktično sem jih zapisala ob kategorije z drugo barvo). Postopek kodiranja je 

prikazan v prilogi D. Kot že rečeno, je bil odločilni kriterij pri izboru pojmov in kategorij 

njihova relevantnost glede na problem moje raziskave.  

 

Primerjanje in združevanje pridobljenih podatkov 

Pri raziskovanju sem si prizadevala zavzeti holistični pogled na posameznika, ki 

zajema vsa področja otrokovega življenja. Posamezne vidike sem sicer zaradi lažje 
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interpretacije analizirala ločeno, a vselej stremela k celostnemu opazovanju in 

povezovanju pridobljenih podatkov v smiselno celoto, kakor priporoča Mesec (1998).  

Kategorije, pridobljene s postopkom kodiranja intervjujev, so predstavljale temelj 

nastajajoče poskusne teorije. Za vsak raziskovalni primer sem najprej naredila zbirno 

tabelo kategorij, v kateri so združene kategorije, pridobljene iz intervjujev z vsemi 

vpletenimi (otrok, starši in učitelj). Iz priloge D je razvidna zbirna tabela 

proučevanega primera V1. Nato sem primerjala posamezne zbirne tabele kategorij 

znotraj skupine velikih družin in družin z edinci. Na podlagi spoznanj ekološke teorije 

sem dobljene, združene kategorije razvrstila na različna vsebinska področja. 

Dobljene rezultate sem povezala z ugotovitvami iz analize opazovalne sheme in 

sociometrične preizkušnje. Značilnosti življenja družin z več otroki in značilnosti 

družin z edincem (pridobljene z opisanim postopkom obdelave podatkov) sem zaradi 

boljše preglednosti in razumevanja združila v preglednice, ki so skupaj z analizo 

predstavljene v poglavju Ugotovitve in razprava. 

Obširnejši rezultati obdelave podatkov se nahajajo v arhivu avtorice.  
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 UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 6.

Analiza podatkov je privedla do velikega števila kategorij, ki se združujejo v pet 

različnih ekosistemov glede na spoznanja ekološke teorije (Bronfenbrenner, 1979), ki 

predstavlja eno izmed temeljnih teoretičnih izhodišč disertacije. Vse kategorije so 

primerjalno predstavljene v tabeli in nato še pri interpretaciji. Iz vsake tabele je 

razvidno, da so nekatere kategorije skupne za obe vrsti družin, nekatere pa so 

specifične za posamezno družino. Rezultate predstavljam na naslednji način: vedno 

pričnem z analizo velikih družin, ki jo nato primerjam še z analizo družin z edincem. 

6.1. ZNAČILNOSTI MIKROSISTEMA 

Mikrosistem predstavlja najobsežnejši sistem in tako tudi temeljno delo empiričnega 

raziskovanja. Otroku je najbližji in s tem je njegov dvosmerni vpliv najintenzivnejši. 

Preko analize intervjujev so bila izpostavljena naslednja tematska področja: 

značilnosti družine, značilnosti otroka, vloge v družini, interakcije v družini, otrokovo 

čustveno in socialno dozorevanje in v tem kontekstu tudi šola kot pomemben 

dejavnik otrokovega psihosocialnega razvoja. 

6.1.1. Značilnosti družine 

Vsebinsko področje Značilnosti družine predstavlja kategorije, kot jih prikazuje tabela 

2. Postopek pridobivanja kategorij je že opisan v poglavju Postopek obdelave 

podatkov. V tabeli 2 (in v vseh nadaljnjih tabelah) pa je poleg kategorije predstavljena 

tudi prisotnost (pojavnost) kategorije v obeh vrstah družine. Hkrati pa pojavnost tudi 

opozori (z znakom –) na odsotnost kategorije v nekaterih raziskanih primerih. Še bolj 

natančen opis kategorije v povezavi s prisotnostjo v posamezni družini pa je razviden 

iz interpretacije, zapisane pod tabelo. S terminom »velika družina« oziroma »družina 

edinca« v tabeli zajamem ugotovitve vseh v raziskavo vključenih oseb. Ob tem želim 

še poudariti, da je povsod primerov za pojasnitev kategorije več, vendar izberem le 

najbolj ilustrativne. Tema o značilnostih družine na začetku interpretacije pridobljenih 

podatkov nudi vpogled v nekaj temeljnih značilnosti proučevanih družin z namenom 

boljšega razumevanja vseh nadaljnjih ugotovitev.   
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Tabela 2: Kategorije področja značilnosti družine 

Značilnosti družine - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Izobrazba staršev 3 3 

Poklic staršev - 1 

SES družine 3 3 

 

Kategorija Izobrazba staršev se pojavlja v vseh raziskanih primerih in je pomembna 

zaradi nadaljnjega razumevanja dinamike družinskega življenja. V dveh velikih 

družinah je nižja – srednješolska, v eni družini (V2) pa univerzitetna. Ta stopnja 

izobrazbe je značilna tudi za starše edinca E3 in E2. Edinka E1 ima visoko 

izobražena starša, oba sta doktorja znanosti. V povezavi z opisano kategorijo se v 

primeru deklice E1 pojavi še kategorija Poklic staršev, v kateri se (v tem raziskanem 

primeru) pokaže, da poklic staršev vpliva na prenos znanja s staršev na otroke in da 

bolj izobraženi starši otroku nudijo bolj spodbudno socialno okolje, kar je razvidno v 

poglavju Šola. Oče E1, doktor znanosti, izpostavi še korelacijo med poklicem in 

rodnostim dejavnikom, o katerem več zapišem v eksosistemu: »Je treba vedeti, da 

otroka determinira tudi poklic staršev. Če si ti gospodinja doma, je ena zgodba, če si 

na odgovornem mestu, potem je težko imeti več otrok. Ne gre skupaj.« Predvidevam 

tudi, da višje izobraženi starši lahko nudijo več pomoči pri učenju in so tudi zaradi 

svoje izobrazbe lahko bolje plačani (vpliv na SES). Iz rezultatov sledi, da imajo 

proučevani otroci iz velike družine manj izobražene starše v primerjavi s starši 

edincev. Tudi Kasten (2007) ugotavlja, da so starši edincev pogosteje višje 

izobraženi in lahko bolj karierno in materialistično usmerjeni. Teachman s sodelavci 

(1995, v Ryan in Adams, 1995) dodaja, da ima izobrazba staršev velike družine 

lahko večji vpliv na starejše sorojence, saj imajo le ti več socialnih stikov s starši, 

mlajši sorojenci pa več časa preživijo z otroki. Sama slednjega nisem ugotovila. 

 

Kvaliteto bivanja merimo z različnimi kazalci, med drugim nekaj o tem pove tudi SES. 

Kategorijo sem zato poimenovala SES družine. Kategorija se pojavlja v vseh 

proučevanih primerih. Starši velike družine SES opišejo kot dober, a s poudarkom na 

varčnosti ali kot pove oče V2: »Smo preskrbljeni, brez težav, seveda pa zdaj žena ne 

more biti 10 let kar doma.« To pomeni, da nezaposlenost matere ali delo za skrajšan 

delovni čas konkretno poseže v družinsko blagajno. Po ocenah staršev E1 imajo 
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zadovoljiv SES, ki je bil pred leti še boljši. Ob tem starša poudarjata, da niso 

materialistično usmerjena družina. Najugodnejši SES imata družini z edincema E2 in 

E3, saj ga ocenjujeta kot »preveč uživamo, velik si lahko prvošmo« in »živimo 

nadpovprečno dobr.« Tudi sama sem preko obiskov v družinah dobila nek vpogled v 

SES družine. Zato lahko na podlagi opazovanja in intervjujev trdim, da manj otrok 

lahko pomeni boljši SES družine. Kot rečeno, nobena od raziskanih družin ne živi v 

pomanjkanju, se pa med njimi pojavljajo razlike v načinu življenja, ki so najbolj 

razvidne v poglavjih Dejavnosti v prostem času in Otrokove obšolske dejavnosti. 

Rezultati v nadaljevanju kažejo, da boljši finančni položaj družine za otroke pomeni 

več možnosti za obšolske dejavnosti in bolj bogat družinski prosti čas. Pomen SES 

družine raziskujejo mnoge domače in tuje študije (npr. Jeynes, 2010; Papalia idr., 

2009; Razdevšek Pučko, 2003). Rezultati študij kažejo na neposredne in dolgoročne 

vplive SES družine, saj se ta kaže v možnosti nakupa materialnih dobrin (igre, igrače, 

oblačila) in možnostih izobraževanja (npr. različne možnosti, motivacije), na kar 

vpliva tudi izobrazba staršev. 

6.1.1.1 Potek družinskega življenja 

Tabela 3: Kategorije področja potek družinskega življenja 

Potek družinskega življenja - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Potek družinskega dne  3 3 

Družinski rituali 3 1 

Preživljanje vikenda 3 3 

 

Za vse velike družine, zajete v vzorec, je značilen ustaljen potek družinskega dne, 

kar pomeni, da so vloge in naloge družinskih članov razdeljene (npr. otroci vedo, da 

po kosilu sledi domača naloga, zatem vadba inštrumenta, obšolske dejavnosti ali 

prosti čas, starša imata razdeljene vožnje otrok v vrtec in šolo ter na popoldanske 

dejavnosti). Čeprav se tudi v družinah E1 do neke mere ponavljajo stalni vzorci 

življenja (npr. čas domače naloge, vadbe glasbila), so le ti manj značilni. Družina E1 

posebno pozornost daje skupnemu času »probamo se prekrit, da ko smo skup, smo 

skup, ko delamo, delamo«. Poudarek je tudi na kvaliteti preživetega časa, saj mama 

E1 pojasni: »Televizijo ima na sploh zelo omejeno, računalnik isto tudi pol urce na 

dan, včasih malo gre čez.« Specifika te družine je, da v družini poleg slovenščine 
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govorijo še tuji jezik. V tem jeziku E1 gleda televizijo, mama ji kot del ustaljenega 

večernega rituala bere knjige. Za družini E2 in E3 je značilen manj ustaljen potek 

družinskega dne, ki ga pogojuje predvsem nestalen delovni čas staršev v službi 

(občasna večdnevna odsotnost, delo v turnusih, občasno delo tudi pozno zvečer). 

Izhajajoč iz rezultatov, da se ustaljen potek družinskega dne pogosteje pojavlja v 

velikih družinah, domnevam, da več otrok lahko zahteva večjo stalnost družinskih 

dejavnosti. Nasprotno pa zaposlitev staršev edincev in odgovorne naloge, ki jih 

prevzemajo kot bomo videli v eksosistemu pri vsebinskem področju Zaposlenost 

staršev, ne omogočajo stalnega družinskega poteka.  

 

Kategorija Potek družinskega dne nakazuje kategorijo Družinski rituali, saj 

vsakodnevno ponavljanje določenih družinskih dejavnosti vodi v stalnost oz. ritual. Ta 

kategorija je prav tako bolj značilna za velike družine, ki smo jih zajeli v vzorec. 

Deloma bi o njej lahko govorili samo v družini E3 z vidika družinskih praznikov (način 

praznovanja praznikov, preživljanje počitnic). V družini V2 je poudarek na 

organiziranosti in ritualih, kar orisuje konkretni primer: »Gremo po vrsti od 

najmlajšega v kopalnico. Midva s T. se menjava. Drugač medtem ko čakaš, ko se en 

tušira, pa rišemo al pa beremo. Ne delamo hrupa, ker gredo v posteljo.« Prav tako je 

v družinskem ritmu deklice V1 zaznati nekatere rituale, saj na primer mama pove: 

»Nedeljsko kosilo tipično ob 12-tih, to je pač rutina.« Tudi sicer se v družinski 

dinamiki kažejo poudarki na ustaljenem ritmu in ritualih (npr. večerno umivanje po 

dva in dva, način praznovanja določenega praznika), o čemer pišem v poglavju 

Dejavnosti v prostem času. Iz opisa dnevnega ritma družine V1 je razbrati tudi 

skrbna starša, saj vztrajata na primerni osebnih higieni, zdravih prehranjevalnih 

navadah (npr. zajtrk pred odhodom v šolo) in zadostni količini spanja, vse to pa se 

povezuje z rituali. Tako npr. mama vsak dan pred odhodom v šolo z otroki izvede tudi 

vaje Brain gym, znanje o tem je pridobila na seminarju. Po mnenju nekaterih avtorjev 

(Dennison in Dennison, 2007) te vaje pripomorejo k otrokovi boljši zbranosti v šoli in 

s tem k uspešnejšemu delu. Kot bomo videli v poglavju Šola in podpoglavju Vzgoja, 

gre za družino, ki daje velik poudarek vzgoji in izobraževanju otrok. Ob tem je 

potrebno poudariti, da so tudi drugi starši (zajeti v raziskavo) ne glede na velikost 

družine skrbni in odgovorni, se pa otrokove prehranjevalne, higienske in spalne 

navade v povezavi z družinskimi rituali najbolj izrazito kažejo v raziskanem primeru 

V1. O večernem ritualu priprave na spanje poročajo tudi v družini V3. V tej raziskavi 
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se je izrazila raznolikost ritualov, med proučevanimi družinami prihaja do razlik glede 

na starost otrok, število družinskih članov in družinski slog (vsaka družina namreč živi 

svoje družinsko življenje). Pri edincih, zajetih v študijo primera, se rituali v manjši meri 

kažejo predvsem na področju praznovanja, v velikih družinah pa tudi na nivoju 

družinske tradicije (družinska srečanja z razširjeno družino) in vsakodnevnih 

družinskih navad (npr. način priprave na spanje, čas kosila). Predvidevam, da 

družinski rituali lahko dajejo otroku večji občutek pripadnosti in vodijo v 

ponotranjenje; usedejo se v nas kot branje ali poštevanka v šoli. Glede na rezultate 

kategorij Potek družinskega dne in Družinski rituali je razvidno, da večja družina 

lahko pomeni bolj ustaljen potek družinskega življenja in večji poudarek na družinskih 

ritualih. Ugotovitve povezujem z mnenjem Harweya in Wexlerja (1996, v Čačinovič 

Vogrinčič, 2006), da je ena od nalog družine tudi razvoj družinske tradicije in ritualov. 

Družinski rituali dajejo stabilnost življenju v družini in lahko povezujejo skupaj živeče 

generacije. Bronfenbrenner (Addison, 1992) kot manj ugoden dejavnik otrokovega 

razvoja ocenjuje nestabilnost in nepredvidljivost vsakdanjega družinskega življenja in 

s tem poudarja pomen ustaljenosti poteka družinskih dejavnosti. 

 

Kategorija Preživljanje vikenda se je pokazala v obeh proučevanih skupinah, v vseh 

primerih. Za vse družine je vikend bolj sproščujoč in namenjen posebnim aktivnostim, 

za katere med delovnimi dnevi ni dovolj časa. Najštevilčnejša družina V3 vikend 

preživlja večinoma doma, a želijo biti »načrtno prosti«. V šolskem ocenjevalnem 

obdobju je prežet z učenjem otrok. Drugi dve veliki družini vikend izkoristita za izlete 

in obiske, družina V2 tudi za obisk knjižnice. Za slednjo vikend pomeni tudi daljše 

spanje vseh otrok, razen proučevanega dečka, kar starša pojasnita: »On je ob 7h al 

pa ob 6h vstajal, ni blo nč kej tazga. On je zlo rad zjutraj prost. Ko so bli drugi še v 

postelji, je prišel sem za mizo pa je kej risal al pa bral. Pa je nekak užival k je bil sam. 

On ima rad tak čas zase.« V tem se lahko kaže želja in potreba dečka, da ni ves čas 

v interakcijah s sorojenci, o čemer spregovorim v poglavju Otrokove socialne 

kompetence. Tudi družine z enim otrokom se med vikendom odpravijo na izlete in 

obiske. Za starše E1 je tudi vikend do neke mere deloven (delata od doma), kar oče 

pojasni: »Ne da se pa temu čisto izognit v takem poklicu.« Za vse proučevane 

družine lahko trdim, da si med sproščujočim vikendom naberejo novih moči za 

delavni teden. Kljub temu pa iz primera V3 vidimo, da je vikend lahko tudi šolsko 
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obarvan, saj šola pogosto zahteva opravljanje določenih šolskih obveznosti tudi med 

vikendom. O tem več pišem v poglavju Šola. 

6.1.1.2 Otrokovo doživljanje družine 

Tabela 4: Kategorije področja otrokovo doživljanje družine 

Otrokovo doživljanje družine - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrok (ne) pripoveduje rad o družini 3 3 

Otrokovo doživljanje velikosti družine 3 3 

 

V vseh raziskanih primerih se je izkazala kategorija Otrok (ne) pripoveduje rad o 

družini. S to kategorijo raziščem, ali otrok v šoli sošolcem in učiteljem pripoveduje o 

svojem domačem mikrosistemu in katera tematika, povezana z njegovo družino, je 

najpogostejša. Deklica V1 v šoli samoiniciativno pripoveduje o svoji družini. Učiteljica 

svoje videnje povzema: »Opazim, da imajo doma veliko raznih pogovorov in da se 

veliko družijo in se razumejo med seboj.« V šoli deček V2 zelo rad govori o svoji 

družini, predvsem o bratih – kaj so skupaj počeli in kaj ušpičili. Za dečka so značilne 

polizmišljene družinske zgodbe, saj v realno dogajanje zaradi želje po zanimivosti 

zgodbe vplete domišljijske momente. Najpogostejše so zgodbe, kjer je V2 družinski 

rešitelj kot izmišljen lik. Zato učiteljica in mama redno sodelujeta, kar učiteljica 

komentira: »Kadar koli sem potem z mamico o tem govorila, je samo debelo 

gledala.« V3, E1, E2 in E3 so v šoli bolj zadržani in samoiniciativno ne pripovedujejo 

o svoji družini. Ob spodbudi učiteljice (npr. v jutranjem krogu ali ob obravnavi učne 

teme družine) povedo predvsem družinske pripetljaje. Ugotavljam, da so otroci iz 

velike družine (zajeti v vzorec) bolj odprti za pripovedovanje o svoji družini v šoli. 

Predvidevam, da morda tudi zato, ker več ljudi pomeni več dogajanja in imajo bolj 

bogate možnosti za pripovedovanje (npr. raziskovalni primer V2). Predvidevam, da je 

pomemben dejavnik tudi otrokov temperament, saj so nekateri otroci bolj 

ekstravertirani, drugi pa bolj introvertirani. V3 sicer prihaja iz velike družine, a o svoji 

družini ne pripoveduje veliko. Iz opisanega izluščim, da gre lahko za osebnostni 

dejavnik in/ali družinski dejavnik ter vpeljujem še učiteljevo naravnanost kot tretji 

pomembni element. Čeprav učitelji v šoli niso zato, da bi preučevali otrokovo družino 

(glej tudi razdelek Komunikacija), mu otrokovo pripovedovanje lahko pomaga k 

boljšemu razumevanju posameznega učenca. Med učitelji, zajetimi v raziskavo, 
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prihaja do razlik glede njihovih pogledov na širino prekrivanja med domom in šolo. 

Nekateri učitelji (npr. učiteljica V3) namreč menijo, da je družinska dinamika stvar 

doma in ne šole. Kot že rečeno, o tem bolj podrobno pišem v poglavju Komunikacija. 

 

V povezavi z zgornjo kategorijo se v vseh družinah pokaže še kategorija Otrokovo 

doživljanje velikosti družine. Gre za otrokovo doživljanje družine, v kateri živi. Obe 

deklici iz velike družine več bratov in sester doživljata pozitivno: »Vesela sem, da 

imam tok bratov in sester, ker če bi bla sama, bi mi blo mal dolgčas. Vsaj men se tko 

zdi: skoz sam dolgčas, kljub temu, da bi imel velik stvari, ker bi se sam teb starša 

posvetila, ampak ti bi blo mal dolgčas. Ker ne bi vedel, kaj bi delal. Sam bi moral bit.« 

Prednosti življenja v veliki družini vidita v medsebojni pomoči in učenju razumevanja 

drug drugega ter skupni igri. Nasprotno pa deček V2 veliko družino doživlja 

ambivalentno: »Ja, kdaj sem, kdaj pa tud ne. Recimo vesel sem takrat kadar se 

lahko z njimi igram, sam nisem pa vesel, kadar mi nagajajo. Si mislim, da bi blo takrat 

boljš, če bi jih mel manj.« Tudi edinci doživljajo svoj položaj v družini ambivalentno. 

Po eni strani si želijo sorojenca za igro, po drugi strani pa se zavedajo izzivov 

življenja s sorojencem. E3 svoj položaj edinca takole opiše: »Mogoče dobim mal več 

daril za rojstni dan. Bl me starši podpirajo, se osredotočijo name. Nimam pa koga, da 

se z njim igram. /…/ Kdaj tud moji sošolci hočjo, da bi bili edinci, ker jim mlajše sestre 

non stop težijo.« Na podlagi rezultatov in opisa vzorca zaključujem, da proučevani 

otroci življenje v veliki in mali družini vidijo tako z vidika prednosti kot izzivov. To 

pomeni, da je število otrok v družini kompleksen pojav, ki ga je potrebno pogledati z 

različnih zornih kotov. Prav na to vprašanje skušam odgovoriti v pričujočem delu, saj 

predstavim mnogo kategorij in s tem različnih področij, ki poskušajo odgovoriti na 

vprašanje, kako poteka psihosocialni razvoj pri edincih in otrocih iz velikih družin v 

kontekstu družine in šole. Ob tem se zavedam, da ugotovitve temeljijo na multipli 

študiji primera (trije edinci in trije otroci iz velike družine) in jih ne moremo 

posploševati na vse družine. Strokovnjaki ugotavljajo (Poljšak Škraban, 2007; Švab, 

2006, v Rener idr., 2006), da se družine in družinsko življenje v Sloveniji v zadnjih 

desetletjih pomembno spreminjata. Zato govorimo o pluralizaciji družinskega življenja 

in družinskih oblik. Sama sestava družine še ne nakazuje kvalitete odnosov v njej. 
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6.1.2. Značilnosti otroka 

Kategorije, predstavljene v tem vsebinskem področju, opišejo nekatere otrokove 

osebnostne značilnosti, kakor jih doživlja in samoreprezentira, in tudi poglede staršev 

in učiteljev (kako le ti doživljajo otroka in kako ga opisujejo). Kategorija Osebnostne 

značilnosti otroka se je pojavila v vseh raziskanih primerih. Tokrat izjemoma 

kategorijo predstavim za vsakega učenca posebej, saj se vsak posameznik zaradi 

edinstvenih lastnosti tudi edinstveno odziva na dražljaje v bivalnem okolju. 

Ugotovitve te kategorije prispevajo k lažjemu pojasnjevanju ostalih kategorij, ki se 

navezujejo na odzive okolja. 

 

Tabela 5: Kategorije področja značilnosti otroka 

Značilnosti otroka - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Osebnostne značilnosti otroka 3 3 

Vloga razvojnega obdobja  1 1 

Iskanje in zadovoljitev potrebe po 

pozornosti otrok 
3 3 

 

Starša V1 deklico opišeta kot zanesljivo in odgovorno, ki pogosto poskrbi za mlajše 

sorojence in ima dober odnos s starejšim bratom. Je simpatična, prijazna, v 

določenih stvareh pa tudi lena in »namrgodena« deklica. Tako starša v njenem 

vedenju opažata ekstreme, ki jih opišeta z besedami: »Njo je treba kar večkrat 

spominjat na kakšno stvar, da jo zanimiraš. Ko je pa za stvar, takrat pa ni problema, 

bo pa 1. v vrsti.« Učiteljica jo doživlja kot delovno, prijetno in zelo čutečo, kar pojasni: 

»Takoj opazi, če se komu kaj dogaja, če je kdo žalosten ali pa jezen ali kar koli in 

pride in ga poskuša potolažit, vključno z mano.« Deklica se sama opiše predvsem z 

vidika dejavnosti, ki jih rada počne (likovno ustvarjanje in klekljanje), poudari pa tudi, 

da ji velik izziv predstavlja domače branje.  

Deček V2 poudari, da rad riše, bere in obiskuje knjižnico. Zanj je značilen bogat 

domišlijski svet. O tem učiteljica pove: »On gre čist v svoj domišljijski svet, z 

realnostjo nima kaj dosti povezave. In se tud vid, da je tam doma, ker tud njegovo 

pisanje gre v to smer in je poseben otrok, ki je v tem svojem poseben svetu zlo 

zadovoljen.« Podobno ga opišeta tudi starša, saj pravita, da je deček lahko zelo 

skrben in odgovoren, a »ko neki premišljuje, je on v svojem svetu in gre vse mimo 
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njega.« Starša poleg pogostejše izbire individualnih dejavnosti (branje in pisanje) 

poudarjata še dečkovo samoosredotočenost, kar oče pojasni: »Nekega projekta se je 

lotil in še ni končal. Lahko je to projekt, da bo narisal celo risbo in je on sredi risbe. Al 

pa tud projekt, da bo prebral knjigo, čeprav nam se zdi logično, da boš knjigo odložil 

in nadaljeval naslednji dan. In njemu se zdi, bomo šli pa pol ure kasneje, bomo pa 

počakal. Sej bo. Včasih se mu zdi, da bi se lahko vsi njemu prilagodil. On si ti realno 

predstavlja, kar je nam čist nerealno.« Predvidevam, da gre lahko za značilnost 

otroka, da se poglobi v svoje početje. Nadalje pa se opisana otrokova značilnost 

lahko povezuje s potrebo po pozornosti, saj s tem vzbudi v vseh družinskih članih 

posvečen čas (čas, ki mu ga namenjajo).  

Deklico V3 starša doživljata kot ektravertirano, z močnimi čustvi, zelo živahno in 

empatično. Učiteljica v šoli jo zaznava kot socialno odprto, a mirno in tiho učenko. 

Vidimo, da kontekstualno povezani drugače zaznavajo deklico, kar lahko povežemo 

z vplivom socialnega okolja. Kot je deklica sama povedala, v šoli ne izraža vseh 

svojih čustev, mnenj in stališč, zato prihaja do razhajanj.  

Mama E1 deklico opiše kot nasmejano, srečno, crkljivo, nežno, mirno, zelo prijazno, 

prijetno in neproblematično, kar argumentira s stavkom: »Takih lahko deset dobim.« 

Deklica je po opisu staršev poštena, idealistična, čustvena, razgledana, kulturno 

široka, tolerantna, kritična, odgovorna, vestna, preudarna, razumna in poslušna. Je 

zelo umirjena, občasno malo bolj vase zaprta in potrebuje čas, da se odpre za 

interakcije z drugimi. Potrebuje telesni stik, ki ni znak neizživetega hrepenenja po 

starših. Učiteljica E1 deklico opiše kot preudarno, vestno, razumno in odgovorno. V 

šoli v ospredje prihaja dekličina lastnost, ki se kaže v pretirani natančnosti do sebe in 

drugih. Deklica pri samoreprezentaciji poudari predvsem ljubezen do živali in svoj 

športno-glasbeni interes. 

Dečka E2 starša opišeta z mnogimi lastnostmi: dobrosrčen, dobrovoljen, prijazen, 

ustvarjalen in brihten. Podobno opisuje učiteljica: bister deček, dojemljiv, zelo 

vedoželjen, z bogatim besednim zakladom. Ob pregledu celotnega intervjuja vseh 

vpletenih pa se izkaže, podobno kot v primeru E1: »Preveč je perfekcionist pri 

določenih stvareh.« Ta osebnostna lastnost pomembno vpliva na otrokovo vedenje in 

delo v šoli, zato se k njej vračam v poglavju Šola. Pri tem učencu se v šoli izrazito 

pokaže tudi otrokova želja po vodenju skupine in potreba po veliki pozornosti s strani 

učiteljice in vrstnikov.  
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Pri opisu osebnostih potez otroka E3 vsi vpleteni ne poročajo enotno. Mama, ki 

največ časa preživi z dečkom, ga opiše kot empatičnega, zelo družabnega in z 

izjemnim občutkom za malenkosti (npr. si zapomni, kdo je kaj rekel, prinesel že leta 

nazaj). Nasprotno pa ga učiteljica v šoli zaznava kot »bolj zase, niti ne opazi toliko 

sošolcev, razen ko jih potrebuje.« V tem primeru, podobno kot pri V3, ugotavljam 

razhajanja glede na posamezni mikrosistem. Predvidevam, da socialno okolje vpliva 

na otrokovo obnašanje in interakcije z drugimi, prav tako pa gre pri opisih vpletenih 

intervjuvancev zgolj za njihove osebne, lahko tudi subjektivne zaznave.  

 

Nadalje pa se kot pomemben dejavnik otrokovih značilnosti in njegovega vedenja 

pokaže tudi razvojno obdobje, v katerem so proučevani otroci. Kategorija Vloga 

razvojnega obdobja se najznačilnejše kaže pri dekletih V1 in E1. Starši v zadnjem 

obdobju zaznavajo močnejša čustva, bolj konfliktno vedenje, jasnejše izražanje 

njunih želja, česar ne povezujejo s trajno drugačnimi osebnostnimi lastnostmi, 

temveč le kot znake bližajoče se pubertete, čeprav sta glede na biološko starost še v 

obdobju srednjega otroštva. Tudi drugi strokovnjaki (npr. Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009) ugotavljajo, da se puberteta prej pojavi pri deklicah kot pri dečkih. 

 

Kategorija Iskanje in zadovoljitev potrebe po pozornosti otrok se je pokazala v petih 

od šestih raziskanih primerov. Vsi proučevani otroci iz velike družine si želijo več 

pozornosti staršev, kot je prejmejo. Najbolj izrazito se to pokaže v raziskanem 

primeru V1, ko deklica sama namerno načrtuje dejavnosti skupaj z mamo, kar 

slednja opiše: »Treba je iti po mleko, pejt greva midve, pejt greva danes tole kupit,« 

kar potrjuje tudi opažanje učiteljice: »Vesela je, če ji kdo nameni pozornost.« In sama 

o tem pove: »Midve z mami sva zlo rade skupi in mal poklepetava.« V drugih dveh 

primerih se potreba po pozornosti v šoli kaže manj intenzivno. V2 v družini potrebuje 

manj pozornosti kot V3, pri kateri v ospredje vstopajo interakcije s sedmimi sorojenci 

in zato še bolj kaže željo po individualni pozornosti staršev. Ugotavljam, da družinska 

dinamika v veliki družini lahko pomembno vpliva na možnosti za zadovoljitev potrebe 

po pozornosti otrok, kar je razvidno iz citata mame V1, ko opiše konkretno družinsko 

situacijo: »Danes, ko sem jih peljala domov; vsi 4 bi radi govorili, vsi 4 bi rabili 

pozornost. Ne gre. Je treba počakat. Vem pa, da je pomembno, da si prec tam. 

Potem pa, aha, ti boš to, ti malo počakaj.« Podobno oče V2 opiše: »Eden mal 

počaka, drug je na vrsti.« To pomeni, da se mama V1 sicer zaveda otrokove potrebe 
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po pozornosti, a je zaradi večjega števila otrok ne zmore dati. Podobno razmišljata 

tudi mami V3 in V2, slednja poudarja: »Če z enim delaš kej, pa reče drug, kaj pa jaz, 

jaz bi tud šel.« Otroci v pričujoči raziskavi torej jasno kažejo potrebo po pozornosti in 

postavlja se vprašanje, kaj za njihov osebnostni razvoj pomeni čakanje nanjo zaradi 

večjega števila sorojencev. Po eni strani nepotešeno hrepenenje po pozornosti 

staršev lahko vodi v razvojne težave, po drugi strani pa čakanje, a kasnejša 

pozornost ljubljenje osebe, lahko pomeni razvojni napredek, saj se otrok nauči 

počakati in ozavešča, da vse njegove potrebe ne morejo biti takoj zadovoljene. V 

velikih družinah, vključenih v raziskavo, pozornost staršev pogosto nadomestijo stari 

starši, kar se še posebej izrazito pokaže v primeru V2. Ker otrok nima dovolj 

pozornosti staršev, išče in prosi za pozornost babico, ki živi v isti hiši. Tako otrok 

samoiniciativno odhaja k starim staršem, ki nadomeščajo vlogo in nalogo staršev. Že 

brazilska študija (De Olivera idr., 2006) ugotavlja, da starši v večji družini manj časa 

in pozornosti namenjajo posameznemu družinskemu članu, kar otroku znižuje 

kakovost družinskih interakcij. Chapman in Campbell (2012, 62) menita: »Če imate 

več otrok, morate poiskati čas, ko ste lahko sami z vsakim od njih«. Posvečen čas, ki 

je starševska nedeljena pozornost, daje otroku občutek ljubljenosti. Včasih otroci 

vzbujajo pozornost z neprimernim vedenjem. Otroku se zdi celo negativna pozornost 

boljša kot nobena. Zato je lahko otrokovo neprimerno vedenje poskus, da bi bil več 

časa z mamo ali očetom. Ker imajo starši velike družine mnogo opravkov, je 

predvsem ključen kakovostni čas, ki je osredotočena, nedeljena pozornost. Le malo 

staršev ima dovolj ur v dnevu, da opravi vse, kar mora. Najpomembnejši dejavnik pri 

času, posvečenemu otroku ni nek dogodek, temveč dejstvo, da starši nekaj počnejo 

skupaj z otrokom. Čas, posvečen otroku, torej ne zahteva posebnih krajev in 

dogodkov, kar je pomembno, saj imajo veččlanske družine pogosteje nižji SES in so 

pogosteje kot edinci »samo« doma. 

Tudi v malih družinah so spregovorili o otrokovi potrebi po pozornosti. E1 tako doma 

kot v šoli ne išče pozornosti oz. ji pozornost, ki jo dobi od staršev in učiteljice, 

zadostuje. Nasprotno pa E2, kljub temu da je prav tako edinec, želi še več 

pozornosti, kot mu je lahko namenjata starša: »Prideš pa domov pa sam mami, 

mami, mami ali pa oči, oči. Mislim, da včasih tud narobe nardiš, ko rečeš al lahk 

zdele še mal počakaš.« In kot mu jo nameni učiteljica: »Pozornosti rabi kar veliko oz. 

odzivnost želi takoj. Težko počaka, kar nekaj časa je rabil, da se je navadil na to, da 
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je treba dvignit roko in da je pri tem treba tudi počakat. Da nisi samo ti, da je to 

skupina.« Nadalje tudi deček E3 v šoli želi več pozornosti (učiteljica E3: »Po mojem 

bi si želel še več.«), doma pa mu pozornost staršev zadostuje. Predvidevam, da 

opisana potreba po pozornosti v šoli lahko izhaja iz edinčeve nedeljene pozornosti 

doma. Po drugi strani pa deklica E1 ne išče pozornosti v šoli, kar kaže, da poleg 

velikosti otrokove družine na posameznikovo potrebo po pozornosti vplivajo še 

nekateri drugi dejavniki. Starša V2 in V3 otrokovo potrebo po pozornosti povezujeta z 

razvojnim obdobjem. V družini V2 največ pozornosti potrebuje najmlajši, predšolski 

otrok, ki še nima obveznosti za šolo in je še v igralnem svetu, a zaradi šolskih nalog 

in učenja sorojencev nima soigralca pri igri, sam pa se zamoti le za kratek čas. 

Nasprotno z opisanim primerom pa starša V3 ugotavljata, da več pozornosti 

potrebujejo najstarejši otroci, saj potrebujejo individualni čas »ena na ena«, mlajšim 

pa zadostuje že skupen družinski čas.  

6.1.2.1 Samopodoba 

Primerjava raziskanih primerov me je pripeljala do sedmih različnih kategorij, ki 

zajemajo področje posameznikove samopodobe. Že oče E3 se v intervjuju sprašuje: 

»Kaj pomeni samopodoba? Kako se človk počut, kako vid samga sebe.« Gre namreč 

zato, da si samopodobo gradimo z izkušnjami, z vsakodnevnim življenjem. Praktično 

življenje nam oblikuje samopodobo. Ob tem želim poudariti, da je znanstvena 

literatura s področja samopodobe edincev in sorojencev skopa in ne daje enoznačnih 

odgovorov, kar je razvidno znotraj posameznih kategorij. 

 

Tabela 6: Kategorije področja samopodoba 

Samopodoba - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Pozitivna samopodoba 3 3 

Objektiven in analitičen pogled na 

samopodobo in stvarnost 
1 2 

Vrednostni odnos do sebe in sočloveka - 1 

Vloga staršev (in sorojencev) na 

samopodobo 
3 3 

Vloga učitelja in vrstnikov na 

samopodobo 
3 3 

Triada: šola, družina in vera - 1 
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Vsi kontekstualno povezani intervjuvanci (otrok, starši in učitelji) govorijo o dobri, 

zdravi, pozitivni samopodobi proučevanih otrok. Zato sem kategorijo tudi tako 

poimenovala: Pozitivna samopodoba. Kategorija se pojavlja v različno močnih 

variacijah, kar pomeni, da imajo E1, E2, E3 in V2 boljšo samopodobo kot V1 in V3. 

Omenjeno poudarim s citatom, ko npr. starši E2 povedo: »K on nastopa, je zlo 

suveren in vedno hoče bit nikje spredaj.« Nasprotno pa starši V1 in V3 opažajo 

dekličino nižjo telesno samopodobo (npr. starši V1: »Pravi, da je malo majhna in da 

ima mečkn trebušček. To jo skrbi, zdaj reče, ko bodo počitnice, upam, da bom kaj 

zrasla čez počitnice.«), kar morda lahko povezujemo tudi z razvojnim obdobjem 

bližajoče se pubertete, o čemer sem že pisala v prejšnjem poglavju. Prav tako oče 

E1 o dekličini samopodobi med drugim pravi: »Sedaj je malo vpliv obdobja, ampak 

načeloma jaz mislim, da je čist OK.« Ob tem ugotavljam, da tudi deček V2 pri opisu 

samega sebe izpostavi nošenje očal, a to po mnenju staršev in učiteljice bistveno ne 

vpliva na njegovo samovrednotenje. Če primerjamo dečka V2 z deklico V1, se 

nakazuje, da gre verjetno tudi za razlike med spoloma. Podobno ugotavljajo že 

mnoge druge raziskave (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Papalia idr., 2009), ko 

pokažejo, da imajo dekleta v primerjavi z dečki nižjo samopodobo. V1 zaupanje vase 

in v druge v družini razvija preko pozitivnih izkušenj, ki se gradijo kot zaupanje do 

staršev, predvsem mame (»Včasih reče, tole ti povem, pa ne še povedat in če ne 

povem, ve, da drugič spet lahko in pride.«). V šoli zaupanje vase, ki ga ima tudi po 

mnenju učiteljice premalo, razvija z uspešnostjo pri izbranih interesnih dejavnostih in 

posameznih aktivnostih pri pouku. Prav tako tudi drugi proučevani učenci, ne glede 

na velikost družine, v šoli zaupanje vase razvijajo preko odličnih ocen in preko 

spodbud vrstnikov, da prav oni predstavijo oz. naredijo neko dejavnost zelo dobro. 

Učiteljica E3 opozori na telesno govorico kot zunanji pokazatelj otrokove 

samopodobe, ko pravi: »Njegov nastop je tud tak. Ni tako, da bi bil zakrčen ali kar 

koli, pride sproščen.« Predvidevam, da je ta vidik za učitelje lažje prepoznaven kot 

drugi pokazatelji samopodobe, a se ga morda učitelji v šoli premalo poslužujemo, saj 

v družbi besed lahko temu neupravičeno dajemo večji poudarek. Oče V2 izpostavi 

pomemben moment za razvoj pozitivne samopodobe dečka V2: »Se mi zdi, da si 

zdaj bolj zaupa, ko se je našel v risanju. Ve, da je v tem zelo dober. Najboljši v 

družini, samo on riše, to je njegovo področje.« Zavedanje uspešnosti je torej 

pomemben dejavnik pozitivne samopodobe, ki ga vključim v vsebinsko področje 
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Šola, saj v srednjem otroštvu – kot smo videli - prav šolski uspeh in sprejetost med 

vrstniki gradi otrokovo samopodobo. V veliki družini, kot je V2, je še toliko bolj 

pomembno, da je vsak sorojenec vsaj v nečem uspešnejši od drugih. Morda je na 

tem področju lažje edincem, ker se v domačem mikrosistemu ne primerjajo z otroki, 

kar med drugim ugotavljata tudi Roberts in White Blanton (2001). O otroku V2 pove 

tudi učiteljica: »Ma kar zlo močno samopodobo. Je sedaj že kar na visokem nivoju 

razumevanja, tud poznavanja samega sebe, zna že kar veliko stvari povedat sam in 

jih tud jasno pove, ne da bi se s tem bahal.« V tem se kaže, da se otrokova 

samopodoba prične razvijati že zgodaj in v 4. razredu, katerega obiskuje deček V2, 

otrok že veliko ve o sebi in svojih zmožnostih, ki jih lahko realno predstavi pred 

vrstniki. Tu se kaže pomembna kategorija Objektiven in analitičen pogled na 

samopodobo in stvarnost, ugotovljena v primerih V2, E1 in E3. V slednjem primeru 

oče govori o dečkovi »nadpovprečni samopodobi«, hkrati pa mama dodaja: »To ni 

dobr, če je previsoka samopodoba, po mojem.« Starša E1 torej v intervjuju dialoško 

analizirata otrokovo samopodobo in odpirata vprašanje, ali ima otrok lahko previsoko 

samopodobo. Menim da ne, če gre za realno samopodobo. Težava pa lahko 

nastane, če starši pretirano poudarjajo le uspešnost in otroka hvalijo tudi za uspehe, 

ki pravzaprav niso uspehi (npr. kako čudovito si zapel pesmico, ker so prevzeti od 

petja svojega otroka, ne poudarijo pa nepravilnega ritmičnega in/ali melodičnega 

poteka pesmi). V tem primeru »nadpovprečna« samopodoba pravzaprav lahko 

pomeni izkrivljeno, nerealno samopodobo. Razultati te študije tega ne ugotavljajo. Na 

mestu pa so opažanja učiteljice V2: »Ampak tud sam že dobro ve: tuki in tuki sem 

dober, to mi gre dobro, tega še ne znam,« ki kaže na otrokovo zavedanje tako 

močnih kot šibkih področij. Ob tem Yazici in Tastepe (2013) poudarjata, da realno 

zaznavanje otrokovih sposobnosti in znanj vodi v zdravo samopodobo. Nadalje pa si 

E1 samozavest pridobiva tudi z uspešnimi nastopi z inštrumentom in z objektivnim in 

analitičnim pogledom nase in na stvarnost, ki jo dobi v domačem mikrosistemu 

predvsem preko očeta, ki na stvari ne gleda črno-belo, temveč otroku daje širše 

gledanje in pojasnjevanje. Sam to poimenuje kot »veliko sliko, četudi je noče imet, jo 

dobi. En kanal dobi preko medijev, ki so taki kot pač so. Jaz ji pa zelo objektivno 

pojasnim. Ampak ta model, kar sliši ali od sošolcev ali kaj prebere kje, je ponavadi 

zelo poenostavljeno in probava malo, jaz imam to žilico, da prav uživam v tej analitiki 

od spodaj in potem gor.« Predvidevam, da se lahko v tem kaže visoka izobrazba 

očeta, ki zmore kritično analizo sebe, svoje družine in širših mikrosistemov z 
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namenom relativiziranja in ne zniževanja samopodobe. Ozaveščanje staršev, da hči 

E1 živi v socialnem okolju, ki je morda prevarovano, zanju pomeni načrtno učenje 

samozaupanja, kar pojasni tale citat: »Zaupanje gre velikokrat preko travm, ki si jih 

uspešno prebrodil. Ona pa teh travm ni veliko doživela, jih je, ampak bom rekel, je 

bila veliko, morava priznat, vatirana ali pa zaščitena. In to veva. In zato jo zavestno 

pošljem v trgovino, na avtobus, si pospravi sobo. Zavestno, da posesa, da zna 

poskrbeti za sebe, ko bo odrasla.  Ji rečem, boš morala sama. Ko pečem jajca, mi 

pomaga.« V tem raziskanem primeru se jasno pokaže, da imajo edinci kljub 

drugačnemu socialnemu okolju (v primerjavi s sorojenci) ob zavestnemu vzgajanju 

staršev podobne priložnosti za razvoj samopodobe in s tem celotne osebnosti. 

Skladno z drugimi raziskavami (npr. Papalia idr., 2009; Wan idr., 2001; Wang idr., 

2000) ugotavljam, da imajo edinci, zajeti v vzorec, višjo samopodobo v primerjavi z 

otroki iz velikih družin. Ob tem študija Veenhoven in Verkuyten (1989, v Mancillas, 

2006) ugotavlja, da imajo edinke v adolescenci nižjo samopodobo v primerjavi z 

vrstnicami, ki imajo sorojence. Nasprotno pa se je v pričujoči študiji pokazalo ravno 

obratno – sorojenki (V1 in V3) imata nižjo samopodobo kot edinka (E1), ob 

upoštevanju dejstva, da dekleta še niso v obdobju pubertete. Visoka samopodoba 

otroku omogoča, da bolj zaupa v svoje sposobnosti in na ta način pogosteje dosega 

boljše učne rezultate, hkrati pa mu pomaga pri navezovanju stikov z vrstniki, dodaja 

Papalia s sodelavci (2009). 

 

Čeprav se samopodoba kaže predvsem v odnosu do sebe, analiza raziskanega 

primera E3 pripelje do kategorije Vrednostni odnos do sebe in sočloveka. Za starša 

E3 je namreč značilno: »Midva zlo natančno debatirava o vseh ljudeh (smeh mame). 

Zlo natančno in jih zlo secirava, mava rada to. Neke vrste amatersko psihoanalizo 

vseh ljudi, ki naju obkrožajo.« V te pogovore vključujeta tudi edinca, ki preko zgleda 

staršev lahko razvija vrednostni odnos ne le do sebe, temveč tudi do sorodnikov, 

družinskih prijateljev in znancev.  

 

V nadaljevanju se dotaknem dveh temeljnih vidikov otrokovega oblikovanja 

samopodobe: družine in šole ter ju povežem še z drugimi mikrosistemi. Že  M. 

Tomori (1994) meni, da naj bi družina izpolnjevala tudi nalogi, kot sta razvoj zaupanja 

vase in v druge oz. pomoč pri zgraditvi ustreznega vrednostnega odnosa do sebe, do 
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drugih in do sveta. Tako prvi vpliv kot kategorijo poimenujem kar Vloga staršev (in 

sorojencev) na samopodobo in zajema področje družinske samopodobe. O vlogi 

staršev pri otrokovem razvoju samopodobe starša E3 postavita tezo, da otrokova 

pozitivna samopodoba prihaja iz pozitivnega bivalnega okolja. Ob tem se postavlja 

vprašanje, kaj za otroka predstavlja tovrstno okolje. Tako kot starša E3 tudi eden od 

staršev V2 pravi: »Da se čut sprejetega, da ima neko svoje mesto tukej doma, v 

družini.« In starša V3 podobno razmišljata: »Najprej s tem, da njo takšno, kakršna je, 

v celoti sprejmeva. Reakcije in doživljanje in vse.« Tudi v drugih primerih se kaže 

podobno, da je sprejemanje otroka z vsemi značilnostmi in varno družinsko okolje 

temeljni dejavnik zdrave samopodobe. Vzporedno s tem se kaže še zgled staršev, 

pogovor z otrokom in spodbude staršev ob pomanjkanju samozavesti ter 

samospoštovanja. Če te ugotovitve povežem s čustvi veselja, empatije in 

prosocialnega vedenja, o čemer pišem na področju otrokovega čustvenega 

dozorevanja, lahko govorim o razvoju čustvene in moralne samopodobe. V 

preučevanih družinah pa se pokaže raznolikost družin, saj imajo starši različna 

pričakovanja do otroka in s tem različno vrednotenje uspeha, družinski mikrosistem s 

svojimi značilnostmi (SES, izobrazba staršev) prav tako ustvarja različne možnosti za 

otrokov uspeh in razvoj samopodobe, kar ugotavlja tudi M. Juriševič (1999). V 

povezavi z družinskim okoljem se v raziskanem primeru E1 kaže spodbujanje otroka 

k delu in učenju. Starša zavzameta stališče, da učenje vodi v uspeh, uspeh pa gradi 

pozitivno samopodobo. Zato ima deklica, kot že rečeno, ustaljen urnik pisanja 

domače naloge, vadbe glasbila in učenja. V velikih družinah, vključenih v raziskavo, 

se kot dodatni element pokažejo še sorojenci. Tako na primer deklica V1 predvsem 

ob mlajšem bratu in sestri, ki jih doma poučuje (glej razdelek Odnosi s sorojenci), 

lahko izboljšuje svojo nižjo šolsko samopodobo. Zagotovo pa lahko sorojenci vplivajo 

tudi obratno, čeprav tega nisem ugotovila v proučevanih primerih. Ugotovitve 

raziskave so pomembne in spodbudne, saj je po ugotovitvah Yazicija in Tastepeja 

(2013, 99) »najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na otrokovo samopodobo, družinsko 

okolje. Otroci, ki imajo brezpogojno ljubezen, zaščito, nego in sočutje ter pridobivajo 

pozitivne izkušnje o lastnem razvoju, lahko pridobijo pozitivno samopodobo/…/ 

ljubeče družinsko okolje razvije močan ego.« Rezultati pričujoče študije kažejo, da 

tako edinci kot sorojenci prihajajo iz precej spodbudnih družinskih okolij, kar med 

drugim pomeni, da starši in sorojenci ugodno vplivajo nanje, zato njihov razvoj v 

precejšnji meri kaže na pozitivno samopodobo. Kot ugotavlja že Oroz (2011), ljudje v 
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otrokovi okolici – starši, družinski člani in pripadniki ožjega in širšega kulturnega 

okolja – namreč oblikujejo otrokovo samopodobo. Nekateri ugotavljajo (npr. Jenkins 

in Dunn, 2009), da ima sorojenec pomembno vlogo pri samozavedanju, moralni drži 

in psihosocialnem razumevanju. Skupna igra s starejšim sorojencem lahko vpliva na 

razvoj samopodobe, saj slednji več kot kateri koli drugi govori o sebi in drugih, o 

svojih občutkih, prepričanjih in doživljanju.  

 

Čeprav se razvoj otrokove samopodobe začne že v predšolskem obdobju, D. Kobal 

(2000) poudarja, da v šolskem okolju posameznik izgrajuje »pravo« samopodobo. 

Tudi to raziskovanje me je pripeljalo do kategorije Vloga učitelja in vrstnikov na 

samopodobo, pojavljajoče se v vseh raziskanih primerih. Vse učiteljice, zajete v 

študijo, načrtujejo dejavnosti za razvoj pozitivne samopodobe. Preko razrednih in 

pogovornih ur, dela po skupinah, socialnih iger, pogovora in razlage ob morebitnem 

neuspehu, duhovne obnove, spodbud k aktivnejšemu sodelovanju ter ob 

ozaveščanju otrokovih močnih področij prispevajo k razvoju samopodobe. Na šoli, ki 

jo obiskuje učenka V3, imajo tudi obogatitveni program Razvoj mladostnikove 

samopodobe. Tako je že samo učno okolje v razredu, opaženo v procesu 

opazovanja, naravnano h gradnji pozitivne samopodobe. Učiteljica V3 se o otrokovi 

samopodobi zelo razgovori in med drugim pravi: »Že tamle imamo (pokaže na plakat 

na omari) ti si zvezda svojega življenja. Povem jim, da je vse odvisno od njih. Hkrati 

jim pa tudi povem tole (pokaže list z napisom: Če padaš v potok, se nase jezi, ne na 

potok), da če ga nekaj polomiš, si ti tisti, ki si ga polomil in se poskušaj izboljšati. Da 

ne se na druge zanašat, kaj drugi naredi, temveč ti si tisti, od tebe je vse odvisno. In 

tudi pri pouku, ko se učijo: uči se, delaj, sedajle je pomlad, težko je, ni ti lahko, 

poskušaj, ti si tisti. Jim dam vedeti, da so oni tisti. Starši imajo svojo šolo že končano. 

Oni so tisti akterji.« Da je vloga učiteljice pomemben dejavnik, pove še izkušnja 

deklice V1, saj je na njeno izboljšanje športne samopodobe pomembno vplivala 

športna učiteljica, ki jo je znala motivirati in pohvaliti za napredek. Starša povesta: 

»Od začetka ji je blo vseen, al sem zadnja, ko tečem, al nardim al ne nardim. Ne da 

se mi tega, lena sem.« Prav tako nanjo vpliva razredničarka, saj pravi: »Čim več 

pozitivnih spodbud na vse možne načine. Da jo pohvališ, da ji poveš, da dobro 

izgleda, da je lepa, da je čedna, luštna. Pa da najdem stvari, ki jih obvlada in jo 

pohvalim.« Videnje učiteljice pa V1 zaznava takole: »Učiteljica mi je velikrat rekla, da 
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se name lahko vedno zanese,« kar kaže, da se mnenja učiteljice lahko ponotranjajo 

tudi v učenki. Zaradi tega je neizogibna evalvacija pedagoškega dela vsakega 

učitelja. Pomembno je, kako reagiram, ko otroka ocenim z oceno 4. Mu povem, česa 

ni znal in je še potrebno narediti in je zato dobil 4, ali ga pohvalim in mu povem, kaj 

vse že zna. V tem je velika razlika in velik prispevek k razvoju šolarjeve akademske 

samopodobe. Ne samo učenci, temveč tudi starši šoli pripisujejo pomembno mesto 

pri razvoju samopodobe, saj oče E1 pravi: »Ogromno že šola k temu pomaga.« Na 

otrokovo samopodobo vedno bolj vplivajo tudi vrstniki, saj E1 pravi, da od njih dobi 

veliko povratnih informacij o sebi in svojem vedenju, ko ji sošolke rečejo: »Ja, danes 

si mal tečna, danes si bolj živahna, na ta način.« S tem si posameznik oblikuje tudi 

socialno samopodobo. Vsi proučevani otroci se med sošolci počutijo sprejeti, kar ima 

pomembno vlogo pri njihovi pozitivni samopodobi, saj že Papalia s sodelavci (2009) 

ugotavlja, da v obdobju srednjega otroštva otrok vstopa v vedno več interakcij z 

vrstniki. Samopodoba se povezuje s socialno sprejetostjo v vrstniški skupini 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Patterson, 2008). Več o tem pa pišem v 

poglavju Vrstniki in prijatelji, ki sledi v nadaljevanju. 

 

Poleg staršev, sorojencev, učiteljev in vrstnikov pa posameznikovo samopodobo 

oblikujejo še mnogi drugi, s katerimi se otrok srečuje v obšolskih, zdravstvenih, 

religioznih in drugih mikrosistemih. Kot kategorija se v primeru E1 pokaže Triada: 

šola, družina in vera, kar pomeni, da tudi duhovna dimenzija šolarju lahko izgrajuje 

samopodobo. Religiozna razsežnost namreč izhaja iz prepričanja, da te Bog ljubi 

takšnega, kot si. Slednje kaže na to, da si pri njem sprejet in varen. 

 

Ob zaključku poglavja se sprašujem, kako se družinski in šolski mikrosistem med 

seboj povezujeta in kako to vpliva na otrokov razvoj samopodobe. Ugotavljam, da 

vse učiteljice (zajete v raziskavo) z načinom dela in načrtovanjem dejavnosti za 

razvoj pozitivne samopodobe ugodno vplivajo na akademsko in socialno 

samopodobo. Odnos med učiteljem in učencem torej gradi tudi šolarjevo 

samopodobo. Nanjo pa vplivajo še drugi dejavniki, kot bomo videli v nadaljevanju, kot 

so motivacija, učna uspešnost, odnos z vrstniki in podobno, kar sem zasledila tudi v 

literaturi (Kobal, 2000). Moralna samopodoba po mnenju Krettenauerja, Campbella in 

Hertza (2013) vpliva na otrokovo vedenje in delo v šoli ter na izbiro obšolskih 

dejavnosti, kar je razvidno tudi v tej študiji (glej vsebinsko področje Šola). 
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6.1.3. Vloge v družini  

Vsebinsko področje Vloge v družini predstavi vloge vpletenih družinskih članov. 

Slovar slovenskega jezika (2015) vlogo definira bolj ohlapno kot posameznikovo 

ravnanje, ki se ga pričakuje glede na njegov položaj v določeni družbeni skupini. 

Epstein s sodelavci (1993, v Poljšak Škraban, 2007, 193) družinske vloge definira kot 

»ponavljajoče se vzorce vedenja, preko katerih družinski člani izpolnjujejo naloge 

družine.« Vloge analiziram glede na opredelitev Epsteina s sodelavci. 

 

Tabela 7: Kategorije področja vloge v družini 

Vloge v družini - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Vloga očeta 3 3 

Vpliv očetove primarne družine na 

oblikovanje njegove vloge očeta  
1 - 

Vloga matere 3 3 

Medsebojno dopolnjevanje očeta in 

mame  
2 2 

Vloga otroka v družini  3 3 

Zapovrstje rojstev in vloga otroka v 

družini 
3 - 

Otrokov čas s starši 3 3 

 

O vlogi očeta so se razgovorili v vseh primerih. Očeta V1 in V2 v družini s skrbjo za 

tehnične in zunanje stvari do določene mere prevzemata stereotipno moško vlogo, 

čeprav poudarita tudi dopolnjevanje vlog in nalog s partnerko. Vloga očeta E2 je 

manj stereotipna, saj smernice razvoja družine in s tem vodenje družine določa 

mama. Zgovorni oče V3 tudi o svoji vlogi očeta ostaja gostobeseden z naslednjim 

poudarkom: čuti se nujno potrebnega v »starševski ekipi«, a je službeno veliko 

odsoten, zato ob osmih otrocih ne zmore slediti vsem informacijam in dogajanju v 

zvezi z otroki. Ob tem pa izpostavi, da so otroci relevantno merilo njegove vloge: 

»Kako je pa moja vloga po mojem mnenju pomembna, se mi pa zdi, da kažejo tud 

otroc s svojim vedenjem. Ker vidm, da si zelo želijo moje bližine: tko majhni in večji. 

Večji na drugačen način, mejhni spet drug način. Najbl je pa tud to, da jih tud jaz 

silno pogrešam. Ene in druge močno. Se mi zdi, da vloga, ki jo imam, men je krasna, 

men je všeč. Sam žal mi je, da jo tok mal izrabljam.« Eden izmed vplivov na vlogo 
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očeta (kot vidimo v primeru V3) je zaposlitev očeta izven doma, drugi vpliv (primer 

E2) pa se kaže v povezavi z vlogo matere, saj je njena vloga bolj dominantna. V tem 

primeru oče, kljub želji, ne more izpolniti v celoti svoje želena vloge. O vlogi očeta 

oče E1 pove: »Mislim, da se izpušča vlogo očeta. Tudi moški, ki niso očetje, jim nekaj 

manjka. Pa če si to hočejo priznati ali pa ne. To je pa drugo, ker tako stvar težje 

priznamo. Meni je to krasno, sem bil ves čas zraven na porodu.« Citat nas pripelje do 

nekaterih vidikov vloge očeta. E1 vlogo očeta povezuje z moško identiteto, saj naj bi 

bili moški, ki nimajo otrok, drugačni. Naslednji poudarek pa je na pomenu vloge 

očeta, ki ga izpostavi oče E1 in je tudi v strokovni literaturi premalo poudarjen. O 

vlogi očeta E3 pove: »Jaz ne vidm svoje vloge. Ne vidva ničesar, kar bi mogla neka 

vloga prnest, kakršno koli obvezo. V bistvu se ne obremenjujeva s kakršno koli vlogo, 

s kakršno koli vzgojo.« V tem primeru je iz intervjuja razbrati, da starša vzgajata bolj 

spontano in tako doživljata tudi svojo vlogo v družini. O pomenu vloge očeta pišem 

že v članku (Kranjec Klopčič, 2015b), v katerem med drugim predstavim tudi 

raziskavo Downerja s sodelavci (2010, v Jeynes, 2010), ki ugotavlja pomembno 

povezanost med vključenostjo očeta pri otrokovem odraščanju in otrokovim 

psihosocialnim ter kognitivnim razvojem.  

 

Vpliv očetove primarne družine na oblikovanje njegove vloge očeta je kategorija, 

ugotovljena v raziskanem primeru V1. O pomembnosti vloge očeta je oče V1 

spregovoril preko izkušnje iz primarne družine, ko je pri 11 letih izgubil očeta. 

Odsotnost očeta je vplivala na to, kako se sedaj kot oče odziva: »Sam hkrati se je pa 

pokazal glih pr D. v 5. razredu, da je pa vloga očeta manjkala. Smo se takrat 

ogromno prepogovarjal. Ni bilo vzgleda kako in kaj zdej naprej. In še najbolj zato, ker 

je D. fant. Nisva najdla tistega trenutka, ampak se trudva naprej.« To pomeni, da 

sam ni znal dajati v vlogi očeta nečesa, kar je manjkalo otroku. Če povežem primer 

E3 in V1, ugotavljam, da vloge očeta ni samo ob fizični odsotnosti očeta, sicer pa 

menim, da vsak družinski član ima v družini neko vlogo, morda pa se je manj zaveda, 

jo manj ozavešča in se dogaja bolj spontano.  

 

Tudi o vlogi matere so pripovedovali v vseh raziskanih primerih, a se je izkazala v 

različnih primerih različno. Pomembna razlika se kaže v (ne)zaposlenosti mame, saj 

so vse matere edincev (zajete v raziskavo) zaposlene, matere velike družine pa so 

nezaposlene oziroma delajo za krajši delovni čas. Mami E3 in E1 vidita svojo vlogo in 
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s tem največje poslanstvo na področju vzgoje (npr. »jaz ga discipline učim tko k 

mama«). Obe sta visoko izobraženi ženski in zaposleni na visokem položaju. Kljub 

zaposlitvi obe čutita svoje poslanstvo tudi v vlogi mame, zato iščeta ravnovesje med 

vlogo mame in zaposlene ženske. Nadalje pa mama E2 večji poudarek daje urejanju 

doma (kar sem opazila tudi pri opazovanju družine in ni razvidno le iz intervjujev) in 

skrbi za otrokovo šolanje. Najbolj stereotipno razumljena vloga matere je prisotna pri 

mamah V1 in V3, ki nista zaposleni, in pri mami V2, ki dela krajši delovni čas. To 

ugotovitev lahko povežemo z izsledki strokovne literature (npr. Kasten, 2007; 

Newman, 2011), ki prav tako kažejo, da ima edinec pogosteje kot sorojenec 

zaposleno mater (oz. oba starša). Epstein s sodelavci (1993, v Poljšak Škraban, 

2007) med drugim ugotavlja, da so pomembne spremembe družinskega življenja 

opazne na področju vloge ženske, kar se odraža tudi v odnosu mame do otrok in v 

partnerskem odnosu. Na spreminjajočo se vlogo matere je najbolj neposredno 

vplivalo zaposlovanje žensk. Kot navaja A. Švab (2001), so se spremenili pomeni 

zaposlovanja in pogoji dela, zaposlovanje ter sama narava dela. Le-to ni več 

povezano samo z vprašanjem eksistence, temveč tudi z izobraževanjem in 

razumevanjem individualne neodvisnosti. Mama V3 svojo vlogo razloži: »V prvi vrsti 

se mi pa zdi, da sem res mama. In to je to. Moj vidik tega je, da začutim, kaj otrok 

rabi. Predvsem se mi zdi, da to jasno izkazujejo al pa prav izzivajo ven iz mene večji 

otroci, se pravi pubertetniki. Ne bodo pršli pa povedali, ampak čakajo al boš vidu, 

začutu. Al boš tok senzibilen, da boš. Ta vloga: čutit, dihat z njimi, živet z otrokom. 

Na drugi strani so pa potem čist tiste vloge, ki so za to, da enostavno furaš. Od 

kuharja, pralca, sobarce, taksista včasih (smeh), vsega, kar je možno. Ker itak 

mormo bit servis.« Oče V3 ob tem doda, da žena zaradi njegove službene odsotnosti 

opravi tudi mnogo moških opravil. Iz opisa je razbrati, da čuti svoje poslanstvo tudi v 

rahločutnem odzivu do posameznega otroka, kar je ob večjem številu otrok lahko 

velik izziv. Da mama V3 resnično udejanja besede, izrečene v intervjuju, se kaže tudi 

v tem, da otrokove osebnostne značilnosti zelo dobro pozna in da jim zna prisluhniti, 

kar priča pogovor z učiteljico V3 (»Sva tudi z mamo govorili na govorilnih in me je še 

posebej opozorila, kako ona to opaža. Potem sem tudi jaz sama še dodatno bila bolj 

pozorna.«) in opazovanje v družini. Mama veliko časa in talentov usmerja v 

družinsko življenje in to je njena izpolnitev. Prav tako pa desetčlanska družina 

pomeni obilico pranja, kuhanja, prevozov ipd., kar je opazno skozi celotni intervju. 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

201 

Kasten (2007) trdi, da imajo sorojenci preobremenjene matere, ki manj časa preživijo 

z otroki. Tega se v veliki meri dotika opisana vloga mame V3, ki ima v družini mnogo 

vlog in nalog. Kljub temu, kot ugotavljata že A. Vojska Kušar (1993) in B. Kastelec 

(2009), se matere velike družine lahko čutijo osebnostno izpolnjene. Tako ugotovitve 

pričujoče študije kažejo, da večje število otrok lahko pomeni večji poudarek na tipični 

vlogi in nalogah mame, te mame opišejo več svojih opravil in vlog v družini, saj jih 

izven družine nimajo toliko kot polno zaposlene mame edincev. To pa nikakor ne 

pomeni, da je katera koli vloga opisanih mater bolj pomembna, poudariti le želim, da 

se med seboj razlikujejo. 

Iz raziskave je opaziti tudi, da se starševski vlogi lahko bolj ali manj dopolnjujeta. 

Medsebojno dopolnjevanje očeta in mame še dodatno pojasni prej opisani kategoriji. 

Ta kategorija je bila ugotovljena v štirih raziskanih primerih. Oče V1 razloži: »Tud v 

kuhinji mi ni problem, sem imel vedno željo kuhat. V bistvu se vsega poprimem, mi je 

pa zunanji del bolj pisan na kožo.« Omenjeno potrdi tudi mama V1, ko pravi: 

»Dopolnjujeva se, zlo različno, skor oba vse delava.« Ob tem oče poudarja, da je 

zelo šibak na področju dela z računalnikom. Zato se na tem mestu dopolnjuje 

mamina vloga, saj preko elektronskih sporočil in obvestil na spletni strani šole 

komunicira s šolo. Iz tega lahko povzamem, da vloge in naloge staršev v tej družini 

niso stereotipno razdeljene in se med seboj povezujejo. Omenjeno poudari tudi 

učenka V1, ko pravi: »Mami dela kej na računalniku, oči včasih še kakšne stvari od 

posod pomije.« Tudi v proučevanih družinah z edinci prihaja do delitve dela in vlog. 

Zakonca E2 si delita gospodinjska opravila, morda je eden od razlogov tudi delo 

očeta v turnusih. Ob tem oče priznava, da se pri določenih delih (npr. obešanje 

perila) še uri in mu ne gre tako dobro od rok. Tudi za starša E1 je značilno 

nestereotipno deljenje dela, saj je oče dejal: »Dogovoriva se. Ni pravila: mama dela 

to, ata dela to. Jaz z veseljem skuham, čisto normalno.« V vseh opisanih primerih je 

zaslediti delitev fizičnih opravil, nasprotno pa v družini V3 starša dajeta večji 

poudarek na rahločutnem starševstvu kot delitvi dela med seboj, čeprav sem tudi 

med obiskom družine opazila očeta, ki je zamesil in pekel palačinke. »Tisto, kar pri 

men zmanjka, A. pol pomaga podat tisto, ker al me ni blo al pa nisem znal začutit. 

Sem prisoten, pa ne znam tko slišat kot zna A. Z očetovsko roko al pa s strogostjo 

probam kej omejit. To pa čutm, da je njej v pomoč, da potem drugač pelje al pa lažje 

pelje«, pove oče V3 in mama v intervjuju navaja: »Se pa počutm dobr v tej svoji vlogi, 

ker imam zaledje v možu. Drugač bi pa loh pri večjih otrocih, pri fantih, ker enostavno 
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rabjo, ni dovolj mama, je treba očetovsko besedo, ja.« Edino v primeru E3 je zaznati 

manj delitve dela med staršema, saj mama večino stvari v stanovanju postori kar 

sama (glej še poglavje Hišna opravila). V večini opisanih raziskanih primerih, ne 

glede na velikost družine, je ugotovljeno fleksibilno usmerjanje družinskega življenja 

s sodelovanjem obeh staršev, o čemer piše že G. Čačinovič Vogrinčič (2006). Tudi 

Haralambos in Holborn (2005) raziskujeta delitev dela med staršema. Navajata, da 

žene prevladujejo na področjih odločanja, ki zadevajo notranjo ureditev stanovanja, 

porabo gospodinjstva in otroške obleke. Moški pa prevladujejo na treh področjih 

odločanja – tistih, ki so povezana s selitvijo, financami in avtomobilom. Pričujoča 

študija se povezuje z raziskavo Perspektive novega očetovstva v Sloveniji (Prijatelj, 

2005), ki je ugotovila, da se očetje vedno bolj aktivno vključujejo v družinsko delo, 

skrb za otroke, vendar še vedno v manjši meri kot matere, kot kažejo tudi podatki za 

zahodne družbe. Te spremembe so zaznamovane na ravni vrednot, stališč o 

dejavnem očetovstvu, materinstvu, položaju žensk v družini in družbi. Nekateri avtorji 

(Brajša, 1987; Downer idr., 2010, v Jeynes, 2010; Kompan Erzar, 2003; Kranjec 

Klopčič, 2015b) navajajo, da sta materinstvo in očetovstvo že od samega začetka 

dve čustveno povsem neprimerljivi in nezamenljivi vlogi. Drug drugemu lahko 

pomagata vztrajati v iskanju stika z otrokom, ne moreta pa tega narediti drug za 

drugega ali drug namesto drugega.  

 

Kategorija Vloga otroka v družini pokaže, da so vsi proučevani otroci zaželeni in 

sprejeti v družini, v družinsko dinamiko vnašajo mnogo veselja in osebnega 

izpolnjenja staršev, saj jima otrok predstavlja po-klicanost in s tem poslanstvo, o 

čemer več pišem v poglavju eksosistem. V1 ima v družini vlogo mediatorja družinskih 

konfliktov. »Če pride do spora v družini, zna tudi vmes narediti tako blažilno noto /…/ 

je en balzam, branilc, če pride do konflikta, zna to spelat, da se stvari umirijo al pa 

zaključjo,« pove eden od staršev. Podobno vlogo ima tudi deklica E1, saj ob 

družinskih nesoglasjih »poskuša sklenit kompromis«. Nasprotno pa deček V2 iz 

staršev in sorojencev izziva razmislek o družinskemu življenju, saj se pogosto ne 

strinja s potekom dejavnosti. V družini igra vlogo »proti«, kot to poimenujeta starša. 

Deklica V3 je zaupnica mlajši sestri, z njo ima tudi največ interakcij. E2 v družino 

prinaša dobrovoljnost (»že zjutraj je dobre volje, že na vse zgodej poje«), iznajdljivost 

in inovativnost. Prav tako E3 s svojim smislom za humor in občutkom za detajle (»zlo 
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hitr vse opaz, vse najmanjše malenkosti«) povezuje vse družinske člane. Občasno 

imajo otroci iz velike družine, ki so sodelovali v raziskavi, tudi vlogo varuhov mlajših 

sorojencev, kar natančneje razložim v razdelku Odnos med sorojenci. Ta kategorija 

poudari socializirajočo nalogo družine (Lepičnik-Vodopivec, 1996), saj poleg vloge 

očeta in matere, moškega in ženske, predstavi tudi vlogo otroka kot sina/hčerke in 

kot brata/sestre. O tem piše tudi M. Tomori (1994), ki vlogo otroka v družini povezuje 

z izgrajevanjem samopodobe, zato je pomembno, da otroku dajemo dovolj priložnosti 

in izkušenj. 

 

Kategorija Zapovrstje rojstev in vloga otroka v družini vloge sorojencev povezuje z 

vrstnim redom rojstev. V1 je drugorojenka, V2 je prav tako drugorojenec, V3 pa 

četrtorojenka. Starša V1 opažata vpliv zaporedja rojstev na nekatere otrokove 

osebnostne značilnosti in vloge v družini ter na njuno ravnanje z otrokom. Oče svoj 

pogled takole poda: »Med D. in M. je največja razlika, da je ona bolj pogumna. D. je 

bil bolj zajec, ona, ko se odloči, to naredi, ker je drugorojenka.« Mama pa dodaja: »D. 

je pa mogu prvi rint v vse, tudi midva sva bila drugačna pri njemu /…/ K. je tretja in 

drugačna, tudi vizualno drugačna, kot da ne bi bila iz naše družine. Najbolj posebna, 

drugačna, samosvoja, ne vem, ne znam razložit.« Nadalje tudi starša V2 na dveh 

mestih v intervjuju izpostavita vpliv zaporedja rojstev. Otroci so v 2-letnem 

starostnem razmiku (12-10-8-6 let). Starša menita, da je V2 težavnejši od drugih 

sorojencev, »ker T. je 1. otrok. I. je zadnji otrok, Z. je edina punčka, V2 je pa potem 

2. otrok. Zna bit včasih mal težek. Vsi drugi so za, njemu se pa zdi, da mora bit 

proti«. /…/ »T. kot 1. se počuti bolj odgovornega. Mogoče tud ni, mu pa že od nekdaj 

to vcepljamo, da je najstarejši. To tud čut nekak v seb. V2 pa mogoče kontra temu. 

Se ne čuti odgovornega, naj T. poskrbi ali naj drugi poskrbijo.« Najmlajši otrok je 

najbolj socialno odprt, a pod vplivom drugorojenca V2, ki je njegov vzornik. V tem 

primeru se pokažeta dva pomembna vpliva na dečkovo osebnost in vlogo v družini: 

majhen starostni razmik med sorojenci in dečkov položaj drugorojenca (želi biti 

drugačen od prvorojenca, nasprotovanje sorojencem, o čemer pišeta že Gostečnik 

(1999) in Konig (1996)). Ob tem se zavedam, da otrokov razvoj sooblikujejo mnogi 

dejavniki. Starša V3 prav tako ugotavljata večjo odgovornost prvorojenke, ker pa gre 

v tem primeru za najštevilčnejšo družino, mama izpostavi še pomemben vidik t.i. 

vmesnih otrok: »Se mi zdi, te k so tko otroci 3., 4. in 5. Se pa znajo bolj postavt za 

sebe, se mi zdi, da se prej razvijejo v tem smislu, da bodo poskrbel za to, da bodo v 
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redu. So bolj iznajdljivi, da lažje neko situacijo speljejo, jo znajo bolj obrnit.« Starši, 

zajeti v vzorec, poudarjajo razlike med otroki in njihovimi vlogami v družini, ki so po 

njihovem mnenju tudi pod vplivom zapovrstja rojstev, a strokovnjaki ne dajejo 

enoznačnih odgovorov na vprašanje, kakšna je vloga vrstnega reda rojstev na 

posameznikovo osebnost. Nekateri (npr. Zajonc, 2001) ugotavljajo podobno kot 

starši proučevanih otrok – da so določene lastnosti in vloge otroka pogojene z 

zapovrstnim redom rojstva - spet drugi (npr. Herrera idr., 2003) pa opozarjajo na 

stereotipe o zapovrstju rojstev, ki lahko vplivajo na starševo vzgojo otrok. 

 

Otrokov čas s starši je kategorija, prisotna v vseh raziskanih primerih. Kategorija se 

povezuje z vlogo očeta in matere, saj poudari povezanost med časom, ki ga otrok 

preživi z mamo/očetom, in vlogo staršev. Več časa V1 preživi z mamo kot z očetom, 

slednji to povezuje z mamino nezaposlenostjo in otrokovim razvojnim obdobjem, ko 

jo že zanimajo bolj ženske stvari in potrebuje razlage določenih razvojnih značilnosti, 

povezanih s spolno identiteto. Tudi deček V2 in deklica V3 več časa preživita z 

mamo kot z očetom, že zaradi same (ne)zaposlitve izven doma (mama V2 dela 

skrajšani obseg, mama V3 je nezaposlena). Vse mame tudi negujejo otroke, ko 

zbolijo in skrbijo za otrokove šolske obveznosti. Ob tem je potreben poudarek, da V3 

največ časa preživi z dve leti mlajšo sorojenko in ne z enim od staršev in tudi ko 

zboli, se pokaže posebna pozornost sorojencev. V tem se kaže vzorec odzivanja, 

značilna za najštevilčnejšo družino. Starša V1 si vzameta čas za posameznega 

otroka predvsem preko dejavnosti z njimi (npr. skupna pot v vrtec z najmlajšim 

otrokom, učenje in dejavnosti s posameznim otrokom, vožnja na obšolske 

dejavnosti). Največ časa za vsakega posameznika pa je med vikendom in med 

počitnicami. Podobno tudi starša V3 iščeta priložnosti in družinsko življenje tako 

organizirata, da gre eden od staršev samo z enim od otrok po opravkih »pa tud če 

samo tle do vaške trgovine.« Čeprav se oče V3 zaveda, da otroci zaradi dela niso 

vedno takoj slišani, ugotavlja: »Tisto, kar si res želijo, si izborijo. So pa vsi tko 

naštimani naši otroci, da kar nobeden ne bo v kotu stal pa trpel. Nekak bo povedal, 

kar želi. Se mi zdi, da dobi, kar si želi, mislim si.« Starša V2 si namensko ne vzameta 

čas za posameznega otroka, temveč čas in s tem pozornost med več otrok razdelita 

glede na njihove potrebe – če morda potrebujejo pomoč pri nalogah, vadbi glasbila. 

Skupna ugotovitev v vseh treh raziskanih primerih velike družine kaže, da starši 
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ozaveščajo pomen časa za posameznega otroka, a se hkrati zavedajo svojih 

razpoložljivih možnosti. Zato individualni čas za otroka povezujejo z opravki in 

dejavnostmi zunaj družine (V1 in V3) ali pa mu čas namenijo, ko začutijo, da ga 

potrebuje (V2). Ob tem se sprašujem, ali otrok v taki obliki preživljanja časa s starši 

res začuti, da je to čas zanj. Nasprotno pa si čas za otroka E1 starša vzameta preko 

dejavnosti z njim: skupna igra in večerno branje. Za prevoze v šolo in na obšolske 

dejavnosti skrbi oče, zato deklica v tem obdobju več časa preživi z njim. Podobno kot 

E1 je tudi E2 pred leti več časa preživel z mamo, sedaj pa vedno več časa preživi z 

očetom ob športnih in tehničnih aktivnostih. Kot pomemben dejavnik pri otrokovem 

preživljanju časa s starši se je v družini E3 izkazala zaposlitev očeta. Njegova tudi 

večdnevna odsotnost zahteva čas samo z mamo. Iz intervjujev z vsemi 

kontekstualno povezanimi je razbrati, da je lik matere veliko pomembnejši v 

najzgodnejšem obdobju. Z otrokovim dozorevanjem v ospredje vstopa tudi očetovski 

lik, ki se lahko povezuje z logistiko družine (npr. prevozi otroka), in dejavnostmi z 

otrokom (dečka zanima nogomet) ali pa ostaja mama bolj dominantna zaradi 

časovnega vidika (več doma) ali spolne identifikacije (primer deklice V1). Ob razvoju 

otrokove spolne vloge pa se pokaže tudi pomembna povezanost z vlogo očeta. 

Nadalje pa večja družina v našem primeru izriva čas otroka s starši in v ospredje 

postavlja sorojence. Kot pomemben element se pokaže ne le kvantiteta, temveč tudi 

kvaliteta časa, saj deček E2 veliko časa preživi s starši, a ob gledanju televizije. Ob 

teh ugotovitvah Brandt (1979) poudarja, da so bili v preteklosti otroci več s svojimi 

starši, saj so jim pomagali pri delu. Sodobna tehnologija, ki je seveda dobrodošla, pa 

lahko okrni stike med mlajšo in starejšo generacijo.  

6.1.4. Interakcije v družini  

V postopku analize intervjujev in opazovanja je bilo ugotovljenih mnogo kategorij, ki 

se v tematskem področju interakcije v družini povezujejo v pet poglavij: medsebojni 

odnosi v družini, starševstvo, vzgoja, stari starši in komunikacija. Ker se tema o 

komunikaciji povezuje tudi s kontekstom šole in je povezana z enim od raziskovalnih 

vprašanj, jo pojasnim ob zaključku tega tematskega področja. Otrokove interakcije v 

šoli sem analizirala na področju socialnega dozorevanja, saj se povezujejo predvsem 

z vrstniki in prijatelji. 
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6.1.4.1 Medsebojni odnosi v družini 

Vsebinsko področje Medsebojni odnosi v družini v ospredje postavlja družinski 

kontekst, kot pomemben dejavnik otrokovega psihosocialnega razvoja. V tem 

poglavju pojasnim odnose med starši in otroki (tabela 8) in odnose med sorojenci 

(tabela 9).  

 

Tabela 8: Kategorije področja medsebojni odnosi v družini 

Medsebojni odnosi v družini - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokove interakcije s starši 3 3 

Povezanost družinskih članov 1 - 

Medsebojna pomoč v družini 3 3 

Družinska nesoglasja – vzroki in način 

reševanja 
3 3 

Varovalni dejavniki družinskih konfliktov 2 2 

Učenje vsakdanjih spretnosti 3 3 

 

V družinskem okolju vseh raziskanih družin sem ugotovila kategorijo Otrokove 

interakcije s starši. V1 socialni odnos s starši naveže sproščeno; najpogosteje je 

povezan s telesnim stikom in besedo (»Rada te imam, oči, in se stisne, to je zmeraj«, 

pove oče). Nadalje v interakcije s starši vstopa preko vprašanj, ki jih naslovi nanju, in 

medsebojne pomoči, ko se samoiniciativno ponudi za delo (»pride v kuhinjo in reče, 

ali ti kaj pomagam, tole znam pa jaz, ali lahko naredim«). V1 ima dobre interakcije z 

obema staršema, čeprav mama odnos s hčerko zaznava ambivalentno: »Mama in 

hči, si rečem vau, ful lepo, včasih pa dobro vem, da sem preveč zahtevna na 

momente, še una slaba stran je, ki bi pa rada, da ni. Mislim, da imava lep odnos, 

včasih pa tudi ni.« Kljub temu ima V1 več interakcij z mamo. Podobno tudi V3 ob 

različnih družinskih opravilih išče stik z mamo. Navezovanje stika s starši je odvisno 

od sporočila: če gre za veselo sporočilo, V3 pove ne glede na okoliščine, sicer pa 

išče trenutke, ko drugih sorojencev ni zraven. V nasprotju z opisanima primeroma pa 

starša z otrokom V2 redko navežeta socialni stik »ena na ena«, nekaj priložnosti je le 

v avtu, šolski pomoči in ob igranju šaha z očetom. Mama v ospredje postavlja 

otrokovo osebnost: »Že od majhnega, še ko sta bila oba doma T. in V2., ker sta bila 

tako majhna. On se je tam igral, T. se je že naveličal, on se je še kar sam igral. Ni 

nikol rabu enega od naju. Če je pa tako, pa kaj vpraša, reče. Če potrebuje, pride in 
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reče, drugače se bo pa kar umaknil.« Deček V2 sam pa omeni časovni dejavnik 

nerazpoložljivosti staršev, saj pravi: »Velikrat jih kaj objamem. Če majo pa čas, 

čeprav zlo redko, se grem pa z njimi tud kakšno igro. Z očijem se grem ponavad 

šah.« Potrebo po telesnem stiku z mamo omenja tudi slednja, kar še dodatno 

poudari željo otroka po interakcijah s starši. Če strnem, se tako v primeru V2 kot v 

primeru V3 izkaže, da večja družina v proučevanih primerih pomeni manj 

individualnih interakcij s starši. V nasprotju z otroki iz velikih družin (zajetimi v 

raziskavi) pa imajo raziskani edinci veliko več interakcij s starši. E1 v socialne 

interakcije s starši vstopa direktno, brez zadržkov, o čem ne sme govoriti, 

najpogosteje pristopi z vprašanjem in prosi za razlago. Interakcije med staršema in 

otrokom so dokaj enakomerno porazdeljene, kar pomeni, da ima podobno število 

socialnih stikov z obema staršema, kar velja tudi za dečka E2. Pri slednjem starša 

opažata, da je za pristno navezovanje interakcij otrok-starši pomemben očesni 

kontakt, kar mama pojasni: »Če očesnega kontakta ni, potem ni variante, da sploh 

prideš zraven.« Medtem pa ima edinec E3 za razliko od E1 in E2 več interakcij z 

mamo, saj je oče pogosto službeno odsoten. Ob močnih interakcijah edinec-mama 

slednja lahko razvije neustrezen odnos z možem, o čemer govori Polajner (2015), 

vendar v primeru E3 rezultati tega ne potrjujejo (glej tudi poglavje Starševstvo in 

Vzgoja). V velikih družinah, vključenih v študijo, pa se kaže večja povezanost z 

mamo, morda zato, ker večji del dneva preživi doma ob otroku in za otroka 

(nezaposlenost matere oz. delo za krajši delovni čas), o čemer sem že pisala v 

prejšnjem poglavju. 

 

V najštevilčnejši družini je bila ugotovljena kategorija Povezanost družinskih članov, 

ki kaže, da je desetčlanska družina že skupina, morda še bolje skupnost, ki je kljub 

večjemu številu lahko povezana. Predvidevam, da je tudi preizkušnja bolezni in 

zahtevne operacije enega izmed družinskih članov utrdila njihovo povezanost, saj jo 

omenjajo vsi vpleteni sogovorci (glej tudi poglavje Čustvena družinska klima). 

Povezanost se torej povezuje s »stati ob strani«, ob vseh življenjskih dogodkih 

družine. To seveda ne pomeni, da družinski člani v drugih proučevanih družinah niso 

povezani, vendar – kot že rečeno – je družina V3 imela preizkušnjo, ki je vplivala na 

njihove tesne medsebojne odnose. Povezanost družine se ne samo v pričujoči 

raziskavi, temveč tudi po izsledkih strokovne literature (Rittenour, 2007; Von Volkom, 

2006) pokaže kot pomemben element posameznikovega razvoja. Nekatere raziskave 
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(Dunn 1993; Kim idr., 2006) ugotavljajo pomembnost vezi med sorojenci v vseh 

razvojnih obdobjih posameznika. Bratje in sestre so lahko podpora ob stresnih 

dejavnikih v družinah (družinski prepiri, bolezen, ipd.). Izguba enega ali obeh staršev 

je pri edincih vselej težja kot pri otrocih, ki imajo sorojence (Howe, 2014; Jenkins in 

Dunn, 2009, White, 2001). 

 

O medsebojni pomoči v družini so se razgovorili v vseh raziskanih primerih, vendar 

ne v vseh z enakim poudarkom. Več tovrstne pomoči je zaslediti v velikih družinah, ki 

so sodelovale v raziskavi, kar pomeni, da večja družina fizično pomeni več dela in 

opravil, zato tudi otroci aktivneje sodelujejo (glej tudi vsebinsko področje Hišna 

opravila). V družini V1 oče meni: »Brez tega ne bi šlo.« Medsebojna pomoč v velikih 

družinah V1, V2 in V3 je najbolj izrazita pri gospodinjskih (priprava kosila, peka 

piškotov) in hišnih delih (pospravljanje igrač, preoblačenje postelje, pospravljanje 

hiše), pri delu na vrtu in njivi ter šolskih opravilih (izdelava plakata, pomoč pri domači 

nalogi in učenju). Mama V1 ob tem izpostavi posebno vrsto pomoči: »Če imam jaz 

delo, rečem otroci bodite pridni. Tudi s tem mi pomagajo, ko se drugače zamotijo, da 

me ne motijo« in spremstvo v šolo: »Ta velke dva peljeta K., jaz pa L.« To pomeni, 

da tudi samostojna zaposlitev otrok pomeni pomoč staršem v veliki družini. V1 svojo 

pomoč staršem opiše: Mamici pomagam, če more res kej delat, da ji pomagam L. pa 

K. pazt, očiju pa, da on dela solato, jaz pa krompir, za štedilnikom kuham.« V3 pa 

opiše pomoč sestrici: »Mlajša sestrca k ne zna nalit vode, ji pol jaz pomagam al pa 

sadeže, ker ne more lupt, ji jaz pomagam.« Torej v veččlanski družini, zajeti v vzorec, 

ločimo dve vrsti medsebojne pomoči: pomoč na vzajemni relaciji otrok-starši in 

pomoč med sorojenci, o kateri več pišem v podpoglavju Odnosi med sorojenci. Če za 

velike družine v našem primeru velja, da prevladuje fizična pomoč, se v družinah z 

edinci izkaže, da je v ospredju intelektualno področje, saj si na primer v družini E1 

medsebojno pomagajo pri učenju, razumevanju jezika, računalništvu ter s pogovori in 

nasveti. Predvidevam, da gre zopet lahko za povezavo z visoko izobrazbo staršev, 

kar kaže, da je ta dejavnik v pričujoči raziskavi ugotovljen kot pomemben. Če že 

prihaja do fizične pomoči, pa gre za lažja dela, kot na primer opiše deček E2: »Očitu 

prnesem pumpo, mami pa včasih ključ za avto.« V družini E3 pomoč poteka le 

enosmerno na relaciji mama-edinec, saj mama vse postori sama, kar oče opiše: 

»Ona je master card naše familije. Ne res (smeh mame). Brez heca, ker v principu 
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drugač naša familija neb mogla funkcionirat.« Oče je zaradi dela tudi dlje časa 

odsoten, edinec pa ne opravlja nobenih opravil doma, ker starša tega od njega ne 

pričakujeta, kar je natančneje razvidno v razdelku Hišna opravila.  

 

Vse družine so pripovedovale o družinskih nesoglasjih, a se glede na posamezno 

družino razlikujejo vzroki in način reševanja, ki v tej raziskavi niso pogojeni z 

velikostjo družine. Poudarek te kategorije je na skupnih družinskih prepirih, prepire 

med sorojenci namreč obravnavam ločeno. Kadar se v družini z nečim ne strinjajo, 

se po mnenju V1 pogovarjajo takole: »Ja, tm ena beseda, tle ena beseda, različno. 

Ene besede, druge besede. Pol se mormo pa najprej umirit in pol šele začnemo s 

pogovorom.« Iz citata je razvidno, da deklica V1 pozna veščine reševanja konflikta. 

Najpogostejši vzroki za družinske prepire v družini V1 so dejavniki izven družine 

(primarna družina staršev, služba), kar velja tudi za družino E3. Ob tem starša E3 

poudarita, da do družinskih nesoglasij prihaja redko (»Zdej samo še 1x na leto al pa 

mogoče 1x na 2 leti.«). O reševanju konfliktov oče V1 pove: »Usedemo se skupaj, da 

rešimo situacijo, ki je problematična. Če je s posameznikom, se midva usedeva in 

pride k nama in se pomenmo.« V tem se kaže, da je reševanje nesoglasja v tej 

družini pogojeno z značilnostmi konflikta oz. da nanje vpliva število udeležencev. V2 

pravi, da se največ pogovarjajo prav ob družinskih prepirih, kar potrdita še starša, saj 

kot metodo reševanja prepirov omenjata prav pogovor. Vzroki za družinske prepire 

pa so: »Da eden ne bi nečesa jedel, eden ne bi česa naredil,« pove oče V2. 

Nasprotno pa je v družini V3 največji izziv in s tem konflikt nov družinski ritem, ki ga 

predstavlja začetek in konec šolskega leta ter vrnitev s počitnic pri starih starših, saj 

babica nima enakih vzgojnih pogledov kot starša. S tem se zopet potrjuje že 

ugotovljen pomen družinskega ritma oz. rutine velike družin (zajete v vzorec). Oče V3 

pravi, da svoje nestrinjanje jasno pove in morda pušča premalo priložnosti za 

diskusijo z družinskimi člani, medtem ko mama V3 pove: »Ne potrebujemo nekega 

nujnega strinjanja, si vseen pustimo, da nekdo tako misli, drug pa tko,« v čemer se 

kažeta različna pogleda staršev. Razlogi za konflikt v družini E1 so dekličino 

doživljanje nepravičnosti in preizkušanje vzgojnih meja, ki ujezijo starše. Ob prepiru 

reagira še otroško, kar pomeni, da joka in gre v svojo sobo. Starša E1 ji želita 

razumsko pojasniti konflikt in jo učita veščine konstruktivnega reševanja nesoglasji, 

kar E1 pojasni:»Če se o nečem v začetku ne strinjamo, potem iščemo kompromis. 

Na koncu, recimo, če jaz hočem iti na počitnice v Francijo, pa mama hoče iti na 
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počitnice v Italijo, potem se lahko recimo zmenimo, da gremo na počitnice v 

Nemčijo.« Pri družinskih nesoglasjih se pokaže različno reagiranje očeta in matere, 

saj mama povzdigne glas, oče pa ostaja bolj umirjen. Kljub temu so za družino, v 

kateri živi E1, značilna kratka in intenzivna nesoglasja, kar eden od staršev pojasni: 

»Ne traja dolgo, to ni pol dneva tišine. 1 ura je maksimum. Potem se stisnemo in je v 

redu.« Povodi za družinske spore v družini E2 so po mnenju mame »malenkosti k 

men grejo lasje pokonc,« ki pomenijo mamin umik na sobno kolo ali pletje vrta, ki 

zanjo pomeni pomiritev. Na relaciji edinec-mama pa je zanimiv ponavljajoči se 

konflikt pri učenju pesmice, ko otrok E1 trdi, da ne zmore in plane v jok, mama pa ob 

tem pravi: »Jaz živčnega fašem zraven.« Bolj umirjen oče dodaja, da ima mama pri 

tem premalo potrpežljivosti in previsoka pričakovanja do edinca, kar je razvidno v 

poglavju Šola. Ob dečkovem ugovarjanju pa ima s strani staršev občasno sledeč 

ukrep (mama E2): »K res ne veš več kako bi in on nazaj nažiga in pol ima tok let kot 

je star tok časa ima on za ohladitev.« Ohladitev poteka v t.i. »čošku«, ki je majhen 

prostor med stanovanjsko opremo. Starša ta vzgojni element razumeta kot umik od 

konfliktne situacije in ga doživljata poleg pogovora kot konstruktivno reševanje 

nesoglasij. Po mnenju številnih avtorjev (npr. Čačinovič Vogrinčič, 2006; Kim idr., 

2006) je način reševanja konfliktov potrebno pri otroku razvijati že v zgodnjem 

otroštvu in je del socializacijske naloge družine. Če je družinski nesporazum 

konstruktiven, lahko otroku pomaga dojeti potrebo po pravilih in standardih vedenja. 

Ravno tako se naučijo, o katerih dilemah se je vredno prepirati in katere strategije so 

učinkovite, pojasnjuje Papalia s sodelavci (2009).  

 

Razmišljanje o varovalnih dejavnikih pa svojo podobo dobi v kategoriji Varovalni 

dejavniki družinskih konfliktov, ki se najbolj značilno kažejo v raziskanih primerih V1, 

V3, E2 in E3. Starši E3 družinsko dinamiko gradijo na predhodnih dogovorih in 

opozorilih pred iztekom meje potrpežljivosti oz. dogovora (npr. edincu rečejo: še 10 

minut lahko gledaš risanke in s tem učinkovito preprečijo prepir ob zaključku prijetne 

dejavnosti). Da je predhodni dogovor res varovalni dejavnik, kaže dejstvo, da se v tej 

družini najmanj prepirajo, prav tako tudi oče E3 poudari: »V bistvu se ne kregamo.« 

V tem kontekstu se v raziskanem primeru E2, V1 in V3 kaže pomen poudarjanja 

spoštovanja posameznika, o čemer sem že pisala na področju Samopodobe. Starša 

V1 z individualnim pristopom poskušata spoštovati osebnost posameznega otroka v 
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veliki družini. Starša V3 občasno tudi s humorjem poskušata otroku približati 

različnost, sicer pa razmišljata: »Vejo, da so drugačni, vejo, da je nekdo tak, večjim 

govorim sedaj, da se spoštujejo v tej drugačnosti. Midva dovoljujeva, da so taki, kot 

so.« Mama E2 poleg spoštovanja posameznika v družini poudari še spoštovanje 

drugih ljudi v različnih mikrosistemih in stvari, ki nas obdajajo, saj če sočloveka in 

stvarnost okoli sebe spoštuješ, je logična posledica, da jih želiš obvarovati in z njimi 

ne želiš biti v konfliktu. Zato je ena temeljih vrednot staršev E2 vzgoja k spoštovanju, 

o čemer pa več v poglavju Vzgoja.  

 

Kategorija Učenje vsakdanjih spretnosti je značilna za vse družine ne glede na 

velikost, a se v različnih družinah pojavlja različno intenzivno. Vse družine, zajete v 

študijo, proučevanega otroka uvajajo v vsakodnevna opravila preko demonstracije 

opravila, lastnega zgleda (npr. opazovanje mame pri pometanju) in večkratnega 

ponavljanja, ki prihaja v rutino. Zopet se izkaže, da je več učenja vsakdanjih 

spretnosti v smislu pomivanja posode, zlaganja perila, pripravljanja pogrinjkov ipd. v 

veččlanski družini. Morda gre za povezavo: več ljudi pomeni več tovrstnega dela in 

več učenja vsakdanjih spretnosti. Enega od pomembnih dejavnikov pri učenju 

vsakdanjih spretnosti opisujeta starša V3: »Za mlajše je mogoče lažje, ker enostavno 

pač sledijo drugim. So vidl, da tko je in tko se dela in to je to.« V tem primeru se kot 

dodatni lik pojavi sorojenec (in ne le zgled staršev), ki vpliva na učenje spretnosti, 

potrebnih v življenju. To poudari tudi vlogo zgodnjega učenja vsakdanjih spretnosti, 

saj veščino lahko uporabljamo kadarkoli v življenju. V ospredje vstopa primer E3, saj 

edinec v bivalnem okolju nima tako veliko priložnosti za učenje vsakdanjih spretnosti. 

Še več, starša temu namerno ne posvečata velike pozornosti, kar eden od njiju 

opiše: »Skratka ni urejen, na to mormo skoz pazt, ampak zlo pomemben pr tem je pa 

to, da mi to gojimo. Jaz osebno gojim to neurejenost, to svobodo.« Ugotovitev se že 

veže na kategorijo Hišna opravila, o kateri pišem v nadaljevanju.  

Odnosi med sorojenci 

Predšolski otroci s sorojenci preživijo več časa kot s katero koli drugo osebo, vključno 

z njihovimi starši in »ta edinstven odnos vpliva na razvoj mlajših bratov in sester« 

(Bergera in Nuzzoa, 2008, 607). Prav tako nekatere ugotovitve kažejo, da so vplivi 

sorojencev močnejši od vplivov staršev (Dunn 1993; McHale idr., 2012). Ta 
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teoretična izhodišča so pripomogla, da odnose med sorojenci prikažem ločeno od 

drugih medsebojnih odnosov v družini in analiziram tako dejavnike tveganja kot 

varovanja v teh odnosih.  

 

Tabela 9: Kategorije področja odnosi med sorojenci 

Odnosi med sorojenci - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Podobnosti in razlike med sorojenci 3 

Posnemanje sorojenca 3 

Skupna igra in podobna starost 3 

Medsebojna pomoč med sorojenci 3 

Medsebojno varovanje sorojencev 3 

Prepiri med sorojenci – razlogi in veščine reševanja prepira 3 

Varovalni dejavnik konfliktov med sorojenci  2 

Tekmovalnost med sorojenci 3 

Otrokova starost in tekmovalnost 2 

Sodelovanje in tekmovalnost kot del otrokovega razvoja 3 

 

Analizo pričenjam s kategorijo Podobnosti in razlike med sorojenci. O njej so se 

razgovorili v vseh velikih družinah. »Vsak je svoj raznovrsten karakter – od polne 

energije pa do mogoče mal bolj mirnosti. Vsak ima v sebi kaj takega, da razveseli, 

naredi dober vtis. Naredi tako iskrico«, razlike med sorojenci in edinstvenost vsakega 

posameznega otroka opiše oče V1. Omenjene razlike opažata tudi starša V3, a 

poudarjata, da razkorak ni tako velik, da ne bi zmogli skupaj dobro delovati. Nadalje 

oče V2 pove: »Tukej je V2 najbolj različen, najbolj drugačen. Mogoče T. in Z. sta 

najbolj podobna. I. je pa po karakterju drugačen kot V2, ampak je V2 njegov zgled. 

Velik ravna tko kot V2., o V2 vse ve, več kot od drugih dveh. Ko pa je sam, pa vidiš, 

da je drug. V2 in I. sta si zato podobna, ker ma I. njega že od majhnega.« Iz 

pričujočega citata je razvidno, da tudi starši, vključeni v raziskavo, v praksi zaznavajo 

razlike in podobnosti med sorojenci. Kot pove starš V2, otrok ima svoje osebnostne 

poteze, a jih pod vplivom posnemanja vedenja sorojenca spreminja.  

 

Tako v povezavi z vlogo sorojencev pri otrokovem razvoju ugotavljam tudi kategorijo 

Posnemanje sorojenca. Oče V1 ta vpliv pojasni: »Je pa za L. glavna voditeljica, ona 

zna in obvlada, v vrtcu je bila ona mama. Ona L. določa, kako in kaj bo on 

funkcioniral na momente, mu razlaga, ga uči, kaj za njega je dober.« In oče V2 
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ponovno pojasni: »Ma pa zgled v V2 in ko V2 reče, ne to pa jaz ne bi. Potem tudi I. 

reče, jaz tud ne bi. Pol ga je pa treba včasih mal okrog prnest pa z veseljem naredi.« 

Predvsem starejši sorojenci, zajeti v študijo, predstavljajo model identifikacije in s tem 

agens socializacije. Podobno ugotavljajo tudi nekateri drugi raziskovalci (Barr in 

Hayne, 2003 in McHale idr., 2012), da so bratje in sestre vzorniki in pomagajo 

ustvariti spodbudno okolje, ki okrepi razvoj mlajših sorojencev. Leman (2009) dodaja, 

da prvorojenci pogosteje sodelujejo pri vodstvenih in pedagoških vlogah, medtem ko 

kasneje rojeni bratje in sestre bolj verjetno sledijo in posnemajo.  

 

Kategorija Skupna igra in podobna starost kaže, da ima proučevani otrok pogosto 

največ interakcij s sorojencem, ki se je rodil pred njim in takoj za njim. Manjša 

starostna razlika sorojence, ki so sodelovali v raziskavi, povezuje k skupni igri in delu. 

Glavno gonilo sobivanja je skupen interes. Mama V1 pove: »Doskrat reče, tukaj sva 

midva z D. že z vama bla, ker sta res tok skupaj in smo res vsi šli, ko ta malih dveh 

še ni bilo. In to V1 zelo pomeni.« Deklica sama pa poudarja, da ima veliko interakcij 

preko skupne igre tudi z mlajšima dvema sorojencema. Starejši brat ima namreč 

občasno tudi druge interese, a kljub temu nekaj časa preživita ob skupnih družabnih 

igrah, ki so za manjše še prezahtevne (»Če je kakšna igra, ki je bl za velike, se samo 

midva z D. igrava«). Deček V2 ima po pripovedovanju staršev zaradi skupne otroške 

sobe in obiskovanja iste obšolske dejavnosti največ interakcij z dve leti starejšim 

sorojencem. Sam sicer omenja tudi najmlajšega brata in njuno skupno igro, kar lahko 

kaže njegovo željo po prosti igri. V3 na moje vprašanje, s kom v družini preživi največ 

časa, brez pomislekov odgovori: »Z mojo sestrico, ki je dve leti mlajša«, kar še 

dodatno potrdi predpostavko, da v veliki družini interakcije s sorojenci prevladujejo, 

saj sem že ugotovila pri kategoriji Otrokov čas s starši, da starši pogosto ne zmorejo 

vzpostaviti vseh potrebnih stikov z vsemi otroki. Analiza vseh raziskanih primerov 

velike družine pokaže na pomemben vidik interakcij, saj mlajši sorojenec 

proučevanega otroka lahko popelje nazaj v svet igrač in iger, kot ugotavlja tudi mama 

V1 za svojo hčer: »Z K. je v tem igralnem svetu.« Ta dejavnik je pomemben, saj so 

mnoge raziskave (npr. Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) pokazale, da spontana 

igra ugodno vpliva na emocionalni, socialni in intelektualni razvoj. Igra s sorojenci v 

našem primeru poteka na tri načine: vključitev v igro (če je le-to mogoče), prošnja za 

posojanje materiala ali preusmeritev v drugo dejavnost (če skupna igra ni mogoča), 

kar med drugim opiše deklica V1: »Ponavad vedno vprašam, če se lahk prključim, da 
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bi se skupi igral. Če mi ne dovoli, grem pa kej druzga delat.« In deček V2: »Če vidim, 

da je zasedeno, ponavad si grem iskat nekaj druzga. Drugač pa se mogoče skupi s 

tisto stvarjo igrava. Če je pa to samo za enga, ga pa prosim, če lahko zdej še jaz 

mal.« Ob tem lahko pride tudi do prepira, kar pojasnim pri kategoriji Prepiri med 

sorojenci. Rezultati kažejo, da imajo z vidika igre proučevani učenci največ interakcij 

z najmlajšim brati in sestrami, saj so slednji še v tem razvojnem obdobju. Za 

zahtevnejše igre pa izbirajo tudi druge sorojence, saj se jih najmlajši še ne znajo oz. 

še ne zmorejo igrati. Pomemben dejavnik skupne igre, ugotovljen v pričujoči 

raziskavi, je tudi delitev iste sobe (primer V2 in V3) in otrokov spol (deklice pogosto 

zanimajo druge igre kot dečke). Deček V2 poudari pomen mnogih interakcij znotraj 

velike družine: »Skor zmer se en najde, k se hoče it in potem se z njim igram.« Velika 

družina torej pomeni mnogo odnosov in izbir ter mnoge soigralce pri igri. Že Kluger 

(2011) ugotavlja, da več sodelovanja, vzajemne opore in partnerstva zasledimo med 

sorojenci z manjšo starostno razliko in pri parih sorojencev v poznem mladostništvu, 

pri katerih starejši sorojenci pogosto prevzamejo vlogo zaupnikov in vedenjskih 

modelov mlajšim. Pri večji starostni razliki (več kot šest let) je opaziti bolj pogosto 

ljubosumnost drug na drugega.  

Vzporedno z ugotovitvami v velikih družinah pa se v malih družinah, zajetih v vzorec, 

pokaže, da se edinci doma igrajo sami ali ob igrah vstopajo predvsem v interakcije s 

starši. Večja družina pa, glede na rezultate, pomeni več interakcij s sorojenci in manj 

socialnih stikov s starši. Ob tem nekateri avtorji (Črepinšek, 2012) opozarjajo, da je 

odrasli pri igri z edincem preveč popustljiv ali pa prevzame vlogo vodje, saj mu 

manjka igrivosti in novih misli, lucidnosti. Iz tega sledi, da edinec potrebuje soigralce 

podobnih starosti, zato je dobro, da se družinski mikrosistem odpira interakcijam 

zunaj doma (sorodniki, družinski prijatelji).  

 

O medsebojni pomoči v družini sem že pisala, sedaj pa s kategorijo Medsebojna 

pomoč med sorojenci dodatno pojasnim specifično relacijo in pomoč na nivoju otrok-

otrok. V pričujoči študiji se kaže v dveh aspektih: pomoč sorojencev proučevanemu 

otroku in pomoč proučevanega otroka sorojencem, zato sem kategorijo poimenovala 

medsebojna pomoč, saj gre za vzajemno relacijo. Največ pomoči je opaziti na 

šolskem polju. Starejši sorojenec deklici V1 pomaga pri notnem zapisu, saj starša 

tega znanja nimata in ji tako ne moreta nuditi pomoči, kar mama takole opiše: »V1 se 
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nauk uči, pa ji tud ne gre. D. al lahk prideš pomagat, ker obvladaš, midva ne znava. 

Poln takih stvari.« Tudi V1 izpostavi pomoč starejšega sorojenca, ko pravi: »D. mi 

pomaga pri prečni flavti, ko mi kakšne note ne grejo. Pa pri angleščini mi pomaga, pa 

pri matematiki.« V tem se kaže enotno zaznavanje vseh vpletenih. Tudi sicer je D., 

kot najstarejši otrok, najbolj dejaven pri učni pomoči vsem mlajšim bratom in sestram. 

O slednjem tudi starša V3 pravita: »Starejša mnogokrat za šolo pomagata kot ene 

vrste inštruktorja«. In starša V1: »Ji pomaga, jo želi imeti kot ena učiteljica učenko.« 

Iz zapisanega lahko zaključim, da starejši sorojenci na področju šolanja mlajših 

sorojencev prevzemajo naloge staršev. Izkaže se, da tudi zato, ker jim je učna snov 

bližja, bolj poznana. Omenjeno potrdijo še otroci, saj V1 pri šolskem delu 

najpogosteje pomaga mlajši sestrici in bratu, kar takole pojasni:« Z L. in K. se velikrat 

igramo šolo. L. učim številke, pa črke. K. dam črke, krajše nareke in ji potem 

popravljam. K. ne grejo tisti računi, ki imajo tri števila. Sem ji dala velik računov takih 

in razložila še enkrat, kako se to računa.« Iz tega citata je razvidno, da V1 učno snov 

svoje sorojenke dobro pozna, saj natančno opiše posamezne težje računske 

operacije in postopke opismenjevanja. Podobno V2 opiše: »Kdaj si pomagamo, če 

kdo dela domačo nalogo pa kej ne razume. Mu en k je starejši, mu pride pomagat. 

Pa če se en igra z nečem, mora pol tist posprav, pride nekdo in mu pomaga pospravt 

igrače.« In oče dodaja: »Če je kar koli za risat, če je kaj takega, da on več kot drugi, 

da je na višjem nivoju pol z veseljem mal pouči koga.« Izkaže se, da je pomoč med 

sorojenci na različnih nivojih in je dragocena, saj je v pomoč tako staršem kot 

posameznemu otroku. Otrok, ki poučuje, s tem lahko utrjuje že pridobljeno učno snov 

in sodelovalno učenje med otroki se kot primer dobre prakse kaže tudi v šoli. Lahko 

se zgodi, da otrok, ki je neobremenjen z učnimi strategijami in cilji, bolje razloži 

drugemu otroku neko učno snov kot za to usposobljen učitelj, ki zaradi svoje 

odraslosti ne zmore dovolj začutiti otroka. Tudi druge raziskave kažejo (Brody, 2004), 

da sorojenci v srednjem otroštvu naučijo nove kognitivne in jezikovne spretnosti 

svoje mlajše sorojence in so odlični učitelji, saj se naučijo, kako poenostaviti naloge 

za svoje mlajše brate in sestre. Tako razvijajo sposobnost prevzemanja perspektive 

drugih ljudi. Te ugotovitve (prav tam) kažejo, da tesni odnosi med sorojenci 

spodbujajo posameznika, »da si ustvari območje proksimalnega razvoja, ki je po 

mnenju Vigotskega ključnega pomena za pridobitev novega znanja," povzema vlogo 

sorojencev pri otrokovem kognitivnem razvoju C. Lightfoot s sodelavci (2013, 353). 

Seveda se ob tem odpira vprašanje o liku učitelja, katerega vlogo sorojenci 



UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 

 

216 

prevzemajo v domačem mikrosistemu. Na podlagi opazovanja v družinah trdim, da 

gre za posnemanje učiteljev, s katerimi se je otrok že srečal. Otrok na njihov način 

pristopa, podaja učno snov. Tudi zaradi te ugotovitve so učiteljevi pedagoški pristopi 

pomemben dejavnik otrokovega razvoja. Pogostost šolske medsebojne pomoči je 

večkrat na teden, ne pa vsak dan. Kljub raziskanim pozitivnim vidikom se v primeru 

V3 med drugim pokaže, da lahko prihaja do neustreznih načinov poučevanja, saj 

deklica pravi: »Da imajo (starejši sorojenci, op. a.) zvezek v roki in moram ponavljat,« 

kar jasno kaže na ne povsem ustrezen metodični pristop, saj gre v tem primeru lahko 

za učenje na pamet, brez razumevanja pojmov. Zato menim, da je ob poučevanju 

sorojenca potreben tudi nadzor in pomoč staršev. Nadalje pa si sorojenci, ki so 

sodelovali v raziskavi, med seboj pomagajo še pri izbiri oblačil in oblačenju, 

prehranjevanju, hišnih opravilih in večernih ritualih (»zvečer jim berem knjigo, da 

lažje zaspijo«). Drugi aspekt analize pa poudarja mejo med otrokovo medsebojno 

pomočjo in njegovim osebnostnim dozorevanjem. Predvidevam, da medsebojna 

pomoč še dodatno utrjuje tesne vezi med sorojenci in je pomembna vrlina v življenju, 

vendar mora otrok živeti v veliki družini tudi svoje otroštvo, ne pa pretirano 

prevzemati vlog in nalog staršev oz. učiteljev, saj to lahko po ugotovitvah drugih 

študij (Marshaal idr., 1997 v Brody, 2004) predstavlja dejavnik tveganja v otrokovem 

razvoju. Zaznati je, da je ta meja izredno tanka, zato zahteva vpogled v otroka, 

njegove želje, sposobnosti in potrebe. Ugotovitve pričujoče študije so skladne s 

spoznanji strokovne literature in drugih študij (Feinberg idr., Kranjec, 2006; Zajoc, 

2001), ki prav tako ugotavljajo, da si sorojenci med seboj pomagajo pri oblačenju, 

hranjenju in drugih opravilih. 

 

Medsebojno varovanje sorojencev se kot kategorija kaže v vseh proučevanih 

primerih velike družine. Sorojenci, vključeni v raziskavo, se med seboj varujejo, saj 

V2 pove: »To je bolj redko, se zgodi recimo, da sem jaz pa še I. al pa Z. doma sami. 

Jaz pač pazim, da je z njim vse v redu.« Ob tem pa je potrebno poudariti, da v isti 

hiši živita še stara starša, ki najpogosteje varujeta otroke. Mama V2 o tem pravi: 

»Največkrat so tuki sami, ampak je babi dol in babi ve, da so sami. In jih pride gor 

pogledat al pa jim rečem, če kaj ni v redu, pejte dol k babici in grejo dol. Tko da 

mogoče tist trenutek se pomerkajo, ampak nikol niso sami.« Ta varovanja so redka in 

povezana s službenimi obveznostni staršev ali drugimi opravki izven doma. Prav tako 
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je pogostost medsebojnega varovanje v družini V1 enkrat na mesec oz. ob 

odsotnosti dedija. Pri obeh opisanih primerih gre za manj številčni družini v primerjavi 

z družino V3, ki šteje še enkrat več članov, zato varstvo sorojencev nikakor ni 

preprosto. Starša poudarita, da medsebojno varovanje sorojencev ni ritual in da gre 

za občasna 2-urna večerna varstva (med 20.00 in 22.00), ko večina otrok že spi. 

Daljša varovanja zaupata babici, sicer pa pravita: »Pretehtava, kdaj in kako in kdo. 

Ponavadi samo E. (najstarejša hči, op. a.), ker je samo ona tista, ki je zares 

sposobna bit ne varuška, sam da preživijo, ampak tud z eno odgovornostjo. Zna jih 

začutit, zna vedet, kako s kom ravnat. Medtem, ko M. (drugorojenec, op. a.) je zlo 

srčen, dobr fant, ampak tega občutka nima.« Med intervjuvanjem staršev v poznih 

večernih urah sem tudi sama doživela delček tega varovanja, saj je najstarejša hči 

ponovno uspavala zbujajočo se najmlajšo sestrico, da smo mi lahko nadaljevali s 

pogovorom. Hitro jo je ponovno uspavala in nato nadaljevala s svojim delom. Iz 

zapisanega je razvidna prisotnost medsebojnega varovanja sorojencev, a ne kot a 

priori dejstvo, temveč kot premišljena zadeva s strani staršev. Varovanje najstarejše 

sorojenke v desetčlanski družini sovpada z ugotovitvami predhodnih raziskovalcev 

(npr. Andolšek, 1995; Dunn, 1993; Essman, 1977; Wiesner, 2011), da se v velikih 

družinah pogosto pričakuje, da bo starejši, zrelejši sorojenec poskrbel za svojega 

mlajšega sorojenca. Ta odnos je zelo podoben odnosu starši – otrok in je značilen 

predvsem za deklice. Marshalla s sodelavci (1997, v Brody, 2004) dodaja, da 

prepogosto varovanje sorojencev lahko v obdobju srednjega otroštva ogrozi otrokov 

čas za šolske obveznosti in domače naloge, kar vpliva na šolski uspeh in vedenje. 

 

Kategorija Prepiri med sorojenci – razlogi in veščine reševanja prepira je bila 

ugotovljena v vseh raziskanih primerih. Čeprav si bratje in sestre igre in igrače med 

seboj posojajo in se skupaj igrajo (glej tudi kategorijo Otrokovo deljenje materialnih 

dobrin), se med njimi pojavljajo prepiri zaradi materialnih dobrin (igrače, igre, knjige), 

besednih zbadljivk, neposlušanja sogovornika, otrokovega zaznavanja neenotnih 

vzgojnih pravil za vse sorojence, potrebe po uveljavljanju posameznega otroka 

navkljub drugim ali zaradi nespoštovanja zasebnosti posameznega otroka. Slednje 

oče V3 opiše: »Ker najbolj imenitno je mlajšemu brskat po sobi starejšega. To je tko 

imenitno, če V3 uspe kej zbrskat pr E., kot da bi eno trofejo prnesla P. pokazat, kaj je 

uspela.« Zapisani citat še dodatno okrepi spoznanje, da so starejši sorojenci vzorniki, 

zato mlajši tudi fizično (njihova soba) raziskujejo svet vzornika. Po drugi strani pa 
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starejši sorojenci pogosto potrebujejo več zasebnosti. Ob prepirih s sorojenci lahko 

otroci v družini urijo veščine reševanja prepira, konkreten primer prepira pa V1 opiše: 

»Dons smo zlagal nogavice in je K. začela skakat in jo je L. vleku za noge. In jaz sem 

pol skor znorela. In sem pol bla tečna in sta bla onedva sitna in ni blo fajn,« kar 

pomeni, da V1 že ozavešča, da konflikti niso prijetni. In V3 pravi: »Ko mi je moja 

sestra rekla, da preveč igram (igrice op. a.) in pol sem ji jaz rekla, da naj bo tih in naj 

se briga zase. Ona me je začela izzivat, jaz sem se začela jokat in sem šla k 

mamici.« Nasprotno pa v šoli obe deklici ne prihajata v konflikte niti z vrstniki niti z 

učiteljico. Konflikt občasno rešita sami ali ob pomoči staršev, kar V1 pojasni: 

»Velikokrat se sami. Včasih pa L. in K. glih ne zdržita in pol tekmujeta, kdo bo prej 

čez hodnik prišel v dnevno sobo, da bo mamici zatožu (smeh).« V2 ob prepiru s 

sorojenci po pripovedovanju staršev burno reagira (»Velikrat kej zaupije al pa tko; 

ostro, eksplozivno.«) in za razrešitev konfliktne situacije potrebuje pogovor s starši, 

čeprav ga le-ti spodbujajo k samostojnejšemu reševanju prepirov z bratom. Sam pa 

prepir takole opiše: »Če je prepir med nama s T. se začne z izzivanjem. Drug 

drugemu najprej dajeva vzdevke. Potem pokličeva starše, potem se kdaj prepir 

konča, če se pa ne, se pa začneva tepst. Sam pol en od naju neha in spet pokliče 

starše. In tko naprej, dokler se prepir ne konča. Kakšen od staršev reče, da morva 

dej nehat al pa naju udar. Pol pa sva drug do druzga tiho. Čez nekaj časa pa 

pozabva na to pa sva spet prijatelja.« Starši fizične kazni ne omenjajo, temveč le 

pogovor z otrokom, o čemer obširneje pišem v poglavju Vzgoja. V tem primeru gre za 

neenotno navajanje in za nekonstruktivno reševanje prepira, saj s tišino in navidezno 

pozabitvijo ne rešiš problema. Kljub temu vsi proučevani starši velike družine trdijo, 

da vedno poslušajo zgodbe vseh vpletenih, s čimer raziščejo »če je tisti, ki je 

predstavljen kot žrtev, res žrtev. Včasih je tudi povod,« opiše konfliktne situacije med 

sorojenci oče V3 in mama V2 doda: »Ponavad ni samo en kriv.« Za starše V1 velja: 

»Če je konflikt, potegneš tistega, ki je bil vodja stran, ga osamit, da se ostali trije 

malo umirijo, da se jaz istočasno umirim, pa pol rešujemo. Nikoli ne pustimo nikogar 

samega, ali če oddirja ven, zato ker je nekaj zameril ali zaradi jeze oddirja ven ali 

grem jaz ali B. k njemu. Ne pustiva samega.« V tem ravnanju je prepoznati več 

pomembnih elementov vzgojnega ravnanja, saj se starši zavedajo pomena lastne 

umiritve čustev ter pomena osamitve otroka, ko jih najbolj potrebuje. Že Z. Ručigaj 

(2009) pravi: Ljubi me najbolj takrat, ko si to najmanj zaslužim, ker takrat to najbolj 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

219 

potrebujem. Prevladuje mnenje (Howe, 2014), da so starši v dilemi, kdaj in kako 

posegati v prepir med sorojenci. Po eni strani lahko s posegom v konflikt otroka 

prikrajšajo za priložnost razvijanja strategij reševanja konfliktov. Po drugi strani pa 

njihova vpletenost včasih pomaga, da so nesoglasja manj intenzivna in bolj 

konstruktivno rešena. Konflikti sorojencem lahko pomagajo razumeti drug drugega in 

razvijajo vedno bolj konstruktivne strategije reševanja. Nadalje pa je Kasten (2007) 

analiziral življenje družin, v katerih je otrok vsaj 6 let odraščal brez brata in sestre. 

Ugotovil je, da so sorojenci »igrišče« za socialno vedenje, vključno z agresijo in da je 

smotrno, da otroci čim več urejajo zadeve med seboj, brez vključevanja odraslih. Kot 

sem že omenila, ima V1 vlogo mediatorja, ki jo sama takole opiše: »Ponavad se kej 

hecat pol začnem, eno drugo temo poiščem, tako bolj smešno. Pa se hecam in pol 

se začneta smejat oba in pol se še opravičmo drug drugmu. In pol že čist pozabmo 

na vse.« V vseh družinah se kot eden izmed socialnih vidikov vedenja izkaže 

opravičilo, kar oče V3 opiše: »Najprej se boš opravičil, ker moraš razumet, da si 

naredu narobe.« Če povzamem ugotovitve te študije, lahko trdim, da so najpogostejši 

vzroki za nesporazume med sorojenci ljubosumnost, otrokove osebnostne 

značilnosti, različne razvojne stopnje in vzgojni slog staršev, ki se povezuje s 

postavljanjem meja in spodbujanjem prosocialnega vedenja. Rezultate študije 

povežem še z ugotovitvami stroke: družina z več otroki po mnenju N. Howe (2014) 

nudi varno mesto za učenje konstruktivnega reševanja nesoglasij. S prepiri bratje in 

sestre pridobijo veščine emocionalnega razumevanja, pogajanja, empatije in 

prosocialnega vedenja (McHale idr., 2012) in preizkušajo svoje spoznavne, 

jezikovne, telesne in družabne spretnosti ter s tem spoznavajo samega sebe ter si 

izoblikujejo bolj realistično sliko o sebi (Papalia idr., 2009). Ob tem je potrebno 

pogledati še z druge perspektive: konflikti med sorojenci so včasih tudi agresivni 

(primer V2) in te nasilne težnje se lahko prenesejo v odraslost (Howe, 2014). Kot 

zapiše že Kim s sodelavci (2006), ugotavlja tudi pričujoča študija: spol in starost 

sorojencev vplivata na pogostost konfliktov in razvoj zaupanja med njimi. Z otrokovo 

starostjo se povečuje potreba po zasebnosti, zato se konflikti nekoliko povečajo med 

tistimi sorojenci, ki si delijo skupne prostore (skupna soba sorojenk V3 in sorojencev 

V2). 

 

 

V dveh raziskanih primerih se je izkazala kategorija Varovalni dejavnik konfliktov med 
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sorojenci, ki pojasni nekatere vidike ravnanja otrok in/ali staršev, ki lahko zmanjšajo 

pogostost prepirov med sorojenci. Tako V1 občasno tudi sama deluje preventivno: če 

pri igri ne pridejo do soglasja, si poišče drugo dejavnost (preusmeritev v drugo 

dejavnost). Prav tako poudari, da iščejo igre in dejavnosti, pri katerih se lahko vsi 

igrajo. Če je igra za manj igralcev, spremenijo pravila igre. Tudi starša V2 poudarjata: 

»Velikrat je že prisotnost dovolj, ker potem ni več tistega izzivanja s strani drugih al 

pa z njegove strani.« 

 

Tekmovalnost med sorojenci je ena izmed osrednjih tem v strokovni literaturi 

medsebojnih odnosov med sorojenci. Tudi analiza intervjujev me je pripeljala do 

kategorije Tekmovalnost med sorojenci. Vsi starši, zajeti v študijo, med otroki opažajo 

tekmovalnost, ki se najpogosteje kaže kot želja po večji naklonjenosti in bližini 

staršev, kar V1 in V3 sami v intervjujih večkrat izpostavita in je razvidno tudi v drugih 

poglavjih. Deklica V1 išče razumne argumente, zakaj ima manj pozornosti (»Jaz se s 

tem naročjem (sedenje otroka pri staršu, op. a.) vedno tko sprjaznem. Jaz sem že 

velika tko da me bolj težko. Včasih gre D. z mami, če mu mora kej tazga povedat.«). 

Ljubosumje med sorojenci se kaže tudi na področju novih oblačil, igrač in dejavnosti 

izven doma. Deček V2 pove: »Prosim mami, če lahko tud jaz dobim tisto igračo. 

Ponavad mi ne dovoli in sem mal užaljen. Recimo ko si je šla enkrat Z. ogledat eno 

hokejsko tekmo, jaz pa nisem šel. Sicer tud drugi niso šli. Pa sem bil pol žalosten, pa 

tud mal jezen.« Ljubosumje je torej po navedbah Milivojevića (2008a, 647) »vrsta 

strahu, ki ga subjekt občuti, ko ocenjuje, da obstaja nevarnost, da bi oseba, ki jo ljubi, 

vzljubila koga tretjega.« Značilen je čustveni trikotnik: prvega je strah, da bi ljubljeni 

drugi vzljubil nekoga tretjega. Najbolj izrazita tekmovalnost je med dečkom V2 in 

mlajšo sorojenko, saj starša pravita: »Želi bit enakovredna. In ker je glih za V2, nekak 

tekmuje. V2 je v 2. razredu neke domače naloge delal, ona še v šolo ni hodila pa je 

že hotela. Pa se je on pesmico na pamet učil, pa je ona hotela isto pesemco, da bi 

vse enako. V2-ju ni blo všeč, ker je pa mislu, da pa on mora bit neki več. Potem je pa 

včasih moral on dokazovat, kaj pa on več in bolj zna, ti pa tega ne znaš, kar jaz 

znam.« Čeprav V2 tega eksplicitno ne pove, analiza celotnega intervjuja pokaže, da 

v enournem pogovoru sestro omeni le enkrat in še to v odnosu tekmovalnosti, kar 

dokazuje njegov citat v zgornjih vrsticah te kategorije. Ves čas pripoveduje le o 

bratih. V tem kontekstu se v družini V1 pokaže ravnanje staršev s tekmovalnostjo 
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med sorojenci, saj starša z načrtovanjem skupnih dejavnosti poskušata zmanjšati 

rivalstvo med sorojenci.  

 

Nadalje se v povezavi s tekmovalnostjo pokaže kategorija Otrokova starost in 

tekmovalnost, ugotovljena v dveh raziskanih primerih. Gre namreč zato, da se 

tekmovalnost pri sorojencih pojavlja različno intenzivno (vloga osebnostnih 

značilnosti posameznega otroka) in nanjo vpliva tudi otrokovo razvojno obdobje 

(največ tekmovalnosti je zaznati med najmlajšima otrokoma), kar tudi V1 sama pove: 

»Men se zdi, da mi počas tole vse postaja že mal dolgočasno, te igrače. Se nč ne 

prepiram zarad tega.« Na vprašanje, kako preprečiti rivalstvo med sorojenci, Kasten 

(2007) odgovarja, kako pomembno je posvetiti dovolj časa posameznemu otroku, kar 

velja posebej za srednjega (»sendvič«) otroka.  

 

Sodelovanje in tekmovalnost kot del otrokovega razvoja zaključuje vsebinsko 

področje o odnosih med brati in sestrami. Starši, vključeni v študijo, tekmovalnost in 

sodelovanje med sorojenci vidijo kot del odraščanja in kot naložbo za prihodnost, saj 

današnja družba po njihovem mnenju zahteva tudi timsko delo in usklajevanje. Oče 

V1 pojasnjuje: »Jaz mislim, da je velka prednost, da jih je tolk in da se vsega tega 

učijo že zdej, tok prej. In da se znajo vključevat in opravičit kar koli ga polomjo.« 

Nadalje starša V3 govorita o zdravi tekmovalnosti, ki posameznika spontano motivira 

k pridobivanju novih znanj in spretnosti, ki jih starejši sorojenci že obvladajo. V tem 

kontekstu omenjata športna tekmovanja med sorojenci, ki otroku ob uspehih 

dvigujejo samozavest in pozitivno samopodobo. Če strnem: otrok z brati in sestrami 

ima že v družinskem krogu otroka, s katerim se lahko meri in primerja, za kar je 

prikrajšan edinec. Pokaže pa se še en pomemben aspekt povezave med otrokovo 

osebnostjo in veliko družino. Tekmovanje in sodelovanje v večji družini je po mnenju 

staršev V2 za dečka zelo potrebno, saj se težje prilagaja: »Sploh V2 se mi zdi. Rad 

je sam, težje se prilagaja in če bi bil on edinc, bi bil res tak edinc. Tko je pa drugač, 

da se brusi.« V tem primeru velika družina prispeva k dečkovim socialnim veščinam. 

Ob tem je potrebno zavedanje, da ima tekmovalnost med sorojenci lahko tudi manj 

ugodne vidike. Feinberg s sodelavci (2012) ugotavlja, da tekmovalnost lahko privede 

do fizičnega nasilja med brati in sestrami. Te neustrezne interakcije lahko vodijo 

sorojence do podobnih odnosov z vrstniki (Natsvaki idr., 2009). Skozi sodelovanje s 

sorojenci pa se otrok po mnenju Brodija (2004; 1998) uči o sebi in drugih, spoznava 
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nove ideje, razvija stališča in prepričanja z opazovanjem in posnemanjem, kar vpliva 

na njegov kognitivni in čustveni razvoj, splošne psihosocialne sposobnosti in 

sposobnost za uspešno interakcijo z vrstniki.  Znani raziskovalki vpliva sorojencev na 

posameznikov razvoj J. Jenkins in J. Dunn (2009) v svojem članku poudarjata, da 

sorojenci omogočajo edinstvene možnosti za posameznikov razvoj. Hkrati pa N. 

Howe (2014) opozori, da obstajajo velike individualne razlike v kakovosti odnosov 

med sorojenci, kar je potrdila s tem poglavjem tudi pričujoča raziskava. Nanje 

najpogosteje vpliva starost, spol, vrstni red rojstva in individualne razlike v  otrokovi 

osebnosti. 

6.1.4.2 Starševstvo 

Tabela 10: Kategorije področja starševstvo 

Starševstvo - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Vloga otroka pri graditvi zakonskega 

odnosa  
3 3 

Vloga staršev v veliki družini 3 - 

Čas staršev zase 3 3 

Podobno doživljanje obeh staršev 2 2 

 

V povezavi z vlogo otroka se je pokazala kategorija Vloga otroka pri graditvi 

zakonskega odnosa, ki poudari vzajemno relacijo med partnerstvom in starševstvom. 

V vseh raziskanih primerih se pokaže, da je otrok načrtovan, sprejet in zaželen in da 

zakonca še bolj povezuje. Edinkin vpliv na zakonski odnos staršev E1 oče opiše: 

»Pozitivno, sigurno, 300 na uro. To je nekaj največjega, kar sva dobila. Si sploh ne 

predstavljam, da kak starš ne bi imel zaželenega otroka.« V tem primeru gre za 

starša, ki sta si otroka močno želela in jima ni bilo dano imeti več kot enega otroka, o 

čemer natančneje pišem v eksosistemu. Mama V1 pa malo hudomušno nadaljuje: 

»Zagotov povezuje, ker morva bit midva prot unim.« V veliki družini se torej pokaže 

»prevlada« otrok nad starši, nasprotno pa edinec ostaja v razmerju 1:2, kar se 

najizrazitejše kaže v raziskanem primeru E2. Ob tem pa starši veččlanskih družin 

(vključeni v raziskavo) poudarijo, da na zakonski odnos ne vpliva toliko število otrok 

kot njihova starost oz. samostojnost: »Loh maš dela z enim al pa štirimi enak, tko pač 

ne. Bla sva zlo vesela, ko je bil P. iz plenic, ko je znal povedat, da je lačen pa sam 

začel jest. To je en tist mejnik, ki vpliva, ko je lažje in zadihava. Ne pa število otrok. 
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Ko prideš čez te majhne meje, ko že vsi govorijo, veš, da si že na konju.« 

Veččlanska družina pa po mnenju staršev V2 zagotovo pomeni več dogovarjanja in 

usklajevanja med zakoncema. Ob zaključku kategorije pa ugotavljam, da imajo 

otroci, ki so sodelovali v študiji, sicer vpliv na zakonski odnos, a za dober zakonski 

odnos niso ključni le otroci, temveč v prvi vrsti partnerja sama, kar eden od staršev 

E3 povzame: »Midva sva sama sebi zadosti. Otrok je samo bonus.« To pomeni, da 

je potrebno zakon graditi na nivoju partnerstva in otrok, ne le na nivoju otrok. Na 

podlagi teoretičnih stališč (Elton, 1982) in empiričnih spoznanj (Martins idr., 2014) 

rojstvo vsakega otroka preoblikuje družinsko dinamiko in lahko prihaja do porasta 

nesoglasij med zakoncema. Kot razlaga K. Šoster Olmer (1999): trdno zvezo otrok 

lahko še poglobi, zveza na majavih temeljih pa pogosto vodi v še večje razpoke. 

 

O vlogi staršev v veliki družini se se razgovorili v vseh primerih veččlanske družine. 

Ta kategorija dodatno pojasnjuje že opisani vlogi očeta in mame. Starši velike 

družine (zajeti v raziskavo) menijo, da je za večjo družino potrebna fleksibilnost in 

sodelovanje obeh staršev in da se nanjo postopoma navajaš, z vsakim novim 

rojstvom. Velika družina zahteva več reda in boljšo organizacijo, kar eden od staršev 

V1 takole opiše: »Ponavad dva pa dva. Ker če so štirje je gužva v kopalnici. In se 

nobeden ne umiva. Pa se režijo, pa vse živo delajo. Eden od naju je zmer tam. Pri 

tavelkih dveh ni problema, pri mlajših pa.« Gre zato, da sta v veččlanski družini V1 

aktivna oba starša, saj več otrok pomeni več obveznosti v povezavi z njimi. Kljub 

temu da imata starša V1 več otrok, poudarita, da prvorojenec spremeni zakonca, vsi 

kasneje rojeni otroci imajo manjši vpliv: »Men je bil največji šok prvega otroka met. 

Zakaj? Zato ker sem prej mirno popokala svoje stvari in greš in ne razmišljaš o 

ničemer. Ko se prvi otrok rodi, morš začet skrbet in samo nost oblačila, hrano…in 

potem se to samo še dodaja. Si v tem toku in ni večjega šoka. Prvi je največji, to še 

zmer mislm. Potem ko enkrat zafunkcioniraš tud s prvim, ko vidiš, da ni noben bav 

bav, sploh ni več problem.« Te ugotovitve mame šestčlanske družine se povezujejo z 

ugotovitvami strokovne literature (Elton, 1982; Martins idr., 2014), ki prav tako 

poudarja rojstvo prvega otroka kot nov življenjski cikel družine. Starši V1 in V3 

menijo, da je pomembna graditev zakonskega odnosa, zato se vsako leto 

udeležujejo duhovnih vaj za zakonce ter drugih izobraževanj s podobno temo, ki 

nudijo priložnosti za dober zakonski odnos. Vsi starši priznavajo, da starševstvo v 

veliki družini ni vedno samo osrečujoče in nezahtevno, saj ob otrocih doživljajo 
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ambivalentne občutke, kar starša V1 pojasnita: »Enkrat naju navdajajo s ponosom, 

sva ponosna, drugič sva pač obupana, odvisen kaj je. Al se pa bodriva, različno.« 

Starša desetčlanske družine V3 poudarjata pomen dobrega zakona za dobro 

starševstvo: »Včasih naju spodnese tudi to, da sva midva zarad česa vznemirjena. 

Torej, če midva nimava čist dobr poštiman vse med sabo. Včasih pride, da je kdo od 

naju napet al pa vznemirjen. Zarad svojih stvari, lahko čist ven, ekstra, odvisno od 

situacije.« Kot pišem že v članku (Kranjec Klopčič, 2015b), izgrajen zakonski odnos 

pomembno vpliva na odnose med sorojenci, saj zakonska nesoglasja lahko vodijo v 

pogostejše konflikte tudi med sorojenci, pri čemer izhajam iz študije (De Olivera idr., 

2006), zasnovane na ekološkosistemski teoriji, ki ugotavlja, da je zakonski odnos 

pomemben napovedovalec kvalitete domačega mikrosistema. Po Bronfrenbrennerju 

temelj družinskega življenja predstavlja prav zakonski odnos staršev (Addison, 

1992). Predvidevam, da je lahko zakonski odnos staršev in starševska vloga v 

primarni družini zrcalo teh vlog in odnosov (kar omenjajo starši V1 in V2 na področju 

eksosistema) v prihajajoči družini otrok. To ne pomeni, da ne zmoremo izgraditi 

drugačne starševske vloge ali zakonskega odnosa, se pa ob tem soočamo s čutenji 

iz svojega otroštva, kot to obširneje razlagata A. Kompan Erzar in A. Poljanec (2009) 

v delu Rahločutnost do otrok. Kot meni že Gray (2010) nas starševstvo, četudi v 

manjši družini, ob službenih obveznostih in zahtevah širše družbe lahko postavlja v 

položaj preseganja lastnih zmogljivosti. 

 

Menim, da če želimo biti osebnostno izpolnjeni, si moramo poleg časa za druge vzeti 

tudi čas zase. Ob tem se postavlja vprašanje, ali število otrok vpliva na čas, ki ga 

imata starša zase, tako v smislu zakona kot v smislu individualnega časa. Morda bi 

laiško odgovorili, da imajo starši v veliki družini manj časa zase, a analiza intervjujev 

pokaže na mnogo dejavnike, ki poleg števila otrok vplivajo na starševski čas. V tem 

primeru kategorijo poimenujem Čas staršev zase in se pokaže v vseh primerih, ne 

glede na število otrok, kar nudi dober vpogled v tovrstno tematiko. Največ časa zase 

imajo starši V1 in E1, saj imajo kontinuirane tedenske dejavnosti, na katere odhajajo 

sami ali pa skupaj s partnerjem, torej brez otroka. Te dejavnosti izven doma jim 

predstavljajo rekreacijo, izobraževanje in sprostitev. Obe družini prihajata iz 

mestnega oz. primestega okolja, zato se kot pomemben dejavnik pojavlja bivalno 

okolje, saj primerjava s starši V3 in E2 pokaže, da imajo na podeželju manj možnosti 
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za vodene dejavnosti izven doma. Kot drugi pomemben dejavnik se kaže 

(ne)zaposlitev staršev, saj imata na primer starša V1 zaradi ugodne zaposlitve (oče 

se z dela vrne že ob 14.00, mama je doma, po otroke v vrtec in šolo pa hodita po 

15.00) že med dnevom (poleg večera) čas tudi zase in zakonski odnos, kar oče 

pojasni: »Tisto urco časa si vzameva za kavo, kakšen klepet, kakšno stvar mogoče 

da rečeva in je to nekak trenutek časa za naju /…/ pol, ko se stvari umirijo, po 21 uri. 

Ko zaspijo, si še kej poveva, mogoče kej bereva.« Nasprotno pa oče E3 nima veliko 

časa zase (»Jaz si ga morm ukrast), saj ima poleg redne službe še dodatno delo, 

povezano z zaposlitvijo, prav tako poklicno sodeluje še v nekih drugih projektih. 

Tako, kot že rečeno, edinec več časa preživi z mamo, ki ima tudi več časa zase kot 

oče. Za družine V2, V3 in E2 velja, da si starši redko vzamejo čas zase. »Ne da bi 

kej prav namensko al pa namensko al pa za cel dan. Ne vem, kdaj sva nazadnje,« o 

času staršev zase pove oče V2. V primerih V2 in V3 je pogosto razlog večja družina, 

v primeru E2 pa se izkaže, da imata starša največ prostega časa, ko je otrok na 

obšolski dejavnosti ali ko gresta na »decembrski šoping«, kot nakupovanje v imenu 

dobrih mož in decembrskega obdarovanja imenuje mama. Če to družino z edincem 

primerjamo z družinama E1 in E3, pridemo do zaključka, da starša večino svojega 

čas preživita skupaj z otrokom. Morda je razlog bivalno okolje in otrokova starost, saj 

je kot 8-letni otrok najmlajši intervjuvanec, po drugi strani pa se v ozadju lahko skriva 

starševa težnja k pretirani zaščiti, morda celo posesivnosti staršev, ki jo v sodobni 

družbi opažajo nekateri strokovnjaki (npr. Kuhar in Ule, 2003). To domnevo si upam 

postavljati predvsem zaradi sledečih citatov, ko starša E2 med drugim pravita: »Mi 

trije smo najboljši par,« kar konkretno pomeni, da veliko večino stvari počnejo skupaj. 

Nasprotno pa oče E1 trdi: »Je treba to znat balansirat, ni nekaj, da moraš vse delat v 

troje,« kar kaže, da starša ozaveščata pomen individualnega in zakonskega časa. Iz 

tega zaključujem, da poleg števila otrok na čas staršev zase vplivajo tudi osebnostne 

značilnosti otrok in staršev ter vzgojni pogledi staršev. Zagotovo osebnostno bolj 

umirjen otrok, ki nima težav v šoli (primer E1, ko mama pravi: »takih bi lahko imela 

deset«) drugače vpliva na čas staršev zase kot značajsko zahteven in učno težaven 

otrok. Najbolj intenziven čas za starše V1 in V3 pa so duhovne vaje za zakonce z 

varstvom otrok. Kako otroci doživljajo čas staršev zase, najbolje pojasni tale citat 

deklice V1: »Kavo pijejo skupi pa klepetajo, mal se pogovarjajo. Ker mi smo velikrat z 

njimi in takrat se sploh ne morta pogovarjat. Al pa včasih gresta na sprehod, da se 

kej pomenta tazga, k se nas ne tiče.« Iz intervjujev z otroki je razbrati, da otroci lahko 
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že zelo zgodaj razumejo, da tudi njihovi starši potrebujejo čas zase in jih kljub temu 

še vedno brezpogojno ljubijo. Verjetno se problem skriva v starših in ne v otrocih, 

predvsem ko gre za edince. Kot meni že Walker (1997), otroci odraščajo več let, zato 

ne moremo čakati, da bomo imeli čas zase šele, ko nam otroci odrastejo. Rezultati 

analize kažejo, da na čas staršev zase (za individualne dejavnosti ali dejavnosti 

skupaj z zakoncem) vpliva tudi socialno okolje s svojimi ponudbami dejavnosti za 

razvedrilo, zaposlitev staršev izven doma, otrokove in starševe potrebe in želje ter 

njihove osebnostne značilnosti in prepričanja. Izven te študije pa bi se verjetno 

pokazali še mnogi drugi dejavniki. 

 

Podobno doživljanje obeh staršev se je kot kategorija pokazala v štirih od šestih 

raziskanih primerov. Za te očete in mame je značilno podobno razmišljanje in 

doživljanje, kar je opaziti preko celotnega pogovora z njimi. Tako si na primer starša 

V2 (podobno kot V1 in E1) pritrjujeta: »Ampak je pa to, kar si rekla res«. To strinjanje 

se bolj izrazito pokaže prav v naslednjem poglavju, ko je govora o enotnosti vzgoje. 

Že Arnold (2000) piše o tem, da zakonsko sodelovanje in dopolnjevanje vodi v lažji 

razvoj starševske vloge. Starša E3 se občasno razhajata, kar gre morebiti pripisati 

večjemu starostnemu razmiku med zakoncema. V pogovoru z njima je bilo opaziti, da 

ju različni pogledi na teme pričujočega dela ne razdvajajo, temveč vodijo v diskusije 

in dopuščanje različnih mnenj. 

6.1.4.3 Vzgoja 

Vsebinsko področje Vzgoja zajema kategorije, prikazane v tabeli 11. Vzgoja je 

proces stalnega spreminjanja, ko si človek oblikuje odnos ne samo do materialnih 

dobrin, temveč tudi odnos do drugih (prenos etičnih pravil, vrednot, norm, prepričanj 

in z njimi povezanimi načini vedenja s staršev na otroka) in celo odnos do sebe. 

Vzgoja je socialno učenje in ker je torej vzgoja tudi učenje, ima pomembno vlogo pri 

tem tudi učitelj, ne samo starši. 
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Tabela 11: Kategorije področja vzgoja 

Vzgoja - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Vzgojni slog 3 3 

Vloga izvorne družine na vzgojni slog - 1 

Otrokovo sodelovanje pri pravilih in 

dogovorih 
3 2 

Vzgojne vrednote 3 2 

Vpliv dejavnikov na vzgojni slog 1 2 

Enotnost staršev pri vzgojnem ravnanju 3 3 

Izobraževanje za vzgojo 3 2 

Vzgoja za kulturno pomembne naloge 3 2 

Kazni 3 3 

Nagrade 3 3 

Osebna rast posameznika   3 1 

Varovanje otrok 3 3 

 

V vseh raziskanih primerih se je izkazala kategorija Vzgojni slog, ki pojasnjuje odnos 

med starši in otroki ter metode, s katerimi starši želijo vzgojiti otroke.  Za vse tri velike 

družine je značilen bolj strog vzgojni slog. Za eno od teh družin (V2) ugotavljam, da 

gre bolj za avtoritarni vzgojni slog z občasnim fizičnim kaznovanjem otroka (glej tudi 

kategorijo Kazni), saj mama V2 o vzgoji med drugim pravi: »Bolj represivna, stroga.« 

Drugi dve veliki družini bolj povezujem z avtoritarnim vzgojnim stilom, kar je razvidno 

tudi iz drugih kategorij tega poglavja. Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na vzgojni 

slog v veliki družini, je število otrok, saj oče osmih otrok pove: »V naši družini ne gre 

tko, da bi si lahko vsak prvošu kar mu paše. Logistika tega ne dovoli,« zato oče V3 

kot vzgojno metodo povzdigne glas, da je v tej družinski dinamiki, polni interakcij, 

sploh lahko slišan, kar sam iskreno opiše: »Ampak je tko, včas pride vzdušje, ko se 

počutim, da drugač kot da povzdignem glas niti ne morem bit slišan. Kaj šele, da ti 

bodo sledili. Lahko, da je to plitko razmišljanje, sprejmem kritiko, ko mi velikokrat A. 

(žena, op. a.) reče, da bi blo pa bolj modro, če bi odreagiral drugač. Ampak takrat ne 

zmorem pogosto.« O povišani glasnosti v povezavi z vzgojnim slogom govorita tudi 

starša V1, a vzgojna metoda pri njima ni tako intenzivna kot v primeru V3, čeprav 

mama štirih otrok V1 pravi: »Jaz jasno povem in mogoče na trdo, če je neki zlo res 

nesprejemljivo /…/ V1 nč se nismo pogovarjal o tem (da lahko ostane dlje časa na 

zabavi, op. a.) in odgovor je ne.« V tem citatu se kaže, da bi predhodni pogovor med 

otrokom in starši lahko vplival na drugačno odločitev mame. Za razliko od očeta iz 
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družine V3 pa z možem V1 iščeta bolj strokovne vzgojne prijeme, saj ob pretirani 

»živahnosti« starša ustrezen red zagotovita z umiritvijo otrok v svojih sobah in z 

gibalnimi aktivnostmi, česar se tudi pedagogi poslužujemo v šolah, saj v umiku od 

nemira otrok lahko najde notranji mir in umiritev ter s športnimi aktivnostmi sprosti 

telo. V družinah z edincem, zajetih v študijo, ni enotnega odgovora na področju 

vzgojnega sloga, saj gre za večjo raznolikost družin. Po eni strani so opazne 

vzporednice z vzgojnim slogom veliki družin (vključenih v raziskavo), saj je za družino 

E2 značilna avtoritativna, a dvojna vzgoja. Predvidevam, da je v družini E1 na 

področju vzgoje lahko pomemben element visoka izobrazba staršev, ki se med 

drugim kaže v natančnem poimenovanju vzgojnih slogov in kritičnem pogledu na 

posamezne vzgojne koncepte, česar pri drugih družinah nisem zasledila, kar 

podkrepim s tem citatom: »Od malega so pri nas meje jasne, saj pri meni. /…/ 

»Nisem za avtoritarno vzgojo, tako kot nisem za permisivno vzgojo. Neko zdravo 

ravnotežje mora biti,« vzgojni slog opiše mama. Za raziskovanje najbolj izzivalna pa 

je misel staršev E3, ko pravita »o vzgoji sploh ne razmišljava, vzgajamo ga ne. /…/ 

Za vzgojo otroka skrbi OŠ.« Njuno mnenje izhaja iz dejstva, da se edinec neprestano 

vzgaja ob šolanju in drugih vsakodnevnih dejavnostih. Podobno razmišljata starša 

E1, da otroka vzgajata tudi preko dejavnosti, ki zahtevajo samodisciplino (vadba 

glasbila, gimnastike), največji vzgojitelj pa je življenje samo. V tem primeru gre za 

zelo poudarjen vzgojni vidik šole in drugih institucij zunaj doma. Omenjena starša E3 

takole opredelita vzgojo: »Pod vzgojo se razume nek odnos, ki ma ponavad 

predznak strog odnos. Tega pri nas ni. Pri nas je demokracija kolkr se da.« Iz 

celotnega intervjuja z otrokom kot tudi s starši in na podlagi opazovanja v družini 

sklepam na bolj popustljiv, permisivni vzgojni slog, kar tudi starša potrdita z 

besedami: »Ker mu dovolmo praktično vse.« Če povzamem: v velikih družinah, 

zajetih v raziskavo, ugotavljam bolj strogo vzgojo, medtem ko je v raziskanih 

družinah z edincem vzgoja bolj dialoška. Morda višja izobrazba staršev edincev 

lahko pomeni otrokovi osebnosti bolj prilagojeno vzgojo. Podobno ugotavlja že I. 

Andolšek (1995) in moje predhodno raziskovanje (Kranjec, 2006), da so v 

veččlanskih družinah bolj jasno opredeljena pravila in bolj disciplinirani otroci. 

Starševski slog ima pomembno vlogo pri sodelovanju med starši in učitelji (glej 

mezosistem - Sodelovanje med domom in šolo) in po ugotovitvah nekaterih avtorjev 

(Brown in Iyengar, 2010, v Jeynes, 2010) vpliva na učni uspeh: permisivni vzgojni 
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slog se pogosteje povezuje s šolskim neuspehom, medtem ko najugodnejše na 

akademske uspehe vpliva avtoritativni vzgojni slog. Na podlagi rezultatov ugotavljam, 

da gre vzgoja v več smeri in da v praksi obstaja več vzgojnih slogov, kot jih pojmuje 

pedagoška stroka (običajno tri: avtoritativni, avtoritarni in permisivni), predvsem pa se 

v raziskanih primerih izkaže, da gre za mešanje vzgojnih ravnanj. 

 

Kategorija Vloga izvorne družine na vzgojni slog se najizrazitejše kaže prav v primeru 

E3 in pojasni vzgojni slog staršev, opisan v zgornji kategoriji. Eden od staršev pove: 

»Midva sva prototip klasične vzgoje. Najina očeta sta bla oba strogo vzgojena. Moj 

oči še zdej prizna, da ma travme. Res še zdej prizna, da je zafrustriran. Mi mamo pa 

drugo vzgojo.« V tem se kaže (tako kot isti primer družine nakaže na področju 

komunikacije), da se kljub močnemu vplivu primarne družine posameznik lahko 

odtrga od že deloma ponotranjenih pristopov, predvsem če se izkažejo za 

neustrezne, zmotne.  

 

Otrokovo sodelovanje pri pravilih in dogovorih je kategorija, ki nadgrajuje prejšnji opis 

in je tesno povezana z vzgojnim stilom. Pojavlja se v petih raziskanih primerih. Oba 

proučevana edinca sodelujeta kot enakovredna sogovornika, medtem ko ostali trije 

otroci iz velike družine občasno sodelujejo, včasih pa so pravila postavljena s strani 

staršev. Omenjeno ugotovitev lahko razlagamo na dveh ravneh: morda zato, ker sta 

edinca, starša dopuščata več sooblikovanja, morda pa je pomemben dejavnik tudi 

njuna starost, saj sta med starejšimi intervjuvanci. Kakor koli v družinah, kjer gre za 

bolj odprto komunikacijo (glej poglavje Komunikacija) in manj strog vzgojni slog, 

pravila in dogovori nastajajo v sodelovanju z otrokom. Otrok se tako čuti 

pomembnega in upoštevanega, kar ugodno vpliva na njegovo samozavest. 

 

V povezavi z vzgojnim slogom je potrebno poudariti tudi kategorijo Vzgojne vrednote, 

ki podrobneje predstavi prioritete pri otrokovi vzgoji in je prisotna v petih od šestih 

raziskanih primerov. Starša V2 pri vzgoji otrok poudarjata vrednote, kot so 

spoštovanje, poštenost, resnicoljubnost in sočutje. Deček V2 njuno vzgojo za 

vrednote doživlja kot opozarjanje na napake: »Men se zdi pomemben to, da če kej 

delamo narobe, da nama onedva to pokažeta, da to ni prov.« V tem se morda kaže 

tudi dečkova kritičnost do sebe in svojih napak. Pri vzgoji starša V1 v ospredje 

postavljata znanje kot vrednoto (morda zaradi njune nižje izobrazbe), samostojno 
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skrb zase, spoštovanje, poznavanje osebnih mej in resnicoljubnost, podobne 

vrednote veljajo tudi za starše V3, kot pravita, jima pri vrednostnem sistemu pomaga 

religija. Veččlanska družina lahko zaradi svoje strukture goji določene vrednote, ki jih 

oče V3 navaja: »Jaz bom dodal, da vsakemu posebej skušava vcepit strpnost, 

potrpljenje. Prav zaradi tega, ker živimo v veliki družini. Skoz to skušava dat vsakmu, 

da je treba bit tud mal potrpežljiv en do druzga.« Starša edinke E1 kot temeljni dve 

vrednoti poudarita odgovornost in skrb zase, deklica pa kot temeljno vrednoto 

staršev čuti vzgojo za življenje (»da bi se znašla v življenju). Starša E2 pojasnita: »V 

bistvu vse, kar se da, kar je v najini moči, da mu omogočva, ampak da iz tega tud kej 

potegne.« Sama iz celotnega pogovora z njima (predvsem z mamo) in opazovanja v 

družini ugotavljam, da starša otroku ponujata spodbudno bivalno okolje kot vrednoto. 

Ob tem pa pričakujeta otrokov vsestranski razvoj in visoke uspehe, o čemer 

podrobneje spregovorim v poglavju Šola – Otrokov učni uspeh. Rezultati kažejo, da 

starši (zajeti v raziskavo) vzgojni slog dopolnjujejo z vzgojnimi vrednotami. Analiza 

intervjujev me je pripeljala do spoznanja, da imajo vse proučevane družine lestvico 

vrednot, kar je po mnenju strokovnjakov (npr. Čačinovič Vogrinčič, 2006; Musek, 

1995), eden od konceptov dobrega funkcioniranja družine. Pri edincih, vključenih v 

študijo, so bolj v ospredju vrednote skrbi zase, dobre popotnice za otrokovo nadaljnje 

življenje, medtem ko v raziskanih velikih družinah bolj poudarjajo tudi toleranco, skrb 

za drugega in potrpežljivost. Predvidevam, da od vseh zgoraj naštetih vrednot, ki 

seveda pozitivno usmerjajo otrokov razvoj, bodo le tiste vrednote, v katerih so starši 

pristni (jih res živijo) nagovorile otroka tako globoko, da jih bo ponotranjil in vzel za 

svoje. Ob tem ni zanemarljivo, katere vrednote negujejo v šoli in drugih skupnostih 

izven doma. Na tem mestu gre za povezavo na ravni mezosistema, zato o tem pišem 

v tem ekosistemu.  

Nekateri proučevani otroci (tako edinci kot iz velikih družin) vzgojni slog staršev 

doživljajo ambivalentno, kar deklica V1 opiše: »Včasih sta zlo stroga, včasih pa zlo 

popuščajoča /…/ odvisno, kaj si naredu, zakaj si to naredu, pa kaj ti je drug naredu,« 

iz česar lahko sklepam na vpliv dejavnikov na vzgojno ravnanje staršev. Zato iz 

povedanega izpeljem kategorijo Vpliv dejavnikov na vzgojni slog, saj primerjava 

raziskanih primerov pokaže dve polji vplivov. Na eni strani gre za dejavnike na ravni 

otroka; njegovi osebni vzroki za neko vedenje, ki nato pogojujejo ravnanje staršev. 

Na drugi strani pa (kot smo videli v že opisanih kategorijah tega poglavja) velikost 
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družine, vzgojni slog staršev v primarni družini in izobrazba staršev lahko vplivajo na 

vzgojni slog.  

Navkljub vzgojnemu slogu je ključna vzgojna komponenta usklajenost staršev, kar 

kot kategorijo imenujem Enotnost staršev pri vzgojnem ravnanju in se pojavlja v vseh 

proučevanih primerih. Analiza intervjujev me je pripeljala do ugotovitve, da se starši 

obeh preučevanih skupin sicer trudijo biti enotni, a je tako v doživljanju sozakonca 

kot otroka eden od njiju popustljivejši, kar pa a priori še ne pomeni neenotnosti. Vsi 

starši otrok iz velike družine, zajeti v raziskavo, se preko pogovora medsebojno 

usklajujejo. »Uglašenost« staršev je v našem primeru veliko bolj značilna za veliko 

družino oz. jo je v manjši meri zaslediti v družini z edincem, kar kaže na to, da več 

otrok lahko pomeni več usklajevanja in dogovarjanja (kar se izkaže v poglavju 

Starševstvo) in tudi, da več otrok pogosto zahteva večjo enotnost, saj že raziskava 

Richmonda in Stockerja (2008) kaže, da različno obravnavanje sorojencev pogosto 

povzroča prepire med njimi. Eden od dejavnikov večje usklajenosti, po mnenju 

staršev V2, je tudi skupno bivanje že nekaj let. Pomen enotnosti vzgoje oriše primer 

velike družine: »Otroci vejo, da ni ovinkov, ampak še vedno preizkušajo,« pove oče 

V1. Če starše V1 situacija preseneti, pa »pred otroki se grdo pogledava, če nisva na 

istem (smeh,) pa se pol zmenva,« doda mama V1. V dveh raziskanih primerih 

edincev prihaja do večjih razhajanj med staršema in lahko govorimo o »dvojni 

vzgoji«, v vseh ostalih primerih – kot že rečeno – sta starša med seboj bolj enotna. 

Vzrok za tovrsten pojav ter posledice mama E2 takole zaznava: »Dvojna vzgoja je 

velikrat, ker se določenih pravil ne drži (oče, op. a.), on pa to ve in s pridom 

izkorišča.« In v kontekstu nekega drugega odgovora v intervjuju zopet ponovi: »Ne 

morš pr vseh stvareh popustit. Jaz sem tista, k ne popustim, njega pa večkrat (otrok, 

op. a.) okol prsta zavrti (smeh očeta)«. Ponavljajoče se mnenje kaže na aktualnost in 

pomembnost te teme v družini E2. Predvidevam, da je pri neenotni vzgoji staršev 

otrok na kratek rok sicer lahko na boljšem, saj ima hitreje zadovoljene svoje potrebe 

in želje (nekdo od staršev popusti). Vendar pa menim, da daljnoročno neenotnost 

staršev otroka lahko bega, ne daje mu občutka varnosti, otrok je razpet med dve 

ljubljeni osebi in je zmeden, saj ne ve, komu bi ustregel. Vzgojna neenotnost staršev, 

ugotovljena v dveh primerih edincev, tudi po dognanjih stroke (Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014; Kompan Erzar in Poljanec, 2009; Skynner, 1995, v Čačinovič 

Vogrinčič, 2006) vodi v manj ugoden otrokov razvoj. Kot zapišejo isti avtorji, močna in 

enakopravna koalicija staršev pomeni sicer določeno avtonomijo le-teh, a v vzgojne 
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dogovore vključuje tudi otroka.  

 

Kategorija Izobraževanje za vzgojo se je izkazala različno intenzivno v različnih 

proučevanih primerih. Pri vzgojnem ravnanju so staršema V1 v pomoč predavanja, ki 

se jih udeležujeta, in zakonska skupina. Čeprav starša V2 vzgajata pretežno 

spontano, se občasno udeležujeta izobraževanj v okviru šole in vrtca, kar kaže na 

pomembno vlogo šole kot izobraževalne ustanove tudi za starše. Nasprotno pa 

mama V3 ne ozavešča toliko pedagoških napotkov, saj pravi: »Jaz se ne držim nič, 

ker se mi zdi to brezpredmetno zaradi tega, ker vsak je tko al tko zase, se je rodil s 

svojim značajem, s svojo osebnostjo. Bi tko al tko rabla 8 knjig, ne. /…/ Otroci so si 

med seboj tok različni. Različno reagirajo, različno mišljenje majo, različna čutenja 

majo.« O svoji vzgoji starša E1 pravita, da ne obiskujeta izobraževanj, saj jima že 

lastna izobrazba daje znanje. Oče meni: »Jaz mislim, da samoizobrazba lastnega 

foha ti da, oz. katera koli izobrazba, če si se dosti z njo ukvarjal, ti da nekaj znanja 

predvsem zato, ker se moraš sam s sabo ukvarjati in do enega nivoja priti.« Ob tem 

mama E1 doda: »Jaz sem po naravi malo kritična, priznam, že zaradi svojega 

znanstvenega poklica, kjer skozi nekaj raziskuješ pa preverjaš in imam to že v krvi. 

Žal določene predavanja, ki sem se jih v začetku udeleževala, me niso prepričala in 

sem vedno nekaj našla, s čimer se nisem strinjala, tako da sem se odločila, da ne 

želim nadaljevati.« Nasprotno pa je mama E2 na področju vzgojnega izobraževanja 

zelo dejavna, saj preko knjig, spleta in diskusije z otrokovo učiteljico, možem in 

drugimi vneto išče načine vzgojnih ravnanj. Razlika med staršema E1 in E2 je tudi v 

stopnji izobrazbe in bivalnem okolju, ki lahko vpliva na izobraževanje staršev za 

vzgojo. Še več: če na tem nivoju primerjamo veliko družino in družino z edincem, 

ugotovimo, da je izobraževanje staršev na vzgojnem področju lahko pogojeno tudi z 

doseženo stopnjo izobrazbe staršev. Starši z doktoratom pedagoške smeri (družina 

E1) so lahko že pridobili določena znanja, medtem ko starši s srednješolsko 

izobrazbo (družina V1) še iščejo možnost za dopolnitev svojih vzgojnih smernic. Po 

drugi strani pa zgoraj opisana domneva ne drži, saj mama V3 z nižjo izobrazbo 

vzgaja spontano. Morda je razlog v tem, da v desetčlanski družini pravzaprav ne 

utegne, kar je jasneje razvidno pri vsebinskem področju Dejavnosti v prostem času. 

Na izobraževanje staršev, zajetih v raziskavo, o vzgoji vpliva več dejavnikov. 

Strokovnjaki (npr. Pšuder, 1998) vse bolj poudarjajo pomen izobraževanja staršev in 
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njihove osebne rasti, saj ob izgrajevanju identitete staršev se sooblikuje tudi učenčev 

razvoj.  

 

Kategorija Vzgoja za kulturno pomembne naloge (npr. medsebojno spoštovanje in 

pomoč, kritično mišljenje, spoštljivo vedenje) se povezuje s prej opisano kategorijo 

Vzgojne vrednote in se je izkazala v petih raziskanih primerih. Posebej jo izpostavim 

zato, ker gre za drug zorni kot; raziskujem, kako starša vzgajata, da bo učenec 

dozorel v zrelo osebnost s svojo lastno identiteto, a sodelovalno usmerjen v 

sočloveka. V vseh primerih (tri velike družine in dve družini edinca) starši vzgajajo z 

lastnim zgledom in pogovorom. Starša E1 kot metodo pogovora izpostavita pomen 

argumentiranja – zakaj je to pomembno: »Pri vsakem pedagoškem poklicu se naprej 

začne z zakaj. Zakaj je to pomembno in če dobro raztolmačiš, si naredil 2/3 naloge. 

Če ona razume, zakaj je to pomembno, potem to tudi naredi in ji ni potrebno več 

poudarjat.« Domnevam, da na tem mestu zopet dober vzgojni prijem lahko 

povežemo z izobrazbo staršev. 

 

Disciplina izhaja iz grške besede in pomeni »vzgajati«. Mnogi starši namreč zmotno 

menijo, da sta disciplina in kazen sinonim. Kazen je vrsta discipline, vendar najbolj 

negativna. Kategorija Kazni se je izkazala v vseh raziskanih primerih, a je potrebno 

pojasniti različno intenzivnost. S kaznijo starši otroku sporočajo neustreznost 

posameznih vedenj in z njo želijo doseči opuščanje teh vedenj. Vsi otroci iz velikih 

družin, ki so sodelovali v raziskavi, so kaznovani, kar je verjetno povezano tudi z 

njihovim vzgojnim slogom. Kljub temu pa prihaja do pomembnih razlik v vrsti kazni. V 

najštevilčnejši družini starša kazen povezujeta z umikom od družinskih članov (»gre v 

sobo, da sem tam umiri in se pogovoriva«). Starša V1 otroka kaznujeta z odvzemom 

materialne stvari, ki je otroku dragocena, a ne nujno potrebna (npr. en teden brez 

računalnika, TV). Pogosto pa predlagata, da si deklica sama izbere kazen, kar tudi 

sama potrdi: »Najpogosteje si izberem brez televizije, kar mi je tud težko, ampak ja. 

Izberem si res tko, da je kazen kazen,« kar kaže na to, da otrok že ozavešča pomen 

in namen kazni. O razlogu za kazen oče V2 pove: »Ena taka je: v kopalnici ima uro in 

če se ne uredi pravi čas, je kaznovan.« Sama, podobno kot starša V1, izpostavita 

kazen kot prepoved stvari, ki otroku veliko pomenijo, medtem ko deček izpostavi 

samo telesno kazen: »Ponavad me udarijo,« kar kaže, da se izjave vpletenih ne 

ujemajo. V tej veliki družini se torej pojavlja tudi telesna kazen, za katero menim, da 
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gre za neučinkovit vzgojni prijem, moje razmišljanje pa dobro povzame oče E1, saj 

edinka ni nikoli telesno kaznovana: »Fizično kaznovanje je znak ekstremne nemoči 

tistega, ki kaznuje, v tem primeru starša. In ko čutiš potrebo fizičnega kaznovanja 

otroka, si ti problem, ne otrok. Si težko to priznaš. Otrok pa definitivno ne.« Ista 

starša nadaljujeta, da se po njunem mnenju edinka občasno neprimerno obnaša, če: 

»Noče iti k vrstnikom, to je neprimerno, ampak da bi jo kaznoval zaradi tega, pa ne.« 

Starša E1 ob tem poudarjata, da deklica občuti kazen, čeprav je nimata namena 

kaznovati. Opišeta konkretna primera, ko sta ji vzela mobitel in jo preusmerila na 

branje drugih knjig oz. druge dejavnosti: »V nek paralelni svet jih je malo odneslo in 

zato, ker se je to zgodilo, ni bila to kazen v smislu nekaj narobe, hočem te kaznovat, 

ampak pridi ti malo na zemljo spet. /…/ Poleti, ker je hčerka že 4. prebrala serijo H. 

P., sem ji rekla, naj neha in naj raje prebere kakšno drugo knjigo med počitnicami. To 

je verjetno ona občutila kot kaznovanje, čeprav ni bilo tako mišljeno. Rekla sem, beri 

kaj drugega, je življenje okoli tebe, pojdi ven. Ni bilo mišljeno kot kazen, verjetno pa 

je ona dojela kot kazen.« Deklica E1 sama kazni staršev doživlja kot »lahke« in kot 

upravičene. Ta primer kaže na različno doživljanje kazni otroka na eni strani in 

staršev na drugi strani. Starša E2 otroka kaznujeta z odvzemom virtualnega sveta, 

kjer se zopet pokaže vzporednica z veliko družino, medtem ko starša E3 otroka ne 

kaznujeta, temveč ga le opozorita na napake. Izkaže se, kot pri vzgojnem slogu, da 

so kazni v veliki družini v pričujoči študiji bolj represivne kot v družini z edincem.  

 

Kategorija Nagrade se na nek način povezuje s kategorijo Kazni, a jo zaradi boljšega 

pregleda obravnavam ločeno. Kategorija je bila ugotovljena v vseh raziskanih 

primerih. Nagrada spodbuja pogostost posameznega vedenja, saj si jo otrok želi. 

Starša V2 sorojence ob posebnih delih tudi nagradita s sladkarijami. Deček o 

nagradah pove: »Če recimo opravim kakšno težje hišno delo. Pa se sam javim za to, 

potem mi kdaj data, kakšen posladek.« Prav tako v veliki družini V3 deklico ob 

posebnem dosežku, stvari starša nagradita: »Da se sama po seb spomne kakšno 

lepo stvar, da je osrečla koga druzga, da je bla še posebej pozorna in to nekje 

izpostavla al pa začutla,« pojasni mama V3. Čeprav gre v obeh družinah za 

nagrajevanje, je med njima razlika: deček V2 je nagrajen ob fizičnih naporih, medtem 

ko je deklica V3 nagrajena zaradi svojega prosocialnega vedenja in empatičnosti. 

Sama tega ne povezujem s spolnimi vlogami, temveč z osebnimi pogledi staršev. 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

235 

Svojo tezo lahko potrdim z veliko družino V1, kjer ni nagrajevanja oz. nagrad za 

dobro opravljeno delo. V vseh treh družinah z edincem starši otroka nagradijo. Starša 

E1 deklico večkrat pohvalita in nagradita za njen trud in uspeh (izboljšane ocene, 

dobre uvrstitve na tekmovanjih, pomoč pri pomivanju oken). Nagrada izgleda kot 

materialna stvar (knjiga, sladkarija) ali obisk želene stvari. Mama pove: »Zagovarjam, 

da ima vsaka stvar svoje plačilo, mi dobimo plačo.« Čeprav si tudi druga dva edinca 

za nagrado zaželita igrače in igre (torej materialno), oče E2 pove: »Sicer mu pol 

igrače po 14 dneh stojijo tmle,« kar opozarja na kratkoročnost nagrade. Zato je 

pomemben odgovor mame E3, kaj je za edinca nagrada: »Bratranca ko prideta, to je 

največja nagrada, ko prideta jutr.« V tem se lahko kaže edinčeva želja po druženju z 

otroki, o čemer pišem v poglavju Socialno dozorevanje. Menim, da nagrade in 

pohvale otroku dajejo povratno informacijo o njegovem delu, o tem, da je lahko tudi 

odličen, čudovit, kar je za razvoj otrokove samopodobe, kot sem že pisala, izredno 

pomembno.  

 

Kategorija Osebna rast posameznika se je pokazala v vseh treh velikih družinah in 

enem primeru družine z edinko, saj je morda prav v veččlanski družini večji izziv med 

vsemi sorojenci gojiti osebno rast posameznega otroka. Starši v družini z več otroki, 

vključeni v študijo, spodbujajo osebnostno rast posameznika s krepitvijo otrokove 

uspešnosti, torej z omogočanjem dejavnosti za razvoj njegovih talentov (obšolske 

dejavnosti) in z rahločutnostjo do otrokovih posebnosti, npr. starša V1: »Mu 

prisluhnemu tam, kjer je on poseben, kjer je on on.« Starša V3 svojo vlogo pri osebni 

rasti otroka pojasnita: »Da se je rodil človek in ga morš sprejet tazga, kot je in ga 

samo probat usmerjat in vodt s svojim zgledom.« Starša edinke pri otrokovem 

osebnostnem razvoju poudarjata: »Človeška širina, mednarodna širina, svetovnost, 

ta svetovljanskot, da seže preko meja ene države. Kar je še toliko bolj pomembno za 

enega Slovenca. Omejeni smo lahko samo v svojih glavah in je to že lahko strahotna 

omejitev. To jo poskušava, pa toleranca, ta različnost, ta toleranca različnosti. In da 

misli s svojo glavo, ne da tako kot nekdo reče, da tako pač je. Če misli, da je 

drugače, pa naj pove. Da ima svoj razum in uporablja glavo. Da se razvija v svojo 

osebnost, v svojega človeka, da je ona. Pa včasih mi je malo bolj všeč, drugič malo 

manj, da je nekdo tak, kot pač je, ampak je tako. Ga je treba takega sprejeti. Ker jo 

vzgajava ne tako tipično slovensko«. Ta stališča staršev se kažejo v hčerki, saj E1 

kljub temu, da je edinka, pokaže veliko tolerantnosti, empatije in zna zavzeti svoj 
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pogled ter ga argumentirati, kar je razvidno v poglavju Šola in Čustveno dozorevanje. 

Kot že mnogokrat v tem delu zopet vidimo, da ima otrokov mikrosistem zelo 

pomembno vlogo v posameznikovem osebnostnem razvoju in tudi zaradi razlik v 

domačem socialnem okolju prihaja do take raznovrstnosti v učilnicah.  

 

V vseh proučevanih primerih je bila ugotovljena kategorija Varovanje otrok, ki se 

nanaša na osebe, ki varujejo otroka v času odsotnosti staršev. V dveh velikih 

družinah to nalogo prevzemajo stari starši, ki živijo v isti hiši, a v ločenem stanovanju. 

Ob tem v eni od omenjenih družin vlogo varuha ob morebitni odsotnosti dedka že 

prevzemata starejša sorojenca, varstvo najstarejše sorojenke pa je stalnica v tretji, 

najštevilčnejši družini, o čemer sem že pisala. Oba edinca prav tako varujejo stari 

starši ali ožji sorodniki (teta). V odsotnosti staršev pa deklico E1 varujejo varuške ali 

je v varstvu pri prijateljici, saj v bližini nima sorodnikov. Če sta starša krajši čas 

odsotna, pa pove:« Drugač me pa Ajka (pes, op. a.) varuje, če bi bilo kar koli,« kar 

kaže, da ji veliko varnost predstavlja pes. Predvidevam, da je za odraščajočega 

otroka varovanje sorojencev lahko tudi veliko breme. Nasprotno pa po ugotovitvah 

Younga in Densona (2014) stari starši ob varovanju vnukov pogosto doživljajo 

zadovojstvo in to lahko predstavlja varovalni dejavnik psihičnih težav v starosti. 

6.1.4.4 Stari starši 

Ker se življenjska doba podaljšuje, ima lahko vedno več šolarjev tudi stare starše, ki 

so lahko še precej aktivni. To socialno ozadje v tej multipli študiji primera vpliva na 

otrokov razvoj. Primerjava raziskanih primerov pokaže na razlike med proučevanimi 

otroki. Že pri prvi kategoriji tega vsebinskega področja Življenje s starimi starši se 

namreč pokaže, da imajo najintenzivnejše stike s starimi starši otroci V1, V2 in E2, 

saj živijo v isti hiši, a ločenem stanovanju. Stari starši pomemben socialni kontekst 

predstavljajo tudi otroku E3, ki ima oboje starše v neposredni bližini svojega doma. 

Nasprotno pa E1 zaradi večje geografske razdalje nima tako pogostih stikov s starimi 

starši, v intervjuju jih tudi ne omenja. Kot specifičen primer se izkaže V3, saj 

nesporazum med starši in enimi od starih staršev pomeni redke interakcije z njimi, 

ima pa v tem primeru druga babica pomembnejšo vlogo. 
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Tabela 12: Kategorije področja stari starši 

Stari starši - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Življenje s starimi starši 3 3 

Stari starši: prevozi in varstvo otrok 3 2 

Pomoč starim staršem 2 2 

Otrokova navezanost na stare starše 3 2 

Vloga primarne družine staršev 2 1 

 

V sklopu raziskane kategorije  Stari starši: prevozi in varstvo otrok najbolj izstopajo 

primeri V1, V2, E2 in E3. Stari starši iz velikih družin (razen V3) se redno, 

vsakodnevno vključujejo v družinsko življenje. Po svojih močeh pomagajo z varstvom 

otrok ob odsotnosti staršev in kadar otroci zbolijo. Tako mama E2  v vseh 8 letih še ni 

imela bolniške. Oba dedka (V1 in V2), živeča v isti hiši, sta še vedno aktivna voznika 

otrok v šolo in iz nje, medtem ko babica V2 dečka pospremi z avtobusom na 

slikarsko delavnico. Stari starši se vključujejo v družinska praznovanja, dedek V1 je 

vsako nedeljo pri družini na kosilu. Med V1 in V2 je razlika v tem, da sta v slednjem 

primeru dejavna oba stara starša, zato je te pomoči več. Tudi babica E2 skrbi za 

bolnega edinca, da staršema ni potrebno vzeti bolniške, saj delata v turnusih, ki pa 

se za kakšno uro prekrivata in takrat je pri babici. Zaposlitev staršev močno vpliva 

tudi na interakcije dečka E3 s starimi starši, saj starša lahko delata tudi pozno v noč 

in takrat deček prespi pri starih starših. Še več, v sledečem citatu slikovito vidimo 

vlogo starih staršev v raziskanem primeru E3: »Imamo še hišo njenih staršev, ki je 5 

minut stran, kjer imamo zimsko in letno garderobo (smeh mame). Kjer je velik vrt, kjer 

je ves konfort, ki si ga lahko predstavljamo. E3 ima tam drugi dom, v bistvu pr babi in 

dediju je njegov dom. Midva pa sva večkrat šla za cel teden, tri tedne, en mesec smo 

šli pred dvema letoma na turnejo. E3 je živel pr babi, tko da je tist njegov drugi dom,« 

povesta starša E3 in nadaljujeta, da gredo k njim pogosto tudi na kosilo in na 

praznovanja (glej tudi poglavje Dejavnosti v prostem času), kar še dodatno poudari 

intenzivne medsebojne odnose. Dedek dečka E3 je po pripovedovanju staršev 

visoko izobražen in je bil dlje časa na uglednem položaju, zato otroku lahko 

predstavlja spodbudno okolje. Prav tako je babica E2 upokojena učiteljica, zato z 

otrokom preživi veliko časa ob učni snovi in drugih dejavnostih, ki lahko vplivajo na 

njegov odlični učni uspeh, kar mama opiše: »Babi ma otroške delavnice in tud prek 

tega ful dobi.« To pomeni, da stari starši niso le varuhi in vozači, vendar mnogo več, 
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kot kažejo sledeče kategorije in mnenje enega od staršev V2: »Fajn vpliva na vse 

otroke. Mogoče na vsakega na mal drugačen način. Mogoče V2 še največ zaupa 

babici.« Na podlagi analize podatkov ugotavljam, da imajo edinci, vključeni v 

raziskavo, bolj izobražene ne samo starše, temveč tudi stare starše. Tako dedki in 

babice ne samo varujejo in nudijo pomoč pri prevozu otroka, temveč natančna 

analiza intervjujev pokaže, da tudi vzgajajo in izobražujejo ter so lahko soigralci pri 

igri, kar je pokazalo že moje predhodno raziskovanje (Kranjec, 2006). Norris in 

Tindale (1994) ter Žorž (2008) podobno ugotavljajo in babice ter dedke vidijo tudi kot 

finančne podpornike, kar pa se v pričujoči raziskavi ne pokaže. 

 

Pomoč starim staršem variira glede na otrokovo bivalno okolje (ali živijo skupaj s 

starimi starši) in glede na čas, ki ga otrok preživi z dedkom in babico. V prvi vrsti 

želim s to kategorijo poudariti, da gre za vzajemno medgeneracijsko pomoč, saj tudi 

starši in otroci pomagajo starim staršem. V1 v dedkovi odsotnosti skrbi za njegovega 

psa, V2 pa babici pomaga pri hišnih opravilih. Celo E1 pomaga pri delu na vrtu, kar 

zanj v izvorni družini ni značilno, obširneje pa o tem pišem v poglavju Hišna opravila. 

Najmlajši edinec E2 svojo pomoč slikovito opiše: »Dediju prnesem sekiro pa kladu. 

Babi pa šivalni stroj.« 

 

Otrokova navezanost na stare starše se pokaže v raziskanih primerih, kjer živijo 

skupaj s starimi starši ali z njimi vstopajo v pogoste medsebojne odnose. Mama V2 

pove: »Nanjo je najbolj navezan od vseh drugih. Ji kaj pove še prej kot nama. Ona 

ga zlo razume, se mi zdi. Ga poskuša razumet. Velikrat gre k njej. Če rečemo, da ga 

gre ona kam iskat, on je zlo vesel.« Podobno sta tudi V1 in V3 babico izbrali kot 

osebo, ki jo najraje obiskuje, oče E3 pa dečkove interakcije s starimi starši opiše kot 

»neizmerno varnost in veselje, toploto, familijo, ki je neverjetno pomembna na 

nezavedni ravni, bi jaz reku.« Na podlagi tega predvidevam, da otrok primarno 

navezanost na starše, kot to imenuje K. Kompan Erzar (2003), razširja še na stare 

starše, saj otrok sam išče stik z njimi in je tega vesel, zanj imajo tako pomembno 

vrednost. Navezanost proučevanih otrok na stare starše je pomembna tudi zaradi 

ugotovitev G. Čačinovič Vogrinčič (2006), da so dedki in babice pogosto »bogata 

zakladnica« iz katere otroci lahko pridobivajo odgovore na različna vprašanja in s 

tem lahko ugodno vplivajo na otrokov razvoj. Po drugi strani pa so vnuki za dedke in 
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babice upanje prihodnosti, da se njihovo družinsko deblo, družinska tradicija 

nadaljuje. 

 

Če so prejšnje kategorije bolj pojasnjevale »hvalospev« starim starem, pa kategorija  

Vloga primarne družine staršev pokaže, da razumevanje med otrokovo družino in 

starimi starši ni vedno samoumevno (npr. spor v družini V3) in da raziskani starši ne 

živijo vedno po zgledu izvorne družine. Rezultati kažejo različne poglede staršev 

(vključenih v raziskavo) na družino, iz katerega izhajajo, ki se izražajo v dveh 

dimenzijah in primerjavah med družinama V1 in E3. Starša E3 a priori vzgajata in s 

tem razmišljata drugače kot njuni starši, »kot rečeno, mava midva en drug pogled, 

kot so mel naši starši«. To se kaže v mnogih kategorijah pričujočega dela (npr. 

vzgojni slog, otrokova hišna opravila, otrokov sogovornik ipd.), saj večkrat omenjata 

ta odmik od primarne družine. V nasprotju z opisanim primerom pa ima na družinsko 

življenje družine V1 pomemben vpliv tudi primarna družina očeta in mame, kar mama 

takole opiše: »Pr men število otrok ni vplival. Bolj zakonski odnos mojih staršev, 

vzorci mame in očeta. In vzgojni prijemi in rečem ne tega ne, ne bom. Pa pol se 

počas vračam, ker je to isto v redu.« Oče V1 ob tem doda: »Glede otrok, mogoče na 

momente jim ni blo čist vseen, da jih je blo tok velik. Mamo je blo strah, čeprav je 

izhajala z družine šestih otrok, ampak je tud oče tam kmal umrl. Skoz to je vidla en 

strah, kako bomo skrbel za tok otrok.« Predvidevam, da izvorna družina lahko 

zavedno in nezavedno vpliva na posameznikov razvoj, kot starši pa se odločamo, kaj 

je tisto, kar »nesemo s seboj« v svojo novo družino in kaj želimo opustiti. Tako sta se 

starša V1 kljub strahu babice odločila za več otrok, hkrati pa isti primer kaže, da tudi 

babica izhaja iz velike družine, kar morda kaže na neke ponavljajoče se vzorce. 

Domnevam, da gre lahko tudi za nezaveden vpliv, ko nehote vnašamo v družino 

vzorce svojih staršev, čeprav si tega morda ne želimo.  

6.1.4.5 Komunikacija 

Vsebinsko področje Komunikacija zajema teme besedne in nebesedne komunikacije 

s poudarkom na otrokovih sogovorcih in temah pogovora. Z njim odgovorim na eno 

izmed raziskanih vprašanj, ki pravi: Kakšne so značilnosti komunikacije v družinah z 

edinci in v družinah z več otroki? Ker pa so me obširni intervjuji in opazovanja tako v 

družini kot v šoli pripeljali do bogatih informacij, ki presegajo odgovore le na 
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zastavljeno vprašanje, v nadaljevanju povežem oba mikrosistema: dom in šolo, saj 

se izkaže, da je šola najpogostejša tema pogovora v družini. Prav zato o komunikaciji 

pišem ob zaključku tematskega sklopa Interakcije v družini, saj sem do sedaj v 

ospredje postavljala družinski mikrosistem. Vse kategorije, zapisane v tabeli 13, se 

pojavljajo v vseh raziskanih primerih. To med drugim lahko kaže na velik pomen 

komunikacije v življenju družine, saj je le-ta temeljni proces interakcije in hkrati nudi 

dober vpogled v postavljeno raziskovalno vprašanje. Kategorija Otrokove 

komunikacijske spretnosti kaže v raziskanem primeru E1 na vlogo otrokovega 

socialnega okolja pri razvoju teh veščin. V družini E1 sta oba starša doktorja znanosti 

in med pogovorom z otrokom uporabljata tudi strokovne izraze in širok besedni 

zaklad. Prav tako deklica zelo rada bere. Deklica je zato spretna v komunikaciji, a 

»ona nima nobenih težav, da je tiho in opazuje druge, kako komunicirajo. Skratka, ni 

stalno v pogonu«, pove oče E1. Predvidevam, da je omenjeno lahko povezano s 

socialno zadržanostjo, saj se na področju socialnega dozorevanja pokaže, da edinka 

potrebuje spodbudo za socialni stik.  

 

Tabela 13: Kategorije področja komunikacija 

Komunikacija - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokove komunikacijske spretnosti 3 3 

Otrokov sogovornik 3 3 

Komunikacija z učiteljico in sošolci 3 3 

Teme pogovora v družini 3 3 

Priložnosti za družinski pogovor 3 3 

Način ravnanja z zasebnostjo 3 3 

Zaupanja vredna oseba  3 3 

Otrokovo izražanje mnenj, stališč  3 3 

Sodelovanje otroka pri pouku 3 3 

 

Socialna pogojenost komunikacijskih spretnosti se kaže tudi v primeru V2, kjer doma 

veliko berejo in ob sobotah dopoldan obiskujejo mestno knjižnico. Dečkove zelo 

dobre komunikacijske spretnosti omenjajo vsi vpleteni intervjuvanci, učiteljica pove: 

»Tko kot ima domišljijski svet pester, tko je močen tud v izražanju. Najbrž se to tud 

pozna v količini prebranih knjig. Če gledam že samo njegove zapise, so zlo bogati, 

tko tud v komunikaciji on zlo rad primerjave daje, zato ga učenci tud zlo radi 

poslušajo – dej V2 povej nam še kej, ker je zlo močen na tem področju.« Iz tega 
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domnevam, da dobre sporazumevalne zmožnosti odpirajo možnosti za otrokove 

interakcije s sošolci. Nasprotno od opisanih primerov pa se kaže primer V1, kjer je 

deklica sicer komunikacijsko spretna, a zanjo ni značilen bogat besedni zaklad. Tudi 

E3 in E2 nimata težav pri komuniciranju. Kot pove učiteljica, E3 med odmorom išče 

po razredu sogovornika, medtem ko se pri dečku E2 kaže vikanje odraslih oseb, kar 

za otroke te starosti še ni tako značilno. Na to načelo vljudnostnega pogovarjanja 

opozarja tudi vrstnike, pove učiteljica. Razlog je morda v otrokovem sogovorniku, saj 

– kot pokaže kategorija Otrokov sogovornik – edinci več komunicirajo z odraslimi, ki 

jih lahko tudi vikamo. Ugotovila sem, da se mnenja intervjuvancev v primeru V3 

glede dekličinih komunikacijskih veščin razlikujejo. Soglasni so v tem, da je deklica 

komunikativna, kar oče opiše: »Verbalno zlo komunicira, kar mal agresivna, se prav, 

se zaveda, da je močna.« Ambivalenteno doživljanje učiteljice V3 pa je razvidno iz 

intervjuja: »Že pri samem govoru ne bo pokazala neke moči v sebi.« Ni glasna, ne bo 

prišla pred tablo in samozavestno vse povedala. Pove, temveč bolj umirjeno in 

počasno.« Ta dekličina značilnost je verjetno pogojena z dvema različnima 

mikrosistemoma, saj prihaja do razhajanj pri načinu komunikacije glede na socialni 

kontekst (družina/šola). Pri otrocih, zajetih v raziskavo, se kot pomemben dejavnik 

otrokovega jezikovnega razvoja pokaže družinska bralna pismenost (branje) in 

izobrazba staršev. Nadalje na otrokove komunikacijske spretnosti vplivajo še 

otrokove osebnostne značilnosti (primer E3) in socialno okolje (V3: razlika med 

domom in šolo). M. Strojin (2011) in Blake (1981) navajata, da imajo edinci in 

prvorojenci pogosteje boljši besedni zaklad. Prav tako Kasten (2007) povzema, da 

imajo matere edincev v obdobju malčka več telesnega stika z otrokom, pogosteje ga 

hranijo in z njim pogosteje komunicirajo. Te ugotovitve pričujočo raziskavo 

nadgradijo, saj sama vloge zapovrstja rojstev na otrokove jezikovne spretnosti tudi 

zaradi načina izbora vzorca (nihče od proučevanih otrok ni prvorojenec) nisem 

ugotovila. Kljub temu pa raziskan primer E1 in V2 nakazujeta, da na otrokov besedni 

zaklad ne vpliva le vrstni red rojstev in velikost družine, temveč še mnogi drugi 

dejavniki. Kot že rečeno se v tej študiji pokaže vpliv družinske bralne pismenosti, kar 

je ugotovila že M. Grginič (2006). 

 

Kategorija Otrokov sogovornik se izkaže kot zelo pomembna, saj edinci, ki so 

sodelovali v raziskavi, pogosteje komunicirajo z odraslimi osebami, raziskani otroci iz 

velikih družin pa pogovorne veščine urijo predvsem s sorojenci (kar je posledica 
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otrokovih interakcij, že opisanih v tem poglavju). Razlog za omenjeno dejstvo mama 

E3 povzame: »E3 se zlo rad z odraslimi pogovarja, verjetno zato, ker je skoz v 

odrasli družbi.« Edinčev sogovornik je najpogosteje mama ali oče - razen v primeru 

E2, kjer deček največ komunicira z mami in babi, o čemer poročajo vsi vpleteni. 

Slednji primer kaže na več stika in pogovora z ženskami, kar je verjetno posledica 

očetovega dela v turnusih in očetove redkobesednosti, opažene tudi pri intervjujih. V 

družini E1 službeno delo staršev, ki ga opravljata doma, pogojuje otrokovega 

sogovornika, v družini E3 pa v ospredje vstopa vloga izvorne družine staršev pri 

komunikaciji dečka E3 s starši. Tako mama poudarja drugačno komunikacijo, kot sta 

je bila deležna onadva: »Kolkr se jaz s svojim očetom nisem nič pogovarjala in ti s 

svojim, je pri nam čist drugo.« To kaže, da posameznik kljub močnemu vplivu 

družinskih vzorcev komunikacije (o čemer govori Ščuka, 2007) lahko preseže te 

vplive in v družini oblikuje drugačne oblike komunikacije. Otroci iz velikih družin, 

zajeti v študijo, za sogovorca izbirajo sorojenca istega spola in podobne starosti. 

Izkaže se, da jih povezuje skupna soba bivanja, isti interes in teme pogovora. Isti 

spol pogojuje tudi komunikacijo deklic s starši, saj se npr. V1 veliko več pogovarja z 

mamo kot z očetom. Izsek iz intervjuja razkrije enega od razlogov: »Z njo (mamo, op. 

a.) se lahko take stvari pogovarjam, ko se jih z očijem ne bi mogla. /…/ »Če se kej z 

njim (očetom, op. a.) pogovarjam, on hitr zaide, da gremo kej narest. Da gremo kej 

pospravljat, pa take (smeh).« Tako so teme pogovora med mamo in V1 o 

odraščanju, gospodinjstvu, šoli, izobraževalni viziji in še mnoge druge teme, ki se 

izkažejo za aktualne. Komunikacija pa ni vedno povezana le z istim spolom, saj se 

deček V2 najpogosteje pogovarja z mamo (zaradi preteklih dobrih izkušenj zaupanja) 

in s starejšim bratom. Tako ob zaključku opisa kategorije ugotavljam, da 

komunikacijske veščine raziskani otroci iz velikih družin urijo na dveh nivojih: v 

pogovorih s starši in v komunikaciji s sorojenci, ki so navadno istega spola in 

podobne starosti, kar je pokazala tudi nedavna raziskava (Killoren idr., 2014).  Po 

ugotovitvah nekaterih strokovnjakov (Gauvain in Cole, 2009; Rocca idr., 2010) 

življenje s sorojenci  pripomore k urjenju jezikovnih spretnosti in s tem k boljšemu 

govoru, hitrejšemu učenju branja in pisanja. Po drugi strani pa velika družina lahko 

zavira učenje jezika, saj je v njej manj komunikacije z odraslimi (kar se je pokazalo 

tudi v tej študiji), ki imajo širši besedni zaklad in poznajo več odgovorov na vprašanja 

kot starejši sorojenci (Bergera in Nuzzoa, 2008). Raziskani primeri edincev pa 
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kažejo, da imajo le-ti največ interakcij in zato komunikacij z odraslimi (s starši in 

starimi starši). Te interakcije naj bi po mnenju že omenjenih avtorjev (Blake, 1981; 

Strojin, 2011) prispevale k boljšim jezikovnim spretnostim.  

 

Kategorija Komunikacija z učiteljico in sošolci se navezuje na prejšnjo kategorijo, saj 

pojasni otrokovega sogovornika v šoli. Vsi otroci, zajeti v raziskavo, preko šolskega 

dela in igre komunicirajo s sošolci. Izkažejo pa se razlike v številu sogovornikov. 

Medtem ko so V2, V3 in E1 vezani na manjše število sogovornikov in imajo 

konstanten krog komunikacij, na katere vplivajo osebnostne značilnosti sogovornika 

ter družinska povezanost, ostali proučevani otroci komunicirajo glede na skupen 

interes z vrstnikom. Pri otrocih z ožjim komunikacijskim spektrom se kaže večja 

medsebojna povezanost, ki jo učiteljica V3 opiše: »Tako jih čutim, kot da bi bili sestri 

na nek način. Res jih tako čutim. Sta dejansko toliko povezani.« Te otroke (V2, V3 in 

E1) poleg splošnih tem pogovora (prebrane knjige, znani pevci in igralci, aktualni 

dogodki) povezujejo tudi bolj specifične teme, kot je na primer duhovnost. V vseh 

treh primerih velike družine se pokaže, da v šoli pogosteje izbirajo sogovornike, ki 

prav tako prihajajo iz veččlanske družine, njihova skupna tema pa so prigode doma 

in primerjanje vedenja sorojencev, predvsem najstnikov. Pogovorne veščine 

raziskanih otrok se v komunikaciji do učiteljice kot avtoritete lahko spremenijo. To 

izrazito opazimo pri sicer komunikativnemu dečku V2, saj ne išče priložnosti za 

pogovor z učiteljico in je tako njuna komunikacija skopa. Prav tako je E1 v odnosu do 

učiteljice zadržana. Z učiteljico navezuje stik le zaradi potrebe po dogovarjanju glede 

statusa kulturnika. Drugi dejavnik tovrstne komunikacije je zahtevna razredna 

dinamika in z njo povezano pomanjkanje časa za pogovor s posameznim otrokom, 

na kar opozori več vpletenih učiteljic. Omenjeno pa ne velja za vse proučevane 

otroke, saj starša V1 poudarita: »Ne izraža se lepo, pove pa vse sorte. Vse se zmen. 

To vem, ker od učitlov prnese domov. Kaj vse je zvedla. Zna se pogajat, zna se 

zment za stvari. Z učitelji ali s komerkoli,« kar kaže na intenzivnejše pogovorne 

spretnosti med učiteljico in učenko. Teme pogovora med učiteljico in učencem (ne 

glede na velikost družine) se kažejo v dveh dimenzijah. Po eni strani je veliko 

pogovora o družinskem življenju posameznega učenca (npr. zanimivi dogodki v 

družini, družinski izleti in potovanja), kar lahko kaže na otrokov dober mezosistem. 

Po drugi strani pa se učiteljice temu izogibajo in dajejo večji poudarek pogovoru o 

šolskem delu, kot na primer razmišlja učiteljica V3: »Z učenci se ponavadi ne 
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spuščam v to, kako imajo stvari doma. Ker se mi zdi, da je to njihovo. Ker se mi zdi, 

da tukaj nismo zato, da bi vrtala v njih, temveč če so težave, sem vedno pripravljena 

jim pomagat. Včasih se mi zdi, da smo nekateri učitelji preveč vsiljivi. Jaz naredim 

neko ločnico, neko mejo, imamo dva svetova.« Ta slikovit citat opozarja na občutljivo 

temo pogovora o otrokovem domu oziroma na učiteljevo strokovnost tudi na tem 

področju. Menim, da otroka v šoli lažje razumemo in mu pomagamo, če poznamo 

njegovo družinsko dinamiko (npr. otrok je zaspan, ker si deli sobo z nespečim 

sorojencem), po drugi strani pa smo učitelji na tem področju pogosto preveč zvedavi. 

Morda pa otrok v šoli ne želi pripovedovati o svoji družini (glej tudi področje Otrokovo 

doživljanje družine - Otrok (ne)pripoveduje rad o družini), kot kaže raziskan primer 

E3: »E3 dobi kakšen navdih, včasih in mi pride kakšno stvar pokazat. Nariše kakšno 

stvar, kakšno pošast in to. Potem ker jaz o tem nič ne vem, ga vprašam pa mi razloži 

in tako. Me zanima, kaj gledajo otroci, s čim se ukvarjajo. Manj pa govori o družini, 

več, kaj se njemu dogaja samemu,« pove njegova razredničarka. V slovenski 

raziskavi (Velkavrh, 2008) se je pokazalo, da starši pričakujejo individualno 

obravnavo učencev. In s tem komunikacijo tudi na individualni ravni, ki se ne izgublja 

v množici učencev, temveč učitelj namenja svojo pozornost in skrb tudi 

posameznemu učencu in s tem omogoča njegov napredek. Primer V3 in deloma 

primer V2 kažeta, da družina z bolj sproščenimi medsebojnimi odnosi v otroku lahko 

spodbudi pogovorne veščine (kategorija Otrokove komunikacijske spretnosti), 

medtem ko predvidevam, da šola z učiteljevo avtoriteto, ocenjevanjem znanja in 

spretnosti ter večjim številom otrok, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij, lahko te 

spretnosti zavira, saj se pri teh dveh otrocih pojavljajo razlike glede na socialni 

kontekst. Ob tem pa je potrebno poudariti, da je možen tudi ravno obraten vpliv, če 

otrok morda izhaja iz manj spodbudnega bivalnega okolja. Sama slednjega nisem 

ugotovila. 

 

Kategorija Teme pogovora v družini predstavi načine in vsebine pogovora v 

domačem mikrosistemu. V vseh raziskanih družinah kot teme pogovora prevladujejo 

načrtovanje dejavnosti prihajajočih dni, aktualne vesele in žalostne novice (E3 

povzame: »Pa tist k v časopisu piše.«) in opisovanje preteklih dogodkov posameznih 

družinskih članov, ki so slednjega še posebej zaznamovali. V velikih družinah, ki so 

sodelovale v raziskavi, se pojavlja tudi tema o posameznikovih vlogah in nalogah v 
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družini (npr. zadolžitve glede hišnih opravil, morebitno varovanje sorojencev, 

medsebojna pomoč pri učenju), česar v družini z edincem nisem tako močno 

zaznala. Da gre za razliko v komunikaciji ne samo glede števila sogovornikov, 

temveč tudi glede vsebine in načina, poudari eden od staršev veččlanske družine, ko 

pravi: »6 nas je, ne morš solo igrat. Ne gre, kje pa je ostalih 5. Mormo se poslušat, 

pogovarjat, povedat si. Saj znotraj tega najdemo vse bistveno. Če si pa tih, pa ne 

poveš, je pa lahko teater.« Iz tega se kažeta dve pomembni vlogi družine: načela 

vljudnostnega sporazumevanja (poslušati sogovornika) in pomen pogovora kot 

sredstva sporočanja čustev, stališč, mnenj tudi s preventivnim namenom, kot je 

napačno razumevanje informacij, zadrževanje čustev in kasnejši »izbruh« jeze in 

podobno, o čemer natančneje pišem pri kategoriji Otrokovo izražanje mnenj, stališč. 

V veliki družini v našem primeru šoloobvezni sorojenci primerjajo šolsko prehrano (ali 

so imeli podobne jedi) in si ob pogovoru izmenjujejo šolske izkušnje in doživljanja. 

Pogovorni kontekst domačega mikrosistema sproža šolske teme pogovora (npr. 

mama V1 pravi: »Dons smo se pač o knedlih pogovarjal in je rekla (V1, op. a.), da so 

bili v šoli štruklji.«). Tema pogovora v vseh raziskanih družinah je šola v najširšem 

pomenu besede. Otroci so povedali, da se v družini pogovarjajo o poteku dejavnosti 

v šoli, pridobljenih ocenah, terminih kontrolnih nalog, pisanju domačih nalog, načinu 

in času učenja in o odnosih ter s tem počutju v razredni skupnosti. Kljub temu da je 

šola temeljna tema pogovorov v vseh družinah, pa vsi otroci samoiniciativno ne 

pripovedujejo o njej. Najbolj gostobesedni so otroci z dobrimi komunikacijskimi 

spretnosti – že omenjeni V1, V2, E1 in E3. V intervjujih z otroki se torej kažejo 

pomembne razlike med njimi, katerih razlog je najverjetneje družinska klima (odprtost 

za pogovor), osebnostne značilnosti otrok ter z njimi povezana starost, o čemer sem 

že pisala v poglavjih Značilnosti družine in Značilnosti otroka. Več spodbud namreč 

potrebuje najmlajši intervjuvanec (E2), katerega mama z vprašanji vodi skozi šolski 

dan (npr. kaj ste danes počeli v šoli, imaš veliko naloge) in ob tem poudari: »Pa 

velikrat se zgodi, da ne reče, pol pa beležka pride na vrsto. /…/ Pa že po faci vidš, k 

ga prideš iskat.« Neverbalna komunikacija kot izraz stiske, povezane s šolo, in 

redkobesednost ob neuspehu in konfliktih s sošolci se pojavlja tudi v nekaterih drugih  

raziskanih primerih, o čemer več pišem v poglavju Vrstniki in prijatelji. Kot pomemben 

element otrokovega pripovedovanja o šoli se v raziskanem primeru E1 pokaže 

objektivnost in pripovedovanje brez večjih kritik, kar starša E1 pojasnita: »Dogodke 

pove zelo objektivno. Nič slabega, to je zanimivo. Največja kritika šole je, da preveč 
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pišejo pri slovenščini. Hočem povedat, to je brez veze. Ali pa če katerega predmeta 

ne mara, ampak ni nujno, ker naslednjo uro je pa lahko že v redu.« Iz prakse 

razvijam tezo, da tako nekaterim otrokom kot nekaterim staršem manjka 

konstruktivne kritike. Pogosto npr. kritizirajo pretežke kontrolne naloge, ne 

ozaveščajo pa otrokovega realnega znanja in truda, ki ga vlaga v šolsko delo. 

Otrokovo objektivno pripovedovanje staršem omogoča pridobivanje realnih informacij 

o šolarjevem delu, brez nepotrebnih komunikacij z učitelji. V slednjem se odražajo 

tudi druge kategorije, kot sta Oblike sodelovanja s šolo in Varovalni dejavniki šolanja, 

vendar te kategorije bolj poglobljeno predstavim v mezosistemu.  

 

Kot dopolnitev opisanih kategorij se nadalje pokaže Priložnosti za družinski pogovor. 

V vseh vpletenih družinah se najpogosteje pogovarjajo ob skupnih obrokih, skupni 

vožnji z avtom na obšolske dejavnosti, obiske, izlete in potovanja. Vikend pomeni več 

priložnosti za družbene veščine v družini. Do podobnih spoznanj sem prišla že ob 

pisanju diplomskega dela (Kranjec, 2006). Zanimivo je razmišljanje dečka E3, da se 

največ pogovarjajo »ko je kaj narobe pa če sem jaz v stiski«. Čeprav drugi sogovorci 

tega ne omenjajo, je pomembno spoznanje 11-letnega učenca, da je stiska lahko tudi 

priložnost za družinski pogovor oz. da je takrat pogovor res potreben. Druga 

zanimivost je razmišljanje mame V3, da je pogovor v njihovi desetčlanski družini 

priložnost za umiritev otrok v večernih urah.  

 

Način ravnanja z zasebnostjo je kategorija, ki je posebej izrazita v velikih družinah, 

saj jo omenjajo tako otroci kot starši V1, V2 in V3. Prav tako se ta kategorija pojavlja 

v malih družinah in poudari pomen pogovarjanja z otrokom na samem, brez drugih 

oseb. Kot smo že ugotovili, skupna soba sorojencev lahko pomeni več komunikacije 

med njimi, po drugi strani pa otežuje posredovanje bolj osebnih informacij zaupanja 

vredni osebi. Ob tem je na mestu vprašanje, kdo je ta oseba, zato vpletem še 

kategorijo Zaupanja vredna oseba, ki kaže, da imajo otroci, zajeti v raziskavo, v sebi 

izgrajeno hierarhijo zaupanja. Najpogosteje so to starši, redkeje vrstniki ali sorojenci, 

kar V1 pojasni: »Največ mamici, pa pol očiju. L. lih ne, ker mu velikrat kej poveš pa 

takoj slišiš, da je že povedal /../ K. me sploh ne bi poslušala,« kar tudi kaže vpliv 

starosti sorojencev, saj starejšemu zaupa, mlajši pa zaradi preteklih izkušenj ni 

vreden zaupanja. Pretekle izkušnje so pomembne, saj o njih spregovori tudi eden od 
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staršev V2: »Dokler nima nekih slabih izkušenj na tem področju, slepo zaupa, 

otroško zaupa, čeprav je že tok star. Zaupa še kot manjši otrok.« Tudi deček sam 

pravi, da zaupa staršem, dvema sošolcema in bratrancu, kar kaže na zaupljiv odnos 

v različnih mikrosistemih. Kot pomemben dejavnik medosebne komunikacije s starši 

se je v raziskanem primeru V1 pokazala pregraditev sobe s sorojencem in s tem 

pridobitev dekličine svoje sobe: »Ima en svoj kotiček, kjer je, ima svoje tisto, kar si 

želi. Je tudi fajn, ker greš lahko tja, ker je sama in z njo kumuniciraš, vidiš kaj je tisto, 

kar jo teži, se lahko z njo pogovoriš,« prednosti prostorske zasebnosti pojasni eden 

od staršev. Vse raziskane velike družine te možnosti žal nimajo, poudarjajo pa, da si 

zavestno vzamejo čas za proučevanega otroka: »Če slutim, da potrebuje, ga kar 

pokliče. In greva v sobo, da sva sama.« Več tega časa potrebujeta deklici E1 in V1, 

predvsem zaradi nekaterih že omenjenih pokazateljev obdobja predadolescence (glej 

vsebinsko področje Značilnosti otroka). Najbolj izrazito potrebo po pogovoru s starši 

na samem kaže deklica V3, kar lahko povezujem z velikostjo družine (8 otrok) in 

njenim položajem v njej, saj je 4. otrok, t.i. sendvič otrok, ki prav zaradi tega morda 

potrebuje več pogovora oz. pozornosti. »Jaz jo na tak način začutim, da takrat, ko se 

pride k men stisnit, bi se želela mal pogovarjat. In pol se mal razgovori,« pove oče 

V3. V teh individualnih pogovorih deklica potrebuje okrepitve očeta pred tremo v šoli. 

O tem več raziskuje Rocca s sodelavci (2010), ki podkrepi zapisane ugotovitve, da 

število bratov in sester, spolna struktura in vrstni red rojstva vpliva na komunikacijo 

med sorojenci in s starši. 

 

Kategorija Otrokovo izražanje mnenj, stališč je najbolj izrazita v raziskanem primeru 

E1 in E3, zato navedem tudi citate. V raziskanem primeru E1 o tem poročajo vsi 

kontekstualno povezani. Starša E1 otroka spodbujata, da izrazi svoje mnenje in 

stališča, saj zagovarjata: »Je človek, ki ima svoje želje, svoj način izražanja, svoja 

občutja, svoje pač. In četudi še ni odrasla, ima vso pravico povedati svoje. O tem tudi 

sama E1 pravi: »Pač pokažem, samo kdaj ne bi bilo dobr, da bi jih, ker se razjezita.« 

Deklica značilnosti svojega mikrosistema prenaša v šolo, saj zagovarja svoje 

stališče, kar učiteljica opiše: »Trdno stoji v svojem prepričanju in jo težko pregovoriš, 

da je to za njo in tud zarad ostalih dobro.« Sicer pa so vse raziskane družine bolj ali 

manj odprte za otrokovo izražanje stališč, mnenj in občutkov (najmanj priložnosti ima 

deček V2), kar je spodbudno za otrokov celostni razvoj. Znano je namreč 

(Bouwkamp in Bouwkamp, 2014), da imajo nekatere družine na tem področju težave. 
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Predvidevam, da je k temu naravnana tudi današnja družba in vzgoja, o čemer 

spregovorita v intervjujih starša E3: »Pa tud E3 pustimo, da pove svoje mnenje. To, 

kar nam starši niso pustil, to, kar mi nismo smel. To je bla včas taka vzgoja: otroci so 

bli otroci in niso smel povedat svojga mnenja. To še zdej ne smemo povedat pr 

svojih 40 in 50-tih.« Rezultati kažejo, da imajo edinci več možnosti za izražanje svojih 

mnenj in stališč, kar v našem primeru ni nujno povezano samo z večjo odprtostjo 

družine, temveč tudi z velikostjo družine. Povedano drugače: raziskane velike 

družine so odprte za otrokovo izražanje (»Jaz mislim, da to pri njej sploh ni 

vprašanje. Ona izrazi svoje mnenje pa nikol ni blo prepovedano«.), a večje število 

otrok lahko pomeni, da otrokova pobuda ni vedno slišana ali ne pride do besede, da 

bi jo izrazil. Kot zapiše že Skynner (1995, v Čačinovič Vogrinčič), je ena od 

značilnosti zdravih družin tudi ta, da so pogovori med družinskimi člani odkriti in 

svobodni, z izražanjem vseh čustev in misli, kar ustvarja občutek svobode, veselja in 

dobre volje. Preko komunikacije med člani družine se namreč ustvarjajo strukture in 

medsebojni odnosi, oblikujejo se pravila družinskega življenja, izoblikuje se sistem 

družinskih vrednot in norm. Družinska komunikacija tako pomembno vpliva na razvoj 

vsakega člana (Kavčič in Zupančič, 2006; Tomori, 1994). 

 

Kategorija Sodelovanje otroka pri pouku se nanašata na otrokovo komunikacijsko 

odprtost pri pouku (gre za specifični kontekst, ločen od doma in neusmerjenega časa 

v šoli) in na povratne informacije vrstnikov ter učiteljice, ki pogosto vplivajo na 

samopodobo in nadaljnji razvoj družbenih veščin. Opazovanje v razredih me je 

pripeljalo do ugotovitve, da v šoli največ sodeluje E2, kar opaža tudi učiteljica: »Zelo 

željan je sodelovanja pri ustnem spraševanju in pri samem pogovoru, uvodnih 

motivacijah.« Ob tem ni zanemarljivo dejstvo, da je deček razgledan in vedoželjen ter 

ima potrebo po prevladovanju, kar natančneje pojasnim v poglavju Šola in Značilnosti 

otroka. Vzporedno s tem se, tako kot E3, sooča z izzivi vljudnostnega 

sporazumevanja, saj še ne zna dvigniti roke in počakati na besedo, kar učiteljica E3 

nazorno opiše: »On hoče kar povedat. Ne bo rekel, jaz bi pa tudi nekaj. Meni pri 

pouku velikokrat ne dvigne roke in kar začne in moram ustavljat in se opominjat na 

to. Ga je potrebno opozorit na to, da imamo en red.« Medtem pa za proučevane 

otroke iz velikih družin učiteljice povedo ravno nasprotno, kar kaže na že opisano 

dejstvo, da veččlanska družina lahko nudi ugoden mikrosistem za učenje načel 
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vljudnostnega sporazumevanja. Več otrok pogosto pomeni več komunikacij in tudi 

daljše čakanje na besedo, medtem ko je edinec v družini zaradi svojega položaja prej 

slišan oz. lahko tudi uslišan. Če se vrnem nazaj na sodelovanje, lahko trdim, da je 

tudi V1 željna sodelovanja, a je za razliko od E2 in E3 učno manj uspešna, zato manj 

sodeluje. V razredni skupnosti si V3 in E1 znata pridobiti besedo na primeren način, 

kar kaže, da zgornja ugotovitev ni a priori značilna za vse proučevane edince. To 

dejstvo nas zopet spodbudi k ozaveščanju, da je vsaka družina in vsak otrok 

edinstven. Sodelovanje deklic V3 in E1 je, tako kot od ostalih raziskanih otrok, med 

vrstniki dobro sprejeto, saj se po mnenju učiteljic oglasita preudarno. O sodelovanju 

pri pouku učiteljica E1 pravi: »V 2. polletju več. Sem ji napisala spodbudo po 1. 

polletju v tista spričevala, naj bolj pogumno sodeluje, ker sem imela občutek pri njej, 

da velik več ve kukr pač pokaže med poukom. Se mi zdi, da ko je tist prebrala, da 

večkrat zdej dvigne roko.« Slednje kaže na pomembno vlogo učiteljice kot pobudnice 

otrokovega sodelovanja pri pouku, kar se pokaže tudi v raziskanem primeru V3 in 

V2. Slednji primer je še posebej pomemben, saj se sošolci na besedo dečka V2 zelo 

dobro odzivajo, kar učiteljica povzame z naslednjimi besedami: »To bi si želel vsak 

učitelj, ko začne govort, da drugi utihnejo. Ker ko V2 začne govort, drugi utihnejo 

(smeh).« Kot zanimivost zaključujem, da se deček E3 izkaže v šoli kot humoren 

sogovornik, ki s svojim sodelovanjem pouk naredi še bolj zabaven, kar ugotavlja tako 

učiteljica E3 kot moje opazovanje v razredu. 

 

Neverbalna komunikacija se ne kaže kot kategorija intervjujev, temveč jo prikažem 

kot dopolnitev in je rezultat opazovanja v družini in v razredu. Analiza intervjujev pa 

kljub temu kaže na določene besede staršev in učiteljev, ki so v pomoč pri opisu. Več 

neverbalne komunikacije sem opazila pri V1 in E2, predvsem z mimiko obraza in 

smejanjem (facialna ekspresija, agogika) pokažeta svoje razpoloženje. Gre namreč 

za izredno dobrovoljna otroka. V3 z neverbalno komunikacijo (stiskom starša) kaže 

željo po pogovoru z njim, medtem ko E2 z mimiko telesa kaže stisko. Ob pogovoru je 

pri vseh otrocih, zajetih v raziskavo, prisoten očesni stik s sogovorcem. V znak 

potrditve V1, V2 in E2 pokimajo z glavo. O pozitivnem pomenu očesnega stika pišeta 

že Chapman in Campbell (2012), ko pravita, da otrok s tem izraža naklonjenost, 

ljubezen in spoštovanje.  

Rezultati kažejo, da edinci, ki so sodelovali v raziskavi, pogosteje komunicirajo z 

odraslimi (s starši in starimi starši), medtem ko raziskani sorojenci pogosteje vstopajo 
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v interakcije in s tem v pogovor s sorojenci. Kot pomemben dejavnik komunikacije s 

sorojenci se je v tej raziskavi pokazal isti spol. Teme pogovora v družini niso 

pogojene z velikostjo družine, saj se v vseh raziskanih družinah najpogosteje 

pogovarjajo o šoli (domače naloge, otrokove ocene, otrokovo počutje v razredu). 

Čeprav vse družine, zajete v raziskavo, spodbujajo otroka k izražanju njegovega 

mnenja in stališč, večje število otrok lahko pomeni manj priložnosti za izražanje le 

teh. Sorojenci v našem primeru v primerjavi z edinci namreč manjkrat pridejo do 

besede. V šoli edinci, vključeni v študijo, težje počakajo na besedo, a več sodelujejo 

pri pouku. Če strnem še komunikacijo v šoli: v vseh razredih (zajetih v raziskavo) na 

podlagi opazovanja in intervjujev ugotavljam tako formalno (povezano z učno snovjo) 

kot neformalno (pogovori izven konteksta poučevanja) komunikacijo. S strani učitelja 

pogosteje prihaja do enosmerne komunikacije (razlaga), žal je premalo dvosmerne 

komunikacije, kar ugotavljata že S. Pečjak in K. Košir (2002). Rezultati razrednih 

interakcij istih avtoric (prav tam) namreč kažejo, da v večini razredov približno dve 

tretjini časa komunikacije pripada učitelju. Ugotovitve pričujoče študije so skladne s 

spoznanji stroke (npr. Rener, 2006): za sodobno družinsko življenje je značilno 

nenehno dogovarjanje in pogajanje med vsemi družinskimi člani. Pomembno je 

upoštevanje osebne svobode in visoka raven tolerance. 

 

6.1.5. Čustveno dozorevanje in dejavniki, ki vplivajo nanj 

V nadaljevanju predstavim nekatera področja čustvenega dozorevanja proučevanih 

otrok. Ker gre za kompleksno in obsežno predstavitev učenčevega čustvenega 

dozorevanja v srednjem otroštvu, razdelim tematiko na tri vsebinska področja: 

čustvena klima v družini, čustvena klima v šoli in značilnosti otrokovih čustev.  

6.1.5.1 Čustvena klima v družini 

Vsebinsko področje Čustvena klima v družini predstavi vidik otrokovega 

mikrosistema s poudarkom na čustvih v družini. Gre za pomembne okoliščine, ki 

vplivajo na otrokovo čustvovanje. 
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Tabela 14: Kategorije področja čustvena klima v družini 

Čustvena klima v družini - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Raznovrstnost čustev 3 3 

Izražanje čustev staršev pred otroki 3 3 

Čustveno razpoloženje staršev 3 3 

 

Vse družine so pripovedovale o raznovrstnih čustvih. V raziskanih družinah, ne glede 

na število družinskih članov, se pojavljajo raznovrstna čustva. V vseh družinah se 

pojavlja veselje in jeza, občasno v nekaterih družinskih mikrosistemih tudi žalost. Za 

družino E3 so značilna »intenzivna« čustva (»smejimo se na glas in sporečemo se 

na glas«). Pri tej družini se kot pomemben dejavnik veselja, humorja med očetom in 

sinom izkaže očetova starost in s tem karierno izpolnjen oče. Oče je namreč več kot 

desetletje starejši od mame in v intervjuju pove, da je karierno izpolnjen, saj je v 

službi na visokem položaju. To med drugim pripomore, da je v odnosu do edinca bolj 

sproščen, humoren, kar mama pojasni: »Je tud razlika: te mlajši očetje k majo otroke, 

delajo še kariero in so nervozni in so mal prestrogi in tud ne vidjo tega življenja kok je 

luštn. Tko k včas k so mele tm pr 20-tih, 18-tih otroke. Mi se bolj zavedamo tega in 

mamo več veselja, sploh ona dva. Sem jaz tista tečnoba, se mi zdi.« Tudi družina E1 

izraža čustva:»So pa prilagojena situaciji, če je v redu, se rolamo po tleh, dobesedno. 

Včasih se jočem tudi od smeha. Če pa kdaj kaj ni v redu, pa je tudi kakšno kričanje,« 

čustveno klimo v družini pojasni oče. Nasprotno pa v družini E2 čustva izražajo bolj 

umirjeno, predvsem oče je čustveno precej zadržan. V družini V1 otrokovo 

pripovedovanje vicev in smešni otroški dogodki povzročijo veselje. Podobno tudi 

humorni oče V3 in družinski pripetljaji prispevajo k veselju. V tej družini se izkaže 

drugi pomemben dejavnik veselja, ki je povezan s šolskim oz. delovnim ritmom: 

največ smeha je med vikendom ob obrokih, ko se med družinskimi člani razvije 

diskusija. Mama ta dejavnik takole pojasni: »Ker prihajajo (med tednom, op. a.) v 

dom z različnimi zgodbami, z različnimi vtisi, čustvi, z vsem. In ne morš kr odklopit in 

na skupino ljudi prilagodit.« V družini V1 se mamina jeza pojavlja ob nenarejenih 

nalogah, ko otrok joka, namesto da bi konstruktivno rešil problem. Neupoštevanje 

pravil in dogovorov prav tako sproža negativna čustva. Nadalje se v družini V1 

pojavlja jeza, kadar se družinski člani med seboj ne poslušajo. Starša V2 o čustvih 

težje spregovorita, saj oče pravi: »Težko vprašanje. Ne vem, kaj bi tuki reku.« In 

mama doda: »Jaz tud ne.« Čustva v družini pogojujejo različne situacije, ki prinašajo 
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različna čustva. Tema čustva je tako v tej družini bolj skopo raziskana, saj se je 

izkazala za občutljivo tematiko. Predvsem starša V2 sta potrebovala podvprašanja in 

spodbude pri odgovarjanju. Če strnem, lahko trdim, da se ne glede na število otrok, v 

raziskanih družinah pojavljajo različna čustva in z njimi povezano izražanje čustev 

(»intenzivno« ali bolj »umirjeno«). Ob tej ugotovitvi se postavlja vprašanje, kaj 

določena čustvena klima pomeni za odraščajočega posameznika. Če izhajamo iz 

ekološkosistemske teorije (Bronfrenbrenner, 1979) in ta spoznanja povežemo z 

zapisano interpretacijo, pridemo do zaključka, da vsak družinski mikrosistem odraža 

čustveno specifiko, ki ne oblikuje samo otrok, temveč posledično vpliva tudi na ostale 

mikrosisteme, v katerih otrok aktivno sodeluje. 

 

V vseh šestih primerih se je izkazala kategorija Odprto izražanje čustev staršev, a v 

različnih primerih različno intenzivno. Starša V1 pred otroki izražata vsa svoja čustva, 

saj menita: »Dom je prostor, kamor prideš z vsem. Če nikamor drugam ne moreš 

pridt, greš pač domov in doma to pokažeš. In te ni nič sram pred nobenim. To je 

dom, drugje se moraš delat junaka. Prideš domov skrušen ves in rečeš zablužil sem 

tole.« Takšen pogled opredeli dom kot čustveno odprt mikrosistem, ki sprejema 

vsakega družinskega člana z vsemi čustvenimi reakcijami. Opisan način izražanja 

čustev je značilen tudi za družine V3, E1, E2 in E3. V teh družinah lahko otroci 

doživljajo in izražajo različna čustva. Seveda pa se tekom razvoja učijo izražati 

čustva na čim bolj socialno sprejemljiv način (npr. kot 3-letniki so jezo izražali z jokom 

in topotanjem z nogami, kot šolarji pa morda le še povzdignejo glas). O tem piše že 

Skynner (1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2006), ki prav komunikacijo s sprejemanjem 

vseh čustev povezuje s konceptom otrokovega celostnega razvoja. Ob tem oče E1 

poudari pogled na čustva s svoje perspektive: »Zanesljivo midva ne skrivava čustev, 

žena sploh ne, pa jaz tudi za moškega ne, to sigurno ne. Normalno je dat ven in tudi 

boljše se počutiš. Moški imamo na sploh s tem težave, dosti teh bolezni pride iz tega 

zadrževanja.« Poleg tega mama E1 pove, da izhaja iz druge kulture, kjer čustev ne 

zadržujejo. Izhajajoč iz tega citata domnevam, da lahko prihaja do razlik med 

čustvenim izražanjem glede na spol in glede na kulturo. Tudi druge študije (npr. 

Robinson, 2008; Suveg idr., 2014) ugotavljajo, da je prepoznavanje, izražanje in 

razumevanje čustev kulturno pogojeno, saj je zaznati razlike med ljudmi iz različnih 

kulturnih okolij. Nadalje se je pokazalo v družini V3 (mama V3): »V vsakem trenutku 
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stopmo skupi. Če nam je lepo, smo skupi, če nam je težko, smo skupi. Ne zdi se mi 

prav, da bi neki pred otroki skrivala«, kar kaže, da desetčlanska družina že 

predstavlja skupino ljudi, ki jih povezujejo življenjski dogodki, prepleteni z raznolikimi 

čustvi. Ob tem španska študija (Pickhardt 1999, v Rubio Medina in Sánchez-Nún͂ez, 

2013) ugotavlja, da več družinskih članov lahko pripomore k boljšemu čustvenem 

dozorevanju, saj večje število čustvenih interakcij pogosto pomeni močnejše 

čustvene vezi. V nasprotju z opisanimi primeri pa starša V2 pred otroki izražata samo 

pozitivna čustva, o razlogih za tovrstno ravnanje je oče dejal: »So že težka 

vprašanja,« kar kaže, da je v družini V2 izražanje neprijetnih čustev občutljiva tema. 

Mama pa svoje čustveno izražanje pogojuje s posameznim otrokom in v skrbi zaradi 

otrokovih porajajočih se intenzivnih čustev jeze ne želi biti vzornik. Nasprotno – 

otroku želi biti zgled, zato teh čustev pred otrokom ne izraža. V obdobju srednjega 

otroštva otroci pričnejo razumeti, da zaradi sebe ali drugih (v želji po prijetnih odnosih 

z ljudmi) lahko prikrivamo čustva. V starosti šest oz. sedem let se otroci naučijo 

prilagajati izražanje čustev različnim socialnim situacijam. Razlike v razumevanju 

večine področij čustev se glede na spol pojavljajo le izjemoma, ugotavlja H. Smrtnik 

Vitulić (2007).  

 

O čustvenem razpoloženju staršev so se razgovorili vsi proučevani otroci. Po mnenju 

dečka V2 je čustveno razpoloženje staršev odvisno od vedenja otrok. Prepiri med 

njimi povzročajo jezo in žalost, sicer pa jih V2 vidi kot vesela starša. Deklici E1 in V1 

in dečka E2 in E3 po reakcijah staršev sklepajo, da so večino časa veseli. Podobno 

tudi deklica V3 slikovito pojasni svoje razumevanje čustvenega razpoloženja staršev 

na podlagi njunih konkretnih reakcij: »Včasih se skupi zabavamo in se oči velik 

smeje, tud mami. Pa če je kakšna dobra novica, ki jo imamo vsi radi, mami mal 

zapleše in smo vsi veseli.«  

 

Ob strnitvi opisanih kategorij in v kontekstu raziskovalnih vprašanj v ospredje vstopa 

vloga okolja pri razvoju otrokovih čustev. Med družinami, zajetimi v vzorec, prihaja do 

pomembnih razlik na področju izražanja čustev (npr. družina V1 in V2). Pri tem se a 

priori ne kaže povezanost z velikostjo družine. Ta spoznanja povezujem z 

ekološkosistemsko teorijo (Bronfrenbrenner, 1979) in zaključujem, da otrokov 

čustveni razvoj poteka v soodvisnosti s socialnim okoljem. Poleg otrokovih značilnosti 

nanj vplivajo interakcije med starši in otroki (ter sorojenci) v domačem mikrosistemu, 
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šolski kontekst in druga okolja, v katera je vpet posameznik. Pomembno je, da učitelji 

ozaveščamo raznolikost okolij, iz katerih prihajajo učenci. 

6.1.5.2 Čustvena klima v šoli 

Tabela 15: Kategorije področja čustvena klima v šoli 

Čustvena šolska klima - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokova čustva v razredu 3 3 

Socialno okolje (ne)vpliva na izražanje 

čustev 
3 3 

Učiteljica in otrokova čustva 3 2 

 

Otrokova čustva v razredu se kot kategorija pokaže v vseh primerih. Učenec V2 

učiteljico doživlja kot veselo, o svojem čustvenem razpoloženju v šoli pa pravi: »Prav 

tko veselega, zlo redko sem v šoli žalosten.« Podobno sta dečka E2 in E3 povedala, 

da sta večino časa v šoli vesela. Omenjeno učiteljica E2 potrdi, nasprotno pa 

učiteljica E3 izpostavi učenčev strah ob kontrolnih nalogah oz. nalogah, ki jih sam 

presodi za prezahtevne ter žalost ob neuspehu. Učenka E1 svoje čustveno 

razpoloženja povezuje s sprejetostjo v skupini in interakcijami z vrstniki. Razred se je 

v letošnjem šolskem letu preoblikoval (učence so ponovno razporedili v dva oddelka), 

kar je pozitivno vplivalo na deklico E1. Po mešanju razredov namreč občuti več 

pozitivnih čustev. V nasprotju z opisanim pa V3 o svojem čustvenem doživljanju v 

šoli pravi: »Nisem glih srečna,« česar pa učiteljica ne zaznava. Morda zaradi 

umirjenosti učenke. Čeprav je deklica V1 vesele narave, v šoli (tudi ob mojem 

opazovanju) ostaja čustveno zelo umirjena, podobno ugotavlja tudi učiteljica: »V1  je 

velikokrat zadržana, tako da včasih ne morem ravno ugotovit, ali je vesela ali 

žalostna ali potrta. Potem jo grem vprašat, kako je.« To pomeni, da čustveno bolj 

zaprti otroci zahtevajo od učiteljice posebno pozornost in s tem rahločutnost. 

Ugotavljam, da proučevani učenci v šoli doživljajo tako prijetna/pozitivna kot tudi 

neprijetna/negativna čustva, oboja pa so po mnenju Milivojeviča (2008b) koristna, saj 

otroka pripravljajo na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji. 

 

Kategorija Socialno okolje (ne)vpliva na izražanje čustev opisuje okoliščine, ki 

vplivajo na čustveno izražanje posameznega proučevanega otroka. Kategorija se 
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pojavlja v vseh primerih na dveh področjih: otroci E1, E2 in V2  vsa svoja čustva 

izražajo v obeh mikrosistemih (V2 »doma pokažem, v šoli pa tud ponavad; E1 

»ponavadi doma in v šoli«). Nasprotno pa se razlika med domačim in šolskim 

mikrosistemom glede izražanja čustev kaže pri učencih E3, V3 in V1 (V3 »doma ja, v 

šoli pa ne lih;  E3 »doma ja, v šoli pa ne, samo kdaj pač«). Tako ugotavljam, da se 

socialni kontekst izražanja čustev v tej študiji primera ne povezuje z velikostjo 

družine, temveč z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so lahko čustvena klima v družini, 

čustvena klima v šoli, otrokov temperament, ki jih opišem znotraj posameznih 

kategorij. 

 

Kategorija Učiteljica in otrokova čustva se pojavlja v petih od šestih primerov. Med 

učiteljico in deklico V1 se izmenjujejo pozitivna čustva, najpogosteje veselje. 

Učiteljica V2 je pri izražanju čustev v odnosu do dečka previdnejša zaradi njegovega 

enkratnega burnega reagiranja. Te izkušnje vplivajo na njene čustvene reakcije 

predvsem ob dečkovem soočenju z neuspehom, ko je precej potrt. Čustvene 

interakcije med učenko V3 in učiteljico temeljijo na pohvali in veselju ob dekličinih 

uspehih. Čustva med E1 in razredničarko so žal pod vplivom nedavnega konflikta, ki 

se je uspešno razrešil in dal prostor bolj pozitivni čustveni naravnanosti. Učiteljica E3 

pove: »Nimam nobenih slabih občutkov v njegovi bližini. Razjezim se včasih, ko že 

večkrat eno stvar ponovim, pa še vedno ne ve, kaj bi, kaj mora naredit.« To kaže, da 

dečkove reakcije iz učiteljice izvabljajo tudi čustva jeze ob njegovem nedelu. 

Nedvomno je, da učiteljev lik pomembno vpliva na posameznikovo čustveno 

dozorevanje, saj mnogi učenci več časa preživijo z učiteljem kot s svojimi starši. 

Učiteljica V2 preko izvanih učnih situacij (čas za soočanje s samim seboj, socialno-

čustvene igre, ipd.) pripomore k zrelejšemu soočanju z negativnimi čustvi, k temu, da 

jih zmorejo sami prepoznati in jih želijo sami reševati.  Vlogo učiteljičinih čustev v 

razredu učiteljica V1 poda takole: »Veseli so, če sem jaz nasmejana. Če sem jaz 

dobre volje, to tudi veliko vpliva na učence.« Podobno njena učenka V1 pravi, da 

učiteljica s humorjem prispeva k čustvom veselja: »Gospa učiteljica je pa kr zlo za 

hece. Pol s tem njenim smešnim glasom in se vsi smejimo. Je zlo zabavno.« Lahko 

ugotovimo, da učiteljičina čustva do otroka vplivajo na proučevanega otroka, prav 

tako pa proučevani učenec s svojim doživljanjem, izražanjem, prepoznavanjem in 

uravnavanjem čustev vpliva na vrstnike in učiteljico, saj so vsi odnosi v učilnici 

vzajemni, kakor predstavi ekološkosistemska teorija (Bronfrenbrenner, 1979). 
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6.1.5.3 Značilnosti otrokovih čustev v družini in šoli 

Z vsebinskim področjem Značilnosti otrokovih čustev v družini in šoli prikažem eno 

od temeljnih področij raziskovalnega dela. Vsa temeljna čustva: veselje, žalost, jeza 

in strah se kot kategorija pojavljajo v vseh raziskanih primerih. Analiza pojasni 

značilnosti otrokovih čustev v dveh kontekstih: v družini in v šoli. Ugotovitve, opisane 

v nadaljevanju, so povzetki opazovanj in intervjujev vseh intervjuvancev (otrok, 

staršev in učiteljev), saj se vse kategorije pojavljajo pri vseh kontekstualno povezanih 

posameznikih. V nadaljevanju predstavim vse kategorije primerjalno. Zaradi večjega 

obsega kategorij, ki sem jih po fazi kodiranja že združevala, tokrat pogosteje ob 

kateri od kategorij zapišem še kakšno ugotovitev stroke. Argument je predvsem v 

tem, da je tema kompleksna in izsledki strokovne literature pripomorejo k lažjemu 

razumevanju.  

 

Tabela 16: Kategorije področja značilnosti otrokovih čustev v družini in šoli 

Značilnosti otrokovih čustev - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokova čustva veselja  3 3 

Otrokova žalost 3 3 

Otrokova čustva jeze 3 3 

Moč čustev 3 3 

Strahovi in frustracije 3 3 

Neverbalno izražanje čustev 3 3 

Čustvena potreba po bližini, telesnem 

stiku 
1 1 

Odzivanje staršev na otrokova čustva 3 3 

Otrok čustva potencirano doživlja 1 - 

Empatija in prosocialno vedenje 2 3 

Otrokovo sprejemanje čustvenih reakcij 

in stališč drugih 
3 1 

 

Otrokova čustva veselja je kategorija, ki pojasni situacije, ob katerih posamezni 

proučevani otrok doživlja čustva veselja. Starša čustva veselja pri deklici V1 opažata 

ob želenih materialnih dobrinah in ob uspehu, ponosna je predvsem na izdelke, ki jih 

je že sklekljala. Veselje ob uspehu opaža tudi učiteljica v šoli ter dodaja, da jo zelo 

razveseli njena pohvala. Deklica sama pa veselje povezuje s presenečenji, 

počitnicami in rojstnimi dnevi. Predvidevam, da tudi dekličina družina, v kateri se 
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pogosto pojavlja veselje (glej poglavje Čustvena klima v družini), lahko vpliva na 

dekličina čustva veselja. Prav tako pa analiza podatkov kaže, da v razredu deklice 

V1 prevladujejo pozitivna čustva, veselje se povezuje z dobro oceno in skupinskim 

delom s prijatelji. Ta dva konteksta: družina in šola lahko v veliki meri vplivata na 

dekličin čustveni razvoj. Tudi dečka V2 razveselijo rojstni dnevi, šolske počitnice in 

pripovedovanje vicev. Čeprav V2 v šoli sprva deluje zadržan in vase usmerjen otrok, 

daljše opazovanje po pripovedovanju učiteljice privede do spoznanja, da je vesel in 

razigran otrok. Domnevam, da se lahko otrokova zadržanost povezuje z njegovim 

družinskim mikrosistemom, ki je v primerjavi z ostalimi raziskanimi primeri najmanj 

»odprt« za otrokovo izražanje čustev. Kot že zapisano, starša V2 pred otroki izražata 

le pozitivna čustva. Učni izzivi, domišljijski spisi, poskusi, nadgradnja učne snovi in 

predstavitev svojega znanja in sposobnosti vrstnikom v dečku V2 po opažanjih 

učiteljice v šoli vzbujajo čustva veselja. Tudi deček V2 obiskuje razred, kjer 

prevladuje veselje. Medtem ko deček veselje v razredu doživlja predvsem ob učenju 

(med poukom), učiteljica V2 pri drugih vrstnikih veselje pogosteje opaža predvsem, 

»kadar jim pustim prosto igro«. V3 čustva veselja doživlja ob igri s sorojenko in s 

prijateljico ter »takrat, ko vidim, da sta mami in ati vesela.« Zanimivo je, da deklica V3 

čustva veselja doživlja predvsem v družini, šole v tej povezavi namreč ne omenja niti 

sama niti je ne omenjajo starši. Še več: deklica pove, da v šoli ne izraža vseh čustev, 

učiteljica V3 pa pojasni: »Velikih čustvovanj pri V3 ne opažam. Ponavadi je 

zadovoljna, mirna, nič posebnega«, kar sem opazila tudi pri opazovanju v razredu. V 

razredu V3 je veselje učencev po opažanju učiteljice povezano s pohvalo učiteljice 

oz. uspehom. Deklica E1 je najpogosteje vesela, razveselijo jo drobne materialne 

(npr. čokolada) in nematerialne (npr. pesem, novica) stvari ter potovanje. Čustva 

veselja doživlja tudi ob pohvali, dobrih ocenah (4 in 5) in ob igranju na glasbilo. Oče 

opiše, da je »vesela, da je v situaciji, v kateri je. Sedaj pa že vidi druge, ki jim ni tok 

fajn. In se mi zdi, da je hvaležna in kdaj opiše kako stvar, ki jo ona ne doživlja, drugi 

pa jo. Hvaležnost na nek način, se mi zdi, da je tega vedno več.« V družini E1 starša 

spodbujata pozitivni pogled na svet. E2 se veseli rojstnih dni prijateljev in najvišjih 

uspehov, kar opaža tudi učiteljica: »Zlo rad je najhitrejši.« V razredu dečka E2 ne 

prevladuje veselje, temveč jeza in žalost, saj nekateri učenci ne upoštevajo šolskih 

pravil, kar deček E2 pojasni: »Vsak jutr je učiteljica huda k eni prekrške delajo.« 

Podobno kot ostali proučevani otroci tudi E3 veselje doživlja ob dobrih ocenah in 

uspešni igri, največ radosti pa je ob socialnih interakcijah: »Sem vesel, da pridejo 
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bratranci k men pa tud da grem jaz k mojmu sošolcu, pa te rojstnodnevne zabave, ki 

jih pripravljajo sošolci pa sem povabljen.« V tem citatu se pokaže, da je dečkovo 

veselje povezano tudi s šolskim kontekstom (povabilo sošolcev). Tudi starša E3 

pravita: »Ko dobi bratrance na obisk, tega je najbolj vesel,« kar po eni strani kaže na 

soglasno poročanje vseh vpletenih, po drugi strani pa da starša ozaveščata pomen 

socialnih odnosov izven družine, o čemer več pišem v poglavju o otrokovem 

socialnem dozorevanju. 

 

Čustvo veselja ima pomembno vlogo pri otrokovem socialnem prilagajanju, saj 

vzbuja prijetne reakcije in pozitiven vtis pri drugih ter prispeva k pozitivnemu 

vrednotenju. Ljudje doživljamo veselje, ko se nam izpolni za nas pomembna želja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Lightfoot idr., 2013). Rezultati kažejo, da ne 

prihaja do pomembnih razlik med otroki male oz. velike družine, temveč gre bolj za 

razlike med posameznimi otroki glede na nekatere značilnosti otroka in ravnanja s 

čustvi v družini ter šoli. Otroci v srednjem otroštvu (prav tam) se veselijo materialnih 

dobrin, pomembnih dogodkov in različnih dejavnosti z drugimi otroki, predvsem 

vrstniki, kar se je potrdilo tudi v moji raziskavi. Kot pomemben vidik se v pričujoči 

študiji pokaže otrokovo veselje ob uspehu, saj se kaže v več raziskanih primerih. To 

kaže, da je pomembno, kako se učitelji odzivajo na otrokovo delo in vedenje v šoli. 

Gre namreč za pomemben moment, ki daje otroku povratno informacijo o njegovem 

delu in uspehu. H. Smrtnik Vitulić (2004) dodaja, da se otroci v obdobju srednjega 

otroštva učijo iskati zadovoljstvo tudi v socialno zaželenih dejavnostih, ki primarno 

niso prijetne. Spoznavajo, da nekateri cilji niso kratkoročno dosegljivi, temveč je 

potrebno zanje vložiti nekaj truda in naporov, da se uresničijo. Dosežen cilj običajno 

sproži čustvo veselja (na primer V1 trud in uspeh ob klekljanju). Menim, da moramo 

tako starši kot tudi učitelji opaziti otrokova čustva veselja in se z njim veseliti. Prav je, 

da ga pohvalimo ob dosegi cilja, saj je vanj vložil svoje sposobnosti, znanje in trud. 

 

Ljudje doživljajo žalost, ko ocenijo, da so neupravičeno izgubili nekaj, kar je zanje 

pomembno (Milivojević, 2008a). Otrokova žalost se pri vseh raziskanih otrocih 

pojavlja v mnogo manjši meri kot veselje in jeza. V1 je žalostna ob prepirih doma in 

slabi oceni (slaba ocena užalosti tudi dečka E3) v šoli, kar zaznava tudi učiteljica V1: 

»Žalostna je ob kakšnem neuspehu, ampak zna ona to pri sebi zelo dobro razčistit, 
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skoraj nikoli ali pa nikoli ne bo jokala. Sama sebe potolaži: bo pa drugič bolje. V 

bistvu ona sama s sabo tekmuje, ne z drugimi, ampak sama sebe vzame za merilo in 

da se bo naslednjič potrudila,« kar lahko kaže na konstruktivno reševanje neuspeha. 

Žalost V2 v šoli doživlja ob neprimernem vedenju vrstnikov v interakcijah do 

njegovega prijatelja, kar zaznava tudi mama: »To ga strašno moti, boli, bom rekla. Je 

kar prizadet, kar se tega tiče,« kar kaže na enotno poročanje obeh vpletenih in na 

dečkovo empatijo do prijatelja. E1 je žalostna ob prepirih s starši in sošolci. Prepiri z 

vrstniki so povezani s preoblikovanjem razreda. Zaradi novo nastalega razreda, 

učenci še iščejo svojo vlogo v njem, kar povzroča ljubosumje, ki ga učiteljica opiše: 

»Nek boj za neka mesta v razredu. To se je zlo čutl na začetku leta, sploh med 

dekleti. Tako bi opisala čustva boja, premoči, kdo bo zdaj na vrhu in kako se bo ta 

piramida oblikovala.« Deklica E1 se je tudi ob smrti dedka in živali soočala z žalostjo. 

Ob žalosti jo starši potolažijo in ohrabrijo. V raziskanem primeru E2 se kategorija 

žalost sicer pojavlja, a je pri otroku kot čustvene reakcije ni zaslediti. Če povzamem, 

lahko trdim, da otroci (zajeti v raziskavo) ne glede na velikost družine, žalost 

doživljajo ob neuspehu v šoli in konfliktih z drugimi. Podobno kot izsledki pričujoče 

raziskave, tudi druge študije (Smrtnik Vitulić, 2004) kažejo, da pri večini otrok 

intenzivna žalost ni pogosta, je pa značilna za otroke, ki so izgubili ljubljeno osebo. 

Intenzivnost žalovanja z leti raste. Z žalostjo se soočajo tisti posamezniki, ki so 

osamljeni in izločeni v skupini (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2004). Kemične 

sestavine, ki spremljajo žalost, pomagajo našim možganom sprostiti bolečino in 

žalost (Biddulph, 2003), zato je pomembno omogočiti otroku, da čustvo žalosti izživi. 

Kot pedagogi otroku ob žalosti oz. žalovanju ponudimo varnost.  Naj nam 

pripoveduje o svojem doživljanju in če imamo morda tudi sami podobno izkušnjo, mu 

jo pripovedujmo. Tako mu bo morda lažje prebroditi čas žalovanja.  

 

Posameznik jezo doživlja ob neizpolnitvi njegovih želja ali kadar naleti na ovire pri 

zadovoljevanju potreb. Pri otrocih je jeza pogostejša kot strah, saj jo sproža več 

različnih dražljajev, navaja H. Smrtnik Vitulić (2009). Zapisano potrdi kategorija 

Otrokova čustva jeze, saj je najpogostejše čustvo otrok V2 in V3 jeza. Pri vseh treh 

proučevanih otrocih iz velike družine se jeza najpogosteje pojavlja ob sporih s 

sorojenci, v šoli pa ob konfliktih z vrstniki. Doma V1 jezo izraža s povzdignjenim 

glasom in zagovarjanjem svojega stališča, zanjo ni značilen umik. Sama reakcije ob 

jezi opiše na dva načina: besedno (»najprej kričim«) in fizično (»če mi to ni dost pa 
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začnem tepst«). Čustvene reakcije jeze so pri V2 intenzivne: »Pri drugih je tud, 

ampak pri njem je bolj energično, kot nek vulkan«, povesta starša. O tem spregovori 

tudi V2 in pravi, da jezo reši s pogovorom s starši ali fizičnim obračunom z bratom, 

podobno reagira tudi V3. Čustva jeze je V2 v razredu pokazal samo enkrat, ko je 

nasilno odreagiral do sošolca. Za razrešitev jeze je za pomoč prosil učiteljico. Tudi 

učiteljici V1 in V3 v šoli ne opažata opisanih čustvenih reakcij ter menita, da jezo 

deklici rešujeta z umiritvijo sebe in kasneje s pogovorom z vpletenim, kar kaže na že 

omenjen vpliv socialnega okolja na način izražanja čustev (deklici jezo izražata 

predvsem v družini). E1 je jezna, »če nismo v kompromisu, potem zagovarjam svoje 

stališče in poskušam sklenit kompromis.« Če ne sklene kompromisa, se umakne v 

svojo sobo. Starša E1 menita, »da bi se pošteno razjezila, to ne, malo je užaljena.« 

Tudi učiteljica E1 podobno ugotavlja, da jezo deklica izraža, ko »občuti neko krivico 

in jo potem tako izrazi, hoče razložit, zakaj ona tko misli in zakaj to ni v redu, zakaj bi 

ona to drugač nardila. Ni pa tist, da bi kr napadla nekoga. Zlo na tak kr razumski 

način,« kar kaže na podobno opažanje vseh vpletenih. Pri vzrokih za jezo se zopet 

pokaže dekličina osebnostna lastnost po pretirani natančnosti in pravičnosti. Ob jezi 

vedno potrebuje argumentiranje situacije, ki pomeni umiritev. Vsi raziskani edinci se 

z jezo pogosteje soočajo v šoli, povod je spor s sošolcem. Reakcije otroka E2 

pogojuje situacija (umik ali konflikt), nasprotno pa učiteljica za E3 pove, da povzdigne 

glas in »roko stegne«. Sam deček E3 pa kot vzrok jeze navede »izzivanje sošolcev«. 

V opisanih primerih ugotavljam več pomembnih elementov jeze in reakcije, povezane 

z njo. Otroci iz veččlanske družine, zajeti v študijo primera, več jeze pokažejo v 

domačem mikrosistemu (spori s sorojenci), nasprotno pa proučevanim edincem 

šolski mikrosistem s sošolci predstavlja »učilnico« jeze in učenja konstruktivnega 

reagiranja. Učenci, se med seboj razlikujejo po intenzivnosti reagiranja ob jezi. 

Slednje nakazuje novo kategorijo, opisano v nadaljevanju. Biddulph (2003) ugotavlja, 

da ima jeza ima pozitivni pomen, če otroku predstavlja motivacijo za premagovanje 

ovir ali mu pomaga, da se postavi zase. Jeza je naš nagon po svobodi in 

samoohranitvi Negativen pomen pa se kaže takrat, ko jeza vodi do konflikta in 

nasilja. Prav zato je ena od ključnih razvojnih nalog v otroštvu tudi ta, da se otrok 

nauči nadzorovati izražanje jeze na neškodljiv način (Lightfoot idr., 2013). Pri 

izražanju jeze so že od drugega leta naprej vidne razlike med spoloma. Dečki so bolj 

odkrito agresivni, fizično ali besedno, in večkrat tarča agresivnih dejanj. Nasprotno pa 
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deklice kažejo bolj prikrito, posredno ali psihološko agresijo, s katero ogrožajo 

odnose, ugled ali psihično stanje druge osebe (Robinson, 2008). V zgodnjem 

otroštvu se jeza pojavlja predvsem zaradi telesnega neudobja, pomanjkanja 

pozornosti, odvzema igrač in neuspeha. V srednjem otroštvu pa se po ugotovitvah 

pričujoče raziskave in drugih študij (npr. Smrtnik Vitulić, 2004) jeza pojavlja zaradi 

omejevanja otrokovih želja in načrtov, krivičnega primerjanja z drugimi, 

zasmehovanja, poniževanja, zanemarjanja in ob neuspehu. Povezuje se z 

interakcijami z vrstniki in sorojenci. Z gotovostjo lahko trdim, da je pomembna vloga 

učitelja tudi ta, da otroka spodbuja k izražanju jeze na socialno sprejemljiv način in 

ne z agresijo oz. nasiljem. S pomočjo in spodbudo učitelja poskuša poiskati 

konstruktivne načine soočanja s tem čustvom. 

 

Moč čustev je kategorija, ki se kaže v povezavi z jezo in veseljem in se različno 

intenzivno pokaže glede na posameznika, ne glede na velikost družine. Kategorija se 

pojavlja v treh raziskanih primerih velike družine in v treh primerih družine z edincem. 

Ločimo dve skupini otrok: čustveno bolj eksplozivne, kot so V2, V3, E2 in E3, ter 

čustveno bolj umirjene, kot sta E1 in do neke mere V1. Izkaže se, da je moč čustev 

lahko povezana s posameznikovim temperamentom, saj mama E3 pravi: »On je imel 

že od majhnega močna čustva. Ko je bil še dojenček, ko se je igral, se je zlo na glas 

smejal,« in oče V3 potrdi: »Jasno pokaže katera čustva, izrazito. Ona je lahko 

nasmejana, glasna in bo glasno vesela, ne boš nikoli dvomil, kakšna je. Medtem ko 

pa pogosto zlo izrazito pokaže krivico in se zato razjezi.« Nadalje pa poleg 

temperamenta na moč čustev vpliva še socialno okolje, saj oče V2 opaža, da v 

drugih socialnih okoljih moč čustev pojenja: »Drugje pa ne, pa požre vse zgleda,« in 

mama V2 doda: »Pol doma pove, ne bo se pa drugje razjezil.« 

 

Nepričakovani in nenadni dražljaji v otroku povzročijo strah. Pri tem starost ni ključni 

dejavnik, temveč je pomembna narava dražljajev in individualne razlike med otroki v 

telesnem in mentalnem razvoju ter od individualnih izkušenj (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Ena izmed prevladujočih značilnosti otroštva je stalno soočanje z nevarnostjo in je 

tako posledično strah pri otrocih bolj razvit kot pri odraslih. Strah ohranja otrokovo 

varnost (Montessori, 1996). O strahovih in frustracijah so se razgovorili v vseh 

proučevanih primerih. Dečka V2 je strah teme in višine. Starša, tako kot učiteljica, pa 

pri otroku ne opažata opisanih strahov, temveč frustracijo, ki je povezana z mlajšo 
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sorojenko, ki se z njim želi primerjati in ga dohajati. Po mnenju učiteljice deklica V1 v 

šoli ne kaže strahov, sama pa sem opazila, da pri posameznih predmetih, kjer je 

manj uspešna, deluje nekoliko zadržano in prestrašeno, kako bo samostojno rešila 

nalogo. Prav tako je ob deljenju kontrolnih nalog kazala strah pred slabo oceno. Ob 

takih zadregah ji pomagajo vrstniki in učiteljica. Podobno navaja tudi učiteljica V3 

strah otroka pred neznanjem, ki ga ne povezuje toliko z oceno (kot pri V1), temveč z 

reakcijami sošolcev oz. sprejetostjo med vrstniki. Deklica V1 po dolgem razmišljanju 

izpostavi realen strah izven življenjskega okolja (vojne). Starša strahove in frustracije 

opažata na področju telesne samopodobe, ko jima na primer deklica pove: »Ko bodo 

počitnice, upam, da bom kaj zrasla.« V3 kot strah omenja temo (kar omenjata še 

starša E2, deček pa ne omenja nobenih strahov) in mravlje. Starša V3 o dekličinih 

strahovih povesta: »Ona ima že od majhnega ta vprašanja – kaj se zgodi, ko 

umremo, kaj je to. Kakšna tesnoba ji je prišla. Se mi zdi, ko je bil brat v bolnici, je tko, 

kaj če se komu od vaju kaj zgodi, pa tko.« Opisan primer kaže na vlogo družinskega 

mikrosistema (sorojenec v bolnici) na pojav otrokovih strahov. Sicer pa dekličino 

spraševanje o umiranju ni nič zaskrbljujočega, saj po mnenju mnogih strokovnjakov 

(npr. Robinson, 2008; Smrtnik Vitulić, 2009) otroci ob koncu zgodnjega in v začetku 

srednjega otroštva pogosto razmišljajo o lastni smrti in smrti bližnjih oseb. Ob tem 

imajo tako starši kot tudi učitelji priložnost, da se z otrokom pogovorijo o smrti in 

minljivosti z namenom, da s tem ublažimo njihove strahove in morebitno žalovanje. 

H. Smrtnik Vitulić (2009) v delu Spoznavanje otrok v razredu opozori, da moramo biti 

ob pogovoru z otrokom o smrti pozorni na otrokove znake strahu, da je lahko s 

svojimi dejanji povzročil smrt. V tem primeru morajo od odraslih slišati, da smrt ni 

posledica njihovih slabih dejanj ali želja in zanjo niso odgovorni. Nejasnost pravil in 

zahtev v deklici E1 povzroči strahove in frustracije, ki zopet zahtevajo razumsko 

razlago. Učiteljica pojasni: »Ona bi to rabila vedno, da bi bla pomirjena - zdaj pa 

razumem zakaj, v redu, zdaj pa lahko s tem živim. Včasih pa v razredu ne moreš za 

vsako stvar, ker je zraven še 25 drugih, tud vse nekak nisi dolžen razlagat.« V tem 

citatu se opazi vidik prevelikega števila otrok v posameznem oddelku. Po mnenju 

staršev E1 jo je strah pajkov (fobijo naj bi dobila od babice), sama teh strahov ne 

omenja, pravi pa, da jo je nekoliko strah novih situacij, potrebuje čas, da jih sprejme. 

Omenjeno pritrdi še mama: »Svoj čas se je zelo težko ločila od mene. Mogoče tudi 

zaradi tega, ker sem bila veliko prisotna. Potem jo je bilo strah biti prvič sama. 
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Vznemirljivo je bilo, pa vseeno malo strah.« Zato so nove situacije s strani staršev 

načrtovane in nadzorovane, o čemer pišem v poglavju o socialnem dozorevanju. E3, 

prav tako kot V2, omenja strah pred višino in dodaja strah pred morebitno boleznijo 

oz. poškodbo. Nasprotno pa starša strahov ne omenjata, temveč na tem mestu 

poudarita pretirano odgovornost (npr. »dans je popravljal matematiko pa angleščino. 

Kolkrat je ponovu, kr prevečkrat, ga moram spodbujat, E3 sj znaš. Jaz ga moram 

spodbujat, dost je, dost je, znaš.«). Sama kot opazovalka v razredu pa potrjujem 

mnenje učiteljice, da se t.i. pretirana odgovornost v šoli izkaže kot strah pred slabo 

oceno. Izkaže se, da se izjave vpletenih ne ujemajo oz. da isto situacijo vpleteni 

različno tolmačijo.  

Na podlagi raziskanega zaključujem, da ločimo realne strahove v bivalnem okolju 

(pajki, mravlje, tema, možnosti poškodbe samega sebe, strah pred slabo oceno, 

smrt) in izven njega (vojne). Ugotovitve študije primera se skladajo s strokovno 

literaturo: v srednjem otroštvu najpogostejše predšolske strahove pred temo, 

namišljenimi osebami in živalmi nadomeščajo realistični strahovi, kot so strah pred 

poškodbami sebe ali bližnjih. Po sedmem letu starosti se pojavi tudi strah pred 

smrtjo, saj se otroci pričnejo zavedati njene nepovratnosti. Z otrokovim šolanjem se 

pričnejo pojavljati tudi strahovi, povezani s šolo, kot so strah pred neuspehom, 

drugačnostjo in strah pred učitelji (Herbert, 1996, v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Povečuje se tudi število socialnih strahov, kot so strahovi pred vrstnikovim 

zavračanjem in zafrkavanjem, strahovi pred drugačnostjo od vrstnikov ter pred tem, 

ali bo njihovo vedenje socialno primerno in sprejeto. V obdobju otrokovega šolanja se 

lahko pojavi tudi šolska fobija ali nerealistični strah pred odhodom v šolo. To čustvo 

lahko sprožajo neurejene družinske razmere, saj otroka skrbi, kaj bi se lahko zgodilo 

v času njegove odsotnosti. Če otrok le občasno ne želi v šolo ali če obstajajo resnični 

razlogi za izogibanje šole (npr. strah pred ocenjevanjem, prestrog učitelj, 

nesprejemanje s strani sošolcev), to še ne kaže na šolsko fobijo (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). V obdobju srednjega otroštva je opaziti porast anksioznosti in 

zaskrbljenosti. Skrbi in z njimi povezani strahovi so lahko povezani z virtualnim 

svetom, prebranimi knjigami, vrstniškimi razgovori in grožnjami ali opozorili staršev. 

Tako na otrokov strah pomembno vpliva družinska dinamika in šolski kontekst. 

Otrokov strah se v srednjem otroštvu povezuje z umikom, agresivnostjo, splošno 

motorično vzburjenostjo (tresenjem) in namišljenimi bolečinami. Zaznati je razlike 

med spoloma (deklice v povprečju pokažejo več strahov kot dečki), vlogo zaporedja 
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rojstev (prvorojeni izražajo več strahov kot kasneje rojeni - predvidoma zaradi večje 

zaščite staršev) in vpliv SES družine (otroci staršev z nižjim SES pogosteje izražajo 

strah). Nadalje pa tudi slabo telesno stanje vzbuja intenzivnejša in pogostejša čustva 

strahu (Harrris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2009). Vpliv izobrazbe staršev na čustva 

ugotavlja tudi pričujoča raziskava. Kot učitelji ali kot starši spodbujajmo otroke, da 

ubesedijo svoje strahove. Ob tem jim pokažimo in povejmo, da jih razumemo in da 

imajo tudi drugi otroci podobne strahove. Mlajše otroke ob tem objemimo, jih stisnimo 

v naročje ali primemo za roke z željo, da se ob nas počutijo varne. Razumevanje 

otrokovega strahu in pripadajočih razlogov nam pomaga pri iskanju načinov 

obvladovanja otrokovega strahu (Smrtnik Vitulić, 2009). Učitelji v šoli lahko z 

metodami in oblikami poučevanja olajšamo marsikateri strah. Tako lahko za socialno 

negotove otroke, ki imajo težave z vključevanjem v vrstniško skupino, organiziramo 

delo po kotičkih, v manjših skupinah ali delo v paru. Na podlagi izkušenj lahko trdim, 

da strahove pred javnim nastopanjem (npr. govorni nastop, pripovedovanje pravljice 

za bralno značko ipd.) lahko olajšamo tudi s formativnim spremljanjem znanja, ki 

ponuja bolj individualni pristop in kvalitetno povratno informacijo tako učiteljice kot 

tudi sošolcev. Naj zaključim z mislijo M. Montessori (1996), ki pravi, da vse, kar 

spravlja otroka v stik z resničnostjo in mu omogoča izkusiti, spoznati in razumeti 

stvari v okolju, ga osvobaja strahu.  

 

Neverbalno izražanje čustev se kot kategorija najintenzivnejše pojavlja v raziskanem 

primeru E2, pri drugih otrocih sem jo zasledila predvsem na podlagi opazovanja. Z 

njo želim osvetliti, da deček E2 čustva izraža pogosteje neverbalno kot verbalno (kar 

ni tako značilno za ostale proučevane otroke). Vsi vpleteni soglasno potrjujejo, da že 

iz mimike obraza oz. telesne govorice sklepajo o otrokovem čustvenem stanju. 

Predvidevam, da se to povezuje tudi z razvojnim obdobjem, saj je E2 najmlajši 

proučevani učenec, za otroke v 1. triadi pa je še značilno pogostejše izražanje 

čustvenih stanj preko telesne govorice. 

Čustvena potreba po bližini, telesnem stiku opisuje otrokovo fizično dejanje oz. 

hrepenenje po objemu z bližnjimi. Ugotovljena je bila v dveh raziskanih primerih. Pri 

punci V1 je opaziti čustveno potrebo po telesnem stiku na sledeč način: »Ima 

neverjetno potrebo po objemanju, po bližini /../ ko jo oče pripelje iz šole, pride do 

mene in se pride stisnit. Pozdrav in se stisne. Ona se očitno ne more nafilat, ne more 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

265 

se napolnit,« pove mama. Na ta način (z objemom) navezuje tudi čustvene odnose 

oz. bližino z vsemi domačimi. Morda bi ob tem lahko postavili tezo, da gre za potrebo 

po pozornosti, saj deklica prihaja iz velike družine. Tezo ovržem s primerom E1, saj 

deklica prav tako kaže veliko potrebo po telesnem stiku (objemu), za katerega pa 

starša trdita: »Nima nekega neizživetega hrepenenja po starših.« S tega vidika 

Chapman in Campbell (2012) govorita o »jeziku dotika« kot enem izmed »jezikov 

ljubezni«. Telesni dotik je, po njunem mnenju, najbolj preprost jezik za izražanje 

brezpogojne ljubezni. V zadnjih letih so številne raziskave (prav tam) prišle do 

enakega zaključka: telesni stik z malčkom vodi v razvoj bolj zdravega čustvenega 

življenja. Tudi šolarji imajo še vedno močno potrebo po telesnem stiku. Objem, ki mu 

ga namenijo starši ob odhodu, pomeni čustveno varnost celega dneva. Zakaj je 

tako? Otrok se v šolskem kontekstu vsak dan srečuje z novimi izkušnjami in čuti tako 

pozitivna kot negativna čustva do vrstnikov in učiteljev. Zato naj bi bil dom pristan, 

kraj, kjer je ljubezen zagotovljena. Telesni stik v domačem mikrosistemu otroka vodi 

v lažje komuniciranje z drugimi ljudmi. Ni naključno, da se kategorija pojavlja samo 

pri deklicah V1 in E1, saj mnogi dečki gredo med sedmim in desetim letom skozi 

stopnjo, ko se upirajo naklonjenemu dotiku, vendar še vedno potrebujejo telesni stik, 

zapišeta ista avtorja (2012). Lahko pa bodo uporabili bolj silne dotike, kot so plosk z 

rokami, prerivanje in podobno. Veliko fizičnega dotika v šoli je pri športu: med dvema 

ognjema, košarka, nogomet. V družini avtorja predlagata občasen »skupinski objem« 

vseh družinskih članov in hišnih ljubljenčkov ter skupne igre in gibalne aktivnosti, ki 

vključujejo telesni stik. Nadalje mnoge pesmi (predvsem bansi) vključujejo ploskanje, 

vrtenje in skakanje.  

 

Odzivanje staršev na otrokova čustva pojasni reakcije staršev ob otrokovem 

čustvovanju. Kategorija se pojavlja v vseh šestih družinah. Vsi starši, ki so sodelovali 

v raziskavi, se ob otrokovih negativnih čustvih z njimi poskušajo pogovoriti, 

zavzamejo pozitiven pogled in otroku predlagajo rešitev oz. pomiritev, kar V1 opiše: 

»Ko sem dobila slabo oceno, sta rekla, da si bom več časa vzela za učenje, da se 

bom bolj učila.« Čeprav sta oba starša E3 odprta za soočanje z otrokovo intenzivno 

jezo, se kot bolj konstruktiven izkaže pogovor z očetom kot z mamo. Razlog je v tem, 

da E3 najpogosteje prihaja v konflikt z mamo, ki bolj skrbi za njegove šolske 

obveznosti. Ker se delo otroka in pričakovanja mame občasno razhajata, pride do 

spora. Nasprotno pa je mediator negativnih čustev pri deklici V3 mama, morda zato, 
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ker več časa preživi z otrokom. Negativna čustva, ki so se pojavila v drugih 

mikrosistemih, otrok V2 staršem zaupa šele čez nekaj časa in jih izrazi izven 

konteksta pogovora (»Ampak kar tako iznenada pove, nima kakšne zveze s tistim,« 

pove mama). Nasprotno pa deček pove, da vsa čustva izraža v različnih 

mikrosistemih. Ta primer pokaže, da otrok stisko lahko dlje časa »nosi v sebi«, jo 

analizira, lahko podoživlja in šele po določenem času izrazi. Predvidevam, da je 

staršem v pomoč dobro poznavanje otroka, saj lahko že iz njegovega vedenja 

sklepajo na določena negativna čustva (kar nakaže že kategorija Neverbalno 

izražanje čustev). Ob tem ni zanemarljiv podatek, da gre za čustveno bolj zaprto 

družino. Starša V2 dečkovo frustracijo rešujeta s krepitvijo močnih področij, saj se je 

V2 našel v risanju, kjer ga nihče ne dohaja. Starša mu kot obšolsko dejavnost 

plačujeta slikarsko delavnico in s tem blažita frustracijo dohajanja mlajše sorojenke, 

saj v tem dečka (za razliko od drugih področij) nikakor ne dohaja niti ona niti nihče 

drug od družinskih članov. Starši, ne glede na velikost družine, svoje reakcije ob 

otrokovem čustvovanju prilagajajo konkretni situaciji. Tako npr. starša V2 ob 

otrokovih negativnih čustvih situacijsko reagirata, kar npr. pomeni, da pri odhodu od 

doma kljub nestrinjanju vztrajata (»če je treba it od doma, je treba it. Se ne 

pogovarjamo okrog tega.«). Medtem ko jezo ob sporih s sorojenci rešujejo ob 

pogovoru. Vzporedno z rezultati te študije Papalia s sodelavci (2009, 331) ugotavlja, 

da »odziv staršev na otrokovo izražanje čustev vpliva na čustveni razvoj«, saj se 

otroci mater, ki otroke spodbujajo, da občutke konstruktivno izražajo in jim pomagajo 

osredotočiti se na jedro problema, bolj učinkovito obvladujejo in imajo bolje razvite 

socialne spretnosti. Starši, ki priznavajo otrokovo doživljanje žalosti, lahko spodbujajo 

empatijo in prosocialni razvoj. 

 

Za dečka V2 je značilno potencirano doživljanje čustev, kar oče takole opiše: »Ena 

situacija, ki je smešna, on potem še doda, da je zlo smešno. Se mal hujšega zgodi, 

pa je njemu zelo hudo zaradi tega.« Tudi razredničarka povzame, da je izjemno 

globoko doživljal zavračanje prijatelja s strani sošolcev. Prav zato je učiteljica stopila 

v stik s šolsko svetovalno službo zaradi dečkovega prijatelja. Šolska svetovalna 

delavka tega ni zaznala kot problem. Predvidevam, da je dečkova bujna domišljija 

povezana z njegovim močnim čustvenim doživljanjem. 
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Empatija in prosocialno vedenje je bila ugotovljena v petih od šestih raziskanih 

primerov. Empatijo opredelimo kot sposobnost posameznika, da se vživi v drugega, 

pri čemer zazna in razume občutja in misli druge osebe, vendar se z njo za razliko od 

simpatije in sočutja do drugega ne poistoveti. Gre za odnos dveh, ki sta v procesu 

soudeležena, v njem rasteta in v medsebojnem izmenjavanju različnih čustvenih in 

miselnih vsebin poglabljata odnos. Oba hkrati prejemata in dajeta in s tem ustvarjata 

odnose osebnostne rasti.  Sposobnost empatije je univerzalna lastnost, saj presega 

določeno kulturo, spol ali religijo (Simonič, 2010). Empatija zagotovi bistvene temelje 

za prosocialno vedenje (Lightfoot idr., 2013). Slednje pa se v smislu pripravljenosti 

deliti si stvari povezuje s kategorijo Deljenje materialnih dobrin, predstavljeno pri 

otrokovem socialnem dozorevanju. Empatija je ena izmed izrazitejših čustvenih 

kompetenc učenke V1, ki jo opažajo vsi vpleteni sogovorci. Učiteljica jo opiše takole: 

»Takoj opazi, če se komu kaj dogaja, če je kdo žalosten ali pa jezen ali kar koli in 

pride in ga poskuša potolažit vključno z mano.« Sama učenka pa empatijo do 

vrstnikov kaže z besedami: »Probam pridt do njega in ga potolažit, sam včasih rab 

tud mir, tko kot jaz včasih, če sem jezna, pa žalostna. Se raj mal umaknem /…/ Mene 

sošolci in sošolke poznajo, da se ful hecam. Velikrat s takim hecom.« V domačem 

mikrosistemu V1 žalostne starše poskuša potolažiti s stvarmi, ki jih imajo radi (npr. 

skuha jima kavo) in pogovorom, kar osvetljuje njeno odprtost za pogovor, o čemer 

več pišem na področju komunikacije. Mama pa je ob tem povedala: »Tist je napisala 

enkrat (pokaže na listek na hladilniku) mami in oči = ljubezen in je prnesla in 

napopala, ker sva se nekaj kregala, je čutna.« Čustvene kompetence dečka V2 se 

povezujejo z empatijo do staršev, sorojencev in vrstnikov (»Govorim mu, da to ni tok 

hudo, da se bo stvar kmal uredila pa take reči.«) Deček je zelo sočuten in čustveno 

zelo odziven. Deklica E1 v šoli in doma kaže empatijo in prosocialno vedenje, saj ob 

negativnih čustvih potolaži posameznika z optimistično spodbudo (»vse bo v redu«). 

Socialno okolje (dom/šola) ne vpliva na njeno izražanje čustev, saj je tudi v razredu 

večino časa nasmejana. Tudi dečka E2 in E3 sta empatična, čeprav učiteljica E3 

pove, da edinec potrebuje »spodbude in usmeritve« za tovrstno vedenje. Kljub temu 

E3 razloži: »Moj sošolc je bil enkrat žalosten, ker je dobil slabo oceno. In sem ga 

potolažu jaz, M. pa še nekdo. Smo ga potolažl, da bo vse v redu, da vsak dobi kdaj 

slabo oceno.« Omenjeni citat nakazuje na skupno empatijo več sošolcev in morda se 

prav v tem skriva pogled učiteljice. Že Harris (1999, v Kavčič, 2005) je govoril o 

skupinski socializaciji, saj vrstniki v srednjem otroštvu vplivajo na otrokovo vedenje in 
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stališča. Tudi nekateri drugi strokovnjaki (Brody, 2004; McHale idr., 2012) 

ugotavljajo, da poleg osebne odločitve v ospredje vstopa zgled vrstnikov, učiteljev in 

staršev. Vsi so namreč otrokovi vzorniki. Tako se v pričujoči raziskavi izkaže, da so 

edinci, ki so sodelovali v raziskavi, v primerjavi z raziskanimi sorojenci manj 

empatični, in prav zato je lahko pomemben zgled vrstniške skupine. A. E Maynard 

(2009) in Pike s sodelavci (2009) to ugotovitev povezujejo z odnosi med sorojenci 

(deljenje stvari, razumevanje čustev brata/sestre, medsebojno sodelovanje ipd.), saj 

tudi sami zaključujejo, da sorojenci pogosteje izkazujejo več empatije in 

prosocialnega vedenja. Kot navaja že T. Lamovec (1991) in Bukatko ter Daehler 

(2004), se empatija povezuje z dobrimi socialnimi kompetencami, saj se posameznik 

zaradi te sposobnosti bolje znajde v različnih socialnih kontekstih in je lahko zaradi 

tega uspešnejši. Slednje povezave v pričujoči študiji v celoti ne morem potrditi, saj so 

edinci, vključeni v raziskavo, na kognitivnem področju uspešnejši. 

 

Otrokovo sprejemanje čustvenih reakcij in stališč drugih se v različnih raziskanih 

primerih izraža v različni meri. Kategorija pojasnjuje, kako otrok sprejema in doživlja 

čustva drugih ljudi. S tega vidika dodatno pojasnjuje zgoraj opisano kategorijo. O 

sprejemanju in razumevanju čustvenih reakcij ter stališč drugih ljudi oče V1 pove: 

»Ona je rada zraven pri odraslih in jaz ji pravim, da ima velika ušesa (pokaže z 

rokami), da vse ujame.« Odzive in vedenje odraslih sprejema še na otroškem nivoju, 

zato potrebuje razlago staršev, kar mama pojasni: »Pa je treba vzet iz konteksta – to 

ni tako mislil ali povedat, da eni razmišljajo drugače. Zelo dobesedno sprejema, tisto 

kar sliši in si potem ne zna umestit kam.« Deklica E1 čustvene reakcije in stališča 

drugih sprejema ambivalentno: če se je z njimi že srečala, jih sprejema in razume. 

Kadar čustvenih reakcij drugih ne razume, ker se z njimi še ni srečala, pristopi do 

staršev, ki ji pomagata z razlago. Starša o tem menita: »Poskušava ji ustvarit en 

vzorec, kako sama potem to obvlada. Čisto odvisno ali že ima vzorec ali ga nima.« 

Deklica V3 je v razvojnem obdobju bližajoče se pubertete, zato že preizkuša mejo 

moralnih čustev do sočloveka. Mama prav v zadnjem času opaža neprimerne odzive 

na čustva in stališča drugih oz. preizkušanje vzgojnih meja. Pri dečku V2 na tem 

področju v ospredje vstopa njegovo že omenjeno potenciranje čustev, saj čustva 

drugih zaznava izjemno globoko. H. Smrtnik Vitulić (2007) navaja, da otroci v 

srednjem otroštvu postopoma vse pravilneje prepoznavajo in razumejo tako temeljna 
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kot sestavljena čustva in ozaveščajo, da imajo drugi ljudje lastne potrebe, čustva in 

interpretacije sveta. 

 

Vsakdanji dogodki v različnih mikrosistemih v vpletenih osebah sprožajo različna 

čustva, za katere je značilen prenos v okviru mezosistema. Na tem področju prihaja 

do pomembnih razlik med družinami, ki pa a priori ne kažejo povezanosti z velikostjo 

družine. V vseh družinah (razen v V2) se spodbuja izražanje vseh čustev. Skynner 

(1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2006) meni, da sprejemanje in izražanje vseh čustev v 

družini zagotavlja otroku temelje za zdrav psihosocialni razvoj. Nadalje pa 

ugotavljam, da na otrokov čustveni razvoj vpliva tudi razredna klima (čustva učencev, 

učiteljičina čustva). Pri otrokovem izražanju čustev ima pomembno vlogo socialno 

okolje, torej okoliščine, ki vplivajo na čustveno odprtost posameznega proučevanega 

otroka. Zaključujem, da se socialni kontekst izražanja otrokovih čustev ne povezuje 

zgolj z velikostjo družine, temveč predvsem z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so 

čustvena klima v družini, čustvena klima v šoli in otrokove osebnostne značilnosti. 

Ključno je, da učitelji razumemo raznolikost čustvenih okolij, iz katerih prihajajo 

učenci, in da se odrasli z otrokom pogosto pogovarjamo o čustvih in o različnem 

odzivanju ljudi.  

6.1.6. Socialno dozorevanje in dejavniki, ki vplivajo nanj 

6.1.6.1 Otrokove socialne kompetence 

Za razliko od otrokovih čustvenih kompetenc, na katere velikost raziskanih družin 

nima tako pomembnega vpliva, se na področju socialnih kompetenc kažejo 

pomembne razlike med proučevanimi otroki, ki prihajajo iz različno velikih družin. Ob 

tem je potrebno zavedanje, da gre za multiplo študijo primera. Preko kategorij 

postopoma prikažem posamezne segmente razhajanj ter jih povežem s spoznanji 

stroke. 
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Tabela 17: Kategorije področja otrokove socialne kompetence 

Otrokove socialne kompetence - 

kategorije 

Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Obvladovanje socialnih veščin 3 3 

Spodbuda za socialni stik - 1 

Dejavniki vplivanja na otrokove socialne 

kompetence 
1 3 

Življenje s hišnim ljubljenčkom - 1 

Znajdenje v novih situacijah 3 3 

Otrokovo deljenje materialnih dobrin 3 3 

Otrokov problem in način reševanja 3 3 

Strategija učiteljice pri reševanju 

problema 
2 2 

 

V vseh šestih primerih se je pokazalo, da na otrokovo vključevanje v družbo 

pomembno vplivajo socialne kompetence. Kategorijo sem poimenovala 

Obvladovanje socialnih veščin in se je izkazala kot pomembna značilnost otrokove 

osebnosti, saj če pogledamo širše, vpliva na interakcije v mnogih mikrosistemih. Zato 

se ta tematika prepleta z mnogimi nadaljnjimi kategorijami in področji. Primerjava 

različnih primerov vodi v zaključke, da proučevane otroke lahko razdelimo v tri polja. 

Ob tem se zavedam, da je vsak individuum enkraten, vendar jih na tem mestu 

razvrščam zaradi lažje in nazornejše predstavitve rezultatov. Deklici V1 in V3 hitro 

navežeta socialni stik v različnih mikrosistemih in imata široko mrežo prijateljev. Tako 

učiteljica o socialnem dozorevanju V1 pove: »Ona je zelo spretna, zna povezovat 

stike, zna jih tudi obdržat. Ona je tukaj uspešna.« Podobno opaža tudi učiteljica V3 in 

starši. Oče V1 povzame: »Zna se vklopit, zna videt te stvari.« In mama V3 poudari: 

»Zelo hitr si najde družbo, zelo hitr vzpostavi ta stik. Tud opazla sva zdej, da tud v 

tujem jeziku. Razume vse, se zmen.« Socialno dozorevanje deklice V1 se kaže tudi v 

tem, da že ozavešča značilnosti svojih socialnih spretnosti in z njimi povezane 

interakcije z vrstniki. Ve, da njene neprimerne reakcije, najpogosteje povezane z 

izražanjem jeze, okrnijo socialne stike. Zato upošteva mamino spodbudo k 

drugačnemu reagiranju ob sporih. Nasprotno pa deček E2 tega še ni sposoben, saj 

prav »neprimerni odzivi«, kot to poimenuje učiteljica, fantu otežijo njegove stike s 

sošolci. Predvidevam, da gre v tem primeru za otrokovo razvojno stopnjo (E2 je za 4 

leta mlajši od V1) in vlogo domačega mikrosistema. Če bi se na tej točki analiza 

zaključila, bi iz tega lahko sklepali, da velika družina v pričujoči študiji primera a priori 
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lahko pomeni dobre socialne kompetence. A nas raziskovalni primer V2 opozori, da 

se socialne kompetence ne povezujejo samo z otrokovim socialnim okoljem, temveč 

nanje vplivajo tudi dedne zasnove (dispozicije). Tako je V2 in tudi E1 bolj introvertiran 

otrok, z ožjo socialno mrežo prijateljev. Medtem pa E2 in E3 predstavljata presečno 

množico zgoraj opisanih primerov. Gre namreč za to, da sta oba dečka socialno 

odprta in hrepenita po interakcijah z drugimi, a njun družinski mikrosistem z 

redkejšimi socialnimi odnosi in prevladujočimi interakcijami edinec-odrasli, vpliva na 

njun socialni razvoj, kar bo jasneje razvidno ob interpretaciji ostalih kategorij tega 

področja.  

 

Nadalje se pokaže pomembna kategorija Spodbuda za socialni stik, ki pomeni, da 

otrok potrebuje pomoč pri navezovanju socialnih odnosov, saj gre za pomanjkanje 

samoiniciativnosti. Ta kategorija se najizrazitejše kaže v raziskanem primeru E1. 

Deklica težje vstopa v socialne odnose, kar mama nazorno opiše: »Zna, da ne bo 

sploh navezala. Jo je treba včasih malo spodbudit. Prej bo drugi otrok z njo navezal 

stik, kot da bi ona šla. Večkrat sem ji rekla dobesedno: glej tam je kolegica. Ja pa ne. 

Ne grem se igrat ven.« Prijateljstvo je zgradila s skupino punc, novih stikov pa ne 

navezuje, saj ji ta krog prijateljic zadostuje. Za takega otroka je t.i. preoblikovanje 

razredov (značilno za šolo učenke E1 in podrobneje predstavljeno v poglavju 

Ekološki prehodi) na prehodu iz petega v šesti razred dobrodošel socialni izziv. 

Povedano kaže na različno zaznavanje otroka in staršev, saj slednji otroka 

spodbujajo k socialnim interakcijam, deklica pa ne čuti potrebe po širši socialni mreži. 

»Mogoče se drugim zdi mal nedostopna, ker je mal posebna že v tem … kako bi se 

to izrazla, pač je zlo inteligentna in preudarna in je tud odrasla kr za svoja leta in 

mogoče drugi en zid čutjo do tega, da bi kr pristopl do nje«, pove učiteljica. 

Nasprotno pa ob iniciativi vrstnika pokaže odprtost za navezovanje socialnih stikov. V 

tem se kaže mamino veliko prizadevanje za hčerkino socialno dozorevanje, a ob tem 

želim poudariti, da je otrok ključno gonilo razvoja. Čeprav se mama trudi, ne more 

namesto njega vstopati v interakcije, saj je to delo in odgovornost otroka. Podobno 

ugotavlja tudi učiteljica, da je E1 socialno manj odprta in da se v šoli kaže 

selektivnost otrokovih interakcij. Kot smo videli, se zgoraj opisane značilnosti 

((pre)zgodnja odraslost, dobra kognicija) pogosteje povezujejo z značilnostmi 

edincev. Ob socialnem vedenju hčerke mama dodaja svoj pogled: »To je pa problem 

edincev, jaz sem tudi edinka, namreč. Problem edincev je, da težko narediš ta prvi 
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korak do človeka. Če se zavestno tega ne lotiš. To je treba pomagat edincem. Ne 

poznam edinca, ki bi bil toliko komunikativen, da bi znal, to moraš narediti zavestno.«  

 

Dejavniki vplivanja na otrokove socialne kompetence pojasnijo nekatere dejavnike, ki 

v pričujoči raziskavi pogojujejo otrokove socialne veščine. Starša E3 izpostavita 

vlogo števila otrok v družini na otrokove socialne spretnosti. »On ni soočen z 

nikomer, z nikomer se mu ni treba borit, z nikomer se mu ni treba prerivat,« povesta 

starša in to naj bi okrnilo sicer dobre socialne veščine. Opisano opredelim kot prvi 

možni dejavnik družinskega konteksta, kot drugi pa se kaže v potrebi po 

prevladovanju, ki je značilna za dečka E2 in lahko vpliva na njegove socialne 

kompetence in sprejetost v šoli. Učiteljica namreč opaža: »Med igro pa velikokrat želi, 

da mal prevladuje. Če ne prevladuje, se pa lahko tud mal razjezi.« Ta otrokova 

potreba je lahko posledica otrokove nedeljene pozornosti doma, ko z nobenim od 

sorojencev ničesar ne deli, o čemer govorita starša E3. Nadalje pa starša E1 

poudarita vlogo otrokovega razvojnega obdobja na interakcije. E1 je v obdobju 

bližajoče se pubertete (o čemer sem že pisala), ki se med drugim kaže v spremembi 

vedenja in odnosov z drugimi. Njeni socialni odnosi z drugimi postajajo redkejši, 

osredotočeni predvsem na isti spol, a hkrati gre za bolj tesne medsebojne odnose, 

kar je razvidno v poglavju Vrstniki in prijatelji. V raziskanem primeru V2 pa se pokaže 

tudi otrokova selektivnost interakcij, saj izbira ljudi, s katerimi si želi vstopiti v 

interakcijo. Učiteljica V2 pove: »Ne nakazuje tega, da je to socialna nespretnost, 

ampak, da je to fant, ki ne želi biti ves čas socialno aktiven, ampak takrat pa kadar 

želi oz. kadar to potrebujejo, želijo drugi, takrat se pa znajde na tem področju.« Tukaj 

prihaja do razhajanj med navedbami staršev in učiteljice, saj starši otroka opišejo kot 

bolj introvertiranega, učiteljica pa poudarja dobre socialne kompetence, ki jih pokaže 

tudi sociogram, saj kaže na otrokovo socialno sprejetost v razredni skupnosti.  

 

Kategorija Življenje s hišnim ljubljenčkom se je izkazala v primeru E1. Družini družbo 

dela pes, na katerega je deklica zelo navezana in ji ob odsotnosti staršev predstavlja 

varnost (glej še področje Vzgoja – Varovanje otrok). Bivanje edinca z domačo živaljo 

je tudi po ugotovitvah nekaterih strokovnjakov (npr. Pickhardt, 2008) lahko značilnost 

edincev. Otrok ob sobivanju z živaljo pridobiva čut za odgovornost, lahko se počuti 

na nek drug način ljubljenega, predstavlja mu zapolnitev prostega časa. 
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Znajdanje v novih situacijah je kategorija, ki opiše, kaj otrok doživlja oz. kako reagira 

v novih situacijah. Za vse proučevane otroke je nova situacija izziv, razlika glede na 

velikost družine pa je, da so pri edincih (vključenih v raziskavo) nove situacije bolj 

načrtovane, opazovane in vodene. Za primer vzamem raziskan primer E1, ko je npr. 

mama šla z edinko večkrat skupaj na avtobus, predno je šla sama, oče pa je dejal: 

»Je šla peš in jasno sem bil tam malo bolj zadaj, da sem videl, kako je šla po robu 

tja, kupila in potem nazaj. Ene trikrat sem to ponovil, da sem videl, da je vse v redu, 

ampak ni vedela, da jo opazujem. Tudi zdaj ne ve, ker ji nikoli nisem povedal.« Nove 

situacije so povezane z otrokovim strahom in pri učenki V1 tudi s telesno 

spremembo, ki jo sama opiše: »Ponavad velikrat zarad tega, ker me je strah, zardim. 

Ko se začnem pa pogovarjat, se pa pol navadim in je.« Učiteljice v šoli zaznavajo, da 

proučevani otroci najprej opazujejo, potem pa se priključijo k novi situaciji. O novih 

situacijah v šolskem polju učiteljica V2 pove: »On se zlo znajde v novih situacijah. 

Kadar so take, da so vodene, da nove situacije predstavljam jaz v okviru pouka, 

takrat jih vzame kot izziv in se mu vidi, da take stvari potrebuje.« Starša V1 temu 

dodajata: »Zelo si vizualizira stvari pri sebi. Najina beseda pripomore k temu, da je 

bolj mirna in samozavestna.« Izkaže se, da lik učitelja in pogovor s starši ter 

vnaprejšnja razlaga prihajajoče situacije olajša ta prehod.  

 

Vpleteni otroci soglasno podpirajo deljenje in posojanje šolskih potrebščin, iger in 

igrač, sladkarij in drugih dobrin, kar kaže njihovo vedenje, da je deljenje z drugim 

socialno sprejemljivo dejanje. Zato sem kategorijo imenovala Otrokovo deljenje 

materialnih dobrin. V vseh treh primerih edincev se je izkazalo, da starši čutijo manko 

na tem področju, vendar pa edinci sami tega ne zaznavajo, saj npr. E1 na vprašanje 

o deljenju stvari odgovori: »Ponavad skoraj vse stvari delim, nimam kake posebne 

stvari.« Nasprotno pa razredničarka pove, da je bila pred kratkim v šoli situacija, ko je 

težje delila nekaj njenega in je zaradi tega potrebovala pogovor. Zato ugotavljam, da 

se E1 še uči deliti, saj je bilo tudi doma več izvanih situacij, ko sta jo starša učila deliti 

stvari, ki jih ima rada. Gre torej za načrtno učenje deljenja materialnih dobrin. Oče E1 

o dekličinem deljenju pove: »Ampak pomisli na druge in jo tudi boli, če ona ne dobi 

nazaj. O tem debatiramo. Jaz rečem: daj prva, ne imeti težav, da daš prva. Ne 

zahtevat nazaj, ker to ni prav. Boš dobila pač od drugega, ne pusti se pa izkoriščat.« 

V opisanem primeru ugotavljam več pomembnih elementov vzgoje, ki jih do neke 

mere lahko povežemo z altruizmom (npr. podaritev brez vračila). Težave pri deljenju 
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opažata tudi starša E2, saj povesta: »Ko je bil majhen, je bil to ful problem. Ni znal. 

Zdej je pa že drugač. Komi čaka, da kakšnemu lahko pokaže, kaj ima, da lahko deli. 

Je pa res, da ma ful drage igrače in ga tud jaz pol mal bremzam pr teh stvareh.« 

Zadnji citat kaže na dva vidika deljenja: prvi zajema vlogo razvojnega obdobja, drugi 

pa pomen dragocene materialne stvari. Kot sem že pokazala v prvem poglavju, 

edinci (zajeti v raziskavi) živijo v družinah z višjim SES in opazovanje v družini 

pokaže, da imajo več in dražje stvari, ki jih je morda težje deliti. E3 je otrok, ki deli 

več kot opisana edinca, saj mu deljenje materialnih dobrin omogoča vstopanje v 

interakcije z drugimi, kar ga (kot že zapisano v poglavju Značilnosti otrokovih čustev) 

razveseljuje. Nasprotno pa V1 in V3 po mnenju vseh vpletenih sogovorcev radi delita 

materialne dobrine. Mama V1 ob pogovoru navede konkretno situacijo: »Ni to težava, 

recimo tud za Miklavža je dobila dva nalivnika za kaligrafijo, N. si je pa tud želela in 

pravi, kaj čem dva rabit in je dala potem enega tja. Sama je šla k N. Opazi stvari in 

tudi da, ni ji problem dati, res ne.« Deček V2 pa v primerjavi s sorojenci težje deli 

materialne dobrine, saj oče pravi: »Ima v svoji vrečki,« nasprotno pa učiteljica v šoli 

meni, da dobro in rad deli materialne dobrine. Tudi sam V2 poudari: »Če dobiš nekaj 

za rojstni dan, pol tist dan bl mal tisto stvar posojaš, sam po pa že začneš, se tiste 

igrače mal naveličaš. Pa pol postane približen od vseh. /…/ Če je to kakšna 

čokolada, ko je kosila konec, jaz dam čokolado na koščke pa jo razdelim. Če pa 

ostane kakšen košček, ga pa jaz pojem.« V tem primeru se kaže neenotno 

zaznavanje staršev in učiteljice oz. morda gre za reagiranje glede na socialni 

kontekst. Ugotavljam, da ima V2 za razliko od edincev mnogo več spontanih učnih 

situacij že v domačem okolju. Sorojenci, ki so sodelovali v raziskavi, si namreč delijo 

čisto osnovne, bivanjske, stvari, kot so soba, miza za pisanje domačih nalog, sedeže 

v avtomobilu, kopalnico ipd. Tudi pri opazovanju v družinah sem opazila, da imajo vsi 

sorojenci igrače na skupnih policah oz. pospravljene v skupnih škatlah in se 

izmenično igrajo z njimi. Kasten (2007) k tej tematiki dodaja, da je deljenje učni 

proces, ki se ga edinec nauči v dnevnem varstvu z vrstniki, kjer uri svoje socialne 

spretnosti in se tako nauči dajati in deliti. Po drugi strani pa imajo edinci pogosteje 

več dobrin, zato lažje in zavestno delijo med prijatelje v želji po sprejetosti.  

 

Problemi ali izzivi, kot sama raje poimenujem neko problemsko situacijo, so del 

življenja vsakega posameznika. SSKJ (2015) problem opredeli kot neko nejasno, 
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neznano dejstvo ali kot potrebo po pojasnjevanju ali razrešitvi vprašanja. Loči celo 

zapletene in enostavne probleme ter nerešljive in rešljive. Tako probleme vidimo 

odrasli, za otroka pa je problem pogosto zapleten in mnogokrat nerešljiv ter potrebuje 

pomoč odraslega. Kategorijo zato poimenujem Otrokov problem in način reševanja, 

saj predstavim, kaj proučevanim otrokom predstavlja izzive in kako jih rešujejo. V1, 

V3 in E2 ob problemih stisko kažejo najprej neverbalno (npr. »s tako čudno faco 

pride«), na podlagi česar starši sklepajo na težave. V1 najpogosteje bremenijo testi 

in domača branja. Šolske težave, povezane s slabo oceno in neuspehom, so osrednji 

problem tudi otrok E1, E2 in E3. V nasprotju z opisanim primerom pa učno zelo 

uspešnega dečka V2 najpogosteje bremenijo prepiri doma. V3 pa probleme povezuje 

z že opisanimi strahovi in astmo. Samo slednje pogosteje rešujeta z očetom, saj dela 

v medicini. Če ima E1 problem, ga najprej zaupa očetu, saj predvideva mamino bolj 

strogo reakcijo. Ob slabši oceni jo se strah sporočiti mami, ker je učiteljica. Pri šolskih 

težavah se tudi časovno prej sreča z očetom, ki jo pride iskat. Nasprotno pa vsi ostali 

otroci, ki so sodelovali v raziskavi, problem najprej zaupajo mami, kar lahko kaže na 

močnejšo vez z mamo. Za razrešitev problema vsi vpleteni otroci potrebujejo pogovor 

s starši, ki otroka okrepijo. V šoli proučevani otroci samostojno rešujejo problemske 

situacije, občasno potrebujejo pomoč vrstnika ali učiteljice. Za zaupanje problema 

dečka V2 in E3 potrebujeta čas, saj V2 nekaj časa »premišljuje in premleva«, pove 

mama, sam pa pravi: »Kdaj ne povem še čist takoj. Drugač pa pol čez neki časa 

povem.« Prav tako mama E3 pove: »Šele ko je situacija že davno mimo, pove.« 

Majhne težave, z vidika odraslih, so za deklico V1 lahko velike: »Vidi samo eno 

pikico pa je strašen /…/ Ona si je to predstavljala drugač. Ona je vidla samo unih 10 

dni in cela panika, cela panika,« povesta starša. Iz povedanega zaključujem, da je 

potrebno vsako stisko otroka obravnavati resno in spoštovanjem do njegovih občutij 

in da je šola z vidika ocenjevanja najpogosteje pojavljajoča se stiska. Tudi raziskava 

(Jančič, 2010), ki je zajela 150 učencev 4. razreda različnih osnovnih šol v Sloveniji, 

ugotavlja, da skoraj polovica v raziskavo zajetih učencev doživlja strah pred 

ocenjevanjem. Na pogostost učenčevega doživljanja strahu pred ocenami 

pomembno vplivajo pričakovanja oz. zadovoljstvo staršev z otrokovimi ocenami in 

otrokov spol (deklice pogosteje doživljajo strah pred ocenjevanjem). Ob tem je 

pomembno še otrokovo lastno doživljanje zadovoljstva in predmet ocenjevanja 

(učenci najmanj strahu doživljajo pri športu, likovni in glasbeni umetnosti). A. Mikuš 

Kos (1991) dodaja, da je pomemben tudi lik učitelja, njegova oblika avtoritete. O tem 
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več zapišem v poglavju Šola, profil učitelja pa že nakazuje novo kategorijo. 

 

Strategija učiteljice pri reševanju problema se kot kategorija pokaže v štirih 

raziskanih primerih. Učiteljica V2 svojo pomoč opiše: »Poskušam mu z vprašanji 

nakazat možno smer oz. mu predstavljam več različnih poti in potem se on sam 

odloči.« Omenjeni način je značilen tudi za učiteljico E2. Nasprotno pa učiteljica V3 

po poslušanju problema sama reši problemsko situacijo. Postavlja se vprašanje, kaj 

bolj koristi otroku. Če izhajamo iz vzgojnega načela montessori pedagogike, 

»Pomagaj mi, da naredim sam,« je odgovor jasen. Če rešujemo probleme namesto 

otroka, mu pomagamo le na kratek rok, ne vzgajamo pa ga za življenje. Zato vse 

spoštovanje kolegicam, ki zmorejo v natrpanem urniku rahločutno voditi otroka k 

rešitvi problemske situacije in je ne rešijo namesto njega. O šolskih problemih 

učiteljica E1 pove: »V tem je bil problem, da je prepozn pristopla do mene in 

povedala, v čem je problem. In pol je iz tega ratal še večji problem zarad tega. Pa 

potem je njen oče pršov v šolo se pogovort v tem problemu, kar je mogoče tud mal 

nelogično, ker bi lahko midve to prej sami rešili.« Ta citat pokaže na dejstvo, da je 

problem za otroka stiska, ki je ne zmore ali ne želi izraziti pred učiteljico. Zopet smo 

pri rahločutnosti učiteljice, ki preko neverbalne in verbalne komunikacije zaznava 

otrokovo počutje. Glede na ugotovitve pričujoče raziskave, da otroke najpogosteje 

bremenijo šolske težave, je lik učitelja, kot že rečeno, izjemnega pomena. 

 

Rezultati kažejo, da edinci, ki so sodelovali v raziskavi, v primerjavi z raziskanimi 

sorojenci nekoliko težje navežejo socialni stik in da imajo za razvoj socialnih veščin 

manj priložnosti v družinskem mikrosistemu. Kljub temu (kot bomo videli v 

nadaljevanju) to ne vodi v okrnjene socialne veščine, saj se vrtec in kasneje šola 

izkažeta za pomemben agens socializacije. Ob tem je potrebno zavedanje, da poleg 

otrokovih osebnostnih značilnosti na razvoj socialnih kompetenc vplivajo mnogi 

dejavniki v različnih mikrosistemih (glej tudi poglavje Vrstniki in prijatelji) in da gre za 

ugotovitve, pridobljene na podlagi kvalitativne študije primera treh edincev in treh 

sorojencev. Podobno kaže tudi raziskava S. Newman (2013), da sobivanje z večjim 

številom družinskih članov izboljšuje razvoj socialnih spretnosti, reševanja konfliktov 

in delitve dela, vendar raziskovalci opozarjajo, da do pomembnih razlik prihaja med 

edinci in otroki, ki imajo pet ali več sorojencev. Zato je na mestu, da sem v vzorec 
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vključila vsaj štiri sorojence, čeprav strokovna znanost veliko družino opredeli že s 

tremi otroki. Tudi nekatere druge raziskave (Kitzmann idr. 2002; Pantley, 2002) pri 

edincih ugotavljajo manj razvite socialne spretnosti, nekatere (Papalia idr., 2009; Liu, 

2006; Wang idr., 2000 ) pa to zanikajo in empirično dokažejo, da se edinci po splošni 

prilagodljivosti in socialnih veščinah ne razlikujejo od vrstnikov z brati in sestrami. 

Parke (1995) dodaja, da so socialne kompetence pomembne za pridobitev in 

ohranitev socialnih stikov, za akademski uspeh in duševno zdravje. 

6.1.6.2 Vrstniki in prijatelji 

V vsebinsko področje Vrstniki in prijatelji sem razvrstila na podlagi intervjujev 

pridobljene kategorije, ki jih primerjam in predstavim v nadaljevanju. To področje je z 

vidika pričujoče raziskave med pomembnejšimi, saj na otroka v srednjem otroštvu kot 

agens socializacije vedno bolj vplivajo tudi vrstniki. Že Harris (2007) razvije 

paradigmo o skupinski socializaciji, ko govori, da so v družini v ospredju razvoja 

genetski dejavniki, medtem ko je vrstniška skupina kot izvendružinski, okoljski 

dejavnik pomembno gonilo šolarjevega razvoja osebnosti. S tem vsebinskim 

področjem odgovarjam tudi na eno izmed raziskovalnih vprašanj, ko se sprašujem: 

Kakšen je psihosocialni položaj/socialna sprejetost edincev in otrok iz velikih družin v 

razredni skupnosti? 

 

Tabela 18: Kategorije področja vrstniki 

Vrstniki - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokovi socialni stiki v razredu 3 3 

Sprejetost v razredni skupnosti 3 3 

Prepoved socialnega stika z vrstnikom - 1 

Pomoč vrstnikom in učiteljici 3 3 

Pomoč otroku v šoli 3 3 

Konflikti med sošolci 3 3 

Vloga učiteljice ob prepirih - 2 

Odziv vrstnikov na veliko družino 3 - 

Odziv vrstnikov na edinca - 3 

 

S sociometrično preizkušnjo smo ugotavljali položaj oz. socialno sprejetost 

proučevanih otrok v razredu. Ob tem smo pridobili tudi uvid v povezanost med 

drugimi učenci in stopnjo kohezivnosti celotne skupine. Zato imata kategoriji Otrokovi 
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socialni stiki v razredu in Sprejetost v razredni skupnosti nekaj skupnih izhodišč, 

vendar ju tokrat, zaradi pomembnosti teme glede na raziskovalno vprašanje, ločim. 

Pri kategoriji Otrokovi socialni stiki v razredu v ospredje postavim socialni vidik 

razredne klime (v stroki imenovan »razredna kohezivnost«), formiranje vrstniške 

skupine v razredu, otrokovo vključenost v razredno skupnost, ki izhaja iz njegove 

samoiniciative. Pri kategoriji Sprejetost v razredni skupnosti pa se osredotočim na 

tiste izsledke sociograma, ki kažejo, kako je proučevani otrok sprejet s strani 

vrstnikov (njihovo mnenje) in kako ga doživlja sam in njegovi starši ter učitelji 

(podobnosti ali razhajanja), kar mi omogoča analiza intervjujev in opazovanj. 

 

Otrokovi socialni stiki v razredu se kot kategorija zelo obširno pojavlja v vseh 

raziskanih primerih. Za razumevanje otrokove sprejetosti v razredu je najprej 

potrebno razumeti določene značilnosti razreda. S. Pečjak in K. Košir (2002) razred 

opredelita kot kompleksen, multidimenzionalni prostor, saj se vanj povezujejo učenci 

iz različnih socialnih okolij in z različnim znanjem in sposobnostmi. Skladno s tem tudi 

v študiji ugotavljam raznolikost proučevanih razrednih skupnosti. Če prikažem 

primerjalno, lahko trdim, da je najbolj povezan razred dečka V2, kjer ni osamljenih 

otrok. Pri opazovanju v razredu sem zasledila, da vsi otroci sodelujejo v formalnih 

(vodenih s strani učitelja) in neformalnih interakcijah (socialni odnosi med odmori oz. 

samostojno delo in s tem interakcije med poukom). Razred se odlikuje po delavnosti 

in umirjenosti. Razredi V1, V3, E1, E2 in E3 že imajo prezrte in/ali zavrnjene otroke, 

ki nimajo izbir vrstnikov. Se pa razred V3 za razliko od ostalih razlikuje po majhnem 

številu učencev (podružnična šola) in šibkem besednem sodelovanju, kar učiteljica 

opiše: »In smo imeli kar borbe na začetku, da sem jih spodbujala, da so začeli 

dvigovat roke. Enako je bilo pri V3. In ko smo se navadili eden drugega, tempa in 

tega vsega, se je izboljšalo tudi dvigovanje rok, sodelovanje celega razreda. 

Potrebovala sem 2 meseca, da smo prišli na ta nivo.« V razredu, ki ga obiskuje E1, 

so dekleta zelo dominantna. Zaradi preoblikovanja razreda se je spremenila tudi 

dinamika socialnih odnosov. Učiteljica pravi, da gre za »vezi prijateljstva iz 

preteklosti, ki so se potem razdirale in ponovno vzpostavljale.« Kljub temu je ob 

zaključku šolskega leta v razredu opaziti medsebojno spoštovanje, zaupanje drug 

drugemu, naklonjenost in prijateljstvo. Razred E2 pa je zaradi nekaterih učencev z 

vzgojnimi in učnimi težavami najbolj zahteven za vodenje. V njem je največ učencev, 
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ki med poukom na tak ali drugačen način izstopajo. Večini otrok zato zmanjka 

koncentracije in zmožnosti tihega dela, kar sem opazila v času opazovanja v razredu. 

Vse se dogaja zelo glasno, z veliko hrupa. Morda je tudi zato E2 izredno glasen, ima 

pa tudi močan tonus glasu. Vse to namreč določa po eni strani osebnostne 

značilnosti učencev, po drugi pa značilnosti šolskega sistema. Zato v primeru E2, kjer 

se učiteljica ukvarja predvsem z vedenjsko motečimi in z otroki z učnimi težavami, 

tvega, da tudi učno in vedenjsko sicer uspešni učenci zaradi te razredne klime 

postanejo bolj moteči. Vedenje učencev torej lahko vpliva na kakovost poučevanja. V 

vseh raziskanih primerih se kaže, da so interakcije z vrstniki spolno pogojene, kar 

pomeni, da otrok za soigralce pri šolski igri in delu najpogosteje izbira otroka istega 

spola. Že Papalia s sodelavci (2009) ugotavlja, da se dečki in deklice v obdobju 

srednjega otroštva med seboj igrajo in pogovarjajo na drugačen način, deklice so tudi 

na splošno zrelejše od dečkov. V pričujoči raziskavi se kaže, da so dekliške skupine 

zahtevnejše (primer V1, E1 in V3), kar pomeni, da so ta prijateljstva tesnejša, a manj 

odprta za nove člane in bolj dovzetna za zavračanje posameznega člana. Zato V1 o 

odnosih s sošolkami svoje izkušnje zaupa mami najpogosteje ob vožnji na obšolske 

dejavnosti, ko sta sami: »Te stvari mi res dostikrat zaupa /…/ Ko ima nauk v glasbi, jo 

grem ponavad iskat, takrat mi tudi kakšno stvar pove, kaj je bilo kaj takega, al so ble 

te punce, zmeri dobim kakšne informacije /…/ Pa poskušam – ni vse tako kot si ti 

vidla, pogovarjava se v teh stvareh.« Primerjanje raziskanih primerov me vodi v 

ugotovitev, da imata V2 in E1 bolj zaprt krog sošolcev, medtem ko se drugi otroci bolj 

odpirajo interakcijam v razredu. Vsi vpleteni starši soglasno poročajo, da so 

interakcije izven doma zelo pozitivne in koristne. Da gre za močan vpliv vrstnikov, je 

razpoznavno tudi iz izjav učiteljev. O pomenu vrstniške skupine eden od staršev E1 

pove: »Ene vzorce prinese iz šole, ko se sošolke pogovarjajo, kako doma drugi starši 

odreagirajo in dokler ona nima drugačne izkušnje, misli, da bo isto potem tudi doma. 

S tistim vzorcem pride. Ko ga ne sreča, se sprašuje, zakaj pa to zdaj ni tako.« S. 

Pečjak in K. Košir (2002) ugotavljata, da o razredni kohezivnosti lahko govorimo, če 

ima vsak učenec v razredni skupnosti vsaj enega prijatelja. Otroci v bolj kohezivnem 

razredu več in bolj odprto komunicirajo ter bolj neposredno izražajo pozitivna čustva 

Za primer E2 je bolj značilna centralna struktura razreda, medtem ko vse ostale 

raziskane razrede lahko uvrstimo v difuzno strukturiran razred, v katerem je bolj 

enakomerna razporeditev interakcij med učenci ter s tem večja kohezivnost razreda. 

Omenjeno že napoveduje novo kategorijo Sprejetost v razredni skupnosti. 
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Sprejetost v razredni skupnosti se nanaša na socialno sprejetost med vrstniki. O njej 

poroča izveden sociogram, moje večkratno opazovanje v razredu in intervjuji z otroki, 

starši in učitelji. Osrednji poudarek bo torej na strukturni simpatiji (Petillon, 1980, v 

Pečjak in Košir, 2002) kot eni izmed dimenzij razredne strukture, ki se nanaša na 

vzorce sprejemanja in zavračanja med člani skupine, Čeprav ves čas razprave pišem 

primerjalno, pri tej kategoriji sprva izjemoma ločim posamezne primere, z namenom 

večje preglednosti z vidika raziskovalnega vprašanja. Ob sklepu pa ugotovitve 

povežem. 

 

Analiza sociograma je pokazala, da je deklica V1 sprejeta v razredni skupnosti. Z 

eno izmed sošolk imata še posebej tesno prijateljstvo, saj je tudi analiza sociograma 

pokazala vzajemno izbiro, čeprav po drugi strani deklica navezuje socialne odnose z 

vsemi dekleti. V1 je edina deklica v razredu, ki ima izbire otrok obeh spolov (sama je 

izbrala dečka, prav tako pa je drug deček izbral njo), kar je ob dejstvu, da nekateri 

fantje zavračajo komunikacijo z dekleti in da učenci sedijo ločeno po spolu (rezultati 

opazovanja v razredu), pomemben podatek. Tudi sama sem pri opazovanju v 

razredu opazila, da deklica vstopa v socialne stike z obema spoloma. Sama o tem 

pove: »Nas punce skupi dajo in sem jaz ponavadi z eno ali dvema. Dobr se počutim. 

Se velikrat s kakšnimi puncami trudm, z vsemi sem se navezala in s fanti. Tko da se 

zlo dobr razumem.« O sprejetosti in odnosih med sošolci pa učiteljica doda: »Se mi 

zdi čisto povprečno: ni zelo priljubljena, ona sama z drugimi navezuje stike in jih želi 

obdržat, ostali pa mislim, da ne toliko«, kar lahko kaže na dekličino potrebo po 

stalnosti določenih odnosov. V1 razredne interakcije realno zaznava in je tudi 

samokritična, kar mama opiše: »Prav pove, tudi sebe pove kdaj, ko kaj narobe 

naredi.« Zanimivost dekličinih interakcij s sošolkami in sošolci je, da mnogi izmed njih 

izhajajo iz družin njihovih družinskih prijateljev, kar pomeni, da ima medsebojne 

interakcije tako v šoli kot izven nje (kar se kaže še v primeru V3 in je razvidno v 

poglavju Prijatelji).  

 

Učiteljica o sprejetosti V2 v razredni skupnosti pove: »V2 je zlo poseben učenec, kot 

takega ga sprejemajo tudi ostali sošolci. Zlo radi ga imajo, čeprav včasih bi rekl, na 

hitro bi ga ocenila, da je osamljen v razredu. Zlo rad se umakne v svoj svet in deluje 

sicer srečen v tistem svetu in nimaš občutka, da se zlo vklaplja z vsemi ostalimi, 
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ampak ko imamo pa jutranji krog, se pa vidi, da prav čakajo, da bo na vrsti V2, ker 

vejo, da ima domišljijo zlo zlo razvito in njih zlo privlač ta njegova razvita domišljija.« 

Podobno sem tudi sama opazila pri opazovanju v razredu: čeprav vstopa v manj 

interakcij z vrstniki, le te privlači njegova domišljija in nadarjenost (glej vsebinsko 

področje Šola), zato je med sošolci sprejet. Kljub temu je sociogram, podobno kot 

pogovori s starši in učiteljico, pokazal na ožjo socialno mrežo oz. tesno prijateljevanje 

z dvema sošolcema (vzajemna povezava). Učiteljica pravi: »Večinoma se druži samo 

z enim sošolcem, ki mu je dost blizu po načinu razmišljanja, po karakterju in več al 

manj preživita čas skupaj.  To ne pomeni, da bi bil čisto od ostalih odrezan, ampak 

večinoma se pa druži samo z enim sošolcem.« Tudi starša se zavedata, da ima v šoli 

samo enega sošolca, s katerim sta res prijatelja. Mama pojasni dečkov pogled 

takole: »Ostali pa pove: ta dela to k mi ni všeč, ta dela to k mi ni všeč, ta tko in jih 

pusti pri miru. /…/ Ker se tud umakne, on če mu neki ne bo, se bo kar tud umaknil.« 

Omenjeno kaže na umik neželenim socialnim stikom (o čemer sem že pisala na 

področju socialnih kompetenc), učiteljica pa ob tem dodaja, da ima deček visoke 

standarde prijateljstva, kar je razvidno tudi v naslednjem poglavju.  

 

Tudi V3 ima, tako kot V2, dve vzajemni izbiri, a ima za razliko od dečka več interakcij 

tudi z drugimi. Nadalje za razliko od V2 deklica nima tako visokih kriterijev, se pa pri 

njej pokaže močan vpliv domačega mikrosistema, saj je njena sošolka hči staršev 

družinskih prijateljev, kar mama V3 opiše: »Sta povezani od majhnega. Se mi zdi, da 

je to res prijateljstvo, ki traja že 11 let. Zato, ker izhajata iz podobnih družin. Ker 

imamo podobe vrednote, usmeritve.« Ta dejavnik kot kategorijo prikažem v poglavju 

Prijateljstvo, na tem mestu pa dodajam, da tudi učiteljica zaznava to tesno vrstniško 

povezanost, ki pa deklic ne ovira pri navezovanju interakcij še z drugimi sošolci. 

Starši otrokovo sprejetost v razredu zaznavajo realno, tako kot jo je prikazal 

sociogram. Pri tej deklici se izrazito (v nasprotju z dečkom E2) kaže, da ne želi 

izstopati, »ne rine v ospredje«. Zato je morda tudi težje (brez inštrumentarija) 

ugotoviti njeno socialno sprejetost in morda prav zato delno prihaja do razhajanj med 

mnenji učiteljice in učenke, saj slednja trdi, da je že bila zavrnjena in se v takih 

primerih usede za svojo mizo ter čaka na začetek nove učne ure, medtem ko 

učiteljica doživlja: »Da bi bila nesprejeta in prišla k meni, da bi jo kdo zafrkaval, 

imamo druge primere, pri V3 pa tega nisem zasledila.« Seveda občasna zavrnitev še 

ne pomeni nesprejetosti, se pa v tem primeru pokaže, da učitelj v mnogih interakcijah 
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z učenci in pri dinamičnem, občasno manj predvidljivem pouku ne zmore »ujeti« 

vsega, kar bi bilo za posameznega otroka zaželeno.  

Za E1 je značilna sprejetost in pripadnost ožji vrstniški skupini, kar kaže tudi dejstvo, 

da so vse tri dekličine izbire vzajemne. Za eno od teh treh vzajemnih izbir oče meni, 

da gre za življenjsko, ne le osnovnošolsko prijateljstvo. Deklica se torej druži s 

skupino punc, s katerimi je zgradila tesno in vzajemno prijateljstvo. Poleg tega ima 

deklica še eno izbiro sošolke, le ta pa ne pripada skupini deklet. Vrstniška skupina 

deklet je manj odprta za navezovanje novih socialnih stikov. Učiteljica pove podobno: 

»Ko govorim z drugimi na govorilnih urah, ko se te pogovorne ure za učence, nekak 

se mi zdi, da te punce vedno omenjajo, kdo je tvoj najboljši prijatelj v razredu, pa 

najboljši sošolec ena drugo omenjajo. Načeloma so pa bolj izolirane, izolirane niti ne, 

ampak mal bl se zase držijo.« V svojem krogu prijateljic je E1 sprejeta, ne navezuje 

pa novih socialnih stikov. V tem primeru je preoblikovanje razredov koristno, saj kot 

zunanji dejavnik ponuja možnosti za nove socialne stike. 

 

E2 ima dve vzajemni izbiri in še eno dodatno izbiro sošolca. Predvsem njegova učna 

uspešnost pomembno vpliva na sprejetost (glej tudi poglavje Šola). Tako je otrok do 

neke mere priljubljen v razredu, a ima tudi značilnosti kontroverznega otroka, saj 

prihaja z določenimi dečki v burne konflikte (glej kategorijo v tem poglavju - Konflikti s 

sošolci). Prav tako se pri njem pokaže potreba po dominantnosti, prevladi v skupini, 

česar se natančneje dotikam v razdelku Osebnostne značilnosti otrok in na področju 

Šole. O otrokovi sprejetosti poroča tudi učiteljica »Sicer pa v teh 2 letih ni bilo, da bi 

kdo rekel - ne nočem z njim, ne ne želim z njim« in starši, ki pa opozorijo, da 

sprejetost v tem razvojnem obdobju zanj pomeni tudi, da v šoli dobi želeno 

materialno dobrino. In ravno v tem je morda odgovor, zakaj E2 pove, da je med 

sošolci tudi zavrnjen in se zato umakne od njih. Edinec ne deli igrač s sorojenci in 

morda tudi to pripomore k težjemu razumevanju deljenja v šoli, kar starša opišeta: 

»Mogoče kdaj zarad kakšne igrače da se niso. Da so se glih za isto igračo zagrebl in 

E2 ni dobil in je bil slabe volje.« Ob tem je potrebno zavedanje, da tudi proučevani 

sorojenci lahko podobno reagirajo (glej poglavje Odnosi med sorojenci). 

Sociometrična struktura (povezanost med učenci), ugotovljena na podlagi 

sociometrične preizkušnje in opazovanja, kaže, da je najzahtevnejša (največ 

osamljenih učencev, pogosti konflikti med vrstniki) prav razredna skupnost dečka E2. 
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Omenjeno lahko kaže na korelacijo med zapisanimi vidiki psihosocialnega položaja 

otroka v razredu, na kar opozarjata že S. Pečjak in K. Košir (2002). 

 

Samopercepcija oz. samoporočanje dečka E3 kaže na njegovo zaznavanje 

sprejetosti v razredu. Svoje doživljanje med drugim argumentira z dejstvom, da ga 

vrstniki povabijo na praznovanje rojstnega dne. Tudi starša na vprašanje Kako vi 

zaznavate otrokovo vlogo in sprejetost med sošolci, odgovarjata: »Tega ne veva, 

ampak jaz mislim, da je on eden izmed karizmatičnih učencev, mogoče si domišljam, 

mislim pa, da je. Ni leader, je pa karizmatik ravno zaradi neverjetnih umskih 

sposobnosti.« Sociogram pa pokaže šest izbir sošolcev. Zanimivo je, da je edini 

proučevani otrok, ki nima vzajemnih izbir, kar lahko kaže, da otrok v razredu ne 

potrebuje tesnih odnosov s posameznim sošolcem (razlika med primerom V1 in E3). 

 

Če strnem, lahko trdim, da so vsi proučevani otroci sprejeti v razredni skupnosti. V 

številu izbir in vzajemnih povezav je mogoče zaznati razlike med otroki: E2 ima 

najožjo mrežo socialnih interakcij z vrstniki, medtem ko ima najširšo mrežo E3, kar 

kaže, da so edinci po eni strani lahko zelo sprejeti v širši razredni skupnosti, po drugi 

strani pa lahko ostajajo v svojem krogu prijateljev in ne širijo socialnih stikov. Tako ne 

moremo v celoti potrditi ugotovitve Kitzmann s sodelavci (2002), da je edinec manj 

priljubljen v vrstniški skupini. Rezultati pričujoče študije lahko vodijo v uvid, da ne 

samo domači mikrositem, otrokove socialne kompetence in vedenje (kar smo bolj 

poglobljeno proučevali v tej študiji), temveč še mnogi drugi dejavniki vplivajo na 

vključenost in s tem sprejetost med vrstniki. Kot navajata že S. Pečjak in K. Košir 

(2002), tudi vedenje učitelja do ocenjevanega učenca in sociometrična struktura 

razreda (primer E2) pogojuje te značilnosti. Na podlagi raziskanih primerov sem 

ugotovila značilno povezavo med otrokovo učno uspešnostjo in sprejetostjo v 

razredu. Številne raziskave (Boyum in Parke, 1995) pa so pokazale povezavo med 

interakcijo starša z otrokom pri skupni igri in otrokovim socialnim položajem med 

vrstniki, saj naj bi način medsebojne komunikacije in čustveno izražanje otrok 

prenašal na druge podobne odnose. Slednjega sama nisem ugotavljala. E. D. 

Papalia s sodelavci (2009, 341) zaključuje, da si »otroci že v družini lahko pridobijo 

vedenje, ki vpliva na priljubljenost.« Na to med drugim vpliva vzgojni slog staršev 

(avtoritativni starši imajo bolj priljubljene otroke kot avtoritarni), osebnostne 
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značilnosti staršev, ki jih otrok posnema, in kulturni kontekst (na Kitajskem cenijo 

plahost bolj kot v Evropi). 

V raziskanem primeru E2 prihaja s strani staršev omejevanje socialnega odnosa 

predvsem z enim od sošolcev (v kategoriji Konflikti s sošolci se izkaže, da je 

izzivalnih odnosov več), zato sem kategorijo poimenovala Prepoved socialnega stika 

z vrstnikom. Eden od staršev opiše: »Na začetku 1. razreda je mel ful z N. konflikte. 

Tko da smo se zmenil, da smo mu mal prepovedal, da se druž in se je potem stanje 

izboljšal.« Učiteljica podobno zaznava in dodaja, da je interakcija med E2 in 

sošolcem zapletena že dlje časa, saj trdi, da predšolsko obdobje pogojuje odnos s 

sošolcem: »Z enim sošolcem v razredu, ki je tudi vedenjsko precej zahteven, sta 

imela pa že iz vrtčevskih časov ta stik, da sta prijatelja, ampak določene stvari pa ne 

prenašata eden na drugemu.« Hkrati razredničarka dodaja, da E2 potrebuje pomoč 

pri socializaciji: »Večkrat rabi – umakni se, pusti ga, ne skočiš takoj.« E2 ima torej 

vsaj tri leta vsakodnevne interakcije z otrokom, s katerim prihaja v prepire, zato sta 

mu starša svetovala, da se izogiba tem interakcijam. Ugotovila sem, da se tudi V1 in 

V2 izogibata socialnim stikom z vrstniki, ki se neprimerno vedejo, so konfliktni in 

motijo pouk, a je to njuna osebna izbira in ne zahteva staršev. Ta kategorija posebej 

poudari vlogo vzgojiteljice in kasneje učiteljice, saj težave v odnosih med dečkom E2 

in sošolcem trajajo že od predšolskega obdobja in se nadaljujejo tudi v šoli. 

 

Kategoriji Pomoč vrstnikom in učiteljici ter Pomoč otroku v šoli se povezujeta in se 

predvsem izrazito kažeta v primeru V1 in V3, deklici, ki prihajata iz veččlanske 

družine. V teh dveh primerih gre za samoiniciativno pomoč, kar lahko povezujemo z 

medsebojno pomočjo v družini, posebej med sorojenci. »Ona kar sama opazi, da 

nekdo nečesa ne razume ali pa če nekdo dvigne roko, da bi mene za pomoč prosil, 

potem včasih priskoči tudi V1: ti bom jaz pomagala ali pa kaj ti lahko jaz pomagam. 

In potem pomaga, to je kakšna učna snov ali kar koli naredit, kakšne ročne 

spretnosti,« pove učiteljica V1. Prav tako V1 ponudi pomoč učiteljici (»pride ona 

sama vprašat, če je kaj za pomagat« (smeh)). Na tablo zapiše domačo nalogo ali 

prinaša šolske pripomočke iz drugih prostorov. Tudi na podlagi opazovanj lahko 

trdim, da je v odnosih do vrstnikov sočutna in pripravljena pomagati. Podobno opazi 

tudi učiteljica V3: »Seveda pomaga, javila se je, da bo s V. (tudi iz desetčlanske 

družine, op. a.) naredila sovico za češko študentko, na dnevu dejavnosti je bila moja 
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desna roka, ko je bila novinarka in se je sama javila.« In pove še V3 sama: »Moji 

sošolki, ker ma eno bolezen in ji pomagam naredit domačo nalogo al ji pa kej povem 

al pa ji dam zvezek, da prepiše.« Da gre slutiti značilno povezavo med medsebojno 

pomočjo v veliki družini in otrokovo pomočjo v šoli, kaže tudi zadnji primer V2, vendar 

je pri njem tovrstna pomoč manj izrazita. Učiteljica je dečkovo prosocialno vedenje 

opisala z besedami: »Ne izbirajo ga tako radi kot prijatelja za igro, ga pa izbirajo radi 

kot prijatelja, ki jim pomaga, vedo, da jim bo priskočil na pomoč. Zelo radi ga imajo, 

kadar delajo v skupinah, najbrž tudi zato, ker veliko ve in ker je na veliko področjih 

močen. Ampak tudi sicer ga ne izločijo.« V2 vrstnikom najpogosteje pomaga pri 

domači nalogi ali s fizično pomočjo (npr. prinašanja gradiva sošolcu). Pomaga tudi 

učiteljici na njegovih močnih področjih, saj je nadarjen učenec: »Pri likovni umetnosti 

sem ga kdaj prosila, za kakšno pomoč pa je z veseljem pomagal. Dostikrat je 

povabljen, da je asistent al pa da kakšno stvar še več prinese, še kaj pove na 

primer.« Vsi trije otroci, najbolj izrazito pa V2, na ta način nevsiljivo navezujejo tudi 

socialne stike s sošolci. Za vse tri edince, velja, da so učno zelo uspešni (glej 

vsebinski sklop Šola), a je pomoči sošolcem in učiteljici zaslediti mnogo manj. E2 

med prvimi v razredu reši naloge, a sam ne doživlja velike potrebe po pomoči drugim. 

Veliko raje je prost in se igra. Kljub temu ga učiteljica usmerja v pomoč učno 

šibkejšim ali ga želi dodatno zaposliti z deljenjem učnih listov, brisanjem table, o 

čemer sam pravi: »Danes sem N. pomagal, sem mu eno nalogo celo naredu k ni 

vedu.«  Ta izsek intervjuja je pomemben zaradi dveh vidikov. Po eni strani kaže na 

neučinkovito učno pomoč sošolcu, saj je E2 nalogo rešil namesto njega, namesto da 

bi ga z usmerjanjem pripeljal do narejene naloge. Po drugi strani pa – kot že rečeno 

– ima s strani staršev prepoved socialnih stikov prav s tem dečkom. E1 in E3 redkeje 

pomagata vrstnikom oz. le ob spodbudi učiteljice. E1 pomoč nudi le v svoji socialni 

mreži. Da gre za vzajemno pomoč in povezavo med zgornjima kategorijama, zopet 

najmočneje pokaže primer V1, saj ima deklica pri nekaterih predmetih več učnih 

težav in potrebuje tako pomoč učiteljice kot vrstnikov. Vsi drugi vpleteni učenci so 

samostojnejši, učno uspešnejši in le redko prosijo za pomoč. Predvsem V2 in V3 

želita izziv rešiti sama. Več o tem pa pišem v poglavju Šola, na tem mestu sem želela 

poudariti to pomoč s socialnega vidika, tam pa je poudarek na kogniciji. Sklepna 

ugotovitev je, da otroci iz velikih družin, ki so sodelovali v raziskavi, veščine 

medsebojne pomoči prenašajo tudi v šolo. Največ pomoči je pri vseh vključenih 

otrocih zaznati na področju domače naloge, ki naj bi jo učenec reševal čim bolj 
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samostojno (brez pomoči učitelja), saj gre za ponavljanje učne snovi in s tem 

utrjevanje.  

 

Konflikti med sošolci v tej študiji pomenijo spore med vrstniki zaradi materialnih 

dobrin ali verbalnih pobud, ki jih posameznik oceni za neprimerne besede ali odzive. 

Izraženo je bilo v vseh raziskanih primerih, najbolj izrazito pa v primeru E2 in E3. 

Učiteljica E2 razlaga: »So pa posamezniki, s katerimi ima težave. /…/ Ja pride in ne 

želi takoj odnehat. On se želi borit. In je konflikt in sem jaz morala zraven stopit. 

Ampak to res določeni učenci.« Za razliko od E2, kjer gre za točno določene otroke, 

s katerimi prihaja v spore, pa E3 v konflikt s sošolci prihaja spontano, neodvisno od 

sogovorca: »Ob kakšnem pogovoru se včasih mogoče spozabi in reče komu kakšno 

neprimerno stvar in potem pride do teh konfliktov. Včasih jih on sproži, včasih kdo 

drug,« pove učiteljica. Ostali otroci, zajeti v raziskavo, v šoli ne prihajajo v konflikte s 

sošolci. Zanimiv je deček V2, ki je le enkrat v skoraj celem šolskem letu prišel v 

konflikt s sošolcem, kar zopet kaže na različno reagiranje v dveh različnih 

mikrosistemih (glej področje Odnosi med sorojenci). To pomeni, da edinci (zajeti v 

raziskavo) pogosteje kot sorojenci v šoli prihajajo do nesoglasij z vrstniki. Lahko je 

eden od razlogov nakazan že v prejšnjih poglavjih: sorojencem socialno okolje 

prepirov predstavlja predvsem domači mikrosistem. S tega vidika je za edinca šolski 

mikrosistem lahko pomemben kontekst za učenje konstruktivnega reševanja prepirov 

na nivoju otrok-otrok, saj ima vrstniška skupina po ugotovitvah S. Pečjak in K. Košir 

(2002) pomembno vlogo pri razvoju socialne identitete, urjenju socialnih kompetenc, 

vzpostavljanju socialnih struktur in učenju norm socialnega vedenja. 

 

Vzporedno s to kategorijo sem ugotovila kategorijo Vloga učiteljice ob prepirih, 

izraženo prav v primerih E2 in E3. Obe učiteljici sta odzivni, vendar učiteljica E2 

zaradi že opisane razredne dinamike hitreje poseže v prepir, medtem ko učiteljica E3 

dopušča več možnosti za učenje samostojnega reševanja konfliktih situacij. Na to 

vpliva tudi starostna razlika med dečkoma in s tem njune razvojne značilnosti. Svoje 

razmišljanje učiteljica E3 predstavi: »Ena taka napetost nastane, kadar se fantje ali 

pa dekleta, učenci med seboj sprejo. Je potem ta občutek v celem razredu in moram 

na en način malo razbiti.« Učiteljica E3 poskuša s pogovorom, pa tudi humorjem 

zgladiti prepir. 
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Odziv vrstnikov na veliko družino je odvisen predvsem od velikosti družine, starosti 

otrok in osebne izkušnje kontekstualno povezanih intervjuvancev. Sorojenci, ki so 

sodelovali v raziskavi, sami povedo, da nimajo izkušnje zavračanja in tako tudi niso 

deležni zbadljivk na račun velikosti družine. Gre bolj za komentarje, kot jih navaja 

deček V2: »Mogoče mi moj sošolc kdaj reče, kok maš ti velik bratov pa sester. 

Drugač pa ne glih.« Nasprotno pa oče V3 omenja, da so negativnih opazk deležni 

tako v šoli kot v širši družbi. Tudi učiteljica V1 ugotavlja, da so otroci med sošolci 

dobro sprejeti: »Vsaj nisem zasledila kakšnih komentarjev s strani sošolcev. Smo že 

govorili o tem in ni bilo nič.« Po mnenju učiteljice E1 učence iz večje družine vrstniki 

dobro sprejemajo, izjema so le družine, ki imajo 7 ali več otrok. Ti otroci so 

zaznamovani: »Da jih pa mal postran gledajo, tam osem in več al pa sedem. To pa 

so mal zaznamovani s tega stališča se mi zdi.« Sošolci jih ne jemljejo za sebi enake, 

doživljajo jih kot zmedene in smešne. Ob tem učiteljica E2 dodaja, da se otroci ne 

osredotočajo na velikost sošolčeve družine. Iz tega lahko strnem, da je ta tema 

aktualna, saj se sogovorci razgovorijo in se njihova mnenja deloma razhajajo. Izkaže 

se, da mlajši šolarji velikosti družine ne dajejo večje pozornosti, medtem ko starejši 

že bolj ozaveščajo pomen domačega mikrosistema in s tem komentirajo družine 

vrstnikov tudi s tega vidika.  

 

Vzporedno s to kategorijo se v družinah edincev in njihovih razredih izkaže kategorija 

Odziv vrstnikov na edinca. O sprejemanju vrstnikov ena od učiteljic pove: »Včasih 

sem se že srečala s kakšnimi pripombami otrok, včasih tudi žaljive. Kaj pa ti veš, ker 

si sam, nimaš pojma.« Podobno opažajo tudi proučevani edinci, ki se sicer v razredni 

skupnosti počutijo sprejeti, čeprav so deležni mnenj vrstnikov, kot npr.: »Da ne 

razumem, ker sem pač edinka in tega nikoli nisem preizkusila«, pove edinka E1. 

Tako izluščim, da so tudi edinci, ki so sodelovali v raziskavi, na račun življenja brez 

bratov in sester deležni različnih komentarjev. Zopet se pokaže vpliv razvojne stopnje 

vrstnikov in razredne klime. Rezultati kažejo, da so tako edinci kot otroci iz velikih 

družin (zajeti v raziskavo) s strani vrstnikov deležni komentarjev glede velikosti 

njihove družine, kar je skladno z ugotovitvami predhodne raziskave (Kranjec, 2006). 

 

Področje Prijatelji predstavlja različne kategorije, prikazane v tabeli 19. Gre za 

nadgradnjo področja Vrstniki, saj je priljubljenost med vrstniki odvisna predvsem od 

mnenja vrstnikov, pri prijateljstvu pa gre za dvosmerno relacijo.   
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Tabela 19: Kategorije področja prijatelji 

Prijatelji - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Interakcije zunaj družine 3 3 

Edinec brez družbe prijateljev v bivalnem 

okolju 
- 1 

Želja po prijateljevanju - 2 

Podobnost družin vpliva na interakcije 

zunaj doma 
2 1 

Izbira prijateljev kot usmeritev 

staršev/Samostojna izbira prijateljev 
2 2 

Odprtost za prijateljevanje 2 2 

Lastnosti prijateljev 3 3 

Motiv socialnega odnosa s prijateljem 1 1 

 

Kot uvodna kategorija tega vsebinskega področja se pokaže Interakcije zunaj 

družine, ki jo zasledimo v vseh raziskanih družinah. Gre namreč za temeljno 

vprašanje odpiranja družin in s tem interakcij izven doma. Na tem področju se kaže 

pomembna vloga velikosti družine, saj edinci, vključeni v raziskavo, izven doma 

(poleg obvezne šole) vstopajo v socialne odnose predvsem s starimi starši in tetami, 

torej z odraslimi ljudmi. Posebej tesno prijateljstvo je zaznati med E3 in neporočeno 

teto. Omenjeno sem nakazala že pri temi komunikacija, saj tako posledično 

komunicirajo predvsem z odraslimi. Primera E2 in E3 kažeta, da imata družini zelo 

malo družinskih prijateljev z otroki, ti bi lahko ponudili možnost povezovanja z 

mlajšimi prijatelji. Kot sem že pisala pri kategoriji Spodbuda za socialni stik, se starša 

E1 najbolj zavedata izzivov edinke na socialnem področju, zato dajeta velik pomen 

interakcijam zunaj družine. Med drugim v intervjuju nazorno razložita razloge za 

potrebne socialne stike edincev: »Prvič, da nisva samo midva, ker je to nezdravo. 

Otrok mora iti ven iz družine. Drugič, ker vidiš, da je dobre volje zaradi tega. Vidiš, da 

ji to ogromno pomeni. To so njene bodoče, življenjske, torej socialni krog, ki ga bo 

imela v življenju.« V nasprotju z opisanimi primeri edincev pa raziskani otroci iz 

velikih družin poleg interakcij z odraslimi vstopajo v široko socialno mrežo otroških 

prijateljstev. Ob tem ni zanemarljiv podatek, da imajo tudi bratje in sestre otrokovih 

staršev (v tej raziskavi) večje družine in tako že skupna praznovanja in obiski (glej 

tudi vsebinsko področje Dejavnosti v prostem času) proučevanega otroka spontano 

vodijo v prijateljstva z bratranci in sestričnami, ki so podobnih starosti. Te interakcije 
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zelo razveselijo in so deloma (redkejša druženja) značilne tudi za dečka E3. Če 

strnem, lahko trdim, da je kategorija mnogo bolj intenzivna v velikih družinah, saj se 

izkaže, da imajo nekateri proučevani sorojenci kar šest socialnih kontekstov izven 

doma: šola, obšolske dejavnosti, župnija, stari starši, drugi sorodniki, družinski 

prijatelji. Nasprotno pa pri raziskanih edincih kot temeljni mikrosistem izven doma 

prevladujejo šola, obšolske dejavnosti in stari starši. Vsi drugi se pojavljajo v mnogo 

manjši meri ali jih sploh ni. Tako na primer E1 navezuje prijateljstva s sošolkami in 

prijateljicami iz obšolskih dejavnosti. Te dejavnosti ima izven šole, saj pravi: »V šoli 

jih nimam in se bolje družim s prijateljicami.« Šola s svojimi značilnostmi, kot sta npr. 

vsakodnevna obveznost, dlje časa trajajoča dejavnost, podobna starost otrok vpliva 

na otrokova močna prijateljevanja s sošolci, o čemer sem že pisala in velja za vse 

družine, ne glede na velikost. Tako eden od staršev V2 poudari: »Stiki (s sorodniki in 

družinskimi prijatelji, op. a.) niso tako pogosti. Zato je na prvem mestu sošolec, ker je 

vsak dan.« Še več, v družini E2 je prav prijateljevanje dečka z eno od sošolk vplivalo 

na razvoj družinskih prijateljstev tudi med starši.  

 

Verjetno je šola eden izmed najpomembnejših mikrosistemov predvsem za edinca, 

saj sem v primeru E3 ugotovila kategorijo Edinec brez družbe prijateljev v bivalnem 

okolju, ki pokaže na socialni manko otroka brez bratov in sester: »Ker nima nobene 

družbe: družba sva midva. Ta pa ni vedno najboljša za njega. Nima nobenga prjatla, 

kot sva jih mela midva. Mi smo živel na dvorišču skoz. Tega on ne pozna. Njegovi 

prijatli so računalniki in televizor.« V tem primeru gre za uvid, da edincu prijatelje 

nadomešča virtualni svet. Drugi pomemben poudarek pa se kaže življenje v bloku, v 

središču mesta, kar še dodatno zmanjša edinčeve interakcije v soseski, saj tega 

dejavnika ne zasledimo pri dečku E2, ki živi na podeželju. Prav nasprotno, izkaže se, 

da je bivalno okolje bolj odprto, saj komunikativni deček ob igri na dvorišču ogovori 

tudi ljudi, ki gredo po cesti mimo njegove hiše. Nadalje pa rad obišče občinska igrala, 

kjer nestrpno pričakuje, če bo morda prišel še kdo od sošolcev. Res je, lahko bi tudi 

E3 odšel na mestna igrala, ki so v neposredni bližini bloka, a sem v času opazovanja 

v družini in pogovora z mamo ugotovila, da so vrtčevska igrala zaradi varnosti 

zaklenjena, občinska pa zaradi nekaterih »nepovabljenih« obiskovalcev, ki tam 

puščajo za otroke nevarne odpadke, neuporabna. Tako se v obeh raziskanih 

primerih pojavi še kategorija Želja po prijateljevanju, ki – kot že ime kategorije pove – 

kaže, da si edinci želijo več socialnih odnosov s prijatelji, kar tudi mama E2 potrdi: 
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»On bi si želel, da bi imel še več prijatlov, da bi se večkrat družl.« Nasprotno pa te 

kategorije ni zaznati v veliki družini. Predvidevam, da že interakcije s sorojenci 

znotraj družine vsaj deloma uresničujejo tudi potrebo po prijateljevanju, kot pokaže 

raziskava Rittenourja s sodelavci (2007), več kot četrtina sorojencev meni, da je vsaj 

eden od bratov in sester tudi njihov dober prijatelj. Tudi C. Lightfoot s sodelavci 

(2013) ugotavlja, da je odnos in prijateljstvo med sorojenci pogosto daljše kot katero 

koli drugo razmerje v posameznikovem življenju. Nadalje so sorojenci pomembni za 

otrokove prve izkušnje oblikovanja in ohranjanja prijateljstva, kot to zapiše Kitzmann 

s sodelavci (2002). Po drugi strani pa D. Rost (1991) meni, da sorojenci pogosto ne 

nadomestijo prijateljev, saj so med njimi lahko prevelika starostna ali druga 

razhajanja, ki pomenijo razlike v interesih in stopnji zmogljivosti. Prav tako lahko 

starejši sorojenec kaže premoč in prevelik nadzor nad mlajšim, ta pa se mu mora 

podrejati. Kot že rečeno, sorojenci, zajeti v študiji, prijateljujejo tudi z drugimi 

sorodniki in družinskimi prijatelji. To dejstvo napoveduje novo kategorijo, ki pojasni 

nekatere značilnosti družin, s katerimi otrok prijateljuje. 

 

V raziskanem primeru V1, V3 in E3 se pojavi kategorija Podobnost družin vpliva na 

interakcije zunaj doma, ki se izkaže kot pomemben povod za otrokova prijateljstva. 

Izsek iz intervjuja s starši V3 kategorijo takole pojasni: »Mislim, da je njej v veliko 

pomoči, da se mi velik družmo z družinami s podobnimi interesi. In med temi 

družinami v lokalnem kraju se tud povezuje ona s podobno starimi otroki. Nekateri so 

sošolci, nekateri so v paralelki, ampak se poznajo in je prijateljica z njimi.« Na 

podlagi tega sklepam, da je v prvi vrsti naloga staršev, da domačemu mikrosistemu 

dopusti širjenje ter povezovanje v mezosisteme, saj brez pobude staršev proučevani 

otrok  samoiniciativno še ne zmore oditi od doma v nove interakcije. Otrok torej 

sklepa prijateljstva tudi po zaslugi staršev, ki jih povezuje skupen motiv, kar E3 

razloži: »Tud s kakšnimi prijatelji od atija in mamice gremo skupaj in potem se skupaj 

igram.« In na tej točki gre za vprašanje, ali si otrok lahko sam izbira prijatelje ali gre 

bolj za pobude staršev, ki otroka preko sebe usmerjajo v prijatelje s podobnimi 

značilnostmi?  

Kategorija Izbira prijateljev kot usmeritev staršev/Samostojna izbira prijateljev 

odgovarja na zgoraj postavljeno vprašanje in se najbolj značilno kaže prav v družini 

V1, saj starša poudarjata otrokovo izbiro prijateljev glede na vzgojo in vrednote njune 
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družine »Krog takih prijateljev, ko veš, da so iz dobrih družin in funkcionirajo.« 

Podobno se kaže tudi v primeru V3, nasprotno pa si E1 in E3 sama izbirata prijatelje, 

brez sugestij staršev, zato kategoriji kar povežem, ker tako najbolj nazorno pokažem 

raznolikost družin. Predvidevam, da starša iz velike družine s sugestijami glede 

prijateljstev otroku želita le dobro, vendar se ob tem postavlja vprašanje, ali je to res 

v dobro otroka oz. ali gre do neke mere že za manipulacijo z otrokom.  

 

Čeprav sem pokazala, da na otrokove prijatelje lahko vplivajo starši, tudi otrokova 

samoiniciativa predstavlja pomemben dejavnik širine mreže prijateljev. V tem 

kontekstu se pojavlja kategorija Odprtost za prijateljevanje. Raziskani primeri kažejo 

na dva aspekta: število prijateljev in izbira glede na spol. Edinci, zajeti v raziskavo, 

imajo po številu otrok manj prijateljev, čeprav si jih – kot smo videli pri zgoraj opisani 

kategoriji – želijo več. Analiza intervjujev pokaže, da so za sklepanje novih 

prijateljstev lahko socialno manj odprti kot raziskani otroci iz velikih družin. Mama E1 

razmišlja: »Niti se ne spomnim, da bi katero povabila, če jaz rečem, daj povabi, 

potem povabi. To ji manjka«. In mama E2: »V vrtcu je imel en svoj krog dejansko, ni 

puščal drugih notr.« Pri deklici V1 se kaže tudi prijateljevanje z nasprotnim spolom, 

kar pa se ne odraža v preostalih petih primerih, za katere je značilno povezovanje z 

istim spolom. Omenjeno nekateri starši povezujejo z otrokovim razvojnim obdobjem. 

O V1 oče pove: »Ona se znajde res v vsakem okolju in vedno ima takrat nekoga in je 

priljubljena, na vsakem punktu ima nekoga.« Ker V1 hitro naveže stik in si tako 

pridobi novo prijateljstvo, je morda prav to lahko povezano z njenim prijateljevanjem 

tudi s fanti. Dekličina odprtost za prijateljevanje pomeni, da širi svojo socialno mrežo. 

Deklica V1 ima namreč veliko prijateljev v različnih mikrosistemih in število prijateljev 

z leti povečuje, saj pravi: »Vsako leto dobivam še kakšnega.« To ne pomeni, da drugi 

proučevani otroci ne pridobivajo novih prijateljev, želim le poudariti, da večja socialna 

odprtost pogosto pomeni širšo mrežo prijateljev. Še več, raziskani primeri V1, V3 in 

E3 najbolj intenzivno pokažejo, da otroci vstopajo v interakcije z različno starimi 

osebami, saj na primer V1 tesno prijateljuje tudi s študentko, ki jo je spoznala na 

oratoriju, medtem ko je E3  - kot že rečeno - tesno povezan s teto. Deklica v tretjem 

raziskanem primeru pa pove: »Velik prijateljic imam tud iz G. razreda,« kar kaže, da 

vstopa v prijateljstva tudi preko mlajše sorojenke. 
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Če povzamem rezultate že pojasnjenih kategorij tega poglavja, ugotavljam raznolik 

vpliv socialnega konteksta na otrokovo prijateljevanje. Raziskani sorojenci pogosteje 

vstopajo v interakcije z otroki tudi preko staršev (družinski prijatelji in širša mreža 

sorodnikov), medtem ko si raziskani edinci pogosteje sami izbirajo prijatelje, saj 

njihovi starši ne vstopajo tako intenzivno v odnose z drugimi družinami z otroki in 

imajo manj sorodnikov. Socialna odprtost staršev, v tej raziskavi, pogosto pogojuje 

socialno mrežo otrokovih interakcij zunaj doma. Na podlagi rezultatov ugotavljam, da 

imajo otroci iz velikih družin, vključeni v raziskavo, več mikrosistemov, v katerih so 

dejavni in tako lahko več prijateljev. Kot drugi pomemben dejavnik pa se kaže 

otrokova samoiniciativnost, saj starši otroka lahko le spodbujajo k vstopanju v 

interakcije zunaj doma, ne morejo pa to narediti namesto njega (primer E1). V tem 

kontekstu lahko razumemo razhajanje med pričujočo raziskavo in študijo S. Newman 

(2011), saj sama nisem z gotovostjo potrdila, da imajo edinci (zajeti v raziskavo) po 

številu ravno toliko prijateljev kot njihovi vrstniki s sorojenci. To dejstvo gre povezati z 

osebnostnimi lastnostni posameznega otroka in kriteriji izbire prijateljev, ki so – kot 

bomo videli v sledeči kategoriji – lahko zelo visoki. Morda razlog za neskladje 

raziskav tiči še v dejstvu, da edinci pogosteje navežejo bolj intenzivna prijateljstva 

(Blöchlinger, 2008), ta intenzivnost pa lahko onemogoča večje število prijateljev. Prav 

tako moramo biti pozorni pri interpretaciji intervjujev; res je, da so vsi kontekstualno 

povezani intervjuvanci velikih družin govorili o mnogih prijateljstvih in več 

mikrosistemih, otroci so tudi konkretno naštevali imena, a je vprašanje, kako pogosto 

je otrok resnično v interakciji z njim in s tem, kako tesno je prijateljstvo. Nadalje ima 

lahko edinec kljub manjšemu številu različnih mikrosistemov več prijateljev v enem 

samem mikrosistemu, kot se izkaže, je to šolski mikrosistem. Prav tako strokovnjaki 

razlagajo (npr. Papalia idr., 2009), da ima otrok v srednjem otroštvu od tri do pet 

tesnih prijateljev, vendar se najpogosteje naenkrat igrajo le z enim ali dvema. V 

pričujoči raziskavi pa so otroci našteli mnogo več prijateljev (preko deset). Ker ti 

podatki presegajo to delo in tudi metodološko razsežnost kvalitativne študije primera, 

ne morem podati sklepne ugotovitve. Ob tem moram še poudariti, da so tudi 

raziskovalci do svojih ugotovitev prišli le na podlagi primerjanja otrok v enem izmed 

socialnih kontekstov. Tako je npr. Kitzman s sodelavci (2002) primerjal socialne 

kompetence in z njimi povezana prijateljstva le na šolskem polju in ugotavlja 

podobno kot že omenjena S. Newman (2011).  
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Slednja kategorija zahteva razmislek, zakaj si učenci v srednjem otroštvu želijo tudi 

precej starejše prijatelje. Kategorija Lastnosti prijateljev, ugotovljena v vseh 

raziskanih družinah, kaže, da temeljni pogoj za prijateljstvo ni starost, temveč 

prijateljeve osebnostne značilnosti. Vsi vpleteni podobno poročajo, da si želijo 

prijatelje, ki so iskreni, znajo obdržati zaupano skrivnost, niso glasni, agresivni in ne 

govorijo grdo in so pripravljeni pomagati. V opisu lastnosti prijateljev se kaže zrelo 

razmišljanje dečka V2, zato navajam citat: »Men se zdi, da mora bit prijatelj tak, da ti 

priskoč na pomoč in da se s tabo razume. Da če kaj skupnega delata, da ne pride do 

prepirov. Kdaj tud med najboljšimi prijatelji pride do prepirov. Da si pol to oprostita in 

spet postaneta prijatelja.« Mama V2 ob kriterijih izbire prijateljev omeni še otrokovo 

upoštevanje pravil, vernost in komičnost, zabavnost: »To kar on doma dela, drugje 

pa ne. En k bo neumnost naredil, lumparijo, bo zgrožen.« Kot vidimo, so kriteriji 

prijateljevanja kar zahtevni, v tem je morda tudi razlog, da ima V2 nekoliko manj 

prijateljstev kot ostali dve deklici iz velike družine.  

 

Raziskovanje nas tako pripelje do zadnje kategorije tega vsebinskega področja: 

Motiv socialnega odnosa s prijateljem, ugotovljeno v primerih V1 in E1. Izkaže se 

namreč, da poleg osebnostnih lastnosti prijateljev na sklepanje teh vezi vplivajo še 

motivi, kot so podoben interes pri igri, podobni hobiji in medsebojno razumevanje. 

Socialne odnose pogojuje tudi kontekst, kar pomeni, da prijatelje iz šole povezujejo 

skupne šolske stvari, s prijatelji izven šole pa se najpogosteje igrajo in pogovarjajo. 

Te ugotovitve so skladne z ugotovitvami znanosti (Lightfoot idr., 2013; Robinson, 

2008; Papalia idr., 2009), da otroci pogosteje iščejo za prijatelje otroke istega spola, 

podobnih osebnostnih lastnosti in interesov. Čeprav sem se v literaturi srečala z 

mnenji, da imajo edinci pogosto namišljene prijatelje (Pitkeatley in Emerson, 2005), 

tega raziskava ni potrdila, prav tako to zavrača S. Newman (2011).  

 

Na podlagi multiple študije primera zaključujem, da imajo otroci (zajeti v raziskavo) iz 

velike družine boljše razvite socialne kompetence (veščine, potrebne za uspešno 

vključevanje v družbo). Tako imajo edinci, ki so sodelovali v raziskavi, v primerjavi z 

raziskanimi sorojenci ožjo socialno mrežo prijateljev in lahko potrebujejo spodbudo 

za vzpostavitev socialnega stika izven doma. Ta vidik pokaže, da bivanje otroka brez 

bratov in sester lahko predstavlja dejavnik tveganja na področju socialnega razvoja, 

zato sta vrtec in kasneje šola ključna dejavnika edinčeve socializacije. Preko njiju uri 
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svoje socialne spretnosti in tako sodobne raziskave, vključno s pričujočim delom, 

ovržejo spoznanja starejših raziskav o socialni neprilagojenosti edincev. V raziskavi 

se je potrdila povezanost med posameznikovo stopnjo sprejetosti in njegovimi 

socialnimi kompetencami, kar pomeni, da otrokom iz velike družine medsebojna 

pomoč v družini, empatija in prosocialno vedenje (ki je manj značilno za raziskane 

edince) lahko pomaga pri razvoju širše socialne mreže sošolcev. V povezavi z 

razvojem edinčevih socialnih spretnosti se poleg staršev kaže tudi pomembna vloga 

učitelja, saj slednji lahko otroku pomaga pri vstopanju v interakcije z vrstniki.  

6.1.6.3 Hišna opravila  

Vsebinsko področje Hišna opravila zajema otrokovo sodelovanje pri različnih 

gospodinjskih in drugih opravilih zunaj in znotraj stanovanja. Že M. Tomori (1994) 

pojasnjuje, da je ena od temeljnih nalog družine tudi učenje spretnosti, potrebnih za 

različne dejavnosti v življenju. Slednje namreč spodbuja otrokov celostni razvoj in 

razvija pripadnost družinski skupnosti. Zato v tem poglavju raziščem, kako otrok v 

različno velikih družinah razvija ročne spretnosti.  

 

Tabela 20: Kategorije področja hišna opravila 

Hišna opravila - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokova hišna opravila 3 3 

Delitev dela med sorojenci 3 - 

Reagiranje ob hišnih opravilih 3 3 

Soočenje s kritiko 3 3 

Pomen opravljanja hišnih opravil 3 2 

 

Kategorija Otrokova hišna opravila je bila ugotovljena v vseh raziskanih primerih. Iz 

intervjujev je razbrati, da se hišna opravila razlikujejo glede na velikost družine. V 

najštevilčnejši veliki družini deklice V3 je opravil največ, zato vsi otroci sodelujejo 

vsak dan, še posebej ob sobotah. Deklica V3 opravlja naslednje naloge: pomivanje 

posode, priprava perila na pranje, prelaganje v sušilni stroj, zlaganje perila, 

pospravljenje, sesanje hiše. Prav tako zelo intenzivno pri delih sodeluje deklica V1. 

Sobota je s strani njenih staršev določena za čiščenje doma, »to je kar tedenska 

rutina.« V1 svoje zadolžitve takole opiše: »Vsako soboto morm posesat svojo sobo. 

Pa stopnice velikokrat pomest. Včasih pomit umivalnike, pa šipo. Največ je treba 
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sesat, pospravljam svojo mizo, vežo pomijem.« Eden od staršev pa opis deklice V1 

takole dopolni: Tud odnaša smeti dol, tudi biološke odpadke, ki so najbolj grrr. Vse, 

psa hran, dedi ji ga dostkrat zaupa: V1., glej da boš skrbela, ko ga ni doma. Najslabš 

je s postlo, tam se ne znajde dobr, ta kovtr, mami poglej. Tud skuha, po mlek je 

sposobna sama it al pa ona vod D. (starejši sorojenec, op. a.), da en sam ne gre. 

Vse zrihta tam na mlekomatu al pa s kmetico.« Iz opisanega je razvidno, da obe 

dekleti že opravljata tudi zahtevnejša opravila, kot je pomivanje, pranje, kuhanje. 

Nasprotno pa deček V2, četudi živi v enako številčni družini kot deklica V1 in je od 

nje le leto mlajši, ne prevzema takih nalog in odgovornosti. V2 na področju hišnih 

opravil poskrbi predvsem zase: postelje posteljo in zloži svoja oblačila, občasno še 

pomete stopnice in sesa. Spomladi sodeluje pri delu na njivi. Eden izmed razlogov je 

lahko razlika med spoloma in z njimi povezano deljenje moških in ženskih hišnih 

opravil. Drugi razlog pa je morda bivanjsko okolje dečka, saj živi v centru mesta v 

manjšem stanovanju, kjer je opravil lahko mnogo manj kot v večji hiši na podeželju. 

Tako dečka iz velike družine na tem polju lažje povežemo s proučevanimi edinci, saj 

so njihova opravila in odgovornosti v družini predvsem vezana na pospravljanje 

otroške sobe, ne pa toliko na druga družinska opravila, ki prispevajo k skupnemu 

sobivanju, kar je značilno za veliki družini, zajeti v raziskavo. E1 sicer omenja, da 

občasno pripravi mizo ali pospravi v stroj, česar pa starša ne omenjata in zato ne 

morem z gotovostjo potrditi. Najmanj dejaven je edinec, bivajoč v mestu, saj mama 

pove: »Premal, to je blok in zdaj vsaj smeti nosi. Ja, tuki vse jaz naredim, v takem 

stanovanju človk nima velik za nardit. Tko kot jaz, k smo mel hišo in sem mogla 

skoz.« Oče ob tem doda, da ima travmo pospravljanja iz otroštva in sina zato načrtno 

obvaruje pred tem. »Tko da midva z E3 sva lenuha, kar se tega tiče. V šoli pa pove, 

da mora pospravt razred in midva skačeva od veselja. Tko da veva, da zna metlo v 

roke prjet.« V tem primeru se ponovno pokaže vzgojna, ne samo izobraževalna 

naloga šole in s tem pomen prenosa znanj dom-šola, o čemer več zapišem na 

področju mezosistema. Če je za družini V1 in V2 značilna neka stalnost, kontinuiteta 

hišnih opravil, pa v družini E3 nimajo rutine, saj mama pove: »Delamo, ko nam 

zapaše. Ko mi zapaše, pa hitr naredim.« Ugotovitev lahko povežemo s kategorijo 

Ustaljen družinski ritem (poglavje Vrsta družine), ki se je pokazala le v velikih 

družinah, ki smo jih zajeli v vzorec. Slednje torej težijo k neki ustaljenosti opravil in 

družinskega življenja v najširšem pomenu besede. Primerjava različnih družin (zajetih 

v študijo) tako edincev kot otrok s sorojenci opozarja na različne vrste hišnih opravil. 
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Kot pomembna dejavnika pri tem sta se v raziskavi pokazala velikost družine in 

bivalno okolje, saj otroci, živeči na podeželju, ne glede na velikost družine, opravljajo 

več hišnih opravil kot otroci, živeči v mestnem okolju v bloku. Otroci iz večjih družin, 

ki so sodelovali v raziskavi, opravljajo več hišnih opravil, ki so zahtevnejša in 

primerljiva že z deli staršev (npr. kuhanje, pranje in zlaganje perila). Ugotavljam, da s 

tem do neke mere že prevzemajo gospodinjske obveznosti staršev in se ob tem 

sprašujem, ali gre za razbremenitev staršev ali je večji poudarek na vključevanju 

otroka v tovrstna opravila. Izsledki intervjujev in opazovanj se bolj nagibajo k pomenu 

vključevanja, kjer lahko najdemo vzporednice z drugimi raziskavami. Kullmann 

(2013) povzema študije in zaključuje, da se otroci, ki pomagajo pri gospodinjskih 

delih, naučijo biti dejaven del družine. Otroci si pri teh delih krepijo samozavest in 

razvijajo empatijo. Zato naj starši otroku že zgodaj naložijo manjše obveznosti, ki jih 

otrok zmore. Pri tem naj bodo dosledni in nepopustljivi, saj le-tako otroci lahko 

pridobivajo delovne navade in osmislijo delo. Kot ugotavlja že utemeljiteljica 

montessori pedagogike (Montessori, 1996, 2011), razvijajoči se posameznik preko 

fizične dejavnosti razvija svoj intelekt. Tako npr. pri brisanju kuhinjske mize pripravlja 

roko za pisanje, pri obešanju perila lahko spoznava barve, oblike, pare in vzorce. Da 

metoda ni zastarela, priča inovacijski projekt (Vizjak, Zadravec, Gorenc, Kušar, 

Erjavec, Petkovšek idr., 2013), v katerem sem tudi sama sodelovala, ki ugotavlja, da 

učenci za celostni razvoj potrebujejo učenje »iz rok v glavo«, zato naj spričevalo ob 

zaključku šolskega leta ne vsebuje le kognitivnih znanj, temveč tudi delovne navade, 

praktične (ne le teoretične) otrokove kompetence. Zaključujem z izkušnjo mame več 

otrok, objavljeno v litaraturi (Kastelec, 2009), ki pravi, da na dan opere dva do tri 

stroje perila, skuha kosilo, pomije stroj ali dva posode, ima tudi zunanjo pomoč za 

likanje, čiščenje oken, kopalnic, tal, sicer bi bilo prezahtevno zanjo. Zato ni 

presenetljivo, da sem v predhodnem raziskovanju (Kranjec, 2006) in tudi v tej študiji 

ugotovila, da v veliki družini pogosto vsi otroci sodelujejo pri hišnih opravilih 

(pometanje, pospravljanje, starejši otroci pa tudi pri kuhanju, likanju), saj s tem tudi 

razbremenijo starše. 

O delitvi dela med sorojenci so se razgovorili v vseh velikih družinah. Nobena od 

raziskanih velikih družin nima urnika dela, saj se zaradi odsotnosti katerega od otrok 

ne obnese. V tem se pokaže razlika med mojo predhodno raziskavo (Kranjec, 2006) 

in pričujočim delom, saj sem pred leti ugotovila, da velike družine (zajete v študijo) 
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pogosto imajo tedenski urnik hišnih opravil. V tem se verjetno kažeta dva vidika. Prvi 

je, da je vsaka (velika) družina edinstvena, zato je precej zahtevno in ne povsem 

utemeljeno določiti neke značilnosti družin. Drugi vidik pa je domneva, da se je v 

desetih letih na tem področju spremenilo življenje družin in da so otroci še več 

odsotni od doma zaradi različnih obšolskih dejavnosti, ki so v porastu (glej področje 

Obšolske dejavnosti). Vsi starši, zajeti v vzorec, določijo delo glede na otrokovo 

razvojno stopnjo, saj na primer »L. ne zlaga majc, ampak ma nogavice čez ali 

spodnje perilo«, pove mama deklice V1, mama deklice V3 pa jo dopolni, ko pravi, da 

pri delitvi hišnih opravil upošteva otrokovo starost, sposobnost in predvidevanje o 

otrokovem opravljanju določenega dela. V obeh omenjenih družinah je značilno 

menjavanje hišnih opravil med sorojenci, saj »morjo bit vsi vešči vsega«, pove eden 

od očetov. Zgoraj opisani kategoriji se pojavljata samo v veliki družini.  

 

Kategorija Reagiranje ob hišnih opravilih se pojavlja v vseh šestih raziskanih primerih 

in otrokove reakcije ne pogojuje velikost družine, zato jih prikažem kar skupaj. Deklici 

E1 in V1 ob nalogah ambivalentno reagirata: včasih jih opravita prostovoljno, 

večinoma pa potrebujeta večjo besedno spodbudo in jih tako opravita na željo 

staršev. Podobno tudi deklici V3 in dečku E2, E3 delo določijo starši. Oče o V1 delu 

pove: »V1 je uporniška glede pospravljanja. Ona bi delala kakšne stvari, bi se kar 

zaplezala. Nekaj ji naročiš, da ima za naredit, nekaj za posesat. Ona pa pravi: mam 

tok razmetane predale, bi jih mogla pospravt in tam se ona zapleza. Najde kakšen 

ovink, da ne bi.« Podobno oče E1 doda: »Jaz poskušam ohranit zelo mirne živce. Je 

poskušala parkrat: ja pa nima časa, pa vseeno naredi. /…/ Ko vidi, da se ne more 

zmazat, naredi.« Tako kljub negodovanju otrok starši poskušajo ob lastnem zgledu 

vztrajati pri opravljanju otrokovih zadolžitev. Deček V2 verbalno (»zakaj jaz«) in 

neverbalno (»namuzne se«) pokaže, da hišnih opravil ne želi opravljati. Starša s 

prigovarjanjem vztrajata, saj menita, da so to spretnosti in znanja, ki jih bo potreboval 

v življenju. V tem kontekstu B. Coloroso (1996) poudarja, da starši, ki se lotevajo 

svojih opravkov potrpežljivo, predano in s humorjem, so otrokom dober zgled. 

Vsakdanja dela jim približajo kot potrebna, smiselna in koristna za celotno družino. 

Otroci tako dobijo občutek, da lahko prispevajo svoj delež in da so potrebni in 

pomembni. Nadalje pa se z vsakodnevnimi opravili otroci naučijo prepoznati naravne 

zakonitosti, razvijati svoje spretnosti, organizirati sebe in dokončati opravila ter 
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postaviti cilje in razvijati veščine, ki so potrebne za opravljanje fizičnih in umskih 

nalog. 

 

Soočenje s kritiko, pojavljajoča se kategorija v vseh proučevanih primerih, je ena od 

razvojnih nalog vsakega odraščajočega posameznika. Otroci se na šolskem polju s 

kritiko oz. oceno lastnega dela soočajo preko povratne informacije učiteljev in 

vrstnikov, na domačem polju pa je opravljanje hišnih opravil ena izmed možnosti 

soočanja tako s kritiko kot pohvalo. Ker gre za otroke, je pričakovano, da določenih 

del še ne opravijo dovolj natančno, kar pojasni mama E1, ko pravi: »Ona že po svoje 

pospravi, ampak ne pospravi tako, kot bi si jaz želela.« Reakcije staršev ob 

nepopolno opravljenem delu v družini V2 sta dve: zahtevajo ponovitev ali le povedo 

način izboljšave, »ampak pričakujeva pa, da bo to naslednjič dobro opravljeno,« 

pove mama. O soočenju s kritiko otrok V2 pove: »Ja, ni mi glih všeč, pa počutm se 

tko: ves ta delo, ki sem ga naredu pa ves ta čas je šel preč samo zato.« Omenjenega 

se zavedajo tudi njegovi starši. Nadalje se tudi drugi dve učenki iz velike družine 

soočata s kritiko, pri V3 so reakcije odvisne od njenega razpoloženja, V1 pa sama 

priznava: »Včasih ful na hitrco nardim. Tko da morm pol popravt, morm še enkrat 

posesat«, v čemer se kaže vzgojno ravnanje staršev, o čemer sem že pisala. V vseh 

treh primerih edincev prav tako ugotavljamo povratne informacije staršev o 

opravljenem delu. Deklica E1 o svojem doživljanju ob nezadovoljstvu staršev z 

opravljenim delom pove: »Saj sem se potrudila, a ni zelo lepo pobrisano in moram še 

enkrat«, deček E3 reakcije staršev doživlja še bolj intenzivno, saj pove: »Počutm se 

napaden, ogrožen. Ne počtm se dobr. Ne odreagiram grobo.« Pri dečku E2 je, za 

razliko od ostalih otrok, zaslediti veliko mero samokritičnosti, ki se lahko povezuje z 

njegovo osebnostno značilnostjo, ki je bolj natančno razvidna v poglavju Šola. 

Določena opravila tako v njem vzbujajo jok in občutke nemoči. Izhajajoč iz tega 

menim, da je konstruktivna kritika staršev sicer potrebna, a mora biti podprta z 

razumevanjem otrokovih zmožnosti glede na razvojno stopnjo in glede na 

osebnostne lastnosti posameznika. Pomemben moment pri tem je lahko tudi pohvala 

za dobro opravljeno delo, ki se sicer v tem sklopu kategorij ni pokazala, kar pa ne 

pomeni, da starši ne pohvalijo svojih otrok (glej vsebinsko področje Vzgoja). Ob tem 

B. Coloroso (1996) razlaga, da je prav zadovoljstvo ob opravljenem delu največja 

nagrada in usmerja (brez materialne nagrade) otrokovo motivacijo. 
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Kategorija Pomen opravljanja hišnih opravil se je izkazala v petih raziskanih primerih. 

Starši soglašajo, da otrok s tem krepi delovne navade in da so te spretnosti potrebne 

za nadaljnje, bolj samostojno življenje ter lažje vključevanje v družbo. Vključevanje 

otrok v opravljanje različnih del starša V1 razumeta kot eno izmed temeljnih 

»poklicanosti družine«. Mama deklice V3 dopolnjuje, ko pravi »Jaz za vsako stvar, ko 

se pritožujejo rečem, smo družina, smo skupnost in vsak nekaj prispeva, da imamo 

urejen dom /…/ da boste spoznal čarobno pot krožnika iz omare pa tja do 

pomivalnega stroja.« S tem vsak družinski član pridobiva čut odgovornosti za 

skupnost, ki otroku daje občutek varnosti in pripadnosti. Pri edincih se je omenjena 

kategorija pokazala v dveh od treh primerov. Starša E2 sta povedala: »Zato da bo 

znal v živlejnju. Saj v živlejnju ni vse tko da maš na pladnu prinešen, ampak da tud 

znaš kej narest. Jaz mu vedno pravm: bod priden. Eno je, da se učiš pa da dosežeš 

en poklic, drugo je pa, da znaš kej narest.« Rezultati kategorij Reagiranje ob hišnih 

opravilih in Pomen opravljanja hišnih opravil kažejo, da proučevani otroci v obdobju 

srednjega otroštva hišna opravila večinoma opravljajo neprostovoljno, torej v njih 

samih ni zaslediti neke notranje motivacije. Ker starši (razen v enem primeru) v 

otrokovih gospodinjskih zadolžitvah vidijo priložnost, da se preizkušajo v določenih 

veščinah, potrebnih za nadaljnje bolj samostojno življenje, pri njih vztrajajo (npr. 

ponovno opravljanje določenega dela). Družina tako po Gostečniku (2006) omogoča 

učenje delovnih navad. Yazici in Tastepe (2013) dodajata, da je sodelovanje pri 

družinskih opravilih in delitvi dela potrebno za otrokov celostni razvoj. 

6.1.6.3 Dejavnosti v prostem času 

Vsebinsko področje Dejavnosti v prostem času se nanaša na preživljanja časa, ki je 

usmerjen glede na želje in sposobnosti posameznika. Kodiranje intervjujev me je 

med drugim pripeljalo do treh vidikov: družinski prosti čas, ki predstavlja čas in 

interese vse družine, otrokov prosti čas, ki se nanaša le na proučevanega otroka v 

neodvisnosti od sorojencev in staršev ter hobiji staršev. V tem kontekstu sem v 

družinskem okolju ugotovila še kategorije, povezane z obiski, v katerih predstavim 

družinske interakcije zunaj doma z vidika celotne družine. V tem se to področje loči 

od vsebinskega področja Prijatelji, kjer v ospredje postavim le proučevanega otroka. 

Kategorije, povezane z izleti in potovanji, pojasnijo način preživljanja počitnic, smeri 

izletov in vključevanje otrok v te dejavnosti. Področje izletov, potovanj in obiskov 
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družine edinca v literaturi empirično še ni predstavljeno, zato so pomembne 

ugotovitve, ki jih navajam v nadaljevanju. 

 

Tabela 21: Kategorije področja dejavnosti v prostem času 

Dejavnosti v prostem času - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Družinski prosti čas/interesi 3 3 

Otrokov prosti čas 3 3 

Hobiji staršev 3 3 

Estetska vzgoja 3 3 

Prazniki 3 3 

Način praznovanja praznikov 3 3 

Sodelovanje otroka pri pripravi na 

praznike 
3 3 

Obiski 3 3 

Obiski k sorodnikom in prijateljem in 

obiskovalci družine 
3 3 

Pomen obiskovanja 2 2 

Destinacije in pogostost izletov 3 3 

Dopust 3 3 

Način preživljanja počitnic 3 3 

 

Kategorija Družinski prosti čas/interesi je prisotna v vseh raziskanih primerih, način 

preživljanja je podoben, do razhajanj pa prihaja pri pogostosti. Vse velike družine v 

tej študiji primera skupen prosti čas preživljajo ob rekreaciji (družina V1: sprehod, 

kolesarjenje; družina V3 plavanje, družina V2 gorništvo, kolesarjenje), ter ob gledanju 

risank in filmov, skupni igri družabnih iger in pogovoru. Za V1 družino je še značilno 

skupno ukvarjanje z različnimi ročnimi spretnostmi. Vsak otrok več lahko pomeni 

manj družinskega prostega časa izven doma, saj oče desetčlanske družine pove: 

»Saj to ni prov neki grozen posebnega, nam pomen, da gremo mal od hiše«. Izkaže 

se namreč, da obe šestčlanski družini preživita več družinskega prostega časa izven 

doma. Da število otrok ni zanemarljiv dejavnik, potrjujejo tudi družine z edinci 

(vključene v raziskavo), saj več časa preživijo izven doma kot raziskane velike 

družine, kar ugotavlja že Kasten (2007). Družini E1 in E2 sta si po preživljanju 

prostega časa podobni: pri obeh je zapolnjen z rekreacijo, pogovori in družabnimi 

igrami. Nasprotno pa družina E3 prosti čas pojmuje kot lenarjenje (»jaz sem najbolj 

vesel, ko mi ni treba ničesar delat«), najpogosteje na vikendu na obali. Kot 
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zanimivost te družine lahko zapišem, da kot skupni prosti čas vsi vpleteni (vključno z 

otrokom) omenjajo gledanje dnevnih poročil t.i. Dnevnik. Analiza intervjujev pokaže 

pomemben vidik socializacije edincev, na katarega opozarja že B. Blöchlinger 

(2008). Sprehodi, igre na skupnih igralih, kolesarjenje in druge oblike rekreacije izven 

doma, ki so značilne za družini E1 in E2, predstavljajo agens socializacije, saj mama 

E3 med drugim pove: »Nikol nismo hodil tle na kakšne sprehode in nobenga prjatla 

nima« (v svojem bivalnem okolju, op. a.). Omenjeno a priori sicer ne pomeni, da le 

določene oblike preživljanja prostega časa pomenijo interakcije zunaj doma, poudariti 

le želim, da proučevani primeri edincev kažejo, da nekatere oblike prostega časa 

nudijo več socializacije. M. Pšunder (1998) dodaja, da družina v medsebojni družbi, 

ki jo omogoča s skupnim družinskim prostim časom, lahko krepi medosebno 

povezanost. 

 

V vseh raziskanih primerih se je izkazala kategorija Otrokov prosti čas. Zavedati se 

moramo, da je otrok kljub svoji majhnosti čisto samosvoj individuum, ki potrebuje svoj 

čas zase, kar zgovorno nakaže oče edinca:»Seveda je zdej E3 že starejši in mu gre 

že mal na živce, da mora bit z nama. Ker hoče met že svoj čas, hoče met svojo 

pravico do svojga časa. To pomeni računalnik, lenarjenje, on zlo uživa v lenarjenju, 

tko kot jaz. /…/ V soboto je bil on do kosila v pižami.« Iz povedanega lahko 

sklepamo, da kvaliteta in način preživljanja prostega časa staršev lahko vpliva na 

otrokovo izbiro dejavnosti. Za E3 so značilne predvsem individualne prostočasne 

dejavnosti (že omenjen računalnik, gledanje televizije, risanje), ki jih lahko povežemo 

z dečkom V2, ki v svojem prostem času najraje bere in riše. Tudi deklica E1 v 

prostem času veliko bere (oče pove: »tisto knjigo je po mojem 15x že prebrala«), 

bralni vzorec ji predstavljata starša. Nadalje v prostem času igra glasbilo, se druži s 

prijateljicami in s hišnim ljubljenčkom. V1 v prostem času kleklja in se ob risanju 

»umakne v svoj sanjski svet«. Nasprotno pa se V3 v prostem času s sorojenci in 

starši igra družabne igre, prav tako riše, poleti pa si izbira dejavnosti zunaj. Pri dečku 

E2 je opaziti, da je najmlajši proučevani otrok, saj le pri njem izrazito zasledimo veliko 

potrebo po igri z igračami, ki zapolnijo, poleg športnih aktivnosti na prostem, ves 

njegov prosti čas. Deček se igra sam ali s starši, zanj torej niso značilne skupinske 

prostočasne dejavnosti s prijatelji. Kategorija se zaključuje z ugotovitvijo staršev, ki 

so sodelovali v raziskavi, da so otroci (ne glede na velikost družine) (pre)obremenjeni 
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s šolskimi in obšolskimi obveznostmi, kar okrni čas za prostočasne dejavnosti. Če 

povzamem, ugotavljam, da so za raziskane edince v prostem času sicer bolj značilne 

individualne dejavnosti, kar ugotavlja že Kasten (2007) in A. Laybourne, (1994), a 

hkrati ne morem trditi, da si otroci iz velikih družin, vključeni v raziskavo, izbirajo le 

skupinske aktivnosti. Predvidevam, da je izbira otrokovih hobijev povezana ne samo 

z velikostjo družine, temveč tudi z otrokovimi interesi (primer V2 in V1). Ob tem 

Papalia s sodelavci (2009) ugotavlja, da smo danes priča novim družbenim vzorcem, 

saj tehnologija (računalnik in televizija) spreminja navade in orodja za preživljanje 

prostega časa. Računalniške igrice in televizija se bolj izrazito kažeta le v primeru E3, 

zato je pomembna ugotovitev študije, da večina proučevanih otrok v veliki meri 

koristno preživljajo prosti čas, kar je po mnenju strokovnjakov (Gelmini, 2000; 

Lightfoot idr. 2013; Ručigaj, 2009) pomembno za ugoden razvoj otroka. Tudi Ščuka 

(2007) opaža razlike med otroki v načinu preživljanja prostega časa glede na 

osebnostne značilnosti otroka ter kulturni in ekonomski položaj družine. Avtor meni, 

da je izraba šolarjevega prostega časa ogledalo njegovih predstav o življenju, 

njegovega sistema vrednot, hkrati pa tudi ogledalo njegovih staršev, ki mu pomagajo 

oblikovati njegov življenjski slog. Vzorci preživljanja prostega časa staršev se lahko 

zavedno in nezavedno prenašajo na otroke (tak primer je družina E1 in E3).  

 

Kategorija Hobiji staršev se nanaša na prostočasne dejavnosti staršev, neodvisno od 

otrok in morda tudi od partnerja. V velikih družinah V1 in V2 starši imajo čas za svoje 

hobije (nogomet, pevske vaje, zakonska skupina, branje ipd.), a je razlika v številu le-

teh. Medtem pa v družini, kjer je otrok še enkrat več, starša priznavata, da imata 

hobije, a manjkrat pride (predvsem, da bi jih skupaj počela) do njihove realizacije, kar 

zgovorno nakaže tudi izsek iz intervjuja: Rekli ste, da ribarite. Oče: »Ta ribarite ni bil 

tko realen, ker se sploh ne spomnim, kdaj sem nazadnje bil.« Tako starši v vseh treh 

raziskanih primerih poudarjajo, da večje število otrok vpliva na zmanjšano količino 

prostega časa (»ponavad ga kar zmanjka,« pove oče V1.), a hkrati ozaveščajo 

biološko potrebo po počitku. Tako si starši v veliki družini v našem primeru zavestno 

privoščijo tudi kakšno uro prostega časa, kar kaže eden izmed raziskanih primerov: 

»Včasih si morš, ampak ne na silo, postavt mejo, tle sem pa zdej jaz.« Eden izmed 

pomembnih dejavnikov, ugotovljenih v raziskavi, je starost sorojencev. Gre namreč 

zato, da se z otrokovim razvojem; hojo, govorom in s tem povezano vse večjo 
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samostojnostjo povečuje čas staršev zase. V nasprotju z opisanimi primeri pa si 

starši edincev E1 in E3 vzamejo čas za svoje hobije, ki so poleg branja povezani s 

športom, glasbo in filmi. Imajo namreč tedenske termine, ki se kontinuirano 

ponavljajo, torej gre za nek ustaljen čas, ki ga namenjajo razvedrilu. Starša E2 

omenjata le sprehode v času dečkove obšolske dejavnosti, kar kaže na skromne 

hobije. Deček o hobijih staršev pove: »Oči je skoz na računalniku pa na televiziji. 

Mami pa skoz sam pospravlja pa kuha.« Opazimo, da se izjave vpletenih ne ujemajo 

in da otrok E2 hobije staršev ne doživlja kot kvaliteten prosti čas. Ugotavljam, da se 

način preživljanja prostega časa povezuje tudi s socialnim okoljem, saj prav družini 

E2 in V3 živita na podeželju. Verjetno mestno okolje ponuja bolj pestre prostočasne 

dejavnosti izven doma (npr. skupinska vodena telovadba, bližina kulturno-športnih 

ustanov, o čemer pišem pod naslednjo kategorijo). 

 

Kategorijo, povezano z obiskovanjem kulturnih ustanov in prireditev, sem 

poimenovala Estetska vzgoja. Pri tej kategoriji ugotavljam dva dejavnika, ki 

pogojujeta vrsto in pogostost obiskov: število družinskih članov in bivalno okolje 

družine. Neposredna bližina mnogih kulturnih institucij pomeni pogostejše 

obiskovanje kulturnih prireditev, saj družina V2 večkrat na leto odide v lutkovno 

gledališče, obiskujejo tudi koncerte, bili so že v operi. Oče V2 pove: »Veliko 

glasbenih prireditev obiščemo v okviru glasbene šole, ko otroci nastopajo«. 

Nasprotno pa družini V3 in V1 večinoma obiskujeta le prireditve na lokalnem 

(primestnem in vaškem) področju, kjer pa ni tako veliko kulturnih prireditev in 

institucij. Vpliv bivalnega okolja se nadalje kaže pri družini E2, saj prav tako zaradi 

življenja na podeželju in s tem odmaknjenosti od mestnega središča z edincem 

obiskujejo le prireditve v domačem kraju in v šoli. Ob tem mama V1 izpostavi 

pomemben dejavnik estetske vzgoje: »Kar je blizu, pa zastonj al prostovoljno, ker 

nas je le velik.« Omenjen vidik potrdi tudi deklica sama: »V gledališče ne, koncert pa 

ja. Na koncert, če je kakšen znan, naš prijatelj, gremo poslušat al pa če maš ti 

nastop.« V nasprotju z opisanim pa primestno ali mestno okolje edincu ob 

upoštevanju še nekaterih drugih dejavnikov (predvidevam, da k temu lahko pripore 

tudi izobrazba staršev in SES družine – glej vsebinsko področje Vrsta družine) nudi 

bolj spodbuden mikrosistem, kar se je pokazalo v dveh raziskanih primerih. E1 je, 

podobno kot E3, deležna odlične estetske vzgoje, saj s starši obiskuje različne 

kulturne prireditve in ustanove doma in v tujini (opera, balet, koncerti v Filharmoniji in 
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Cankarjevem domu, razstave, muzeji, gledališče, hiša eksperimentov, knjižnična 

vzgoja, kino). Tudi Kasten (2007) ugotavlja, da edinci pogosteje obiskujejo kulturne 

ustanove. Eden izmed pomembnih vidikov je tudi vsakodnevno večerno branje 

mame v tujem jeziku. »Je pa res, da vsega tega je premalo, bi si človek želel še več, 

to priznam. Ja pa res, da ga navadiš, je fajn, da je mali. Ampak da razume, je pa res 

šele po 12., 14. letu, prej pa ne razume. Opera je zanjo zahtevna,«  pove oče. 

Podobno razmišlja še mama E3: »Klasika je prehuda za tako majhne otroke.« Izziv 

določenih prireditev (opera, balet) je njihovo večurno trajanje in večerne ure 

predstav, kar potrdijo vse družine z edincem, na primer starši E2: »Je zaspal v 

naročju in jaz se tega izogibam, ker je prepozn, ker ne zdrži. Jaz pravim, da so te 

prireditve za te otroke predolge, ker ne zdržijo tok časa pokonc, v tem je problem.« 

Kot specifika na tem področju se pokaže v primeru E3, saj za estetsko vzgojo zaradi 

zaposlenosti očeta skrbi predvsem mama, oče o tem pove: »Sicer pa mama zelo 

zelo skrbi za kulturni nivo. Predvsem skoz knjige, kultura je pri nas na zelo visokem 

nivoju.« 

Če izhajam iz kategorij Družinski prosti čas/interesi, Hobiji staršev in Estetska vzgoja, 

se postavlja vprašanje, kakšen vzorec prenašajo starši iz velike družine, saj 

veččlanska družina – v tej študiji primera - pomeni manj prostega časa oz. lahko le 

želje po hobijih, ki jih starši redkeje realizirajo (primer V3). Še več: razhajanja glede 

na velikost družine in bivalno okolje potemtakem lahko vplivajo na pomembne razlike 

v razvoju otrok. Če izhajamo iz že zapisanega mnenja Ščuke (2007), to konkretno 

lahko pomeni, da bomo vzorec obiskovanja koncertov lažje gojili v odraslosti, če nam 

ga je nekdo v otroštvu že posredoval. Na tem področju se jasno pokaže, da so 

sorojenci v primerjavi z edinci prikrajšani za tovrstno spodbudno okolje. 

 

V vseh raziskanih primerih se kaže kategorija Prazniki, ki pojasnjuje praznike, ki jih 

družina praznuje. Znani etnolog Ovsec (1994) opredeli praznik kot dan, ko kaj 

praznujemo ali proslavljamo. Praznike povezuje s pouka in dela prostimi dnevi. Za 

vse tri velike družine in družino E1 je značilno praznovanje mnogih praznikov, ki so v 

večini povezani z osebnimi prazniki (rojstni dan in god, obletnica) in cerkvenimi 

(božič, velika noč, vsi sveti ipd.). Ob tem oče desetčlanske družine v smehu pove, da 

najpogosteje praznujejo tiste praznike, ki jih je največ – torej rojstne dneve. Samo 

družini deklice V1 in E1 omenjata še državne praznike, mama V1 pove: »Sem se 
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trudla neki za 8. februar, da bi se vsak v družini nauču eno pesmico in jo zrecitiral.« 

Njihova praznovanja se povezujejo s sporočilnostjo praznika in običaji. Praznike, ki 

jim več pomenijo, praznujejo bolj poglobljeno, ostale izkoristijo kot prosti dan. Slednje 

je značilno za družino E3, saj jim praznik med drugim pomeni oddih na morju in tako 

manjši pomen pripisujejo vsebini praznika (razen božiču, ki tudi sicer vse vpletene 

družine najbolj poveže). Nasprotno pa v družini E2 najpomembnejši praznik 

predstavlja dečkov rojstni dan, čeprav ali prav zato, ker je en sam. V tem se kaže 

pomembna razlika med družinama E2 in V3, čeprav obe poudarita rojstne dneve, 

vsaka torej iz svojega zornega kota. Ker mama tovrstno praznovanje v intervjuju 

večkrat osvetli in dopolni s fotografijami, kot nekaj resnično pomembnega, dodajam 

citat: »Za njegov rojstni dan imava tak običaj, da je tematsko vedno vabilo, pa potem 

na konc zahvala, pa torta je v istem stilu tko da vse povezano z nečim. Lansko leto si 

je zaželel podmornico na daljinca in sem jaz zadnji hip neki naročila prek neta pa ni 

vedu. Pol je mel pa morsko torto, pa ribice obešene, iz starih cedejk sva naredila 

ribice. In eno kolegico mam k njen mož dela une živalce in ji vedno rečem dej une 

balone prnes. Po mamo animacije športne mal, da se mal gibajo, mehurčke 

spuščajo, po tabli rišejo.  /…/ Tko da res ornk, konkretna žurka.« V tem opisu je 

opaziti mamina velika prizadevanja, da bi otroku pripravila prijetno praznovanje. 

Zapisano pa že nakazuje novo kategorijo. 

 

Kategorija Način praznovanja praznikov namreč pojasni praznovanje z več zornih 

kotov: kje in s kom otrok praznuje praznike in kakšen pomen lahko ima to na njegov 

osebnostni razvoj. Dve veliki družini (V1 in V3) praznike najpogosteje praznujeta 

doma. V tem se pokaže razlika med opisanima družinama in družino E3 ter E1, ki 

praznikov po večini ne praznujeta doma. Družini V2 in V1 na praznovanja povabijo 

stare starše in druge ožje sorodnike (otrokovi bratranci in sestrične s starši), saj 

imajo, kot bom v nadaljevanju predstavila, z njimi tesne medsebojne odnose. Družina 

V3 poleg ožjih sorodnikov praznuje še skupaj s prijatelji. Družina E2, tako kot velike 

družine, praznike praznuje doma, a imajo ožjo socialno mrežo povabljenih. Slednje je 

značilnost tudi ostalih družin z edincem. Kljub ozkosti pa je socialna mreža 

pomembna, saj E3 pove: »Veselim se, ker vidim spet moje bratrance. Ker se skupi 

zberemo.« Ob tem dodajam, da ni pomembno le število sorodnikov in prijateljev, ki 

praznuje skupaj s proučevanimi družinami, temveč tudi kvaliteta odnosov med njimi 

in dinamika, ki se razvije na praznovanjih.  
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Sodelovanje otroka pri pripravi na praznike je kategorija, ugotovljena v vseh 

proučevanih primerih. V1 s peko, pospravljanjem in pripravljanjem stvari, povezanih s 

praznikom, v veliki meri sodeluje pri pripravi na praznike. V2 se najbolj veseli tistih 

praznikov, ob katerih je obdarjen, zato največ pomoči pokaže pri pripravi praznovanja 

njegovega rojstnega dneva, sodeluje pa tudi pri običajih in navadah, ki so povezani s 

posameznim praznikom. V družini V3 ima vsak otrok svojo odgovornost, proučevana 

deklica najpogosteje pripravlja hrano in mizo. Podobno tudi v družinah z edinci 

(vključenimi v raziskavo) otroci sodelujejo: E1 s pripravo predmetov, povezanih s 

praznikom (npr. krašenje smrečice, pirhov), prav tako E2, medtem ko E1 pripravi le 

pribor za slavnostni obed. Rezultati študije kažejo, da vključevanje otrok v pripravo 

na praznovanje variira od družine do družine. Predvidevam, da velika družina že 

sama po sebi lahko pomeni več priprav (npr. hrane, prostora), zato ti otroci, zajeti v 

raziskavo, več sodelujejo. Ob tem se postavlja vprašanje, na kakšen način in do 

kolikšne mere otroka vključevati v pripravo na praznike.  

 

Obiski je kategorija, ki pojasni pogostost obiskovanja in dejavnike le tega. Prisotna je 

v vseh raziskanih primerih. Najpogosteje (enkrat na teden) se na obisk odpravi 

najštevilčnejša družina (V3), a je pri tem potrebno poudariti, da gre tudi za obiske, ko 

odideta le starša. Družina V1 se na obisk odpravlja na 14 dni, V2 pa skupaj z družino 

odide na obisk enkrat na 2 meseca, kar, v primerjavi z drugima dvema družinama, 

pomeni redko obiskovanje. Eden od dejavnikov, pojavljajoč se v velikih družinah, je 

priprava in prevoz otrok, saj za večjo družino odprava na obisk pomeni več časa in 

priprav. Za desetčlansko družino je zato značilen ritual odprave na obisk: najprej 

poskrbijo, da hišo pustijo urejeno, zatem oče oblači mlajše otroke, medtem se 

starejši uredijo sami. Potem oče skupaj z vsemi otroki še nekaj minut počaka v avtu 

mamo, čas si krajšajo s humorjem. Mama namreč pravi: »Je ena navada, ki je z leti 

prišla, ker ko prideš domov z nekega obiska al iz nikje in je 8 lačnih in če nimaš 

prbližen zmetan na kup (obroka, op. a.), je kar težko za začet naprej.« Na obisk se 

odpravijo z enim avtom – kombijem – ki pa je registriran za 9 oseb in so zato v 

prekršku. Sam transport družinama V1 in V2 ne predstavlja takšnih ovir, saj so manj 

številčne. Omenjeno se je že pokazalo v moji pretekli raziskavi Otroci iz velikih družin 

(Kranjec, 2006). Kljub pomembnosti obiskovanja mama V1 pove: »Ravno na 

zakonski skupini smo imel to temo, kok so prijatelji pomembni. Ampak ker so povsod 
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številčne družine, je včasih težko. Tud paše it sam. In ker maš že svojih domačih tok, 

ne pride tokrat na vrsto, da bi šli, da bi se dobival.« Tretji vidik velike družine pa 

izpostavi oče V2, ko pravi: »Za naše prijatelje z velikimi družinami velja, da zamujajo. 

Tudi pol ure ali uro. Mi smo radi točni.« Iz tega je razvidno, da obstajajo nekateri 

dejavniki v proučevanih velikih družinah, ki pogojujejo obiskovanje in so posebni le 

zanje, saj se v družinah z edinci ne pojavljajo. Pogosti obiski so značilnost tudi 

družine E1, v manjši meri pa to velja za družino E2, saj se vzajemno občasno 

obiskujejo le z dvema družinama. Za družino E3 niso značilni obiski, čeprav edinec 

preko celega pogovora večkrat izrazi željo in potrebo po interakcijah z vrstniki oz. 

otroki. Tako sam v intervjuju pove, da se obiskujejo z babi in bratranci, starša pa 

pojasnita: »Nimamo obiskov, nič. Sploh ne hodmo na obiske. Mi smo najraje sami, 

ker smo sami seb zadostni.« Iz tega ugotovimo, da se izjave vpletenih ne ujemamo 

oz. da starši odhode od doma povezujejo z družinskimi rituali (glej poglavje Vrsta 

družine – Družinski rituali in kategorije v nadaljevanju tega poglavja), otrok pa z 

obiski, pravzaprav pa gre za podobno tematiko. Ob tem poudarim, da se deček V2 

težje odpravi od doma, saj starša povesta: »Zato je on tud zlo rad doma al pa težko 

gre od doma. Med delavniki, ko je rutina in se vstane in gre. To še nekak. Ko je pa 

treba nekaj it, je pa zmer težko, razen če je kej posebnega. Kasneje, ko smo tam, je 

vesel, ampak, ko je pa treba it od doma in pustit tisto s čimer se trenutno ukvarja, je 

pa to težko.  Pri drugih recimo tega niti slučajno ni.« /…/ »Sedaj, ko je že tok velik se 

štimamo. On se tud štima, ampak dvakrat počasneje kot ostali. In mi gremo dol in pri 

avtu ga počakamo. Ker on je zadnji, tudi zjutraj za v šolo. Ampak on se ne sekira. 

Ampak ko se odloči, bo pa prvi,« kar kaže na otrokovo vedenje, ki ni povezano z 

nezmožnostjo priprave na odhod, temveč z otrokovo samoosredotočenostjo oz. 

poglobitvijo v lastno delo,  o čemer sem že pisala v poglavju Značilnosti otroka. 

 

Obiski k sorodnikom in prijateljem in obiskovalci družine je kategorija, ki pojasni ljudi, 

s katerimi proučevani otrok vstopa v interakcije zunaj doma in se tako povezuje s 

kategorijo Interakcije zunaj doma, o kateri še že pisala v razdelku Prijatelji. Za vse 

vključene družine, ne glede na velikost, je značilno obiskovanje s sorodniki 

(predvsem stari starši, tete in strici z otroki) in prijatelji. Na moje vprašanje Kdo pa 

vas obiskuje, je oče V3 odgovoril: »Naša hiša je kr polna. Vrata so odprta,« kar sem 

tudi sama izkusila ob opazovanju v družini. Izkaže se, da gre v vseh proučevanih 

primerih za vzajemno obiskovanje, specifika se kaže le pri V1 družini, ki jo obiskujejo 
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tudi prijatelji, sami pa k njim ne gredo. V2 daje pobudo za obisk in oče je povedal, da 

»lahko tudi zelo pozno zvečer,« mama pa dodala »in ga potem uresničimo čez 14 

dni,« kar pa deček ne potrdi, saj pravi: »Sicer še nismo bli tam, ampak najraj bi videl, 

da bi šli k mojmu sošolcu.« Kar kaže na tesno prijateljevanje in na nepoznavanje oz. 

neupoštevanje otrokove želje po obiskovanju. Tudi sicer deček najraje obiskuje 

bratranca s podobnimi osebnostnimi značilnostmi in starostjo ter vrtčevskega 

prijatelja. Poleg socialnega motiva po druženju, deček V2 omenja še sladkarije, ki 

spadajo k obiskovanju. Starša V2 sta pri željah glede obiskov avtonomna, kar deček 

pojasni: »Moram it, me prisilta, da moram it,« čeprav bi bil on občasno raje doma. 

Deklica V1 najraje odide k babici, ki ji po mnenju staršev predstavlja pomemben 

ženski lik in pa k sestrični, ker ima rada dojenčke. Tudi njeni starši vztrajajo, da mora 

z njimi na obisk. Nasprotno pa v družini V3 obisk ni obvezen, kar pomeni, da kdor 

želi, lahko ostane doma. Te želje se pojavljajo predvsem pri starejših sorojencih, za 

katere pa starša menita, da so že dovolj odgovorni in samostojni. Sicer pa V3 najraje 

odide na obisk k sošolki, ki prav tako prihaja iz enako številčne družine in so tudi 

družinski prijatelji. Starša E1 sta poudarila, da hčerki veliko pomeni obisk tete zaradi 

živali, s katerimi tam lahko prihaja v stik. Sama pa je izpostavila željo po obisku 

prijateljic, ko pravi »najraje grem k mojim prijateljicam, ne toliko k prijateljem od 

mame in očeta, ker si v šoli kdaj ne povemo vsega, pa si potem popoldan. Pa 

pogovarjamo se, ker je bolj sproščeno vzdušje.« Več spodbude potrebuje pri 

obiskovanju babice, saj bi »ona bi bila rada sama z babico in jo moti, če je še kdo 

tam,« pove oče. Deček E2 sicer samoiniciativno poda pobudo za obisk dveh družin, 

saj ga privlači skupno igranje računalniških igric in igra s sošolko. Starša o tem 

povesta: »Načeloma ne doseže, je 2:1.« V tem se izrazito kaže starševska 

avtonomija ne samo zaradi pozicije oz. vloge, temveč tudi zaradi števila. Medsebojno 

razumevanje z bratranci in sošolci je motiv dečka E3 po obiskovanju z njimi. Kot že 

rečeno pa domači mikrosistem ni tako naklonjen obiskovanju, zato do realizacije 

prihaja zelo redko. Rezultati te kategorije med drugim kažejo, da so tako edinčeve 

kot sorojenčeve želje po obiskovalcih družine pogosto povezane tudi s povabilom 

sošolcev in sošolk, kar ponovno kaže na šolo kot pomemben agens socializacija. Na 

podlagi raziskanega primera E2 ugotavljam, da edinec v svojih željah in pobudah 

lahko ostaja sam, brez podpore sorojencev, saj je v manjšini v primerjavi s starši. 

Nasprotno pa Goetting (1986, v Rittenour idr., 2007) opredeli tri faze, skozi katere 



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

309 

poteka sorojenčev odnos, ki med drugim lahko izgrajuje povezanost, zaupanje in 

podporo med otroki iste družine tudi v relaciji do staršev. Nadalje tudi novejše 

teoretične razprave in empirične raziskave (npr. Kim idr., 2006; Kluger, 2012; Von 

Volkom, 2006) ugotavljajo podobno.  

 

Vsako znanstveno vprašanje se prične z »zakaj«, zato se odpira nova kategorija, ki 

vključuje razloge za obiskovanje. Poimenovala sem jo Pomen obiskovanja in je 

prisotna v štirih od šestih raziskanih primerov. Kljub temu da se družina V2 redkeje 

odpravi na obiske in da so le ti najpogosteje povezani s skupnimi praznovanji rojstnih 

dni, starša poudarjata pomembno vlogo interakcij zunaj doma, predvsem dragoceno 

jima je povezovanje s starimi starši. Starša deklice V3 pomen socialnih stikov izven 

primarne družine vidita predvsem v opori in pomoči (»da pač zmoreš vse te stvari, da 

veš, da nisi sam«), saj gre za družbo podobno mislečih ljudi. V intervjuju omenjata 

predvsem prijatelje, saj oče zaradi spora nima socialnih stikov s svojo družino. 

Družina E2 pomen obiska vidi v skupni igri edinca s prijatelji in v diskusiji med starši o 

odnosu starši-otrok in šoli. Predvidevam, da je skupna igra edinca E2 s prijatelji lahko 

pomemben socialni odnos izven družine, saj mu ponujajo priložnosti za vrstniške 

ali/in prijateljske igre in učenje. Omenjenega v primarni družini ni deležen (glej tudi 

poglavje Prijatelji). Oče E1 meni: »Ljudje postanejo nesrečni, frustrirani, še s takim 

avtom tega ne morejo nadoknadit, še s takimi hišami. Dejansko si boljše volje, če se 

družiš«. V tem citatu se lahko zrcali pomen obiskovanja za človekovo eksistenco, saj 

je človek socialno bitje, zatorej potrebuje tudi socialne odnose v različnih 

mikrosistemih. Izhajajoč iz tega so obiski lahko tudi pomemben vidik socializacije 

posameznika. Z obiskovanjem se družinski mikrosistem odpira novim interakcijam 

zunaj doma in tako preseže družinske dialoge. Že v literaturi zasledimo (npr. Rost, 

1991), da velika družina kljub večjemu številu sorojencev ne izpolni otrokove potrebe 

po prijatelju, zato so obiski možnost za navezovanje prijateljskih vezi.  

 

Kategorija Destinacije in pogostost izletov je bila ugotovljena v vseh šestih raziskanih 

primerih. Družina V1 hodi na različne izlete, ki so povezani s hribi in kolesarjenjem. 

Na izlete in potovanja v družini V2 vplivajo otrokove šolske obveznosti, prav tako 

deklica V3 med šolskim letom, razen med počitnicami, ne hodi na izlete. Največkrat 

se V2 z družino odpravi med spomladjo in jesenjo. Izlete in potovanja prilagajajo 

starosti otrok v družini, kar oče pojasni: »Ko so bili otroci še mlajši, smo izbirali poti, ki 
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so jih zmogli. Velikokrat smo šli okoli Gradiškega jezera in na Mengeško kočo. Sedaj 

gremo tudi drugam.« V tem raziskanem primeru se kaže starševstvo, ki izhaja iz 

otroka in njegovih razvojnih značilnosti, ne pa iz lastnih ambicij. Če povzamem 

izsledke intervjujev z vsemi vpletenimi, lahko trdim, da se velike družine, zajete v 

raziskavo, veliko redkeje kot raziskane družine z edincem odpravijo na izlet. V 

družinah z edincem šolanje otroka ne vpliva na pogostost in za družini E1 in E2 so 

značilni izleti vsak vikend. Poleg obiskovanja domačih naravnih znamenitosti in 

kulturne dediščine dajejo velik pomen obiskovanju tujine. Upam si trditi, da sta edinca 

videla več sveta kot mnogi odrasli ljudje. Za družino E2 so značilni tematski parki oz. 

tematsko ogledovanje znamenitosti v tujini vsaj trikrat na leto. Kako bogata so 

doživetja družine E1, najbolje opiše naslednji citat staršev: »Lani smo šli tudi v 

zamejstvo, sedaj odkrivamo to bližnje zamejstvo, recimo Italija, Dunaj, Gradec, 

Celovec, kjer smo bili za novo leto. V  Avstrijo gremo, v Turčiji smo bili lani, na 

Hrvaškem. Malo menjamo, lani smo šli šotorit, da se je tud tega privadila ali pa tudi 

hotel. Da ne bo princeska vajena samo hotela s 5*«. Bili so tudi že na Korziki, v 

Nemčiji, Kanadi, radi odidejo v živalski vrt, v Arboretum, v zimskem času se odpravijo 

na smučanje. Raziskovalni primer E1 se zopet izrazito izkaže kot zavestna vzgoja 

edinke v zrelo in celostno osebnost, saj ne odhajajo samo v hotel. Starša E3 poklicno 

veliko potujeta po vseh celinah sveta ("midva sva že povsod bla"), a jih edinec ne 

spremlja. Povezanost službe z družino se kaže v tem, da skupaj z družino ne hodijo 

na izlete in potovanja, temveč: »Mi smo ena taka celica k se premikamo samo iz tega 

stanovanja na njihov vrt, iz njihovega vrta v njihov vikend in to nam pomen vse. Mi 

smo samozadostni, ne rabmo nikamor it. Nam je tukaj tko lepo, da ne rabmo ničesar, 

ker midva vse to poznava.« Zaradi tega dejavnika je edinec E3 prikrajšan za izlete in 

potovanja, kar je, sklepajoč iz ostalih dveh primerov edincev, značilnost družine z 

enim otrokom v tej študiji primera. Primerjava raziskanih primerov znotraj te 

kategorije vodi do spoznanja, da prihaja do razlik v pogostosti in destinacijah izletov 

velike družine in družine edinca.  

S kategorijo Dopust ločim izlete od dopusta, saj izlet opredelim kot enodnevni oddih, 

dopust pa kot večdnevne počitnice. Počitnice V1 vsako leto trajajo dva tedna: 1 

teden dopustujejo ob jezeru v Avstriji in 1 teden so na morju, kjer spet v ospredje 

stopa stalnost družinske dinamike (glej poglavje Vrsta družine). Deklica omeni tudi 

počitnice v Londonu in Rimu, česar pa starša ne potrdita. V2 se veseli poletnih 
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enomesečnih počitnic na morju, saj v kampu skupaj s tetino družino postavijo 

prikolico. Družina izbira različne destinacije, bili so že v Rimu in na Dunaju, vsako 

drugo leto pa gredo tudi v Strunjan. V3 pa je za družinski dopust prikrajšana, saj oče 

navaja: »Tisto tako zvano morje al pa smučanja ni pri nas. Morje je, a ni vsako leto.« 

Iz zapisanega se kaže, da velikost družine (poleg drugih dejavnikov) lahko vpliva na 

otrokovo preživljanje počitnic. Družini E1 in E2 počitnikujeta, kot že rečeno, tudi v 

hotelu, kar za ostale družine ni značilno. Destinacije dopusta in izletov se prepletajo, 

zato jih na tem mestu ne ponavljam. Družina E3 velik del šolskih počitnic preživi na 

morju. Primerjava raziskanih primerov V2 in E3 kaže, da družini v mestnem okolju za 

dlje časa odhajata na dopust izven kraja bivanja. Nadalje se v primeru E3 pokaže 

izziv okrnjenega stika z naravo zaradi življenja v bloku. Starša ozaveščata pomen 

povezanosti z naravo, ki ga v središču velikega mesta ne zaznavata. Zato jim 

dveurna vožnja z avtom na vikend ne predstavlja pomislekov, temveč sprostitev, 

razvedrilo in pristen stik z naravo. Vsi proučevani otroci iz velikih družin in E1 si sami 

pripravijo pritljago ter sorojenci pomagajo tudi mlajšim bratom in sestram. Starši 

otroke navajajo na odgovornost, ki jo oče V1 tako povzame: »Vsak član si priprav 

stvari, ki jih bo mel za sabo. Da ni potem problemov, da ni kdo od naju vzel. Tist k si 

si pripravu, tist s sabo lahko odneseš.« Nasprotno pa edinca E2 in E3 pokažeta 

veliko manj samostojnosti in vneme, saj E2 pripravi le svoje igrače, E3 pa svojo 

pripravo na morje takole opiše: »V bistvu ne (pripravljam, op. a.). Govorim pač, 

katere stvari bi imel za na morje in katere ne.« Pri E2 je razlog tudi njegova starost, 

saj je najmlajši zajeti otrok v raziskavi, deček E3 pa je med najstarejšimi, torej se res 

pokaže manjša samostojnost pri pripravi, saj je tega že sposoben. 

 

Kategorija Način preživljanja počitnic je značilna za vse raziskane primere. Del 

počitnic V1 z družino preživijo s prijatelji, saj več ljudi pomeni večjo dinamiko 

odnosov, otroci se igrajo skupaj, starši se povezujejo med seboj. Po drugi strani pa 

čutijo potrebo po družinskem preživljanju dopusta, kjer ni toliko prilagajanj. Starša V2 

prednosti v skupnem počitnikovanju vidita v druženju s sestričnami in bratranci, sam 

V2 pa pravi: »Pravzaprav men to sploh ni tok važen, važen da gremo na morje. 

Čeprav bi blo pa tud zlo dobr, če bi povabl kakšnega mojega prijatelja. Katera bi ti 

povabil? A. ,« kjer ponovno pokaže veliko željo po interakcijah s sošolcem tudi izven 

šole, česar mu starša zaenkrat še ne omogočata. Če V3 odide na počitnice, družina 

počitnikuje raje sama, kar potrdijo v intervjuju tako starši kot deklica. Oče povzame: 
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»Že v času službe sem premalo z njimi, zdej pa ko bi mogel izkoristit čas, ko bi mu 

moral poklont, to kar mu pripada, pa še to mora delit z družino prijateljev. To mi ni 

čist korektno.« Vsi edinci, zajeti v študijo, na počitnice pogosteje odidejo sami, saj so 

lahko bolj fleksibilni. Vseeno se družina E1 občasno odpravi skupaj s prijatelji, deklici 

pa sta všeč oba načina preživljanja oddiha. V nasprotju z opisanim primerom pa 

dečka E2 in E3 kažeta željo po preživljanju počitnic skupaj s prijatelji, kar mama E3 

pojasni: »Pride kosilo pojest in pol ga spet ne vidmo,« kar pomeni, da ves čas 

dopusta na morju išče in se druži s prijatelji v kampu. Ker tja zahajajo že več let, so 

se lahko razvila tesnejša prijateljstva. E2 pa te možnosti nima, saj počitnikujejo na 

različnih krajih in vedno sami. Kljub temu bi E2 na počitnicah lahko vstopal v 

interakcije z drugimi otroki v kraju, kjer počitnikujejo, a je iz intervjujev z vsemi 

vpletenimi razvidno, da otrok ta čas preživlja predvsem z odraslimi. V2, E2 in E3 v 

času počitnic kažejo željo po skupnem preživljanju počitnic s prijatelji (v intervjuju jih 

konkretno poimenujejo), kar kaže, da to ni le značilnost proučevanih edincev, temveč 

tudi proučevanih sorojencev. Kot opisuje prej omenjeni primer V3, večja družina z 

mnogimi interakcijami v našem primeru po eni strani kaže samozadostnost tudi izven 

doma, po drugi strani pa pomanjkanje starševske pozornosti, zato počitnice ponujajo 

te priložnosti – čas s starši, ne le s sorojenci.  

Vloga velikosti družine na družinska potovanja in izlete v strokovni literaturi še ni 

raziskana, zato so te ugotovitve toliko pomembnejše. Ob tem je zopet potrebno 

zavedanje, da gre za multiplo študijo primera. Rezultati kažejo pomembne razlike 

med sorojenci in edinci, ki so sodelovali v raziskavi, saj se družine z več otroki 

redkeje odpravijo na izlet in počitnice. Prav tako so njihove destinacije preprostejše, 

vezane na bližnje kraje, medtem ko družine z edincem odhajajo v tujino in se 

pogosteje poslužujejo hotelske nastanitve. 

6.1.7. Šola 

Šola otroku, poleg družine, predstavlja enega izmed temeljnih mikrosistemov, ki ne 

samo po času bivanja, temveč tudi po kakovosti dela zaznamuje posameznikov 

vsestranski razvoj. Prav zato se v enem od raziskovalnih vprašanj sprašujem: 

Kakšno je vedenje in delo v šoli edincev in otrok iz velikih družin? Gre torej za 

kompleksno vprašanje, ki zajema tako vzgojo kot izobraževanje. V postopku analize 

sem ugotovila več kategorij, ki se združujejo v pet tematskih področij: Pomen 
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izobraževanja za otroka, Delo in vedenje, Učni uspeh, Vloga učiteljice in Obšolske 

dejavnosti. 

6.1.7.1 Pomen izobraževanja za otroka 

Analiza podatkov me je pripeljala do treh kategorij, ki predvsem pojasnijo otrokove 

motive za obiskovanje šole in s tem otrokovo motivacijo za šolsko delo. 

 

Tabela 22: Kategorije področja pomen izobraževanja za otroka 

Pomen izobraževanja za otroka - 

kategorije 

Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Rednost obiskovanja šole 3 3 

Otrokova motivacija za šolo 3 3 

Otrokova pripadnost šoli - 1 

 

Kategorija Rednost obiskovanja šole se povezuje s kategorijo Otrokova motivacija za 

šolo; pri prvi kategoriji gre za dejstvo, kako pogosto proučevani otrok obiskuje šolo (ki 

je sicer obvezna) in kako doživljajo te obiske tako otrok kot učiteljica in starši. Druga 

kategorija pa se osredotoča na dejavnike, ki v otroku sprožajo željo po odhodu v 

šolo. Raziskani primeri nakazujejo, da vsi otroci radi obiskujejo šolo. Kot primer 

navajam citat mame E1: »Ona pride domov iz šole nasmejana in to je za mene 

najboljše in da celo vesela gre tja. Meni je to znamenje, da se dobro počuti.« 

Izjemoma (deček E3) jim kombinacija ur določen dan (2 uri naravoslovja) ni najbolj 

všeč ali pa jih pričakovanje počitnic (deček E2) vabi k bolj prosti igri. Najbolj izrazite 

težave pri obiskovanju šole so se pred leti pokazale pri deklici E1 zaradi zavračanja 

sošolke, a so sedaj s preoblikovanjem razredov rešene, saj deklici nista več sošolki. 

Nihče od otrok ni pogosto bolan ali odsoten zaradi drugih obveznosti. Mlajši 

proučevani otroci v šolo in iz nje hodijo v spremstvu staršev, starejši odidejo peš ali z 

avtobusom. Kot pomemben dejavnik se izkaže obiskovanje šole v šolskem okolišu, 

saj otroci, ki obiskujejo šolo izven bivalnega okolja, v šolo prihajajo v spremstvu 

staršev. Motive obiskovanja šole lahko razdelimo na več področij. Kot prvi in 

najpomembnejši se izkaže socialni motiv in s tem motivacija za šolo. Ta motiv variira 

glede na velikost družine – veliko bolj je izrazit pri edincih (zajetih v raziskavo), saj 

npr. učenka E1 pravi: »Srečam se s prijateljicami in se pogovarjamo.« Ali pa starši 

E2: »Družba. Ja, ker tega doma nima,« čeprav je značilen tudi za raziskane 
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sorojence (V1 »odmor, ko se družim s prijateljicami«), kar poudari, da bratje in sestre 

pogosto ne nadomestijo vrstnikov in prijateljev. Kljub temu deček E2 v ospredje ne 

postavlja vrstnikov, temveč igro in virtualni svet: »V OPB-ju igramo igrce k že 

poznamo kodo od računalnika. Pa ker lahko gledamo risanke.« Zapisani izsledek 

intervjuja po eni strani pokaže na že omenjeno ugotovitev; edinčevi prijatelji so lahko 

računalnik in televizija, kar se kaže tudi v raziskanem primeru E3 (glej vsebinsko 

področje Prijatelji), po drugi strani pa deklici E1 starši te stvari omejujejo (»Televizijo 

ima na sploh zelo omejeno, računalnik isto tudi pol urce na dan, včasih malo gre 

čez.«). Nadalje se pokaže, da je lik učitelja eden izmed ključnih motivov za otrokovo 

obiskovanje šole (predvsem v primeru V3, E1, E3). Še več, ne samo, da učitelj lahko 

privablja otroke v šolo, pogosto je tudi model identifikacije. Če prikažem zadevo na 

raziskanem primeru E2: dečkova starša v prostem času pogosto gledata televizijo, 

oče je več časa tudi na računalniku. V šoli se vzorec virtualnega sveta ponovi v 

oddelku podaljšanega bivanja, kar lahko še močneje vpliva na otrokov razvoj. Ob tem 

pa ugotavljam, da učitelj otroke zaznamuje na več načinov, kot v primeru V3: 

»Izjemno lep odnos so imel, ko je bla D. To je bla ena posebna učiteljica, ki je imela 

izjemno lep odnos. Je dala pečat vsem otrokom, ne le naši.« Starša E1 poudarita, da 

imata a priori dober odnos do šole in učiteljev, ki ga želita prenesti na deklico. 

Vzporedno s socialnim motivom se kaže izobraževalni motiv (npr. E1: »Ker me zelo 

zanimajo nekatere stvari.«), ki zajema otrokovo vedoželjnost. Znotraj 

izobraževalnega motiva v ospredje vstopajo tudi metode in oblike dela, ki jih načrtuje 

učitelj, saj oče E1 pravi: »Jaz trdim, če bi bil drugačen pristop pri SLJ, bi tudi SLJ 

imela rada.« Zaključujem, da gre najpogosteje za prepletanje socialnega in 

izobraževalnega motiva, kar dobro prikaže primer V2: »Je samo en dan manjkal in je 

doma rekel, da ne ve, kako bi bilo, če ga ne bi bilo v šoli. Tudi zaradi sošolcev rad 

gre,« pove eden od staršev. Sam o obiskovanju šole pravi: »Ja, rajš mam počitnice, 

ampak tud šola je kr v redu. Sploh zdej, ko sem bil nekaj časa bolan, sem že začel 

mal pogrešat vse moje sošolce in tiste reči, ki so v šoli.« 

 

V raziskanem primeru E3 se kot kategorija kaže še Otrokova pripadnost šoli, kar 

starša E3 pojasnita: »On je ponosen na šolo. Enkrat sva se v avtu vozila na morje in 

debatiramo, ker je dolga vožnja. In sva neki kritizirala, ni blo nč tazga, človk pač 

izmenjuje mnenja. In je bil E3 prav užaljen in je branu svojo šolo.« To pomeni, da ima 
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za otroka E3 šola z vsemi značilnostmi velik, ne samo vpliv, temveč tudi pomen. 

Tako kot zaposleni odrasli lahko pripadajo nekemu kolektivu, tako tudi šolarji 

pripadajo določeni šoli.  

6.1.7.2 Delo in vedenje 

Med primerjanjem raziskanih primerov sem ugotovila enajst različnih kategorij, ki 

zajemajo temo otrokovega dela in vedenja v šoli in so prikazane v tabeli 23. V 

nadaljevanju opisujem vse kategorije primerjalno. 

 

Tabela 23: Kategorije področja delo in vedenje 

Delo in vedenje - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Domače naloge in učenje doma 3 3 

Vključenost staršev v otrokovo šolsko 

delo 
3 3 

Učenje odgovornosti za šolo 3 3 

Otrokova vključenost v šolsko delo 3 3 

Oblike in metode dela 3 3 

Otrokova samostojnost, iniciativa, kritično 

mišljenje 
3 3 

Vzgojno-izobraževalni pogled staršev - 2 

Dejavnosti v neusmerjenem prostem 

času 
3 3 

Otrokovo soočenje s šolskimi težavami 2 1 

Upoštevanje šolskih pravil in dogovorov 3 3 

Odnos do učiteljev in delavcev šole 3 3 

 

Kategorija Domače naloge in učenje doma se pojavlja v vseh raziskanih primerih. 

Domače naloge so neizogiben del šole, saj pomenijo ponavljanje in utrjevanje učne 

snovi. Vse učiteljice, vključene v raziskavo, dajejo večinoma kar vsak dan domačo 

nalogo in vestno jo opravljajo vsi proučevani otroci, razen dečka E3. Ta zaradi svoje 

občasne nezbranosti in neurejenosti pozabi zvezek v šoli ali pa kljub zvezku pozabi 

na domače delo, kar učiteljica E3 opiše: »Če prinese domov in pove, je narejena 

naloga, če ne, pa ni.« Čeprav se v tej študiji manj vestno pisanje domačih nalog kaže 

pri edincu, učiteljica E1 to značilnost pogosteje pripisuje sorojencem, ko pravi: 

»Sigurno so (sorojenci, op. a.) mal bl raztreseni glede domačih nalog in tega dela, ki 

ga imajo za doma nardit. Jim večkrat manjka, niso tko zlo pošlihtani.« Predvidevam, 
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da se ta ugotovitev učiteljice bolj povezuje z otroki predmetne stopnje (kjer tudi sama 

poučuje), ko starši vse več odgovornosti za šolo (in s tem skrbi) prelagajo na šolarja. 

Proučevani otroci so pri pisanju domačih nalog in učenju doma večinoma samostojni, 

kljub temu pa se starši bolj ali manj vključujejo v otrokovo šolsko delo, kar kaže 

kategorija Vključenost staršev v otrokovo šolsko delo. Najbolj intenzivno sta 

vključena starša V1, ki deklici nudita individualni pristop z različnimi metodami dela in 

različno učno pomočjo, kar mama pojasni: »Različne pripomočke smo ji (deklici V1, 

op. a.) delal za poštevanko, vozil smo jo tud na posebne ure, da bi ji še nekdo na 

drug način razložu. Za angleščino pa tud listke popat, na različne načine, da je bolj 

zanimiv. Hecat se z njo. /…/ Al da ji bereva, kakšne učne liste. Z zemljevidom v 3D, 

da si zna predstavljat. Da bi ji naredila domače.« Pri učenju z V1 sodelujeta oba 

starša. Mama V1 z otroki vsako jutro pred šolo izvede tudi vaje Brain gym (ki naj bi 

pripomogle k večji zbranosti v šoli), znanje je pridobila na izobraževanju. Učiteljica V1 

v šoli eksplicitno ne izpostavi učnih težav pri deklici (tako kot starša), temveč le pove: 

»So občasno kakšne težave, tiste vse premosti, zato ker je delovna,« kar kaže, da je 

domače delo pomembno za otrokov napredek v šoli. Deklica V1 je edini otrok v 

družini, ki potrebuje tako intenzivno pomoč za šolsko delo. Najstarejši sorojenec je 

učno uspešen in samostojen, z mlajšo sestrico pa starši le berejo. V velikih družinah, 

zajetih v raziskavo, poleg staršev (večinoma nezaposlene matere) pomagajo še 

starejši sorojenci (glej tudi poglavje Odnosi med sorojenci), prav tako se izkaže, da 

so nekateri sorojenci učno uspešnejši od drugih. V družinah z edinci, ki so sodelovale 

v raziskavi, se kaže večja raznolikost glede vključevanja staršev v otrokovo šolsko 

delo: v primeru E1 sodelujeta oba starša in imata razdeljeno po predmetih glede na 

njuna močna področja. V družini E2 si starša prav tako tedensko izmenjujeta 

vključevanje v otrokovo šolsko delo, saj imata zaradi očetovega turnusa dela tak 

dogovor. Tudi v družini E3 zaposlitev očeta pogojuje, da se v otrokovo šolanje 

vključuje predvsem mama, kar oče E3 pojasni: »Morte vedet tud da jaz ne vem kaj 

dosti o tej šoli. Jaz na šolo gledam od daleč.« Kakor koli celosten pregled intervjujev 

kaže, da se starši edincev v tej študiji pogosteje spontano vključijo v otrokovo delo, 

starši iz velike družine (vključeni v raziskavo) pa predvsem, če otrok potrebuje učno 

pomoč. Tako mama E3 svojo vključenost opisuje takole: »Ne nč ne rab (deček E3, 

op. a.), pri matematiki je treba vadt, ampak to je normalno. To je edin predmet, kjer je 

treba vadt, pa angleščina pisanje je treba tud vadt. To mora vsak vadt.« To citat 
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pokaže mnenje mame E3, da je potrebna vaja določenih znanj in spretnosti tudi 

doma. Ugotavljam, da so, ne glede na velikost družine, starši neposredni in aktivni 

učitelji doma. O vključenosti staršev se razvijajo različne diskusije (Pečar in Velkavrh, 

2008), koliko naj bi bili starši vključeni v otrokovo šolsko delo. Večina proučevanih 

otrok je na prehodu od konkretnega k abstraktnemu učenju, ki je za otroke 

pomemben prehod. Zato v tem razvojnem obdobju potrebujejo več pozornosti in 

pomoči učiteljev in staršev, pojasnjujeta M. Pečar in A. Velkavrh (2008). 

 

V kontekstu pisanja domačih nalog in učenja doma ter vključevanja staršev v šolsko 

delo se pokaže kategorija Učenje odgovornosti za šolo, ki je najbolj značilna za 

družino E1 in E2, se pa pojavlja v manjši meri tudi v drugih raziskanih primerih. Gre 

za to, da otrok prevzame odgovornost za svoje delo oz. dejanja, o čemer nazorno 

spregovori oče E1 v več segmentih intervjuja: »In če jo kdaj zanese, da kakšne stvari 

ne napravi, tudi sama nosi odgovornost. Jasno je, da nobeden drug ni kriv, ona je 

pozabila in nosi odgovornost. In zato tudi če piše kdaj in ni 5, se tudi to zgodi, nikoli 

ne bova rekla, da so grdi učitelji in test, ampak glej tu si se zmotila in je prav, da si 

dobila 4 ali pa 3. Nima tiste potuhe.« In mama E2 dodaja: »Za te šolske stvari mu je 

treba dopovedat, da šolo dela zase in ne za naju.« Tako se večja odgovornost za 

šolanje in šolarjeve uspehe v pričujoči raziskavi kaže v družinah z edinci, kar je 

skladno z ugotovitvami Kastena (2007), ki prav tako pravi, da se edinci v domačem 

mikrosistemu ne morejo skrivati za drugimi, zato so tudi v šoli pogosteje pripravljeni 

prevzeti odgovornost. Tako naj bi sorojenci za neuspeh pogosteje krivili učitelje in 

težke naloge, edinci pa prevzamejo odgovornost nase. Neprevzemanje odgovornosti 

po ugotovitvah nekaterih avtorjev (Milivojević, Bilban, Kokelj, Kramberger, Steiner in 

Kožuh, 2008b) v otroštvu in mladosti pogosteje vodi do daljšega življenja pri starših 

in lahko vodi v nestabilne partnerske odnose, ti posamezniki naj ne bi imeli dobrih 

delovnih navad.  

Otrokova vključenost v šolsko delo je obširna in pomembna kategorija, saj celostno 

opisuje otroka v skupini vrstnikov s poudarkom na njegovi kogniciji (o čustvih in 

socialnem razvoju sem namreč že pisala). Zajema tako otrokovo pripravo na pouk 

kot tudi njegovo delo pri pouku. Izkaže se v vseh šestih primerih in kaže, da je 

otrokova vključenost v šolsko delo v pomembni povezavi z vključevanjem staršev v 

šolarjeve naloge. Otroci, ki pokažejo več zavzetosti in zmorejo dovolj pozornosti, 

imajo manj domačega dela in s tem manj vključevanja staršev v šolsko delo. Tak 
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primer je deček V2 in deklica E1, ki sta vedno pripravljena na pouk. Pri delu pokažeta 

veliko natančnosti, zbranosti, radovednosti in samostojnosti. Oba sta v šoli 

odgovorna in motivirana za šolsko delo. Imata delovne navade, ki jih pridobivata ob 

šolanju, igranju inštrumenta in ob zgledu staršev. Učiteljica E1 pravi: »Drugač mam 

jaz njo zlo v čislih, ker je zlo odgovorna, res. Tudi zelo delovna, to se tud vidi v šoli, 

domače naloge skoz, pripravljenost na teste tud skoz. Vem, da je tud glasbenica zlo 

dobra in da to dobro povezuje s šolo. Edino to jo moram včasih mal ustavt pr tem 

kompliciranju nepotrebnem.« Omenjeno kaže na podobno zaznavanje vseh 

vpletenih, tudi mene kot opazovalke v razredu in hkrati na dejstvo, da razredničarka 

deklico dobro pozna. V1, V3 in E2 so prav tako samostojni in vestni, pogosto 

pravočasno pripravljeni na pouk, z urejenimi šolskimi potrebščinami. Pri delu vztrajajo 

od začetka do konca. V1 si med samostojnim delom rada polglasno poje in je »čisto 

neproblematična, neopazna, največkrat moram pravzaprav samo sebe opozorit, da 

jo opazim«, doda učiteljica V1. Čeprav so v mnogih opisih podobni otrokoma V2 in 

E1, pa v šoli učno niso tako zelo uspešni (glej razdelek Otrokova učna uspešnost). 

Tako ugotavljam, da delovne navade niso edini dejavnik učne uspešnosti, temveč v 

ospredje vstopajo še mnogi drugi dejavniki. V1 in E1 sta si namreč po učnih navadah 

precej podobni, a v šoli dobivata različne ocene. Največ izzivov s pripravljenostjo na 

pouk, koncentracijo in pozornostjo ter s tem dokončanjem naloge ima učenec E3. Kot 

sem že zapisala, občasno nima domače naloge in analiza intervjujev vseh vpletenih 

pokaže, da domači socialni kontekst, kjer ni takega poudarka na urejenosti, delovnih 

navadah tudi s strani otroka, ne le staršev (glej še poglavje Hišna opravila), vpliva na 

otrokovo urejenost v šoli (urejen predal, torba in učni prostor) in s tem zmožnost 

priprave na pouk. Deček namreč dlje časa kot sošolci išče učne pripomočke, pri delu 

je zbran le krajši čas, zato potrebuje spodbude učiteljice. To je tudi razlog, da izgublja 

točke pri kontrolnih nalogah in tako piše 4 namesto 5. Ugotavljam, da gre za 

povezavo obeh mikrosistemov (doma in šole), saj pri najuspešnejših učencih (E1 in 

V2) dom predstavlja prijeten, urejen prostor, kjer ima vsaka stvar svoje mesto in je 

tudi otrok bolj ali manj aktivno vključen v celotno družinsko dogajanje. Tudi druge 

raziskave (npr. Jeynes, 2010) so pokazale, da sodelovanje med domom in šolo 

izboljšuje učenčev učni uspeh, njegovo stališče do šole in vpliva na motivacijo za 

učenje.  
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Oblike in metode dela se kot kategorija pojavlja v vseh raziskanih primerih. Vse 

učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, uporabljajo različne metode in oblike dela, kar 

je vodilo kurikularne prenove in je ugotovila že slovenska raziskava M. Pečar in A. 

Velkavrh (2008). Za ure mojega opazovanja v razredu sem učiteljice prosila, naj pouk 

načrtujejo tako, da bo vsaj del učne ure potekal tudi v skupinah. Osredotočila sem se 

na opazovanje otrokovih interakcij in dejavnosti v skupini. Opazovanja so dodatno 

poglobili intervjuji z učiteljicami. Analiza opazovanja in intervjujev kaže na pomembne 

razlike med edinci in sorojenci, vključenimi v raziskavo: edincem veliko bolj ustreza 

individualno delo. Če že, potem mnogo raje delajo v paru kot v skupini, kar ena 

učiteljica E3 pojasni: »Navajen je individualno funkcionirat. Se potem težje prilagodi 

določenemu delu v paru, ker je le prilagajanje.« Ob tem kvalitativna raziskava 

(Roberts in White Blanton, 2001) ugotavlja, da odrasli edinci pogosteje težje delajo 

timsko. Nasprotno pa raziskani sorojenci radi in dobro delajo v skupinah. Ob tem 

poudarjam, da V2 rad dela tudi sam ali v paru, kar je lahko povezano z že opisanimi 

otrokovimi značilnostmi. Druga pomembna ugotovitev te kategorije pa je način dela v 

skupini, kjer zopet prihaja do razhajanj med proučevanimi otroki. Otroci iz velike 

družine, zajeti v raziskavi, v skupini sodelujejo, prispevajo pomemben del pri 

opravljeni nalogi, a samoiniciativno ne prevzemajo vodilne vloge. Raziskani edinci pa 

pogosteje v skupini želijo prevzeti glavno vlogo, opažanja strni učiteljica E2: »Vendar 

želi bit vodja. V vsakem primeru želi bit tisti, ki bo vodu skupino, ki bi pisal, pa če tko 

rečeva, mal komandira.« Otrokova želja po vodenju skupine v primeru E2 občasno 

prerašča v željo po vodenju celega razreda, kar učiteljica opiše: »Trenutno zdele je 

zelo zanimiva igra Med dvema ognjema, kjer on (E3, op. a.) prevzame vodenje, tudi 

mojo vlogo. Igro obvlada, nekateri se še učijo in on se obrača in na ves glas vpije, 

opozarja ostale. Tako da sem se jaz enostavno malo posmejala temu.« Kot tretji vidik 

dela edincev se pokaže v primeru E1: »Delo v paru, delo v skupinah – zlo važno je, 

če je s svojimi puncami. Če jih kej preveč premešam, se mi zdi, da pol, sej dela, 

mogoče je mal težje z nekom drugim, ki ga ne pozna tok dobr sodelovat,« pove 

razredničarka E1. To zopet kaže na dekličino ozko socialno mrežo in, če pogledamo 

širše, željo po aktivnostih v manjši skupini, v krogu poznanih vrstnikov. Ker deklica ne 

kaže potrebe po sodelovalnem učenju v novih skupinah, je pomembna vloga učitelja, 

da zmore skupaj z otrokom preseči krog formirane skupine. Hkrati pa v otroku še 

vedno goji občutek varnosti in sprejetosti. Dodajam še kritičen pogled na delo v 

skupinah, saj slovenski raziskovalci (Pečar in Velkavrh, 2008) trdijo, da je tovrstna 
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oblika dela v nekaterih slovenskih šolah neprimerna in neučinkovita. Čeprav so 

učenci razdeljeni v manjše skupine, delo poteka predvsem individualno, kar sem 

opazila tudi pri poteku pouka v enem izmed proučevanih razredov. Po ugotovitvah 

istih avtoric (prav tam) učitelji namreč premalo spodbujajo k interakcijam v skupini in 

uporabi višjih miselnih procesov. Občasno so premalo poudarjena še pravila 

skupinskega dela, vloge posameznika v skupini in pričakovanja. Ob tem je potrebno 

poudariti, da novi pedagoški pristopi v ospredje postavljajo sodelovalno učenje, ki se 

bistveno razlikuje od klasičnega skupinskega dela. Za otrokov razvoj je pomembno, 

da učenec pri tem načinu dela doseže cilje le, če vsak član skupine doseže svoje 

cilje. Rezultat teh interakcij je medsebojna pomoč, formativno spremljanje drug 

drugega, vključevanje vseh in s tem socializacija, s komunikacijo ves čas razvijajo 

socialne spretnosti, medsebojno sporazumevanje zahteva empatijo ter reševanje 

morebitnih konfliktov. C. Peklaj (1996, v Peček in Velkavrh, 2008) je empirično 

dokazala te vpliva na razvoj spoznavnih in čustveno-socialnih procesov pri učencih. 

 

Otrokova samostojnost, iniciativa in kritično mišljenje so tri področja, ki jih združujem 

v eno kategorijo, pojavljajočo se v vseh šestih raziskanih primerih. Vsi otroci, razen 

E3, so glede na svoje razvojno obdobje samostojni. Več samostojnosti pri šolskem 

delu je zaznati pri proučevanih otrocih iz velike družine (njegova samostojnost je na 

»visokem nivoju«, pove učiteljica V2), kar kaže, da velikost družine v našem primeru 

vpliva na samostojnost. Te ugotovitve so skladne z mojim predhodnim raziskovanjem 

(Kranjec, 2006). Več otrok namreč lahko pomeni, da starša poskrbita predvsem za 

najmlajše, starejši pa so primorani čim prej postati samostojni pri oblačenju, 

prehranjevanju in pripravljanju za šolo. Samostojnost in vestnost se v šoli lahko 

kažeta v rednem pisanju domačih nalog, ustreznih učnih pripomočkih in urejenosti 

učnega prostora. Gre torej za prenos znanj in spretnosti na relaciji dom-šola, o čemer 

več na področju mezosistema. Nasprotno pa študija primera pokaže, da otrokova 

iniciativa ni a priori povezana z velikostjo družine. Tako V1, V2, V3, E1 in E3 

potrebujejo na področju samoiniciativne spodbude (učiteljica E3 na primer pravi: 

»Iniciative tudi ni veliko ali pa je ni.«). Za učno manj uspešne otroke (V1) je morda 

razumljivo, da so manj iniciativni, več tega pa bi morda pričakovali od nadarjenih 

otrok (V2 in E1). Učiteljica V2 pove: »Ko dajem dodatne domače naloge, dodatno 

delo, se jih on ne loteva. Doskrat le tisto, kar je obvezno, al pa tisto kar izrecno 
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rečen, naj naredi, tisto potem naredi.« Omenjeno opažata tudi starša V2, ko pravita: 

»Rabi pa spodbude za dodatne naloge in za pripravo pred preverjanjem.« Edino 

starša E2 menita, da je otrok iniciativen, ko opisujeta: »Določene stvari iz robotike, k 

jih še NASA ni razvila, on že sanja o tem, kako bi naredu.« Predvidevam, da 

spodbudno bivalno okolje (glej npr. kategorijo Izleti in potovanja) s posvečenim 

časom za otroka, posameznika lahko spodbudi k razvoju iniciative. Ugotavljam, da 

tako učiteljice kot starši, zajeti v raziskavo, otrokovo iniciativo povezujejo z dodatnimi 

nalogami, delom. SSKJ (2015) pa (samo)iniciativo opiše kot neko pobudo, 

prizadevanje oz. pogum, ki ga posameznik izkaže pred širšo skupino. Podobno 

pojmovno razlikovanje se pokaže tudi pri terminu kritično mišljenje, ko npr. mama V1 

iskreno prizna, da ga še sama prav dobro ne razume, medtem ko nekateri tega ne 

povedo, a se pri njihovih odgovorih morda kaže nerazumevanje pojma (npr. učiteljica 

E2: »Jaz mislim, da pozitivno«, a ne zmore poglobiti teme oz. sama s postavljanjem 

vprašanj nisem prišla do tega). Nadalje pričujoča raziskava pokaže, da odličen razvoj 

kognitivnega razvoja lahko sovpada z razvojem kritičnega mišljenja. Tako deček V2 

in deklica E1 že znata z argumenti pojasniti razredne interakcije; znata pravično 

pogledati nase in druge, v čemer se lahko kaže njuno kritično mišljenje, kar učiteljica 

V2 pojasni: »Kritično mišljenje – če gledam kako zna razsojat kar se odnosov tiče je 

zelo pravičen razsodnik in zna zelo pravično pogledat in nase in tud na druge in zna 

to tud zagovarjat.« Podobno, vendar v manjši meri, velja tudi za ostale raziskane 

otroke. Za deklico E1 je značilno še samozavedanje in samoodgovornost, kar 

pomeni, da se zaveda, da je uspeh odvisen od nje.   

 

Vzgojno-izobraževalni pogled staršev se kot kategorija najbolj intenzivno kaže v 

primeru E2 in E3. Gre za pogled na šolski sistem s strani staršev. Starša E2 

kritizirata neustrezen razpored učne snovi glede na otrokovo razvojno stopnjo. Starša 

E3 pa pravita: »Najbolj naju moti ekstremno visok kriterij. Ne moti naju zarad tega, 

ker bi bil strog kriterij, ampak zarad tega, ker živimo v okolju, kjer ta kriterij bolj zavira 

kot omogoča nadaljni študij. Jaz osebno E3 sploh ne vidm na ljubljanski univerzi. Jaz 

si ne znam predstavljat, da bi hodu na ljubljansko univerzo. On bo šel ven študirat in 

zarad tega je ta šola dobra.« Daljši pogovor z njima tudi pokaže, da šole nimajo 

poenotenih kriterijev ocenjevanja in da nekateri učitelji »šenkujejo ocene«, kot to 

poimenuje mama E3. Ob tem še poudarim, da prav starša E3 na prvo mesto 

postavljata delo za šolo, zato je edinec E3 manj udeležen pri drugih družinskih 
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opravilih, kar njegov oče takole razloži: »Jaz mislim, da energijo, ko jo on da v šolo, 

da je to njegov primarni cilj in samo to me zanima. Vse ostalo pride.« V istem primeru 

se pokaže, da otrok E3 v šoli ne pridobiva le delovnih navad na nivoju izobraževanja, 

temveč z ročnimi deli (pometanje razreda, brisanje table, zalivanje lončnic …) 

pridobiva ročne spretnosti, ki jih ne uri v domačem mikrosistemu. 

 

Otrok se razvija tudi skozi igro, ki je med drugim prisotna v času neusmerjenega 

prostega časa (NPČ). Zato kategorija Dejavnosti v neusmerjenem prostem času 

pokaže, kaj proučevani otrok počne v šoli, ko ni voden s strani odraslih. Ugotavljam, 

da proučevani edinci pogosteje kot sorojenci poiščejo individualne dejavnosti (likovno 

ustvarjanje, branje) ali pa se pogovarjajo oz. igrajo s »svojim« krogom prijateljev. 

Učiteljica E3 med drugim pove: »Včasih poišče sošolca, včasih se pa (deček E3) raje 

sam igra in kakšno knjigo bere.« Te značilnosti se povezujejo z že interpretiranim 

področjem Dejavnosti v prostem času, kjer tudi v ospredje vstopajo individualni hobiji 

in z drugimi raziskavami (npr. Laybourne, 1994). Drug pomemben vidik kategorije se 

kaže v načinu izbire dejavnosti: sorojenci, ki so sodelovali v raziskavi, se namreč 

pogosteje kot raziskani edinci sami zaposlijo (glej tudi poglavje Medsebojni odnosi v 

družini) samoiniciativno si poiščejo zanje zanimive dejavnosti. Edinci, vključeni v 

raziskavo, pa potrebujejo nekoliko več usmeritve učiteljice ali vrstnikov. 

 

Otrokovo soočenje s šolskimi težavami se povezuje s že opisano kategorijo Otrokov 

problem in način reševanja, zato na tem mestu poudarim le tiste značilnosti, ki so 

posebne z vidika šole. Prvi dejavnik je otrokova starost, saj starejši ko je otrok, bolj 

samostojno lahko reši šolsko težavo. Tako E2 potrebuje več pomoči staršev kot V1, 

saj mama V1 pove: »Je prišla domov in rekla, pisala sem 2, sem se vse zmenila, že 

popravljam.« To seveda še ne pomeni, da je težava rešena, je pa deklica 

samoiniciativno naredila nekaj v smeri rešitve težave. Drugi dejavnik je vloga družine: 

medtem ko edinci, ki so sodelovali v raziskavi, zaupajo enemu od staršev (pogosteje 

mami), raziskani otroci iz velike družine čakajo na primeren trenutek za sporočilo 

staršem. Zaradi starejših sorojencev, lahko tudi učno uspešnejših sorojencev, je 

proučevanima otrokoma V1 in V3 težje novico o neuspehu zaupati pred brati in 

sestrami. V tem smislu so proučevani edinci bolj odprti in hitreje staršem zaupajo 

šolski problem. Tretji pomembni dejavnik je vpliv vrstnikov na zaupanje šolskih težav, 
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saj eden od staršev E1 pove: »Pr eni drugi družini so bili starši zelo hudi, ker je otrok 

dobil slabo oceno,« in zaradi tega nekateri proučevani otroci, ne glede na velikost 

družine, težje povedo, kaj jih teži. Predvidevajo namreč podobno reagiranje staršev 

in se presenečeni, če se s tem ne soočijo.  

 

Upoštevanje šolskih pravil in dogovorov se povezuje z vsebinskim področjem Vzgoja. 

Tako se izkaže, da otroci iz velikih družin, zajeti v raziskavo, tako doma kot v šoli 

upoštevajo pravila (npr. učiteljica V2: »Zlo jih (V2, op. a.) upošteva, pri njem ni, da bi 

kakor kol kdaj odstopal al pa da bi iskal kakšne ovinke. Pri njem z upoštevanjem 

pravil ni težav.«), medtem ko imata E2 in E3 nekaj težav pri upoštevanju šolskega 

reda (npr. učiteljica E3: »Meni pri pouku velikokrat ne dvigne roke.« In učiteljica E2: 

»Sicer je že bolje, je nekaj času rabil, sploh na začetku šolskega leta, da je razumel 

določena pravila.«). Oba raziskana edinca imata tudi t.i. podpise oz. sta bila že 

kaznovana za neustrezno vedenje. S tem se povezuje še kategorija Odnos do 

učiteljev in delavcev šole. Gre namreč za vprašanje, kakšne odnose ima proučevani 

otrok z vsemi zaposlenimi, ne le z učiteljico. Tudi gospa čistilka, hišnik, kuharica in 

mnogi drugi so potrebni za prijetno bivanje v šoli. Vsi proučevani učenci imajo 

spoštljiv odnos do zaposlenih na šoli, učiteljica V2 pove: »Zlo postavljene jasne meje, 

kako se do odraslih obnaša.« Odnos med V1 in učiteljico slednja takole opiše: »Se 

mi zdi, da imava fajn povezavo. Se čutiva druga drugo. Ker ona meni tudi pokaže, da 

ji ni vseeno, kako se jaz počutim, isto pa jaz njej.« 

6.1.7.3 Otrokov učni uspeh 

Otrokov učni uspeh predstavi otrokovo (ne)uspešnost v šoli, kot jo opišejo učitelji, 

starši in učenci sami. V tem razdelku se pokaže še otrokova izobraževalna vizija in 

izobraževalne želje staršev. 
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Tabela 24: Kategorije področja otrokov učni uspeh 

Otrokov učni uspeh - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Otrokova (ne)uspešnost na različnih 

področjih 
3 3 

Učni uspeh 3 3 

Otrokovo zadovoljstvo z učnim uspehom 3 3 

Zadovoljstvo staršev z učnim uspehom 3 3 

Otrokova izobraževalna vizija in 

izobraževalne želje staršev 
3 3 

 

Analiza intervjujev najprej pripelje do kategorije Otrokova (ne)uspešnost na različnih 

področjih, ugotovljene v vseh raziskanih primerih. Področje umetniškega ustvarjanja 

se kaže pri otrocih V1, V2, V3 in E2 kot uspešno področje. Naravoslovno 

razgledanost je opaziti pri dečku E2 in deklici E1, v čemer se kaže tudi pomembna 

vloga bivalnega okolja, ki jo starša E2 takole predstavita: »Midva mu dost omogočva, 

da je tko razgledan. Vse informacije dejansko lahko dobi vsak trenutek.« To pomeni, 

da nedeljena pozornost staršev in socialno okolje z mnogimi izleti in potovanji (poglej 

vsebinsko področje Dejavnosti v prostem času), za kar so prikrajšani proučevani 

otroci iz velikih družin, pri edincu E2 ugodno vpliva na njegov kognitivni razvoj. V1 in 

E3 sta močna v komunikaciji in dramski igri, razlika med njima pa je, da V1 nastopa 

in s tem aktivno uporablja talent, medtem ko E3 še ne razvija te sposobnosti, kljub 

spodbudam učiteljice (»sem ga na začetku zelo nagovarjala, naj se vključi v dramski 

krožek, pa je rekel, da ne želi«), saj se raje posveti športu in glasbi, kjer je prav tako 

zelo uspešen. Kot že povedano, je močna v komunikaciji tudi V3, a razlike med 

mikrosistemi vplivajo, da samo doma pokaže to sposobnost. Če pogledamo širše, pa 

ima V1 čut za delo z otroki, ki je lahko povezan tudi z veččlansko družino. Največ 

uspehov je opaziti pri otrocih V2, E1 in E2, o čemer enoglasno poročajo vsi vpleteni. 

Deklica E1 v šoli še posebej uspešna na področju naravoslovja, družboslovja, 

matematike in angleščine, izven šole pa kaže glasbeni talent. Močna področja dečka 

V2 so že omenjeno likovno ustvarjanje, glasbeno področje, matematika in besedno 

izražanje ter domišljijski svet na področju jezika. Ena izmed študij (Baker, 2006, v 

Leflot idr., 2010) kaže, da imajo dekleta bolj pozitivno mnenje o svojem vedenju in 

bralnih sposobnostih, medtem ko so se fantje višje ocenili pri fizičnih sposobnostih in 

pri matematiki, kar delno potrjuje tudi pričujoča raziskava.  
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Otrokova učna uspešnost v nekaterih primerih pomeni nadarjenost. Nadarjenost je v 

strokovni literaturi opredeljena kot visoka splošna inteligenca oz. nadarjenost 

vključuje otroke, ki so pokazali visok potencial ali dosežek na enem ali več od 

naslednjih področij: ustvarjalno in produktivno razmišljanje, vodenje, umetniški talent, 

psihomotorične spretnosti in specifične sposobnosti (na primer pri družboslovju, 

naravoslovju in matematiki) (Papalia idr., 2009). V slovenskih šolah učiteljice v 4. 

razredu predlagajo otroke, pri katerih opažajo nadarjenost. Sledijo testi nadarjenosti 

in dodatno delo s temi otroki. Od vseh proučevanih otrok sta V2 in E1 nadarjena 

otroka. »Je čist v vrhu tud po ocenah, ne vem, če ima dve štirici, drugač pa samo 

petice. Je zelo uspešen učenec,« pove učiteljica V2. Morda je nadarjen tudi E2, 

vendar še ni bil testiran in tako tega ne morem z gotovostjo potrditi. Na podlagi 

raziskanega primera V2 in E1 ugotavljam, da nadarjenost ni povezana samo z 

velikostjo otrokove družine, temveč nanjo vplivajo še mnogi drugi dejavniki. Zaradi 

intenzivne vadbe glasbila in uspehov na tekmovanju ima deklica E1 status kulturnika. 

Deček V2 tega statusa še nima, ga pa ima njegov starejši brat. Ker oba zelo dobro 

napredujeta na glasbenem področju, bo V2 v prihodnosti najverjetneje pridobil ta 

status (postopek še traja). 

Po drugi strani pa imajo nekateri raziskani otroci učne težave. V1 ima težave pri 

angleščini in matematiki, pomoč pri učenju pa potrebuje tudi pri naravoslovju, družbi 

in slovenščini (pripovedna besedila, kar se povezuje z njeno izjavo: »ne maram knjig, 

domačega branja«). V1 o svojih šibkejših področjih v šoli polglasno pravi: »Kar vse, 

razen glasba in spoznavanje vere.« Zaradi manjšega stika z virtualnim svetom v 

domačem mikrosistemu je V2 negotov pri računalništvu, zato za pomoč prosi 

učiteljico ali najboljšega sošolca, sicer pa nima šibkega področja, kar je značilno tudi 

za E2. Učiteljica V3 opaža, da ima deklica težave pri delu z zemljevidom, učenju 

podatkov na pamet in povezovanju stvari med seboj, kar tudi sama omenja. 

Nasprotno pa starša težave zaznavata na področju matematike, kar kaže na 

neujemanje izjav intervjuvancev. Šibkejše področje učenke E1 je slovnica tako pri 

slovenščini kot pri tujih jezikih. Zaradi raznolikega jezikovnega okolja je deklica manj 

gotova pri izgovarjavi angleških besed. Sama kot šibko področje omenja tudi 

nekatere športe, kar pa niso potrdili drugi intervjuvanci. E3-ju največji izziv 

predstavlja natančnost in z njo povezana koncentracija, kar konkretno pomeni, da 

učno snov zna za odlično oceno, a mu do petice zmanjka pol točke zaradi 

nenatančnosti in nezbranosti do konca kontrolne naloge. Omenjeno opažajo vsi 
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vpleteni, medtem ko težave s praktičnim delom pri naravoslovju opaža le učiteljica in 

E3. Predvidevam, da je slednje lahko povezano tudi z ugotovitvijo, da otrok doma ne 

sodeluje pri hišnih opravilih. Prav to je namreč ena od priložnosti za urjenje ročnih 

spretnosti. Čeprav sem za vse otroke prikazala določene šibkosti, ki jih ima vsak 

posameznik (V2 in E2 jih sicer nimata na kognitivnem, a jih imata na socialnem 

področju), samo pri deklici V1 njena šibka področja vodijo v učne težave.  

 

Omenjeno že nakazuje naslednjo kategorijo Učni uspeh, ki bi jo s sinonimom lahko 

poimenovali spričevalo, saj gre za končno, zaključno oceno ob napredovanju v višji 

razred. Ta in obe naslednji kategoriji, povezani z učno uspešnostjo, se pojavljajo v 

vseh šestih raziskanih primerih. Ugotavljam, da velikost družine v tej raziskavi vpliva 

na otrokovo učno uspešnost, saj prihaja do pomembnih razlik med edinci in 

sorojenci. Vsi edinci, ki so sodelovali v raziskavi, in deček V2 so odličnjaki, medtem 

ko sta obe deklici iz velike družine prav dobri. Kot že povedano, ima V1 nekaj učnih 

težav in bi brez redne pomoči staršev in sorojencev verjetno imela še nižje ocene. Ta 

kategorija odpira dve novi: Otrokovo zadovoljstvo z učnim uspehom in Zadovoljstvo 

staršev z učnim uspehom. V obeh kategorijah gre za subjektivno doživljanje 

objektivnih dejstev in na tem področju so se predvsem starši zelo razgovorili, kar 

kaže na pomembno temo. Odličnjaki so seveda z uspehom zadovoljni, prav tako tudi 

njihovi starši. Še več: izkaže se, da je ocena lahko ena od glavnih motivacij učencev, 

saj že drugošolec E2 pove: »Pr preverjanih sta (starša, op. a.) ful vesela,« in 

četrtošolec V2 nadaljuje: »Kadar prinesem domov spričevalo, pa polletno spričevalo, 

mi rečeta (starša, op. a.) bravo, da mam dobro spričevalo.« Pozitivna povratna 

informacija staršev in njihova čustva veselja se torej lahko povezujejo z motivacijo za 

šolsko delo. Podobno ugotavljajo tudi učiteljice v šoli (zajete v študijo primera) – da je 

ključna motivacija za otrokovo šolsko delo prav ocena. Raziskava na tem področju 

odpira nov vidik odličnjakov: starši proučevanih edincev dajejo večji pomen otrokovi 

uspešnosti. V nadaljevanju nazorno z vidika vseh vpletenih prikažem raziskan primer 

E1, ugotovitve pa veljajo tudi za družino E2. Eden od staršev o pomenu učnega 

uspeha takole razmišlja: »Absolutno najpomembnejši. Tu sploh ni debate. Pa ne 

zaradi uspeha, ampak če imaš ti 4 ali pa 3, pa ne eno oceno, govorim o zaključeni 

oceni. To pomeni, da je tam ena luknja. Luknja je pa lahko iz različnih razlogov. In 

tiste razloge hočem vedeti. Če so neumni, jih je treba odpraviti. Če pa res ne 
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razumeš kakšne stvari. Ampak na tem nivoju moraš biti res omejen, da ne bi 

razumel, vem pa, da ni.« Pomena odličnega učnega uspeha se zaveda tudi deklica 

sama, saj pravi: »Če v šoli dobim štirko, niso zadovoljni. /../ Če dobim malo slabšo 

oceno; enkrat, ko sem dobila 3 in sta bila malo jezna. In sem potem morala več 

vaditi.« O visokih pričakovanjih staršev in otroka slikovito spregovori tudi učiteljica 

E2: »Sicer pa že napaka ali dve so za njega (dečka E2, op. a.) preveč. To pa pokaže 

– o joj, napaka – pa čeprav je samo ena.« Predvidevam, da je eden od razlogov v 

tem raziskanem primeru lahko tudi vloga maminih visokih pričakovanjih do edinca, o 

čemer spregovori, sicer bolj redkobeseden, oče: »Zakaj ti (mami E2, op. a.) to pravm. 

Zato k bodo pršla leta k boš res velik od njega zahtevala. In takrat bo ocenjevanje pa 

to. Kako boš takrat znorela.« Ta citat pokaže, da mama od otroka veliko pričakuje, 

morda je v tem tudi razlog za kontinuirane prepire ob učenju pesmice, o čemer sem 

že pisala. Raziskani primeri edincev torej kažejo, da starši v šoli od njih več 

pričakujejo. Nasprotno pa V1 o šolskem uspehu težje spregovori. Tako je bila 

samoocena učnega uspeha težka (daljši molk deklice, potem pove, da ima štririce in 

trojke), a pravi, da je z njim zadovoljna: »Se potrudim, pa probam dat vse od sebe 

takrat, ko imamo kaj tazga.« Nasprotno pa z istim uspehom V3 ni zadovoljna, kar 

kaže na drugačne ambicije. Kljub temu so starši V3 z uspehom zadovoljni, starša V1 

pa hčerkin učni uspeh različno doživljata, medtem ko je oče z njim zadovoljen (»Tud 

jaz nisem bil neki briljanten. Vem, da sem bil mal len in sem se tud teži učil. Nisem bil 

lih ene brihta, sem rabu delat.«), pa mama V1 pove: »Jaz nisem čist zadovoljna. 

Vidim, da bi (V1, op. a.) z mal vloženga truda pršla do štirke. Nočem za njo petke, ker 

ni. Samo da majčneno več vloži. Da se tok pr enih stvareh ignorantsko obnaša pa 

ne.« Staršema iz obeh velikih družin pa je bolj kot učni uspeh in z njim povezane 

ocene pomembno, da deklici v OŠ pridobita temeljna znanja in spretnosti za 

nadaljnje izobraževanje in usvojita strategije učenja. Tudi učiteljici V1 in V3 

poudarjata, da starši deklici zelo dobro poznajo in imajo do njiju realna pričakovanja. 

Če strnem rezultate te študije, ugotavljam, da so starši v srednjem otroštvu lahko 

pomemben učni kazalec, saj njihova pričakovanja glede učne uspešnosti pogojujejo 

šolarjevo delo. Skladno z ugotovitvami sodobnih raziskav o edincih in njihovih 

družinah (Laybourne, 1994; Post in Fablo, 1990; Travis in Kohli, 1995; vsi po 

Mancillas, 2006) tudi ta študija primera ugotavlja, da so proučevani edinci učno 

uspešnejši. Tako po šolskih dosežkih ter inteligentnosti prehitevajo otroke, ki imajo 
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sorojence (Wan, Fan, Lin in Jing, 2001; Wang idr., 2000). V pričujoči raziskavi se je 

kot pomemben dejavnik pokazalo tudi bolj spodbudno okolje. 

 

Kategorija Otrokova izobraževalna vizija in izobraževalne želje staršev se 

neposredno povezuje z zgornjimi zapisi. Otroci iz velike družine (zajeti v raziskavo) 

lahko imajo poklicne želje, povezane s poklici nižje stopnje izobrazbe (natakarica, 

šivilja, vzgojiteljica, frizerka), kot je to zaznati pri V1, zato ni motivirana za izboljšanje 

ocen. Sicer pa starša V1 (podobno kot starša V2) nimata izoblikovane dekličine 

izobraževalne vizije, želita si le, da bi jo delo, ki si ga bo izbrala, veselilo. Da gre 

lahko za značilnost velikih družin (zajetih v študijo), potrdi tudi citat staršev V3: »Če 

vprašaš po tem, če jo vidva za enga zdravnika al pa pravnika, ne. Si ne delava teh 

omejitev al pa želja, kaj bo otrok bil.« Več izobraževalnih pričakovanj so tako izrazili 

starši edincev,vključeni v raziskavo, ki so tudi sami višje izobraženi. Tako mama E2 

pravi: »Men k pravi za darilo, da bi ne vem kaj mel, mu rečem, ko boš diplomiral 

(smeh).« Ali pa oče E1: »Pa ne zato, da bi se hotel človek samorealizirat. To 

velikokrat starši. Jaz nisem tak, pa hočem preko otroka se. Midva višje kot sva, itak 

biti ne moreva, praktično. Ni to to in to sva ji tudi povedala. Zaradi mene si lahko 

kuharica, frizerka, če boš ti zadovoljna, je vse super. Ampak zopet prevzemi 

odgovornost. To kar ti hočeš biti, o čemer sanjaš, sploh kaj drugega kot odličen 

uspeh, ne sme priti v poštev.« Slednji primer dobro pokaže, da sicer starši a priori ne 

želijo svojih ambicij prenašati na otroka, vendar je morda razbrati, da je dosežena 

izobrazba staršev lahko otroku zgled in s tem pomemben učni kazalec. Ob tem 

Herrera s sodelavci (2003) ugotavlja, da se edinci in otroci iz manjših družin več let 

izobražujejo in dosežejo višjo stopnjo uspeha. Na tem mestu želim poudariti, da je 

vloga staršev predvsem v spodbujanju otroka, motivaciji in potrpežljivem opazovanju, 

kaj otroka privlači, iniciativnost pa prepustimo otroku – kadar odrasli prevzamejo 

iniciativo in otroka vpišejo v glasbeno šolo, so rezultati redko pozitivni, nas poučita 

Chapman in Campbell (2012). 
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6.1.7.3 Vloga učiteljice 

Tabela 25: Kategorije področja vloga učiteljice 

Vloga učiteljice- kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Vloga primarne družine učiteljica na 

poučevanje 
3 3 

Vpliv poučevanja sorojencev 3 3 

Sprejemanje otrok iz različno velikih 

družin z vidika učitelja 
3 3 

 

O vlogi primarne družine učiteljice na poučevanje so pripovedovale vse učiteljice. 

Nobena od učiteljic, vključenih v študijo, ni edinka, vse pa prihajajo iz manjših družin, 

saj so imele enega ali dva sorojenca. Ugotavljam dva pogleda: učiteljici E2 in V3 

menita, da vloga števila otrok v primarni družini ne vpliva na njuno poučevanja v 

razredu. V nasprotju z opisanima primeroma pa ostale razredničarke potrjujejo vlogo 

domačega mikrosistema, saj na primer učiteljica E1 o diadnem odnosu s sorojencem 

pove: »Vidim pa zdaj po bratu, kakšni so fante in jih s tega vidika pol mogoče bolj 

razumem, sigurno sem bolj odprta zarad tega.« O vlogi svoje primarne družine na 

njeno pedagoško delo pa učiteljica E3 razloži: »Razumeš vse možne situacije, ki se 

dogajajo. Se prilagajaš lažje učencem in celi skupini. Ena povečana družina, jih znaš 

sprejemat in nisi tako, da mora vse biti tako kot sem jaz rekel in tudi 5 mm ne 

drugače. Vedno gledaš malo širše, greš malo levo, desno, gor, dol, na vse konce.  

Najdeš vedno en kompromis, čisto iz izkušenj sklepam. Lažje jih po moje 

sprejemaš.« Čeprav učiteljice, zajete v raziskavo, niso edinke, pa se v primeru E2 

pokaže, da je učiteljica V2 mama edinca. Sama o tem pove: »Pri edincih je pa 

podobno kot pri E2, učno so zelo uspešni, ker se starši zlo zavzamejo za tega enega 

otroka. Medtem ko vedenjsko je en delček odvisno od karakterja gotovo, en delček 

pa od navad od doma. Ali jih tudi doma vpeljemo v to, da čakajo. Jaz imam namreč 

tud edinca, in je odvisno ali mu doma takoj ponudimo stvari. Včasih je lahko težava 

tudi pri otrocih, kjer sta dva v družini, da imajo težave s tem, da čakajo. Tukaj je 

precej odvisno od staršev.« To pomeni, da se vloga domačega mikrosistema kaže 

predvsem v vlogi očeta in mame in ne zgolj v dejstvu, ali otrok ima sorojence. 

 

Tudi pri kategoriji Vpliv poučevanja sorojencev, pojavljajoči se v vseh primerih, se 
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pokažejo različna mnenja učiteljic. Vse učiteljice, razen deloma učiteljice E3, menijo, 

da izkušnje poučevanja starejših sorojencev ne vplivajo na poučevanje mlajših. 

Učiteljica E3 pa pove: »Sej ne, da bi tko reku, da iz iste točke štartaš kot pri 

prejšnjemu otroku, ampak povezuješ vedno jih med samo, iz iste družine so. Ene 

povezave sigurno so. Itak pol spoznaš, kako funkcionira in ga pol jemlješ kot svojo 

osebo. Ampak mogoče mal traja.« Tudi učenka V3 je povedala, da jo učitelji pogosto 

zamenjujejo s sestro, torej morda povezava vendarle ostaja. 

 

Kot zadnja kategorija tega vsebinskega področja se pokaže Sprejemanje otrok iz 

različno velikih družin z vidika učitelja. Ta kategorija nadgradi prejšnjo, saj nudi 

vpogled, kaj o tem menijo intervjuvani učenci. Najpomembneje je, da vsi proučevani 

otroci enoglasno zatrjujejo, da jih učitelji dobro sprejemajo. Še več: po mnenju 

najmlajših sogovornikov učitelji vse otroke ne glede na velikost družine enakovredno 

sprejemajo. To je pomemben podatek, čeprav nekateri vidiki že zapisanega kažejo 

na nekoliko drugačno podobo. 

6.1.7.4 Obšolske dejavnosti 

Čeprav sem vsebinsko področje poimenovala Obšolske dejavnosti, na začetku 

vpletem tudi kategorijo Interesne dejavnosti, ki se sicer navezuje na izbirne 

dejavnosti po pouku v šoli. Vse kategorije tega področja so se pokazale pri vseh 

raziskanih primerih in izkaže se, da ne samo velikost družine, temveč tudi bivalno 

okolje (mesto/podeželje) in kakovost šole vpliva na otrokove dejavnosti izven pouka. 

Najprej mora šola ponuditi interesne dejavnosti, šele nato si jih otrok sploh lahko 

izbere. Kot že ime samo pove, otrokov interes pogojuje izbiro. Čeprav obe deklici V1 

in V3 prihajata iz velike družine in sta enako stari, ima V1 v šoli kar pet krožkov 

(folkloro, klekljanje, odbojko, pevski zbor in dramski krožek), V3 pa obiskuje le pevski 

zbor. Na tej točki se pokaže razlika med šolama, saj V3 obiskuje podružnično šolo, 

na kateri je manj učiteljev in zato manj ponujenih krožkov. V2 in E2 obiskujeta po dva 

krožka: V1 pevski zbor in atletiko, E2 pa pravljični krožek in angleščino.  Podobno 

tudi E3 v šoli hodi na tri športne krožke, kjer se zopet kaže njegov športni interes. 

Deklica E1 v šoli nima interesne dejavnosti, saj želi dati prednost interakcijam z 

vrstniki.  
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Tabela 26: Kategorije področja obšolske dejavnosti 

Obšolske dejavnosti - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Interesne dejavnosti 3 3 

Odločitev za vrsto interesne dejavnosti 3 3 

Obšolske dejavnosti 3 3 

Prevozi na obšolske dejavnosti 3 3 

 

Odgovor na vprašanje, zakaj ima otrok ravno zgoraj opisane krožke, ponudi 

kategorija Odločitev za vrsto interesne dejavnosti. Izkazali so se trije možno vidiki: 

samoodločitev otroka, skupna odločitev ali želja staršev. Pri teh odločitvah starša E1 

upoštevata želje otroka. Da starša res nista bolj vplivala, zgovorno pričajo njune 

besede. Oče je povedal: »Absolutno, čisto. Harfa ni nikoli želja staršev, ker je 

predraga. Zakaj pa ravno harfa? Harfa je neka logična odločitev, zato ker je nežen 

inštrument in ga igrajo angelčki. In zato si je ona izbrala harfo. In midva sva 

poskušala kaj drugega, sva tudi malo testirala, saj si otroci želijo kakšno flavto.« 

Mama pa doda: »Ona je pri tem vztrajala. Isto velja za šport, jaz bi jo rajši dala na 

kakšno atletiko, če sem odkrita, on rajši na košarko. Je previsoka za gimnastiko, jo 

ima pa rada.« V tem slikovitem citatu se kaže koncept starševstva edinki, ki ovrže 

teze v mnogih poljubnih revijah (npr. Črepinšek, 2012), da starši edince vodijo v 

izpolnjevanje njihovih želja. Gre za precej glasne stereotipe, o čemer več pišem v 

makrosistemu. V nasprotju z opisanim primerom pa V2 pove: »Zbor sta si bolj starša 

izbrala, zato ga tud nimam glih rad. Klavir sta si pa tud bolj starša izbrala,« kar kaže 

na avtonomno izbiro staršev, brez dialoškega pogovora z otrokom. Menita namreč, 

da je to otroku v korist. Ob tem se postavlja vprašanje, ali je to res v dobro otroka, če 

za interesno dejavnost ni motiviran. Vsi ostali starši, zajeti v raziskavo, prisegajo na 

način skupne odločitve, kar konkretno pomeni, da v pogovoru soočajo mnenja in 

poskušajo izbrati dejavnosti, ki jih ima otrok rad in ustrezajo tudi družinski dinamiki ali 

pa jo otrok potrebuje za ugoden razvoj, kot opiše primer V1: »Že od 1. razreda si 

otroc sami izbirajo. /…/ Edin za telovadno je bila porinjena. Zaradi drže, ker flavto 

igra, da hrbtenice ne kvar. Za flavto se je sama odločila.« Menim, da je za 

posameznikov razvoj ugodno, da si vsaj delček življenja lahko oblikuje glede na svoje 

potrebe in želje. Že malčki med ponujenimi možnostmi radi izbirajo, z leti pa naj bi 

otrokova samostojnost in s tem avtonomija naraščala.  
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Vzporedno z interesnimi dejavnostmi se kaže kategorija Obšolske dejavnosti, ki 

pojasni otrokove interese izven šole, a še vedno v luči učenja spretnosti. V 

popoldanskem času V1 obiskuje mnoge obšolske dejavnosti: flavto, telovadbo, 

gasilce in plavanje, medtem ko V3 in E2  živita v podeželskem okolju, kjer je 

možnosti za obšolske dejavnosti manj. Zato E2 obiskuje samo karate, V3 pa verouk 

in pevski zbor v župniji. Več zunajšolskih dejavnosti imajo V2, E1 in E3, saj živijo v 

mestnem in primestnem okolju. Vsi trije obiskujejo glasbeno šolo, edinca tudi športne 

krožke, V2 pa slikarsko šolo. Rezultati tako kažejo na pomembno vlogo bivalnega 

okolja. 

Prevozi na obšolske dejavnosti je kategorija, kjer se izkaže korelacija med veliko 

družino in številom obšolskih dejavnosti. Pri večini od njih namreč otrok potrebuje 

prevoz staršev, kar za starše veččlanske družine v našem primeru pomeni: »Kakšen 

dan se sam seb zdiš, da sam razvažaš, sam suportiraš kakšnega,« pove eden od 

staršev V1. Podobno doživlja tudi mama osmih otrok, ki je sama za vse prevoze. 

Otroci na dejavnosti zato odidejo peš ali z avtobusom, le najmlajše pelje mama. Tudi 

V2 odide na avtobus, toda v spremstvu babice in v tem se kaže razlika med 

šestčlansko in osemčlansko družino. Vse edince, ki so sodelovali v raziskavi, pa 

starši vozijo na obšolske dejavnosti.   

6.2. ZNAČILNOSTI MEZOSISTEMA 

6.2.1. Sodelovanje med domom in šolo 

Čeprav večina slovenskih otrok obiskuje šolo v neposredni bližini otrokovega doma, v 

svojem šolskem okolišu, imajo starši v naši državi pravico do svobodne izbire šole. 

Ta pravica s seboj prinaša tudi večjo potrebo in pravico staršev do informiranosti, 

možnosti soodločanja in participacije. Že Bronfenbrenner (1979) v teoriji ekoloških 

sistemov, ki je temeljno teoretično izhodišče te doktorske disertacije, poudari 

pomembnost povezave med šolarjevo družino in šolo. Zato je na mestu raziskovalno 

vprašanje: Kako se družinski mikrosistem povezuje s šolskim mikrosistemom? 
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Tabela 27: Kategorije področja sodelovanje med domom in šolo 

Sodelovanje med domom in šolo - 

kategorije 

Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Kvaliteta sodelovanja dom-šola 3 3 

Oblike sodelovanja 3 3 

Vzgojno-izobraževalni vidik velike 

družine 
3 - 

Varovalni dejavniki šolanja 3 3 

Zavirajoči/ogrožajoči dejavniki 3 3 

Prenos znanj in spretnosti dom-šola 1 2 

 

Prva ugotovljena kategorija je Kvaliteta sodelovanja dom-šola. Vsi starši, vključeni v 

raziskavo, sodelujejo s šolo in so s sodelovanjem zadovoljni, saj pravijo, da z vsemi 

razredničarkami dobro sodelujejo. Da gre za vzajemno in pomembno sodelovanje, 

povedo tudi vse intervjuvane učiteljice. Še več: sodelovanje s šolo lahko vpliva tudi 

na čustva staršev: »Ponavad sva oba zelo zelo prijetnih občutkov, ker sva ponosna 

na to, kar slišva. Ker pove vse superlative o tej deklici, tko kot veva, ampak je to lepo 

slišat iz drugih ust,« z nasmehom na obrazu pripoveduje oče V3. Študija primera tudi 

kaže, da starši, ne glede na velikost družine, sodelujejo predvsem z namenom 

spremljanja in spodbujanja otrokovega napredka, kar je bolj natančno razvidno v 

naslednji kategoriji in kar eden od staršev velike družine takole pojasni: »Pa seveda 

se v šoli tud kej konstruktivnega pogovorimo o otroku.« 

 

Te ugotovitve odpirajo vse naslednje kategorije, a se le-te ne izražajo enako 

intenzivno v vseh primerih, kar natančneje razloži kategorija Oblike sodelovanja. Vsi 

raziskani primeri kažejo, da starši najpogosteje sodelujejo preko roditeljskih 

sestankov in govorilnih ur. Razlika med njima je, da so govorilne ure namenjene 

poročanju staršem o otrokovem napredku in morebitnih izzivih, ki jih posameznik še 

mora rešiti, roditeljski sestanek pa je zasnovan kot pogovor o otrokovih potrebah in 

poteku vzgojno-izobraževalnega dela. Pri govorilnih urah se (ne glede na velikost 

družine) kot pomemben element kaže konstruktivnost pogovora obeh udeležencev 

(učitelja in staršev), kot na primer to razloži učiteljica V3: »Zelo konstruktivna 

povratna informacija. Povedo, kaj je dobro, kako bi bilo dobro kakšno stvar izboljšati. 

Poskušam upoštevati. Kar se tega tiče, je zelo pozitivno. Mama sodeluje, tudi z 

očetom sem že imela pogovor, smo bili skupaj. Tako da pohvalno.« Nadalje so v šolo 
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starši povabljeni ob različnih praznikih in z njimi povezanimi praznovanji ter se 

udeležujejo šole za starše (slednje velja samo za starše V1 in E2). Na ravni razreda 

sodelujejo tudi s prinašanjem materialnih sredstev za pouk (npr. odpadna embalaža). 

Starši edincev pogosteje sodelujejo s šolo. V primerih E1 in E2 sta aktivno vključena 

oba starša, v primeru E3 pa predvsem mama. Ti starši bolj zavzeto in natančno 

spremljajo otrokovo šolanje tudi preko drugih oblik, kar starša E1 razložita: »Preko 

interneta, spletna stran – fotogalerija vse pogledam. Vsa sporočila preberemo. 

Gremo na mejl, pogovor, preko ocen spremljamo.« O dobrem sodelovanju 

spregovori tudi učiteljica, ko pravi: »Glede na ta tekmovanja, ki jih E1 ima, vedno 

pošiljajo obvestila tud ravnateljici in men, kaj je dosegla.« Oče pa dodaja: »Jaz tudi 

nimam težav ravnateljici kaj napisat. Tudi ko ni hotela kaj prebrati, pa je dobila. Če je 

pa vse v redu, smo pa tiho. Verjetno bi morali tudi pohvaliti.« To pomeni, da gre za 

kompleksno sodelovanje, ne samo na razredni ravni, temveč tudi na drugih ravneh. 

Tudi oče V2 pripravlja šahovske popoldneve na šoli za vse učence, mama V1 pa 

pohvali vodstvo šole pri ažurnosti pri morebitnih težavah. Kljub temu je za velike 

družine, zajete v raziskavi, značilno, da se v šolarjevo delo in s tem v sodelovanje s 

šolo vključuje predvsem mama, ki je nezaposlena ali dela krajši delovni čas. Tako 

izkoristi dopoldanski termin govorilnih ur, večji izziv pa predstavljajo srečanja za 

starše in popoldanske govorilne ure, kar starša desetčlanske družine razložita: »Ker 

žal mamo tko GU, da jih je 6 za obdelat oz. 4 so v osnovni za obdelat in kukr uspeva, 

tko odletiva. Ponavad greva skupej, po dva pa po dva razreda obdelava. Ker je to v 

razmiku ene ure in pol vse. Ujameš, kar zmoreš. Ali starša V1: »Se pa kdaj zgodi, da 

kakšen odpade. Če so bile tri stvari, pa sva bila dva, en je pa pol odpadu. Se z nekim 

staršem zmenmo. Prepošljemo kakšne zapiske, pomembne informacije.« Iz teh 

citatov je moč razbrati, da več kot dva otroka pomenita, da se starša ne uspeta 

udeležiti vseh popoldanskih govorilnih ur in srečanj za starše za vse šoloobvezne 

otroka. To poimenujem kot kategorijo kar Vzgojno-izobraževalni vidik velike družine, 

saj v ospredje postavlja časovno in fizično nezmožnost rednega obiskovanja in s tem 

sodelovanja s šolo. Rezultati kažejo, da starši s šolo sodelujejo preko formalnih 

(roditeljski sestanek, govorilne ure, šola za starše) in neformalnih oblik (dogodki na 

šoli). Kot pedagog pogrešam več neformalnih oblik sodelovanja (npr. predstavitev 

poklicev, dan odprtih vrat, sodelovaje v delavnicah), saj prav z njimi prihaja do 

večjega zaupanja in bolj tesnega sodelovanja. Ugotavljam, da starši edincev 
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pogosteje vstopajo v interakcije z učitelji in pogosteje sodelujejo tudi pri delu šole 

izven ravni razredne skupnosti. Še več: oče E1 je bil tudi predstavnik sveta staršev, 

kar že posega v področje eksosistema. 

 

Kategorija Varovalni dejavniki šolanja odgovarja na vprašanje, kaj prispeva k 

otrokovemu napredku. Starši namreč v šoli niso fizično prisotni, zato se lahko zgodi, 

da nimajo relevantnih povratnih informacij o otrokovem delu in vedenju v šoli.  

Nanašajoč se na zgornjo kategorijo je kontinuirano sodelovanje eden od 

pomembnih dejavnikov. To slikovito opiše primer E3, ko je mama na govorilnih urah 

ugotovila, da deček zaradi zbadljivk prihaja v konflikte z vrstniki: »Sem ga fino v roke 

prjela in je nehu. Sem mu dala moralni nauk.« To pomeni, da mora učitelj učenca 

dobro poznati tako v akademskem kot v osebnem pogledu in staršu posredovati 

resnično informacijo, četudi ni najbolj prijetna. Mama E3 preko rednih govorilnih ur 

sprejema te informacije in prav sodelovanje dom-šola je omogočilo prenehanje 

neprimernega vedenja. O tem spregovori tudi učiteljica V3, ko pravi: »Starši so zelo 

hvaležni za tisto direktno informacijo, ki včasih ni najbolj prijetna.« Drugi pomembni 

varovalni dejavnik so realna pričakovanja staršev. Kot kaže primer E2, so govorilne 

ure priložnost, da razredničarka staršem pove, kaj otrok resnično zmore oz. kaj lahko 

od njega pričakujejo. To je predvsem pomembno, kadar imajo starši do otroka visoka 

pričakovanja, kar mama E2 opiše: »Tud z učiteljico sva se že pogovarjale. Jaz bom 

mogla včas res znižat kakšen nivo.« In učiteljica V3 potrdi: »Ker pri nekaterih sem to 

opazila, da so starši prehudi doma in se na otrocih žal to kaže.« Tretji varovalni 

dejavnik je, da starši doma podprejo pričakovanja šole. Že naslov vsebinskega 

področja poudari, da je šolski mikrositem polje prepletanja različnih vlog, želja in 

ciljev vseh, ki nas šola povezuje. Zato je pomembna usklajenost in skadnost vzgojnih 

pogledov, četudi so do njih kritični (E2 in E3) in/ali jih ne sprejemajo v celoti. Nadalje 

pa je pomembno, da šolar čim prej ozavesti, da je učenje njegova odgovornost, ne 

pa delo staršev, kot nakazuje učiteljica V3: »Pri V3 pa kar se tega tiče dajo vedet, to 

je tvoja šola, da je ona ta glavna, kaj bi naredila in je vse odvisno od nje. Kot 

varovalni dejavnik se v primeru E2 pokaže osebno poznanstvo med učiteljico in 

starši, kar vpliva na bolj sproščen, iskren, razumevajoč in zaupljiv odnos. Ob tem 

poudarjam, da omenjeno ni vedno varovalni dejavnik. Poznanstvo med ljudmi, ki 

ustvarjajo otrokove mikrosisteme in posledično mezosisteme, lahko tudi zavira vsaj 

enega od vpletenih. Na področju mezosistema sta starša E1 poudarila triadni odnos 
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med družino, šolo in vero, ki otroku s skupnim sodelovanjem pomaga ustvariti 

ustrezen vrednostni sistem in je prav tako eden od varovalnih dejavnikov otrokovega 

šolanja v tej družini. Nadalje pa je lahko varovalni dejavnik že otrokova odprtost za 

pogovor o šoli (glej vsebinsko področje Komunikacija), kar se kaže v primeru V1 in 

E1, ko starši že pred govorilno uro izvedo vse pomembnejše informacije, saj deklici 

tudi šolskih težav ne skrivata. »Je zaupljiva pri teh stvareh; ne vem, al je zaupljiva al 

pa ne upa, da bi zvedela kasneje,« pove oče V1. Predvidevam, da je tudi realno 

pripovedovanje deklice V1 razlog, da se mama manj pogosto udeležuje govorilnih ur.   

 

Po drugi strani pa se srečamo s kategorijo Zavirajoči/ogrožajoči dejavniki, ki 

predstavijo okoliščine, ki ovirajo sodelovanje med družino in šolo. Zavirajoč dejavnik 

se v manjši meri kaže le v družini E1 – konflikt otroka z učiteljico, vsi ostali vpleteni 

v študiji primera pa ne zaznavajo ogrožajočih dejavnikov. Učenka E1 v šoli sicer 

upošteva dogovorjena pravila in dogovore, razen v enem primeru, ko je kršila 

razredni dogovor, saj ni pravočasno izpolnila naloge, prav tako pa učiteljice ni 

pravočasno obvestila o razlogih za manjkajočo nalogo (tekmovanje z inštrumentom), 

kar ji omogoča status kulturnika. Zaradi tega je nastal konflikt med deklico in 

učiteljico, v katerega se je vpletel tudi oče. Učiteljico je ta dogodek precej 

zaznamoval, saj ga v intervjuju večkrat poudarila z različnih zornih kotov. Med drugim 

pove: »Men se je zdel sicer nepotrebno, da je prišel (oče, op. a.), ker smo itak že vse 

rešil, ampak v redu. On je povedal svoje mnenje, jaz sem povedala svojega in sva se 

pol na konc razumela.« Gre torej za rešen prepir in ob tem poudarjam, da deklica (na 

podlagi ugotovovitev drugih kategorij) sicer ni konfliktna oseba. Zanimivo je, da niti 

starši niti deklica E1 tega konflikta ne omenjajo, medtem ko je čutiti, da učiteljico do 

neke mere ta dogodek še vedno ovira v sproščeni komunikaciji s starši, čeprav je bil 

konflikt rešen. Sodelovanje s šolo je bilo v družini E1 bolj intenzivno v preteklih letih 

in s strani staršev ocenjeno kot »absolutno samo pozitivno«. V zadnjih letih pa je 

sodelovanja na različnih nivojih šole manj, razloge za to oče vidi: »Je pa čutiti, da so 

vsaj nekateri starši zrasli malo čez glavo in da je bila zavestno do vrat porinjena cela 

zgodba.« V tem se nakazujeta dva dejavnika, na katera moramo biti pozorni. Prvi se 

dotika vprašanja, koliko naj bo sodelovanja med šolo in domom, da je še v korist tako 

otroku kot šoli. Zanimivo je, ko starša E1 nadaljujeta: »Ni toliko od razrednika, bolj je 

tisto, kar slišiš od drugih staršev. Razrednik že pove, ampak midva izveva več od nje, 
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kot potem slišiva. /…/ To, kar starši rečejo, potem pri njej preveriva. Ni vse suho 

zlato.« Gre torej za velik vpliv staršev, ko med seboj izmenjujejo mnenja o šoli, ki 

niso vedno relativizirana. Drugi pa kaže na dejstvo, da je z otrokovim odraščanjem 

tega sodelovanja manj, kar je po eni strani razumljivo, saj šolar postaja samostojnejši 

in odgovornejši. Po drugi strani pa menim, da je tovrstno sodelovanje še bolj 

potrebno, saj najstnik lahko postane manj povezan s svojo družino in s tem doma 

manj pove o svojem šolskem delu in vedenju. V tem obdobju namreč že dobro ve, 

kaj za starše ni sprejemljivo in kakšne so lahko posledice, zato se jim želi izogniti.  

V literaturi (Velkavrh, 2008) najdemo mnoge dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje 

med domom in šolo: šolska politika s cilji šole in strokovno usposobljenostjo učiteljev, 

pričakovanje vloge staršev in učiteljev, SES šolskega okolja, nacionalna tradicija in 

podobno. V pričujoči raziskavi so se potrdile le nekatere trditve, in sicer opredelitev 

vloge in pričakovanj staršev, usklajenost vzgojnih ravnanj, oblike sodelovanja 

(formalne/neformalne), poznanstvo med starši in učiteljico in odprtost šole za 

sodelovanje s starši. Raziskava (Velkavrh, 2008) kaže, da starši v slovenskih šolah 

želijo in pričakujejo sodelovanje, predlagajo tudi konkretne načine: pomoč pri izvedbi 

dobrodelne akcije, spremljanje učencev pri dnevu dejavnosti, vodenje interesne 

dejavnosti, nudenje učne pomoči in podobno. Gre torej za t.i. novi model odprte šole, 

ki ponuja tudi dneve odprtih vrat za starše. Sodelovanje ima namreč pozitiven učinek 

na uspeh šolarja in njegov odnos do šole, kar potrjuje tako pričujoča kot tudi druge 

raziskave, npr. Jeynes (2010). Ob tem je pomemben lik učitelja: kako pišemo pisna 

obvestila, se oglašamo preko beležke in spletnih sporočil, kakšen je torej naš način 

komuniciranja – enosmerna ali dvosmerna komunikacija. Elektronska sporočila so v 

zadnjih letih zaradi načina življenja prišla v ospredje, kar spodbuja tudi novi šolski 

program eAsistent, ki vse bolj nadomešča učiteljevo papirnato šolsko dokumentacijo. 

Prav tako pa tudi pisni zapisi v otrokov zvezek nudijo dobro povratno informacijo. 

Obe strategiji (elektronska in »papirnata«) sta namreč pomembni. Do različnega 

sodelovanja ne prihaja le zaradi velikosti družine, temveč tudi zaradi drugih 

dejavnikov. Mnenja o sodelovanju med domom in šolo so pri nas in po svetu različna. 

Razlike se kažejo na dveh nivojih: v teoretičnih razpravah in v praksi. Staršem daje 

skrb za otroka in čustvena vpletenost pravico in dolžnost, da s šolo sodelujejo. Ob 

tem je pomembno tako poslušanje kot sodelovanje. Prav to pa morajo učitelji 

negovati, razviti spoštljiv odnos do vseh, v izobraževanje vpletenih udeležencev. 

Pomembno je razumevanje in medsebojno zaupanje za skupen namen in 
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vzajemnost. Po drugi strani pa učiteljice sodelujejo na dveh ravneh: kot osebe in kot 

predstavniki šole – preko učitelja si starši namreč ustvarijo mnenje o šoli. Partnerstvo 

med šolo in družino ponuja možnost vzpostavitve vzdušja, ki je prilagojeno in 

usmerjeno v šolarjev napredek. 

 

Prenos znanj in spretnosti dom-šola se kaže preko celotnega pričujočega dela, kot 

kategorija pa se najbolj intenzivno kaže v primeru V1 in E3. Mezosistem omogoča 

prenos znanj in spretnosti, saj šola in dom dobro sodelujeta. Eden od staršev V1 je 

povedal: »Ta velke dva sta že tko velika, da prineseta domov že stvari iz šole, ker je 

tko poglobljeno to in samo še nadgrajujemo.« Prav tako deček E1 ročne spretnosti 

prenaša iz šole na dom. Mama E2 pravi: »Sva pa pol z učiteljco ugotovile, ker ni imel 

spoštljivega odnosa do naju.« To kaže, da lahko učiteljica s svojo avtoriteto in 

rahločutnostjo prispeva tudi k družinskemu medsebojnemu spoštovanju. Prenos 

znanj iz doma v šolo se pri sorojencih pokaže na področju večje samostojnosti, 

pomoči vrstnikom in učiteljici, pravil in dogovorov v skupini.  

6.2.2. Povezovanje velikih družin 

Tabela 28: Kategorije področja povezovanje velikih družin 

Povezovanje velikih družin - kategorija Velika družina 

Povezovanje velikih družin izven družinskega mikrosistema 3 

 

Kategorija Povezovanje velikih družin izven družinskega mikrosistema se kaže v 

vseh veččlanskih družinah, a z različno modaliteto. Največ tovrstnega povezovanja je 

zaznati v družinah V1 in V3, obe sta povezani z večjimi družinami v lokalnem okolju. 

Med seboj si pomagajo s fizično pomočjo, varstvom otrok in drugimi spodbudami in 

pomočjo pri družinskem življenju. Starša V1 pojasnita: »Če ima kdo kakšno težavo al 

pa če rabjo pomoč in če jim lohk priskočmo na pomoč z delom al pa s čem drugim.« 

In oče V3 pravi: »Jaz sem trdno prepričan, da je pomoč v podobno mislečih družinah, 

ki jih mava, s katerimi se družimo in potem preko njihovih otrok tud moj otrok prejme 

neko ogledalo.« Otroških oblačil in opreme si družine v bivalnem okolju V1 med 

seboj ne izmenjujejo, saj živijo v okolju, kjer so družine z več otroki kar dobro 

situirane. To pa ne velja za družino V3, kjer si družine tudi na ta način pomagajo in 

sodelujejo.   
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Ob zaključku poglavja mezosistem ugotavljam, da je povezava dveh otrokovih 

temeljnih mikrosistemov (družina in šola) v vseh raziskanih primerih dobra, kar 

ugodno vpliva na posameznikov razvoj. Manjše število otrok pomeni več tovrstnega 

sodelovanja, prav tako se pri edincih večinoma oba starša aktivno vključujeta v 

otrokovo šolanje, medtem ko v velikih družinah to nalogo prevzema predvsem 

mama. 

6.3. ZNAČILNOSTI EKSOSISTEMA 

6.3.1. Načrtovanje družine 

Kot temeljna kategorija tega vsebinskega področja se pokaže rodnostni dejavnik. 

Kodiranje intervjujev s starši me pripelje do rodnostnih dejavnikov na dveh ravneh: 

osebni, ki prvenstveno izhajajo iz posameznika ne glede na družbene razmere in 

družbeni, saj so tudi v družbi dejavniki, ki lahko spodbujajo ali zavirajo odločitev za 

otroka. Obe kategoriji se pojavljata v vseh raziskanih primerih, posamezni dejavnik 

pa se kaže v nekaterih primerih z negativno modaliteto, v drugih pa s pozitivno. 

 

Tabela 29: Kategorije področja načrtovanje družine 

Načrtovanje družine - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Osebni rodnostni dejavniki 3 3 

Dejavniki rodnosti v družbi 3 3 

Nenadomestljivost staršev - 1 

 

Osebni rodnostni dejavniki se pomembno razlikujejo glede na velikost družine. Vsi 

starši velike družine (zajeti v raziskavo) večjega števila otrok sprva niso načrtovali, 

kot na primer to slikovito opiše mama V1: »Sem zlo vesela, da se je hitro zgodila V1, 

ker je bil pri D. zlo težek in zapleten porod in vse komplikacije, kar je blo možno. Če 

bi blo tko, verjetn ne bi mel nobenga več, razen D.. Tko da res hvala Bogu. K. je bla 

zlo zlo načtovana in velik otrok ljubezni, L. je bil pa splet okoliščin al kaj naj rečem. In 

ko pol nazaj gledaš, nisem si znala takrat predstavljat, da bi lahko imela 4 otroke.« 

Rezultati kažejo, da so z leti zakona v večjem številu otrok odkrili svoje poslanstvo 

oz. »poklicanost«, kot to imenujeta starša V3. Pri obeh opisanih primerih je kot 

osebni rodnostni dejavnik pomembna duhovna dimenzija zakonskega in osebnega 
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življenja oz. religija - kot pravita starša V3: »Sva samo orodje«. Nadalje pa je pri 

starših V2 na odločitev vplival zgled življenja drugih velikih družin in ljubezen do otrok 

in življenja z njimi. V nasprotju z opisanimi primeri pa se pri raziskanih starših edincev 

kot pomemben osebnostni dejavnik pokaže starost mame in z njo povezana rodna 

doba ter dajanje prednosti drugim stvarem, kar v ospredje stopa predvsem v primeru 

E1. Oče pove: »Ja, pozno smo začeli na tem področju delati. Midva sva imela resne 

poslovne situacije. Jaz sem imel precej selitve, ta tujina in to. Potem pa skozi 

odlašaš. Potem pa, ko so neki pogoji ustvarjeni, pa ni nujno, da to rata takoj.« Če ta 

citat povežem s spoznanji strokovne literature (Newman, 2011; Van den Akker in 

Redshaw, 2008), se lahko kaže pomemben vpliv poklicne uspešnosti in vpliv 

starševe plodnosti na število otrok v družini. Kot pomemben vidik se v primeru E3 in 

V1 pokaže, da nekaterim staršem ni dano donositi več otrok (spontani splavi) in tako 

je E3 edinec, V1 pa ima tri namesto štiri sorojence. Nadalje se kot pomemben 

element pokaže finančno stanje družine in s tem povezane možnosti za otrokov 

razvoj, kar oče E2 razloži: »Maš več stroškov pa ne da bi zdej skoz to gledala, 

ampak otroku ne morš vse 100 % omogočt, to je eno.« Gre torej za željo po 

celostnem razvoju otrokove osebnosti. Kot zadnji pomemben element na nivoju te 

študije se v družini E3 pokaže zavestna odločitev za enega otroka, saj mama razloži: 

»Mi trije smo najboljši par. Mi smo se zdej tok ujel, uigral. Samostojen je že 500 na 

uro. Zdele še enkrat čez kakšne pleničke it, utopija.« Da vsi starši nimajo želje po več 

otrocih, kaže še primer E1: »Ker tudi nisem imela take potrebe po treh otrocih. Je 

bolje imeti srečnega enega kot nesrečna dva.«  

 

Dejavniki rodnosti v družbi se nanašajo na odnos družbe do števila otrok v družini. 

Starši velike družine v tej študiji primera dejavnike, ki vplivajo na velikost družine 

izven njihovega mikrosistema, vidijo predvsem v financah in materialistično usmerjeni 

družbi (»kdo jih bo pa preživel«, »ljudje visoko cenjo materialne dobrine«) in 

individualistično usmerjeni družbi (»egoizem in udobje«). Primer E2 med drugim 

potrdi pomembnost ekonomskih faktorjev: »Recimo moja sodelavka, ta k sem jo že 

prej omenila, da ma 4 otroke. Primerjava žurka naša pa njihova. Tm si otrok za rojstni 

dan zaželi pico. Sploh ne torto, pico. Mi pa naročimo torto, ki jo pod 100 € ne dobiš, 

ker je fensi in je tko k si on zaželi in tak motiv gor in cela tema, tematsko obarvana.« 

Gre torej za različne poglede na kvaliteto bivanja. Nadalje starši V2 menijo, da gre za 
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»neko navidezno svobodo, ko so prosti, da grejo nekam na počitnice« in v karieri 

staršev, ki večinoma ne gre skladno z večjim številom otrok. O tem podrobno 

spregovorijo starši E1 in E3, ki kot razloge za naglo naraščanje družin z enim 

otrokom vidijo v dveh dejavnikih. Prvi je spremenjena vloga ženske, ki ni več samo 

mama, temveč vedno bolj karierno usmerjena ženska. Še več, starša E3 izpostavita 

pomen starosti staršev v povezavi s kariero: »Je tud razlika: te mlajši starši k majo 

otroke delajo še kariero in so nervozni in so mal prestrogi in tud ne vidjo tega 

življenja kok je luštn.« Tako starejši, karierno izpolnjen, oče dečka E3 pravi, da mu 

prav to omogoča več veselja, sproščenosti in časa za otroka. Drugi razlog po mnenju 

staršev E1 pa je ekonomska odvisnost mladih od staršev. Ti se kasneje odločajo za 

prvega otroka »potem pa ni nujno, da še imaš čas za drugega,« pravita starša. Poleg 

že opisanih dejavnikov starša V3 izpostavita še pojav protektivnega starševstva (kot 

to poimenuje že A. Švab (2006)), ko je otrok ves čas v središču družinskega 

dogajanja in vse do pozne odraslosti ostaja pri starših. Ti starši po mnenju 

sogovornikov otroka opredeljujejo kot obveznost, ki si je »ne želijo nakopati«. Kot 

zadnji, a zelo pomemben razlog je služba staršev. Ta vidik pokaže na dva dejavnika. 

Prvi je način zaposlitve, o čemer še spregovorim na naslednjih straneh, in poudari 

delovne razmere staršev, ki onemogočajo, da bi se starši odločili za večje število 

otrok. Mama E3 takole razloži: »Če bi bla oba oba solista., bi blo nemogoče otroke 

met. On ne more z E3-jem, z otrokom morš ti it, otrok je prva stvar zmeri. Če si solist, 

je pa prva stvar instrument. In če ni tko, lahko zamenaš in rečeš adijo, ne bom več 

solist (smeh očeta). Rabš nekoga, da mu je otrok prva stvar.« Drugi dejavnik pa je 

nosečnost mame in z njo povezana porodniška z vidika delodajalca, kar mama E2 

opiše: »Drugo je pa vprašanje, če te služba čaka, kar je pa osnovna varnost za 

človeka.« Nekateri avtorji (Ule in Kuhar, 2003; Kasten, 2007) ob tem poudarjajo tudi 

porast zahtev; časovnih, vzgojnih, socializacijskih, ki se v sodobni družbi povezujejo 

z otrokom. Starševstvo je namreč v sodobni družbi postalo vse bolj odgovorna 

naloga in prav rastoča odgovornost deluje danes kot breme in ovira v odločanju za 

otroka. V nekatere zakonce se zato naseli dvom in ovire pri odločitvi za otroka oz. za 

več otrok. 

 

V družini E1 se izkaže še kategorija Nenadomestljivost staršev. Starša menita, da 

sorojenci niso nujno potrebni za otrokov vsestranski razvoj (o čemer piše tudi B. 

Blöchlinger, 2008). Po njunem mnenju sta starša temeljno gonilo otrokovega razvoja 
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in sta zato nenadomestljiva, kar pojasnita: »Glavni problem so starši, ki ne uspejo 

preklopit iz službe in enostavno časovno niso dovolj prisotni z otrokom. In tega drug 

otrok ne more nadomestiti, te starševske prisotnosti. Tudi babice in dedki ne morejo. 

Starš mora biti zraven, je nenadomestljiv, ne brat ne sestra ne stari starši tega 

nadomestit.« 

6.3.2. Družinska politika in družbena pomoč velikim družinam 

Kot že ime vsebinskega področja nakazuje, se kategoriji navezujeta le na veliko 

družino. Čeprav se tema pojavlja le v velikih družinah, nudi dober uvid v razumevanje 

vloge eksosistema na otrokov razvoj. Starši so se pri tej tematiki razgovorili, kar kaže 

na to, da je zadeva aktualna in odpira nova vprašanja. Pravzaprav se je pokazalo 

več kategorij, ki jih lahko združim v dve temelji kategoriji, opisani spodaj.  

 

Tabela 30: Kategorije področja družinska politika in družbena pomoč velikim družinam 

Družinska politika in družbena pomoč velikim družinam - 

kategorije 

Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družinska politika 3 

Družbena pomoč 3 

 

Kategorija Družinska politika prikaže pomoč države velikim družinam. Vse 

proučevane družine enkrat letno dobijo dodatek za veliko družino ter otroške 

dodatke. Kljub različnemu številu otrok vse družine prejmejo enak znesek, saj je 

dodatek razdeljen v dva cenzusa: 3 otroci ali 4 ali več otrok. Na tem mestu starši 

izpostavijo vprašanje glede pravičnosti državne pomoči. Mama osmih otrok je kot 

nezaposlena zaradi nege in varstva otrok upravičena do plačila prispevkov za 

socialno varnost. Mama V2 koristi pravico do krajšega delovnega časa. Vse družine, 

zajete v študijo,  imajo ugodnejšo cestnino, vračila davka na motorna vozila pa niso 

izkoristile, saj niso kupile novega avtomobila. V šoli imajo možnost cenejše prehrane, 

vendar sta jo starša V1 zavrnila. Kljub naštetim ugodnostim pa starši z družinsko 

politiko niso zadovoljni, oče V3 jo opiše: »Nekaj groznega. Pomoč velikim družinam 

se tko sploh imenovat ne more. 60 % nagrade ti vzame država. To je groza, to je 

razočaranje na osebnem nivoju. In tukaj se počutiš, da te je opeharla država. Ker ti si 

celo leto garal, res garal, da boš te otročke osreču z enim majhnim, čemerkoli.« To 

pomeni, da sicer naša država finančno pomaga velikim družinam, a hkrati terja tudi 
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določena sredstva nazaj v proračun. Še več, oče V2 izpostavi vidik goljufanja, ko 

starši ne prikazujejo resničnega družinskega stanja (npr. prikazujejo ločeno življenje, 

da dobijo več državne pomoči, čeprav v resnici živijo skupaj). S tega vidika ta isti oče 

družinsko politiko kritično oceni kot neustrezno, saj ne kaznuje laži, temveč jo 

dopušča in nagrajuje. 

 

Družbena pomoč pa zgornjo kategorijo umesti še na raven družbe, ne le države kot 

institucije. Nevladne organizacije v naši državi prevzemajo pomemben del družbene 

pomoči velikim družinam. Teoretično to pojasnim v teoretičnih izhodiščih, v praksi pa 

starša V1 povesta, da velika družina pomeni ponekod družinsko vstopnico ali 

vozovnico. Starša takole razmišljata o pomoči velikim družinam: »Država sama ne, 

razne organizacije se mi zdi prej. Se mi zdi, da skoz majhne akcije posameznikov 

bolj, kakor pa sama država.« Ob tem želim pojasniti, da nobena od proučevanih 

družin redno ne prejema družbene pomoči s strani dobrodelnih organizacij. Prav tako 

nobena od teh družin ni vključena v Anin sklad. Raje se povezujejo z velikimi 

družinami na lokalnem področju, kot sem že zapisala. Eden od razlogov za 

nevključenost je že nakazan: Anin sklad pomaga s finančno pomočjo, ki je te družine 

ne potrebujejo. Za zaključek navajam še razmišljanje očeta V3, ki tudi družbene 

pomoči ne oceni kot najbolj ustrezne:»Kakšne ugodnosti mamo, da je vse krat 3 

draži, kamor greš. To je ugodnost. Ker hotelske sobe za nas ni nikjer. Al pa 

apartmaja za nas ni nikjer. Posluha za 10 člansko ekipo, bodisi družino al pa vrtec 

mejhen ni. K bi si želel povezano sobo za en zmeren denar, ne za tržni denar. Pa ne 

prosim, da naj dajo ceno na pol, ampak če je soba 100 € za dva prespat, ne more bit 

pol 800 za 10-člansko družino.« 

Neprejemanje družbene pomoči raziskanih velikih družin pokaže na pomembne 

razlike med velikimi družinami, saj sem v pretekli raziskavi (Kranjec, 2006) ugotovila 

ravno nasprotno, kar kaže na že opisan dober SES vseh v raziskavo vključenih 

velikih družin. Ob tem je potrebno zavedanje, da se v večjih družinah stopnja 

tveganja revščine povečuje s številom vzdrževanih otrok (Dolenc, 2014a). 

6.3.3. Zaposlenost staršev 

Zaposlitev staršev v najširšem pomenu besede je za šolarja eden izmed temeljnih 

dejavnikov eksosistema. Primerjava raziskanih primerov me je pripeljala do devetih 
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kategorij, ki zajemajo zaposlitev staršev s poudarkom na delovnem času staršev, 

doživljanju (ne)zaposlitve, pomenu zadovoljstva na delovnem mestu, usklajevanju 

družine in službe ter s tem njihovem vplivu na otroka. V nadaljevanju opisujem vse 

kategorije primerjalno.   

 

Tabela 31: Kategorije področja zaposlenost staršev 

Zaposlenost staršev - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Zaposlitev in delovni čas staršev 3 3 

Mamina zaposlitev, prilagojena družini - 3 

Usklajevanje družine in službe 3 3 

 

Kategorija Zaposlitev in delovni čas staršev se je izrazila v vseh šestih raziskanih 

primerih, a različno glede na velikost družine. Starši edincev, vključeni v raziskavo, 

opisujejo zaposlitev kot bolj intenzivno, njihov delovni čas je daljši in manj stalen. 

Izkazalo se je, še posebej v primeru E3 in E1, da službene odgovornosti prinašajo 

tudi domov: »Ampak pomembno za vas je, da je najin delovni čas od 1. septembra 

do 20. junija 24 ur na dan. To je najin delovni čas. Midva ne greva zjutraj v službo in 

prideva popoldan domov, ampak midva sva skoz v službi. Še posebej ob koncu 

tedna: ob četrtkih in petkih, ko so koncerti. /…/ Mentalno sva skoz v službi. Najini 

glavi sta skoz v službi.« Podobno o zaposlitvi povesta starša E1, da nimata 

ustaljenega delovnega časa: »Dobro je, ker se lahko prilagodiš nekim specifičnim 

potrebam, ko te otrok rabi. /…/ Je pa res, da je treba kdaj tudi popoldan pa zvečer 

delat ali tudi čez vikend, se pa pač dela.« V primeru E2 se kot specifika kaže še 

očetovo delo v turnusih. Po drugi strani pa imajo starši veččlanske družine, ki so 

sodelovali v študiji, bolj reden in večinoma 8-urni delovni čas. Kljub temu pa se med 

njimi pokaže nekaj pomembnih razlik, do pomembnih razlik, npr. med šestčlansko in 

osemčlansko družino. V družinah V1 in V2 namreč očeta delata 8 ur dopoldan in sta 

popoldan z otroki, obe mami pa delata skrajšani delovni čas. Medtem ko se oče V3 

vrača iz dela šele pozno popoldan, kar pomeni, da je 13-14 ur izven doma, mama pa 

se posveča skrbi za otroke. Ker oče prihaja pozno domov, verjetno tudi utrujen, mora 

najprej »pripraviti sebe«. Nepripravljenost na »uglasitev« družinske dinamike namreč 

v očetu poraja po eni strani občutke premajhne povezanosti z otroki in ženo, po drugi 

strani pa burnejše čustvene reakcije. Tako se mora naprej sprostiti od dnevnega 

napora, morda celo stresa, misli odvrniti od dela in se osredotočiti na dom. V takih 
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družinah je pomembna kvaliteta časa z očetom, česar se zaveda tudi mama, saj 

pravi: »Se potrudim, da je vsaj prbližen zrihtan (smeh), zaradi tega, da smo pol res 

tiste 2 ure skupi. Pol pa že se počas odpravljamo za spat.«  

 

Tako se v velikih družinah, vključenih v raziskavo, pokažeta dve nasprotujoči si 

ugotovitvi: oče, zaposlen v družini prijaznem podjetju (V1), in očetov delovni čas, 

neugoden za družinsko življenje (V3). Oče V1 s srednjo izobrazbo je zaposlen v 

podjetju, ki ima certifikat družini prijazno podjetje. Njegov delavnik, od 6.00 do 14.00, 

je ugoden za družinsko življenje. Ta »družinski bonus« se kaže na mnogih področjih 

otrokovega razvoja in rasti zakonske zveze. Razviden je preko celotnega 

empiričnega dela (npr. več časa za otroka, zakonski odnos, družinsko komunikacijo 

ipd). Po drugi strani pa je potrebno zavedanje, da nižja izobrazba (značilna za starše 

velike družine v tej študiji) in krajši delovni čas lahko pomeni manjše prihodke. V 

družini V3 je oče zaradi narave dela ne samo več ur dnevno, temveč tudi večdnevno 

in občasno med vikendi odsoten od doma. Še daljša službena odsotnost (teden ali 

celo cel mesec) je značilna za starša E3. V tem času za otroka poskrbijo stari starši. 

Razlika med primerom V3 in E3 pa je, da je oče V3 več odsoten predvsem zaradi 

finančnega vidika (zaposlen le oče) in bi si bolj želel biti doma, pri starših E3 pa gre 

za delo, ki ju med drugim tudi osebnostno osrečuje. V družini V3 ima torej oče 

pomembno vlogo skrbnika in v njej mora biti kar se da uspešen, saj njegova plača 

pomeni eksistenco celi družini. »Namreč sam sem v službi. A. je doma. To je včasih 

tud težko. In včasih se sekiraš in obremenjuješ, ker vse na teb visi, če ne boš v redu, 

če ne boš zdrav, če ne boš pazil nase lohk družino ogrožaš,« pove oče. Že Harwey 

in Wexler (1996, v Čačinovič Vogrinčič, 2006) menita, da je ena od nalog, ki jo je 

potrebno opraviti v družini v okviru vsakdanjega življenja, tudi prispevek k imetju 

družine. Še več - Doherty s sodelavci (1998, v Papalia idr., 2009) trdi – če oče dobro 

poskrbi za finančno plat družine, vpliva to dejstvo tudi na njegovo doživljanje 

očetovske vloge in s tem tudi na odnose z otroki. Na očetovstvo torej vplivajo 

ekonomski in socialni dejavniki. 

Kot pomemben dejavnik v eksosistemu se pokaže eno od prizadevanj slovenske 

družinske politike – družini prijazno podjetje, kjer je zaposlen oče V1. Zaposlitev v 

takem podjetju lahko vpliva na odločitev o številu otrok v družini. Kasten (2007) 

navaja, da v primerih, ko je delodajalec fleksibilen in naklonjen družini, se starši bolj 

pogumno odločijo za otroka. To ni ugotovitev le te študije, temveč tudi mnogih drugih. 
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Kot kažejo naslednje kategorije, služba za starše lahko pomeni tudi daljšo odsotnost 

od doma. Tako se pokaže, kot že rečeno, da je zaposlitev staršev pomemben 

rodnostni dejavnik, saj je večje število otrok v družini težje združljivo s poklicno 

uspešnostjo obeh staršev (glej tudi poglavje Načrtovanje družine).  

 

Kategorija Mamina zaposlitev prilagojena družini, značilna za raziskane velike 

družine, se kaže tako kot varovalni, kakor tudi ogrožajoči dejavnik. Najprej poglejmo 

z ugodnejše plati, saj le-ta prevladuje v proučevanih družinah. Mama V3 je 

nezaposlena, mami V1 in V2 pa delata skrajšani delovni čas. Tudi med njima je 

razlika v tem, da mama V2 odhaja od doma, mama V1 pa dela doma. Oče V2 

mamino zaposlitev opiše kot »na pol doma«. Velike družine se razlikujejo med seboj 

glede na trajanje in kraj mamine zaposlitve, nanje pomembno število otrok v družini. 

Mama V3 z osmimi otroki ima mnogo več prevozov otrok, urejanja perila ter ostalih 

opravil kot drugi dve mami. Svojo vlogo nezaposlene matere opiše kot »otroci rastejo 

v okolju, kjer imam čas zanje, dejansko živim ob njih«. To kaže, da mama 

nezaposlenost izven doma vidi kot prednost, saj lahko več časa posveti 

posameznemu otroku. Mama V1 namreč izpostavi slab vpliv njene pretekle službe na 

družinske člane, kar kaže, da že omenjena ugotovitev strokovne literature (Kasten, 

2007) o fleksibilnosti in naklonjenosti delodajalca velja tudi za mame. Zaradi dolgega 

delovnika in slabih medsebojnih odnosov v službi, ki so vplivali na njeno družinsko 

življenje, je ostala doma in se zaposlila v svojem podjetju. »Moj urnik je prilagojen 

družini. Zjutraj jih razvozim, pol začnem delat, pol jih grem lahko iskat,« pove mama. 

Tudi sicer starša dajeta večji poudarek družini kot skupnosti, saj pravita: »Zelo 

probava na tem delati, da če nekaj počnemo, da nekam gremo, da gremo vsi, da 

smo družina skupaj. Že tko smo preveč narazen.« Če strnem, lahko trdim, da v 

družini V1 eksosistem z zaposlitvijo staršev zelo ugodno vpliva na družinske člane. 

Ni pa v vseh družinah tako. Sieder (1998) navaja, da se v družini, kjer je otrok več, 

mati zaradi številnih obveznosti težko odloči za zaposlitev ali dela krajši delovni čas, 

kar potrjuje tudi pričujoča študija. V primeru V3 ugotavljam podobno kot Papalia s 

sodelavci (2009), da so lahko otroci gospodinj ob ustreznem SES uspešni v šoli (glej 

tudi področje Šola). 
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Zaključujem s kategorijo Usklajevanje družine in službe, ki dobro zaobjame vse že 

opisane kategorije in postavi eno od temeljnih vprašanj: kako v današnji družbi 

usklajevati družinsko življenje z zaposlitvijo izven doma. Ta izziv se pojavlja v vseh 

raziskanih družinah, ne glede na način zaposlitve in število otrok. Če izhajamo iz 

Bronfenbrennerjeve teorije (1979), je to usklajevanje pomembno za otrokov celostni 

razvoj. Kategorija se zaradi dinamike zaposlitve staršev najbolj intenzivno kaže v 

primerih V2, V3, E2 in E3. Zaposlitev očetu V2 omogoča, da lahko ob dnevih, ko 

mama dela popoldan, predčasno zaključi s službo in gre po otroke v šolo. Ob dnevih, 

ko mama skrbi za prevoze otrok, pa oče podaljša z delom. Usklajevanje družine in 

službe mama opiše: »Na začetku leta sem si probala tako naredit urnik, da smo 

gledal, ta dan moram jaz bit več doma, da se bo izšlo.« Njen urnik je zaradi načina 

dela vsak dan drugačen, v povprečju pa dela 4 ure ali manj. Po četrtem otroku je 

mama za dve leti in pol ostala doma, saj država materam s štirimi ali več otroki 

plačuje prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Oče E2 lahko zamenja 

turnus dela ali pa pri skrbi za otroka (vsako sredo) pomaga babica (»babi servis 

porabmo«). Oče V3 na vprašanje: »Kako uspete uskladiti družino in službo?« 

odgovarja: »Težko, da si v službi predan v celoti, da lahko narediš tisto, kar si najbolj 

želiš in ljudje pričakujejo od tebe. Na drugi strani, žal, ampak velikokrat resnično ti pa 

pol doma te energije za podobno pričakovanje zmanjka.« Najbolje ti dve okolji 

združujeta starša E1, saj je npr. cela družina odšla za več dni na otrokovo državno 

tekmovanje, kar pomeni, da dobro usklajujeta družino in službo. Usklajevanje 

družinskega in poklicnega življenja je eden izmed najpomembnejših pogojev za 

uveljavljanje enakih možnostih obeh staršev, še posebej pri zaposlovanju in na trgu 

dela, poudarja  Dolenc (2014). Izsledki raziskave (Prijatelj, 2005) pričajo, da je prav 

delovno okolje eden od temeljnih dejavnikov, ki vpliva na večjo skrb očetov za otroke. 

Slovenske raziskave kažejo (npr. Dolenc, 2014a), da zaposlitev obeh staršev 

pomeni, da matere preživijo povprečno 28 ur na teden z otroki, medtem ko očetje 

povprečno 16 ur na teden, čeprav se očetje vse bolj vključujejo v delo z otroki. Za 

Slovenijo je značilen visok delež zaposlenosti ne samo očetov, temveč tudi mater. 
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6.4. ZNAČILNOSTI MAKROSISTEMA 

6.4.1. Družbeni in kulturni vplivi 

Med primerjanjem raziskanih velikih in malih družin sem odkrila štiri različne 

kategorije, ki zajemajo temo družbeni in kulturni vplivi, in sicer: stereotipi o veliki 

družini in o edincih, spolni stereotipi, družbeni odzivi na velikost družine in vloga 

religije. V nadaljevanju opisujem vse kategorije primerjalno. 

Tabela 32: Kategorije področja družbeni in kulturni vplivi 

 Družbeni in kulturni vplivi - kategorije 
Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Stereotipi o sorojencih in o edincih 3 3 

Spolni stereotipi 2 1 

Družbeni odzivi na velikost družine 3 3 

Vloga religije 2 - 

 

Kategorija Stereotipi o sorojencih in o edincih se v vseh proučevanih primerih izraža 

kot pomembna in izrazita, saj gre za trditve, ki vsaj deloma ne držijo in so tako 

krivične do naslovnika. Učiteljice, vključene v raziskavo, so o značilnostih otrok iz 

velike družine poročale na podlagi svojih večletnih izkušenj poučevanja teh otrok. 

Mnenja učiteljic uvrstim na področje stereotipov, saj gre bolj za njihovo doživljanje, ki 

ni znanstveno raziskano in gre zato lahko tudi za stereotipe. Prav tako tudi starši 

edincev in edinci, zajeti v raziskavo, sami opišejo sorojence. Starši velikih družin v tej 

študiji sorojencem pripisujejo večjo potrpežljivost, boljše pogovorne veščine (»kdaj 

pride do svoje besede, da si zna izborit svoje mesto«), več medsebojne pomoči,  

boljše delovne navade in družinske vezi, ki trajajo najdlje v življenju ter povezanosti 

med sorojenci, tudi ko njih več ne bo (»pretaka se ista kri, ne znam drugač 

povedat«). Starši V1 in V2 menijo, da otroci zaradi večje družine niso prikrajšani. 

Starša V1 pa omenita, da je anketa v šoli pokazala, da starši otrok iz veččlanske 

družine pogosteje kupujejo v Hofferju in Lidlu ter so starejši sorojenci primorani 

varovati mlajše. Ob tem dodajata: »Pa midva nikol nisva bla za to. Otrok je najin, 

midva morva poskrbet za to. Zdaj ko so že večji, morda za kakšno uro, ampak to ni v 

tem smislu čuvat.« V nasprotju z opisanima primeroma pa starša V3 govorita o 

prikrajšanosti otrok iz velike družine že na nivoju ožje družbe, saj so otroci v šoli 

deležni komentarjev in zbadljivk vrstnikov, česa vsega si zaradi števila otrok ne 
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morejo privoščiti in nerazumevanje, zakaj imajo toliko bratov in sester, o čemer sem 

že pisala v poglavju Vrstniki in prijatelji. Starši E2 poudarjajo prikrajšanost sorojencev 

na materialnem področju (npr. nakup igrač, način praznovanja rojstnega dne) in 

pomanjkanje časa za posameznega otroka v veččlanski družini. Po drugi strani pa 

starša E1 ne opažata pomembnih razlik med edinci in sorojenci. Do razhajanj prihaja 

tudi med intervjuvanimi učiteljicami, saj na primer učiteljica V3 ne opaža razlik glede 

na velikost družine, druge učiteljice pa o tem poročajo. Opažajo predvsem boljši 

psihosocialni razvoj otrok iz velike družine - pripisujejo jim boljše socialne spretnosti 

in z njimi povezano vključevanje v družbo in medsebojno sodelovanje. Ti otroci se 

znajo bolje prilagajati drugim, so potrpežljivejši, manj občutljivi, bolj sprejemljivi do 

napak in samostojnejši. Podobno ugotavljajo tudi učiteljice v predhodni raziskavi 

(Kranjec, 2006), saj otrokom iz velike družine pripisujejo posamezne značilnosti 

glede na bivalno okolje, iz katerega prihajajo. Poleg že zapisanih poudarjajo še večjo 

skromnost otrok iz velikih družin. Ob tem pa življenje v veliki družini predstavlja tudi 

socialni kontekst, povezan s pomanjkljivostmi, ki jih učiteljica V1 opiše: »Ravno 

vsega ne dobijo, kar imajo drugi. Da ne gredo mogoče povsod kot drugi, da ni 

možnosti, ker se morajo prilagodit.« Učiteljica najpogosteje poučuje učence iz družin 

z dvema, tremi ali največ štirimi otroki: »Če jih je bilo pa več, je bila pa že izjema.« 

Intervjuvani edinci otroke iz velikih družin doživljajo ambivalentno: menijo, da imajo 

vedno soigralce pri igri, po drugi strani pa kljub želji nimajo miru za tiho delo. E3 

doda: »Mislim, da imajo hišo, če jih je več,« kar pomeni, da večjo družino povezuje 

tudi z materialno platjo, saj sam živi v majhnem stanovanju v bloku.  

Učiteljice edince, ki so jih že poučevale, opišejo kot dobro organizirane, vedno 

pripravljene na pouk, z redno domačo nalogo, učno uspešnejše, a šibkejše na 

socialnem področju. Učiteljica V1 ima malo izkušenj s poučevanjem edincev, opiše 

pa jih takole: »Včasih mogoče bolj egoistični, vase usmerjeni in včasih tudi  do drugih 

nespoštljivi. Se niso znali prilagajat skupini, želeli, da obvelja njihova, da je njihova 

zadnja beseda.« Učiteljica E2 vlogo socialnega okolja na njihov razvoj nazorno 

opiše: »Pri šolskem delu zagotovo pozitivno, če je edinec. Zagotovo ima več podpore 

v smislu, da je vse skoncentrirano na njega. V načinu vedenja in komunikacije je pa 

včasih lahko to tud negativno. Od doma so le ti otroci navajeni, da imajo vso 

pozornost, kaj veliko se ni treba prilagajat v smislu, počakam, ne morem bit vedno 

prvi. Tukaj pa ma težave (deček E2, op. a.) in jaz mislim, da ravno iz tega izvirajo.« 

Tudi starši edincev (zajeti v raziskavo) menijo, da imajo njihovi otroci boljše možnosti 
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za izobraževanja in več priložnosti za izlete in potovanja (glej tudi vsebinsko področje 

Dejavnosti v prostem času) ter jim pripisujejo precej odraslo vedenje glede na 

otrokovo razvojno stopnjo. Eden od staršev povzame: »Dost mu omogočva, da je tko 

razgledan. Mrbit je mal pred časom za določene stvari, ni več tako otroško za svoja 

leta.« Deček V2, podobno kot obe deklici iz velike družine, o edincih takole razmišlja: 

»Jaz mislim, da jim je zlo velikrat dolgčas pa da si želijo kakšnega bratca al pa 

kakšno sestrico.«  

Že Bronfenbrenner (1979) govori o paradigmi kulturnih prepričanj, ki se prenašajo iz 

generacije v generacijo preko različnih mikrosistemov. Kot sem ugotovila že v 

predhodni raziskavi (Kranjec, 2006) in so potrdile še druge študije (Taanila idr., 

2004), se velike družine drži stereotip o revščini, prikrajšanosti otrok na vzgojno-

izobraževalnem področju, neodgovornosti staršev, neustreznem vzgojnem stilu, 

pomanjkanju pozornosti posameznemu otroku in podobno. Te predsodke zaznavajo 

tudi v študijo vključeni starši V1, V2 in V3, čeprav pri njih ni (kot smo že ugotovili) 

problem materialni vidik. Zavestno se trudijo, da se jih stereotipi o veliki družini ne 

dotaknejo preveč, kljub temu pa se na trenutke tako starši kot sorojenci počutijo 

drugačni, zaznamovani (glej poglavje Vrstniki in prijatelji). Na podlagi pregledane 

literature ugotavljam, da se stereotipi o edincih pojavljajo pogosteje kot stereotipi o 

veliki družini. Osrednji izziv po mnenju Kastna (2007) je zakoreninjenost le-tega, saj 

je v preteklosti edinec pomenil nekaj slabega, dandanes pa je imeti edince povsem 

»naravno« in »normalno«. Da se ljudje lahko zavedamo stereotipov, priča citat ene 

od učiteljic, ki komentira razlike med edinci in sorojenci: »Da se ne bi kaj stereotipno 

slišalo, ampak določene razlike pa vendarle so.« Tako tudi v tej raziskavi zaznavam 

prisotnost stereotipov. Npr. oče E3 na moje vprašanje Se vas je kdaj dotaknil kakšen 

stereotip o edincih oz. kako gledate na to? odgovarja: »To niso stereotipi, to je 

resnica.« Oče E1 pa o stereotipih pove: »E1 zanesljivo ni (vzgajana pod vplivom 

stereotipov, op. a.). Mogoče tudi zato, ker sva že od mladosti zavestno delala, da ne 

bi bila. Imava tudi izkušnjo, ker žena je bila (edinka, op. a.). Jaz pa nisem bil 

dejansko, formalno sem pa bil (edinec op. a.).« In mama E1 dodaja: »Ti otroci, kjer 

so večje starostne razlike, so vsi edinci.« Tako starši na podlagi lastnih izkušenj (oče 

E1 in starša E3) kot edince pojmujejo tudi sorojence z večjimi starostnimi razlikami. 

Za učitelje je pomembno, da ozaveščajo pomen stereotipov, ki nimajo empiričnih 

dokazov ali so ugotovitve metodološko vprašljive. 
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V dveh raziskanih primerih velike družine in v enem primeru male družine se je 

pokazala kategorija Spolni stereotipi, ki jih je najbolj intenzivno zaznati pri očetu V1: 

»Fanta sta oba na isto vižo, bolj sta energična, bolj odrezava, če jima ni nekaj prav, 

bosta oba, punci sta malo manj, se mi zdi, nista tak karakter, fanta sta bolj karakter, 

bolj eksplozivna.« Vlogo spola izpostavi tudi oče V2, ko pravi: »Z. se pa prov čuti 

dolžno, da mora bit pridna punčka. Taka je. Če drugi kej nagajajo, se ona čuti, da 

mora bit še bolj pridna, čeprav ni nič narobe naredila,« kjer se poleg vrstnega reda 

rojstev kažejo še spolni stereotipi. Po drugi strani pa mama E2 izrecno poudarja, da 

dečka ne vzgajata skladno s spolnimi stereotipi, temveč celostno, saj med drugim 

pravi: »Tud če ni punčka, da vseen razvija domišlijo.« Ob tem je potrebno poudariti, 

da deček živi v podeželskem okolju, kjer so lahko stereotipi o spolnih vlogah mnogo 

bolj zakoreninjeni kot v mestu in morda prav zaradi socialnega okolja ta vidik prihaja 

v ospredje. 

 

Kategorija Družbeni odzivi na velikost družine opiše, kako se na velikost družine 

danes odziva družba. Večina družin, zajetih v raziskavo, se srečuje z odzivi svoje 

okolice. Pri velikih družinah v prvi vrsti prevladujejo odzivi začudenja, kot so: »a so 

vsi vaši,« »tok velik otrok,« »al je to res tko, k Bog da,« »lahko je njim, k jih država 

živi, k dobijo otroške dodatke« in podobno. Ob zadnji opazki gre predvsem za 

nevednost, saj mnogi ljudje mislijo, da se dodatki za otroka matematično seštevajo, 

kar je daleč od resnice. Vse tri proučevane velike družine dobijo enak znesek, čeprav 

imajo različno število otrok. Od treh otrok naprej je namreč razred isti, ne glede na 

število otrok. Razliko med njimi dela le mesečni dohodek staršev. Pri starejših ljudeh 

zasledijo bolj pozitivne odzive, kot na primer: »kako lepo je to,« »čestitam za 

pogum«. Neverbalne odzive družbe izpostavita starša V2 in kot primer navajata 

nakup večjih količin hrane in poglede nekaterih drugih nakupovalcev. Na področju 

eksosistema se kaže močan vpliv zaposlitve staršev: »V službi niso bli navdušeni. Že 

nad tretjo ne…kaj! Je blo zmeri, joj, a spet, kva ti pa je. Glej kok vas bo,« pove mama 

V1, oče pa doda: »Pr men se včas hecajo, zdej bi pa že loh imel majhen avtobus 

(smeh), ker imaš tok otrok. Največ odzivov je deležna najštevilčnejša družina, o 

čemer eden od staršev pravi: »Rad bi vidu, da bi se odkrito pogovarjal, ne samo 

metal kosti.« Zanimiv je pogled očeta edinke (E1) na veliko družino: »Zdaj je tako, da 

tisti, ki jih ima več kot enega, ti so pa bogati, malo kruto identificirajo, si lahko 

privoščijo. Ker gledajo skozi materialno plat, kar ni v redu.« Po drugi strani pa starši 
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veččlanskih družin poudarijo, da zavestno iščejo družbo enako mislečih v kateri se 

čutita sprejeta kljub veliki družini. Družine z enim otrokom prav tako poročajo o 

družbenih odzivih nanje. Analiza intervjujev me pripelje do dveh možnosti. V družbi 

se počutijo sprejeti, saj v naši kulturi že prevladujejo družine z enim otrokom. So pa 

že doživeli negativne odzive, kot so »kaj vi, ki imate samo enega.« Drug pristop 

predstavi eden od staršev E3: »Tam, kjer sva midva, ljudje nobenga poudarka ne 

dajo temu (velikosti družine, op. a.), so zlo distancirani od tega družinskega življenja. 

Nočjo sploh.«  

 

Kategorija Vloga religije se najmočneje izkaže v raziskanem primeru V1 in V3. Obe 

družini imata religiozen pogled na načrtovanje družine in s tem na celotno družinsko 

življenje. Oče V1 o večjem številu otrok pove: »Če je pač možnost (imeti več otrok, 

op. a.), če je Božja volja taka.« Gre torej za zaupanje in vero, da Nekdo vodi naše 

življenje. Nadalje pa oče V3 spregovori o napačnem razumevanju duhovne 

dimenzije:»Hotu sem na to povezat, da me velikrat zmoti in zaboli, ko slišim od ljudi, 

ki niso blizu z vero. To so pa tisti, k jih majo tok, kot jih Bog da. Seveda želim 

povedat, da to ni tko. Si rečem, to je mal globje kot sam tak plitek pogled.« Duhovna 

razsežnost raziskanim staršem pomaga pri odločitvi za več otrok, saj verjamejo, da 

nad njimi bdi še nekdo, ki jim bo pomagal in vodi v dobro njihovo življenjsko pot.  

6.5. EKOLOŠKI PREHODI 

Raziskani primeri edincev in otrok iz velikih družin pokažejo, da ekološke prehode 

sestavlja več kategorij s temeljnim poudarkom na rojstvu, vrtcu kot primeru vstopa v 

drug mikrosistem in vstop v šolo, ki je neizogiben za vse otroke.  

 

Tabela 33: Kategorije področja značilnosti ekoloških prehodov 

Značilnosti ekoloških prehodov - 

kategorije 

Velika družina  
(prisotnost kategorije) 

Družina edinca  
(prisotnost kategorije) 

Doživljanje rojstva otroka 3 3 

Rojstvo sorojenca 3 - 

Želja po sorojencu - 3 

Varstvo otroka 3 3 

Vstop v šolo 3 3 

Vloga preoblikovanja razreda - 1 
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Kategorija Rojstvo otroka je bila ugotovljena v vseh raziskanih primerih. Pri starših 

edincev, ki so si želeli več otrok (E3), a jim nimajo oz. so na otroka čakali več let 

(E1), je še posebej zaznati veselje ob rojstvu otroka. Rojstvo edinca ena od mam 

takole opiše: »Zelo lepa stvar, ki se mi je zgodila v življenju, kot lastna izkušnja. Oba 

sva si jo zelo želela. Sva vesela, do jo imava.« Starši veččlanske družine, vključeni v 

raziskavo, so vsako novo rojstvo doživljali kot začetek nečesa novega, ob zavedanju, 

da je z rojstvom vsakega otroka manj časa zanju. Ena od mam ob tem dodaja: 

»Hkrati sva pa midva zadihala, ker to je bil čas, ko sem bla vseen doma in je blo 

drugač. Sploh pol, ko smo se s K. preselil sm gor, je drugač blo. Je to res eno leto 

nečesa…drugačnega.« To pomeni, da vsako rojstvo družino spreminja, prihaja do 

spremenjenih vlog in nalog posameznih družinskih članov. Ob tem Pinquart in 

Teubert, (2010, v Martins idr., 2014) dodajata, da se starševstvo pogosteje povezuje 

z več spremembami v materinem kot v očetovem življenju in gre za kulturno 

razširjeno domnevo, da so matere primarni skrbniki.  

 

Rojstvo sorojenca se kot kategorija pojavlja v vseh treh velikih družinah. Najbližje v 

spominu so jim rojstva najmlajših bratov in sester, saj se ostalih zaradi majhnih 

starostnih razmikov ne spomnijo. V1 in V2 sta drugorojenca in sta tako doživela še 

dve rojstvi sorojencev. V3 je četrtorojenka, za njo sta se rodili še dve sestri in dva 

brata. Vsi trije učenci so se rojstva mlajših sorojencev razveselili. Kot ilustracijo 

navajam le primer V1, ki o rojstvu sorojenca pravi: »Bla sem ful vesela, da sem 

dobila sestrco, zato ker se bom lahko z njo igrala. K. pa jaz pa D. smo bli pa pol še 

veseli, ker smo dobil bratca.«  

 

V družinah edincev se namesto kategorije Rojstvo sorojenca pojavlja kategorija Želja 

po sorojencu. Vsi trije edinci soglasno povedo, da so si vsaj v nekem obdobju do 

sedaj želeli imeti brata ali sestro, kar ugotavlja tudi študija Roberts in White Blanton 

(2001). E1 hrepeni po starejši sestri, ki bi ji kaj svetovala. O svoji vlogi edinke pravi: 

»Verjetno če ne bi imela Ajke (psa, op. a.), bi bila mogoče malo osamljena«. 

Podobno tudi ostala dva edinca poročata o občasnem »dolgčasu« oz. pogrešanju 

soigralca pri igri. Ob predpostavki, da bi E1 imela še enega sorojenca, eden od 

staršev pove: »Mislim, da če bi bila še ena sestra ali brat, da bi ona še vedno brala, 

on ta drugi pa v drugi sobi. Mislim, da neke bistvene razlike ne bi bilo.« Deklica E1 
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namreč raje izbira individualne dejavnosti (glej poglavje Šola in Dejavnosti v prostem 

času). 

 

Varstvo otroka je kategorija, o kateri je bilo govora v vseh raziskanih primerih. V 

velikih družinah, zajetih v raziskavo, pogosteje prihaja do varstva otroka na domu, saj 

mati ostaja nezaposlena oz. je na porodniški z mlajšim sorojencem.  Mama V2 pove: 

»Doma je bil (deček V2, op. a.) zaradi časa, ki ga je lahko preživel z mano. Lepo smo 

se imeli, bili smo povezani. Takrat sem bila na porodniški z Z. Vedno sem imela 

enega otroka na porodniški in še enega doma. Razen pri I.« Deklica V3 nikoli ni 

obiskovala vrtca. V predšolskem obdobju je v družini izgradila tesen odnos z mlajšo 

sestro in »hkrati pa zlo veliko navezanost na dom in pa iz tega ven z leti tist pristan v 

družini al kako bi rekla. Otrok se sploh lahko zakorenini nekje«, pove mama V3. Ker 

je eden najznačilnejših ekoloških prehodov prav vstop v vrtec, ki za otroka 

predstavlja navadno prvi mikrosistem izven družine, v tem delu izpostavim prav ta 

prehod. V1 je začela obiskovati vrtec takoj po končani mamini porodniški in ni imela 

težav z uvajanjem v novo socialno okolje. Mama dečka V2 se prehoda v vrtec 

spominja: »V vrtec je šel, ko je bil 3 leta star in on res ni nič jokal.« V predšolskem 

obdobju so deklico E1 ob odsotnosti staršev varovale varuške, s katerimi imata 

starša dobre izkušnje. Do 2. leta je bila v individualnem varstvu, nato je pričela 

obiskovati vrtec. Ker je šlo za postopen prehod od varuške v domačem mikrosistemu 

na vrtec, je otrokov ekološki prehod minil precej uspešno. Starša E1 sta na otrokove 

ekološke prehode še posebej pozorna. Da bi bila menjava vrtca za otroka čim lažja, 

sta otroka že septembra vozila v drug vrtec, čeprav se še niso preselili.  

Otroci se obiskovali različne vrtce. V2 je obiskoval zasebni vrtec s posebnim 

pedagoškim pristopom, o čemer mama pravi: »Lahko je počel veliko stvari, ki jih z 

mano doma ni mogel, ker nisem imela teh stvari.« To pomeni, da kakovostni vrtec z 

dobro opremo, ki ponuja spodbudno socialno okolje (poleg vzgojiteljic), predstavlja 

pomemben dejavnik otrokovega zgodnjega razvoja. V1 je, tako kot vsi edinci, 

obiskovala javni vrtec. Analiza intervjujev družin z edincem kaže, da se starši edincev 

v tej študiji zavedajo pomena zgodnjih socialnih stikov za otroka. Mama E1 meni: 

»To sem vedela, da je dobro (varuška na domu, op. a.), ampak ker je edinka, sem si 

rekla, da je dobro, da se navadi stikov z vsemi otroci.« Ugotavljam, da je za ugoden 

ekološki prehod iz otrokove domače nege v vrtec v našem primeru pomembno 
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premišljeno ravnanje (primer E1). Kot zapiše že Bronfenbrenner (1979), je 

pomembno, da posameznik v novo okolje ne vstopa sam, temveč v spremstvu oseb, 

na katere je navezan. Izkaže se, da se otroci iz večjih družin redkeje vključujejo v 

vrtec oz. kasneje pričnejo z obiskovanjem le-tega. Ta ugotovitev odpira diskusijo o 

primernem času za vstop v nov mikosistem. Ugotavljam, da je vrtec za edinca 

pomemben in pogosto celo prvi agens socializacije, saj vsakodnevno prihaja v stik z 

vrstniki. Tako starši kot strokovna literatura (Kompan Erzar in Poljanec, 2009; 

Zupančič in Kavčič, 2007) na eni strani poudarjajo prednosti vrtca v pedagoškem 

vodenju, pridobivanju socialnih kompetenc, večji samostojnosti otrok in čustveni 

stabilnosti. Po drugi strani pa domače varstvo pomeni možnost za tesnejšo primarno 

navezanost za razvoj občutka varnosti.  

 

Kategorija Vstop v šolo je ugotovljena v vseh raziskanih primerih, a se 

najintenzivneje pokaže prav pri deklici V3, ki ni obiskovala vrtca. Učenka je ta 

ekološki prehod doživljala kot težaven. V veliko pomoč ji je bila deklica, ki jo je že od 

prej poznala preko družinskih prijateljev. Še vedno sta sošolki in najboljši prijateljici. 

Mama se spominja: »T. je bila V3 zelo velika opora v 1. in 2. razredu, pri vseh teh 

prelomnicah, ko sta šle v šolo v naravi. Se mi zdi, da je to za V3 zelo zelo 

dragoceno.« Vsi ostali otroci, ki so pred šolo obiskovali vrtec, pri tem ekološkem 

prehodu niso imeli večjih težav. V vsakem primeru pa se pokaže, da je prehod v šolo 

lažji v primeru, da se otrok vključi v novo skupnost skupaj z njemu že poznanimi 

otroki. Kljub temu svoj prvi šolski dan V1 takole opiše: »Jaz takoj ta prvi dan v šoli 

sem bla izgubljena, ker poznala sem K., N. pa M. Ostalih sploh nisem poznala in me 

je zanimalo iz kje so, pa to. In se mi je zdel, da bo pa moja prijateljica, ker se 

razumeva. In je tko šlo počas.« A. Velkavrh (2008) na podlagi kvantitativne raziskave 

ugotavlja, da je prehod iz vrtca (ali domačega varstva) v šolo pomemben tako za 

otroke kot za starše. Sprejem v nov mikrosistem namreč lahko trajno oblikuje naš 

odnos do ustanove, ki jo bo učenec obiskoval več let. V pričujoči študiji se izkaže, da 

predhodno obiskovanje vrtca ugodno vpliva na prehod v šolo. Bronfenbrenner (1979) 

meni, da lahko vstop v šolo poleg staršev omilijo tudi starejši sorojenci (v primeru, da 

jih otrok ima), ki skupaj z otrokom odhajajo v šolo in ga uvajajo v šolsko delo. Nadalje 

pa se izkaže za pomemben dejavnik tudi medsebojno sodelovanje med družino in 

šolo. Kot se je pokazalo v pričujočem delu, se kaže tudi v strokovni literaturi (npr. 

McIntyre idr., 2014), da je za večino otrok ta prehod v šolski mikrositem uspešen. 
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V raziskanem primeru E1 se kot ugoden dejavnik otrokovega razvoja pokaže 

preoblikovanja razreda, kot zmožnost širjenja socialne mreže in preprečevanje 

konflikta med vrstniki. Deklica E1 ima izkušnjo neujemanja s sošolko, ki jo mama E1 

opiše: »V 3. in 4. razredu se s sošolko izrazito nista ujeli, jo je zafrkavala in je bila 

(E1, op. a.) šokirana nad raznimi verbalnimi napadi«. In je prišel trenutek, ko sem 

imela dovolj in sem poklicala očeta deklice. Glede tega je precej pojamrala in sem 

bila tudi na tem, da grem k ravnateljici in se to enkrat razčisti. To je bilo že 

nemogoče, tako negativistične besede, to ne gre.« V letošnjem šolskem letu je prišlo 

do preoblikovanja razredov, kar je posebnost šole. Na prehodu iz 5. v 6. razred vsak 

otrok določen krog sošolcev obdrži, razredu pa se pridružijo nekateri učenci iz 

paralelke. Pri preoblikovanju razreda upoštevajo tudi želje otrok in tako E1 ni več 

sošolka z omenjeno deklico. Rezultat tega deklica E1 povzame:»Razred je boljši kot 

prejšnji, meni je v redu.« 
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 ZAKLJUČEK 7.

V zaključku podajam nekaj temeljnih ugotovitev raziskave, v kateri sem analizirala 

psihosocialni razvoj edincev in otrok iz velikih družin. Opisana tematika v našem 

prostoru še ni bila raziskana, prav tako pa so skromni in neenotni tuji viri. V raziskavi 

se potrjuje, da sta za proučevane otroke družina in šola pomembna konteksta 

razvoja. Rezultati raziskave kažejo, da velikost družine in nekatere značilnosti šole 

sooblikujejo otrokov razvoj v obdobju srednjega otroštva. Ugotovitve raziskave 

temeljijo na analizi podatkov, pridobljenih z multiplo študijo primera, ki so bili 

kvalitativno analizirani. Zato je pomembno, da se zavedamo, da ugotovitve raziskave 

niso posplošljive, nam pa nudijo vpogled v nekatere značilnosti otrok (zajetih v 

raziskavo), povezane z velikostjo družine, iz katere izhajajo. 

 

Pri raziskovanju so me vodila raziskovalna vprašanja, zato v zaključku predstavim 

psihosocialni razvoj edincev in otrok iz velike družine z vidika šestih raziskovalnih 

vprašanj. Ker gre za kompleksno in obsežno predstavitev otrokovega čustveno-

socialnega dozorevanja, izpostavim le najpomembnejše dejavnike, do katerih me je 

pripeljalo raziskovanje. Ob tem želim poudariti, da ni enoznačnega odgovora, kako 

velikost družine vpliva na otrokov razvoj, saj je le-ta povezan z mnogimi dejavniki. 

 

 

RV 1: Kako poteka psihosocialni razvoj pri edincih in otrocih iz velikih družin v 

kontekstu družine in šole? 

Ugotavljam, da za razliko od otrokovih čustvenih kompetenc, na katere velikost 

družine nima tako pomembnega vpliva, na področju socialnih kompetenc prihaja do  

pomembnih razlik med otroki, ki prihajajo iz različno velikih družin. Ob tem 

ugotavljam, da se otrokove socialne veščine ne povezujejo samo z njegovim 

socialnim okoljem, temveč nanje vplivajo tudi otrokove značilnosti. V nadaljevanju 

poudarim najizrazitejše dejavnike v veliki družini, ki pomembno prispevajo k razvoju 

sorojenčevih socialnih kompetenc ter le te primerjam z edinčevim socialnim okoljem.  

Kot prvi pomemben element socialnega dozorevanja se kaže v otrokovi odprtosti in 

samoiniciativnosti za vzpostavljanje socialnih stikov, saj starši otroka lahko le 

spodbujajo k vstopanju v interakcije zunaj doma, ne morejo pa to narediti namesto 
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njega. Študija pokaže, da dva edinca potrebujeta spodbudo za ustrezno vzpostavitev 

socialnega stika izven doma, kar kaže na šibkejše socialne kompetence. Za te otroke 

je t.i. preoblikovanje razredov (v primeru edinke) na prehodu iz petega v šesti razred 

dobrodošel socialni izziv. Pri razvoju edinčevih socialnih spretnosti se kaže tudi 

pomembna vloga učitelja, ne le staršev. Učitelj lahko otroku pomaga pri vstopanju v 

nove interakcije z vrstniki. Drugi okoljski dejavnik otrokovega socialnega 

dozorevanja, ki se pokaže v študiji, so učenčeve priložnosti za interakcije zunaj 

doma, predvsem z otroki. Sorojenčeve izkušnje socialnih stikov z različno starimi 

družinskimi člani odpirajo njegov mikrosistem navzven. Tako imajo vsi trije edinci, ki 

so sodelovali v raziskavi, v primerjavi s sorojenci ožjo socialno mrežo prijateljev. Zato 

sta vrtec in kasneje šola pomembna dejavnika edinčeve socializacije, saj ima v obeh 

mikrosistemih več možnosti za interakcije z drugimi otroki kakor v družini. Starši 

edincev poudarjajo, da tudi obiski in skupno igranje z otroki na občinskih igralih lahko 

ugodno vplivajo na edinčevo socializacijo, saj edinec s tem širi svojo socialno mrežo. 

Rezultati kažejo, da je socialna kompetentnost otroka odvisna tudi od drugih 

dejavnikov, npr. od otrokovega temperamenta in širine socialne mreže staršev. Vse 

velike družine, vključene v raziskavo, praznike pogosteje praznujejo doma z mnogimi 

sorodniki in prijatelji. Prav to je pomemben dejavnik v veččlanskih družinah, ki se 

formalno in neformalno med seboj povezujejo in tako sorojenci prijateljujejo v 

različnih mikrosistemih. Vsi trije proučevani edinci izven družine (poleg šole) vstopajo 

v interakcije predvsem s starimi starši, za dve družini z enim otrokom so praznovanja 

z razširjeno družino in prijatelji manj značilna. Tretji poudarek, do katerega me je 

pripeljalo raziskovanje, je družinska dinamika s poudarkom na medsebojni pomoči. V 

družinski dinamiki prihaja do pomembnih razlik glede na velikost družine. Za vse tri 

velike družine je bolj značilen ustaljen potek družinskega življenja in z njim povezani 

vsakodnevni rituali (npr. čas kosila, način večernega umivanja otrok, način 

praznovanja praznikov, preživljanja počitnic). Nasprotno pa je za dve družini z 

edincem značilen manj ustaljen družinski ritem, ki ga pogojuje predvsem zaposlenost 

obeh staršev izven doma (lahko tudi daljše delo v tujini). Medsebojna pomoč v 

raziskanih velikih družinah poteka na dveh ravneh: pomoč na vzajemni relaciji otrok-

starši in pomoč med sorojenci. Medsebojna pomoč v vseh treh veččlanskih družinah 

je najbolj prisotna pri gospodinjskih (priprava obrokov, peka piškotov) in hišnih delih 

(pospravljanje igrač, preoblačenje postelje, pospravljanje hiše), v dveh velikih 
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družinah pa tudi pri delu na vrtu in njivi. Sorojenci, ki so sodelovali v raziskavi, za 

razliko od edincev opravljajo zahtevnejša domača dela (tudi že kuhajo, pripravijo 

perilo na pranje). Čeprav zanje niso motivirani, so del vzgoje in s tem vrednot 

družine. Mlajši sorojenci se od starejših z opazovanjem in posnemanjem lahko učijo 

vsakdanjih spretnosti, poteka pa tudi poučevanje (spontano ali načrtno) učnih vsebin, 

povezanih s šolo. Starejši sorojenci v vseh proučevanih velikih družinah mlajšim 

pomagajo pri pisanju domačih nalog in se z njimi pripravljajo na preverjanja in 

ocenjevanja. Otrok, ki poučuje, s tem utrjuje že pridobljeno učno snov in sodelovalno 

učenje med otroki se kot primer dobre prakse kaže tudi v šoli. Nadalje pa si 

sorojenci, vključeni v raziskavo, med seboj pomagajo še pri izbiri oblačil in oblačenju, 

prehranjevanju, hišnih opravilih in večernih ritualih. V treh družinah z edinci se 

izkaže, da je v ospredju intelektualni vidik medsebojne pomoči (starši pomagajo 

otroku pri učenju, računalništvu ter s pogovori in nasveti). Predvidevam, da gre lahko 

za povezavo z izobrazbo staršev, saj imajo edinci, zajeti v raziskavo, starše z višjo 

izobrazbo. Izkušnje medsebojne pomoči v družini otroci prenašajo v šolo, med 

vrstnike in učitelje. Znotraj družinske dinamike velike družine se kaže kot pomembno 

še medsebojno varovanje sorojencev. V vseh družinah, vključenih v raziskavo, 

starejši sorojenci (predvsem deklice) varujejo mlajše brate in sestre in s tem vsaj do 

neke mere prevzemajo vlogo staršev. Tako analiza poudari tudi povezanost med 

izkušnjami, ki jih imajo otroci na področju medsebojne pomoči in njihovim 

osebnostnim dozorevanjem. Brez dvoma medsebojna pomoč še dodatno utrjuje 

tesne vezi med sorojenci in je pomembna vrlina v življenju. Poudariti pa je potrebno, 

da je posebno pozornost v velikih družinah potrebno posvetiti tudi možnosti, da se 

vsakemu otroku omogoči polno živeti tudi svoje otroštvo. Pretirano prevzemanje vlog 

in nalog staršev oz. učiteljev lahko predstavlja dejavnik tveganja v otrokovem razvoju 

in lahko v obdobju srednjega otroštva ogrozi med drugim tudi otrokov čas za šolske 

obveznosti in domače naloge, kar vpliva na šolski uspeh in vedenje. Četrti aspekt 

otrokovega socialnega dozorevanja v domačem mikrosistemu se kaže v 

tekmovalnosti, konfliktih in sodelovanju. Poleg sodelovanja se med vsemi 

proučevanimi sorojenci pojavljata tudi tekmovalnost in konflikti. Prepiri med brati in 

sestrami so najpogosteje povezani z materialnimi dobrinami (igre, igrače, knjige), 

besednimi zbadljivkami, otrokovim zaznavanjem neenotnih vzgojnih pravil za vse 

sorojence in z neupoštevanjem zasebnosti posameznega otroka. Na pogostost 

konfliktov med sorojenci, zajetimi v raziskavi, pa vpliva še otrokov temperament in 
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različne razvojne stopnje sorojencev. Konflikti med sorojenci so občasno tudi 

agresivni. Nasprotno pa je za raziskane edince značilno, da imajo v domačem 

mikrosistemu manj izkušenj s prepiri.  

 

Čustvovanje otrok, zajetih v študijo, je značilno za obdobje srednjega otroštva in med 

njimi ne prihaja do pomembnih razlik glede na velikost družine. Otrokovo izražanje 

čustev se namreč bolj povezuje s čustveno klimo v družini, otrokovimi značilnostmi in 

čustveno klimo v šoli. Družine se med seboj razlikujejo po intenzivnosti in načinu 

izražanja čustev. V vseh šestih raziskanih družinah se najpogosteje pojavljata veselje 

in jeza, občasno tudi žalost. Starši pred otroki izražajo tako pozitivna kot negativna 

čustva, saj s tem želijo otroku pokazati, da je družina odprta za otrokove različne 

čustvene reakcije. Izjema je le ena od velikih družin, saj starša pred sorojenci 

izražata le prijetna čustva. Sprejemanje in izražanje vseh čustev v družini za otroka 

pomeni ugodno okolje za čustveni razvoj. Nadalje pa ugotavljam, da na otrokov 

čustveni razvoj lahko vpliva tudi čustvena klima v šoli (čustva učencev v razredu, 

učiteljičina čustva). V nekaterih raziskanih primerih socialni kontekst vpliva na 

izražanje čustev, kar pomeni, da otrok v družini izraža vsa čustva, v šoli pa le 

nekatera – predvsem pozitivna. V pričujoči študiji se pokaže, da interakcije s 

sorojenci proučevanemu otroku lahko pomagajo pri razvoju empatije in 

prosocialnega vedenja, saj sta ti dve lastnosti manj značilni za vse tri edince.  

 

RV 2: Kateri dejavniki v družini spodbujajo in kateri zavirajo otrokov 

psihosocialni razvoj? 

Nekateri dejavniki varovanja in tveganja v otrokovem psihosocialnem razvoju so že 

bili predstavljeni pri odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje (v besedilu so 

podčrtani), zato jih na tem mestu ne ponavljam, temveč temo pojasnim še z 

nekaterimi drugimi ugotovitvami. Pomembna uporabna vrednost raziskave je, da 

velika družina v našem primeru znižuje nekatere vidike kakovosti domačega 

mikrosistema. V pričujoči študiji imata starša zaradi večje družine mnoge vloge in 

naloge, več časa potrebujeta za opravljanje dnevne rutine, kar pomeni, da manj 

pozornosti namenjata posameznemu otroku (za razliko od staršev edincev). Otrokov 

čas s starši je v vseh treh velikih družinah povezan predvsem z dnevnimi opravki (kot 

so vožnja z avtom, nakupovanje samo z enim otrokom), medtem ko se v vseh treh 
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malih družinah starši pogosteje tudi igrajo z otroki. Čas otroka s starši v enem 

primeru velike družine nadomeščajo stari starši. Nadalje se proučevani sorojenci 

redkeje odpravijo na izlet ali potovanje in več prostega časa preživijo ob skupinskih 

dejavnostih doma. 

Nasprotno pa imajo družine edincev, zajete v raziskavo, ugodnejši SES, kar med 

drugim v naši raziskavi pomeni, da jim starši omogočijo več obiskov kulturnih ustanov 

in naravnih znamenitosti doma in v tujini. Tako se tudi pogosteje odpravijo na 

počitnice. Vse te dejavnosti ugodno vplivajo na edinčevo delo v šoli. Ob tem je 

pomemben dejavnik (ne glede na velikost družine) še kraj bivanja, ki v različni meri 

omogoča kulturno-naravoslovno udejstvovanje, saj v mestu živeči edinec in 

sorojenec v primerjavi z drugimi proučevanimi otroki pogosteje obiskujeta muzeje, 

galerije, lutkovno gledališče in druge ustanove in prireditve, ki so v neposredni bližini 

njegovega doma.  

 

RV 3: Kakšne so značilnosti komunikacije v družinah z edinci in v družinah z 

več otroki? 

Ugotavljam, da vsi trije proučevani sorojenci pogosteje vstopajo v socialne interakcije 

z brati in sestrami, medtem ko imajo edinci, zajeti v raziskavo, več socialnih stikov z 

odraslimi (s starši in starimi starši). Otroci iz velike družine so bolj povezani in imajo 

več skupnih pogovorov z mamo (ki je doma ali dela skrajšan delovni čas), nasprotno 

pa so edinci povezani tako z mamo kot z očetom. Rezultati kažejo, da so teme 

pogovora, ne glede na velikost družine, najpogosteje povezane s šolo (otrokove 

ocene, domače naloge, počutje v razredu) in načrtovanjem družinskega življenja 

(vloge in naloge posameznih družinskih članov). Čeprav vse družine, vključene v 

raziskavo, spodbujajo otroka k izražanju njegovega mnenja in stališč, pa je v velikih 

družinah manj priložnosti za izražanje le teh. Sorojenci v primerjavi z edinci namreč 

manjkrat pridejo do besede. V šoli dva edinca težje počakata na besedo, vsi trije 

edinci pa več sodelujejo pri pouku. Otroci iz veččlanske družine v našem primeru 

najpogosteje komunicirajo s sorojenci istega spola in podobne starosti. Kot 

pomemben dejavnik otrokovih komunikacijskih spretnosti, ne glede na velikost 

družine, se v pričujoči študiji pokaže še družinska bralna pismenost (branje doma in 

obiskovanje knjižnice) ter izobrazba staršev (uporaba strokovnih terminov), saj to 

lahko vpliva na otrokov besedni zaklad.  
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RV 4: Kakšno je vedenje in delo v šoli edincev in otrok iz velikih družin? 

Pomemben otrokov mikrosistem, poleg družine, predstavlja tudi šola. Pričujoča 

študija ugotavlja, da so edinci učno uspešnejši (vsi trije so odličnjaki), a ob tem 

poudarim, da je učno zelo uspešen tudi eden izmed otrok iz velike družine. To kaže, 

da na otrokov šolski uspeh poleg velikosti družine vpliva še mnogo drugih 

dejavnikov. Starši edincev, vključeni v raziskavo, se spontano vključujejo v šolsko 

delo, medtem ko starši sorojencem pomagajo predvsem, če imajo učne težave, sicer 

pa je šola njihova odgovornost. Analiza opazovanja in intervjujev kaže na pomembne 

razlike med edinci in sorojenci pri šolskem delu: edincem, ki so sodelovali v raziskavi, 

veliko bolj ustreza individualno delo, tudi v prostem času si pogosteje izbirajo 

individualne hobije (npr. branje, risanje, igranje glasbila). Na izbiro otrokovih 

dejavnosti pa poleg velikosti družine vpliva še otrokov osebni interes. Nasprotno pa 

proučevani otroci iz velike družine v skupini radi sodelujejo, lahko prispevajo 

pomemben del pri opravljeni nalogi, a samoiniciativno ne prevzemajo vodilne vloge. 

Dva edinca pa pogosto želita v skupini prevzeti glavno vlogo. Prav zato naj se učitelji 

pri svojem poučevanju pogosteje odločajo za sodelovalno učenje in v delo vključujejo 

socialne igre. Ugotovitve so pomembne z vidika razvoja strategij poučevanja v 

prihodnje. Rezultati pričujoče študije kažejo, da imajo vsi trije raziskani edinci več 

različnih obšolskih dejavnosti, predvsem tisti, ki živijo blizu večjega mesta oz. v 

mestu. Sorojenci zaradi potrebe po prevozu na dejavnosti (predvsem tisti, ki ne živijo 

v mestu) in plačljivih dejavnostih le-teh nimajo prav veliko. Izhajajoč iz ugotovitev 

raziskave ima šola s svojo ponudbo brezplačnih interesnih dejavnosti pomembno 

vlogo pri celostnem razvoju otrok. Kot pomemben dejavnik pri tem se pokaže velikost 

šole, saj je na podružnični (manjši) šoli manj možnosti za obiskovanje različnih 

interesnih dejavnosti.  

 

RV 5: Kakšen je psihosocialni položaj/socialna sprejetost edincev in otrok iz 

velikih družin v razredni skupnosti? 

Za vse proučevane otroke sicer velja, da so v vrstniški skupini sprejeti, a imata dva 

edinca po ugotovitvah sociometrične preizkušnje manj izbir oz. več vzajemnih izbir v 

primerjavi z otroki iz velikih družin. Tako edinci v našem primeru vzpostavljajo manj 

interakcij s sošolci, a so hkrati le-te tesnejše. Potrdila se je povezanost med 

posameznikovo stopnjo sprejetosti in njegovimi socialnimi kompetencami, kar lahko 
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pomeni, da proučevanim otrokom iz velike družine medsebojna pomoč v družini, 

empatija in prosocialno vedenje pomaga pri vzpostavljanju širše socialne mreže 

sošolcev. Po drugi strani pa v študiji ugotavljam, da je v razredu lahko zelo priljubljen 

tudi edinec, kar kaže, da vplivajo na otrokovo sprejetost med vrstniki poleg velikosti 

družine še mnogi drugi dejavniki. Rezultati raziskave pokažejo, da na otrokov 

psihosocialni položaj v razredu vpliva tudi otrokova učna uspešnost (odličnjaki so bolj 

priljubljeni), pogostost konfliktov z vrstniki in sociometrična struktura razreda 

(povezanost med učenci). V pričujoči raziskavi velja, da prihajajo v šoli edinci 

pogosteje kot sorojenci do nesoglasij z vrstniki. Razlog je bil že nakazan: sorojencem 

polje prepirov predstavlja predvsem domači mikrosistem. Ugotavljam, da proučevani 

otroci za prijatelje izbirajo vrstnike istega spola, kar je precej značilno za obdobje, v 

katerem se ti otroci nahajajo. 

RV 6: Kako se družinski mikrosistem povezuje s šolskim mikrosistemom? 

Starši edincev, vključeni v raziskavo, pogosteje sodelujejo s šolo tako preko 

formalnih (govorilne ure, roditeljski sestanki) kot neformalnih oblik (dogodki na šoli). V 

edinčevo šolanje sta v dveh primerih aktivno vključena oba starša in v vseh treh 

primerih je zaznati njihova višja izobraževalna pričakovanja do otroka. Za velike 

družine, ki so sodelovale v raziskavi, je značilno, da s šolo pogosteje sodeluje mama, 

ki je nezaposlena ali dela krajši delovni čas. Zaradi večjega števila šolarjev izkoristi 

tudi dopoldanski termin govorilnih ur. Starši velike družine se manj redno udeležujejo 

roditeljskih sestankov. Kot varovalni dejavnik otrokovega šolanja se v vseh šestih 

primerih pokaže kontinuirano sodelovanje med starši in učitelji, realna pričakovanja 

staršev do otroka, podpiranje staršev pri vzgojno-izobraževalnih prizadevanjih šole in 

otrokova odprtost za pogovor o šoli. Kot zavirajoč dejavnik se v enem primeru male 

družine pokaže konflikt otroka z učiteljico.  

 

Starševstvo v veliki družini v našem primeru pomeni manj časa za posameznika in 

zakonski odnos. Starši velikih družin, zajeti v raziskavo, so se za večje število otrok 

odločili na podlagi osebne želje, zgleda drugih veččlanskih družin in verskega 

prepričanja. Nasprotno pa se pri starših edincev, ki so sodelovali v raziskavi, kot 

pomemben dejavnik pojavlja zaposlenost izven doma, njihova starost (rodna doba), 

zdravstvene težave (sekundarna neplodnost, spontani splavi) in zavestna odločitev 

za enega otroka. Proučevani sorojenci in edinci skupaj s svojimi starši navajajo, da 
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so v svojem okolju občasno deležni tudi komentarjev in žaljivk na račun velikosti 

svoje družine. Gre za stereotipe, ki nimajo znanstvene utemeljitve. Število otrok pa 

poleg izobrazbe staršev (raziskani edinci imajo višje izobražene starše) in vzgoje v 

primarni družini staršev vpliva na vzgojni slog. Rezultati kažejo, da je v velikih 

družinah pogosto bolj strog, avtoritarno-avtoritativni vzgojni slog. V eni izmed 

proučevanih velikih družin je prisotno tudi telesno kaznovanje. Medtem ko je vzgoja 

edincev bolj avtoritativna, v primeru E3 v veliki meri tudi permisivna. Med velikimi 

družinami in družinami edincev se pojavljajo tudi razlike v vrednostni usmeritvi 

družine – dve mali družini bolj poudarjata otrokovo skrb zase, vse tri velike družine 

pa pred to vrednoto postavljajo skrb za drugega. Kot pomemben vzgojno-

izobraževalni element se, ne glede na velikost družine, pokažejo še stari starši, s 

svojim prenosom spretnosti in znanj na mlajše generacije, z občasnimi prevozi v šolo 

in na obšolske dejavnosti ter z varstvom vnukov, ki so proučevanim družinam v veliko 

pomoč. 

 

Čeprav da se v psihološko-sociološki literaturi tematika prepletenosti družine in 

družinskega življenja s šolskim okoljem pogosto pojavlja, ne poznamo veliko 

poglobljenih študij, ki bi govorile o vlogi velikosti družine v otrokovem razvoju in hkrati 

povezale šolske dejavnike, ki pomembno zaznamujejo posameznikov razvoj. Kot 

menijo strokovnjaki (npr. Feinberg idr., 2012; Howe, 2014), velika večina raziskav o 

edincih in sorojencih analizira njihove interakcije doma, najpogosteje odnose med 

brati in sestrami ter odnos otroka z mamo, nekaj študij vključuje tudi očeta, redko pa 

študije zajamejo tudi širše socialne kontekste, ki sooblikujejo otrokov razvoj. Tudi v 

slovenskem prostoru tematika še ni bila raziskana, tuje raziskave pa prihajajo do 

različnih zaključkov. Zato pričujoča raziskava s svojimi ugotovitvami pomembno 

prispeva k razumevanju vloge velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v 

kontekstu šole. Izvirnost raziskave se kaže tudi v poglobljeni študiji posameznega 

sorojenca v veliki družini (predhodne študije so bile namreč osredotočene predvsem 

na veliko družino kot celoto) in v obravnavi tem (npr. družinsko preživljanje prostega 

časa), ki so v domači in tuji strokovni literaturi manj raziskane. Uporabnost 

raziskanega psihosocialnega razvoja edinca in otroka iz velike družine ter izdelane 

značilnosti opisanih primerov so v vzgojno-izobraževalnem procesu pomemben 

prispevek k spoznanju oziroma zavedanju dejstva, da je šoloobvezen otrok vpleten v 
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različne sisteme, ki ga sooblikujejo. Za učiteljevo razumevanje otrokovih potreb je 

pomembno tudi poznavanje okolja, iz katerega prihaja otrok. Vloga pedagoga je, da 

ozavešča in pri delu v razredu upošteva spoznanja socialnega in družinskega okolja, 

iz katerega šolar prihaja, in njegov vpliv na psihosocialni razvoj.  

 

Kritični pogled kot refleksija na izvedeno raziskavo 

Ugotovitve raziskave temeljijo na študiji primera treh družin edincev in treh družin z 

vsaj štirimi otroki. Ker gre za zaključke na razmeroma majhnem vzorcu, niso 

posplošljivi in veljajo predvsem v okviru raziskanih družin. Čeprav stroka veliko 

družino opredeli že kot družino z vsaj tremi otroki, je v raziskovanje smotrno vključiti 

številčnejše družine, saj se prav zato pokažejo pomembnejše razlike med sorojenci 

in edinci, kar ugotavljajo tudi nekateri drugi raziskovalci (npr. Newman, 2011). Kot 

pomembna in potrebna se je izkazala triangulacija vključenih oseb, saj sem v 

raziskavo zajela tako otrokov vidik kot tudi vidik staršev in učiteljev. Na tej osnovi 

izvedena analiza podatkov, pridobljenih tudi z različnimi tehnikami zbiranja podatkov 

(intervjuji, opazovanje in sociometrična preizkušnja), nas privede do poglobljenih 

spoznanj, ki presegajo okvir raziskovalnih vprašanj. Pri načrtovanju raziskave sem 

predvidevala empirična spoznanja le v prvih treh ekosistemih, a so pridobljeni podatki 

omogočali analizo tudi v makrositemu in pojasnitev ekoloških prehodov. 

 

V prihodnje bi bilo smotrno izpeljati še raziskave edincev in sorojencev v drugih 

razvojnih obdobjih, saj sem se sama zaradi kompleksnosti pojava in poučevanja na 

razredni stopnji omejila le na obdobje srednjega otroštva. Še več: longitudinalne 

raziskave bi lahko povezale več razvojnih obdobij in s tem nudile bolj poglobljen 

vpogled v otrokov razvoj, povezan z velikostjo družine. S kvantitativno raziskavo bi 

zajeli večji vzorec otrok, njihovih staršev in učiteljev in tako dosegli možnost 

preverjanja dobljenih rezultatov in posplošljivost ugotovitev. Nadaljnje raziskovanje bi 

se lahko usmerilo tudi na proučevanje v različnih okoljih, saj poleg pričujoče študije 

tovrstne raziskave, vsaj tiste, ki se nanašajo na edince, prihajajo predvsem s 

Kitajske. S tem bi dobili vpogled, kako velikost družine vpliva na edince in sorojence 

v različnih kulturah, religijah in družbenih ureditvah.  
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 PRILOGE 9.

Priloga A: Vprašanja za intervjuje 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU S STARŠI 
 
ZNAČILNOSTI DRUŽINE 
Ob začetku našega pogovora bi vas prosila, če lahko strnete nekaj besed o vaši 
družini (število otrok in njihova starost, vajin poklic, zaposlitev). 

- Kako dolg je vaš delovni čas zunaj doma? 
- Kako uspete uskladiti družino in službo? 
- VD: Kateri so tisti razlogi, zaradi katerih ste ostali doma? 

Ali še kdo živi v vašem stanovanju? 
- Kako sodelujete z njim/njo? Vam pri čem pomaga? 

 
Kako bi ocenili vaš SES? 

- VD: Kako finančno zmorete preživljati več otrok? 
 

Kako poteka vaš običajni dnevni ritem med tednom? 
Se v čem razlikuje od vikenda? 
 
Kdaj in kako pogosto si vzamete čas zase? Kaj takrat počnete? 

- Kdo v tem času skrbi za vajine otroke? 
 
ZNAČILNOSTI OTROKA 
Kako bi z nekaj besedami opisali otroka? 
 
VLOGE V DRUŽINI 
Kako bi opisali svojo vlogo v vaši družini – kakšne vloge in naloge imate? 
Kakšno vlogo in položaj ima otrok v družini? 
 
S kom otrok preživlja čas v družini? Kdo v družini z otrokom preživi največ časa?  
Kdo v družini pogosteje skrbi za bolnega otroka? 
Ali otrok sodeluje pri nakupu oblačil in obutve zanj? Ali vedno kupite otroku nova 
oblačila? 
 
Razlike med sorojenci 
VD: Ali se otroci med seboj razlikujejo? 

- Kako usklajujete njihovo različnost? 
 
Kako zaznavate svojega otroka – mu vaš čas in pozornost zadostuje ali želi več 
tega?  
VD: Kako uspete uskladiti svoj čas in pozornost med otroke? 

- Ali si kdaj posebej in zavestno vzamete čas za posameznega otroka? Kdaj, 
ob katerih priložnostih? 
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Vloga zapovrstja rojstev 
VD: Kateri po vrsti je otrok, o katerem se pogovarjamo? 
Ali pri otroku opažate kaj posebnega glede na vrstni red rojstva/Opažate kakšne 
razlike med prvorojencem, drugorojencem, najmlajšim otrokom/ali vrstni red vpliva 
na njihovo osebnost? 
 
ČUSTVENO DOZOREVANJE/ČUSTVENA KLIMA V DRUŽINI 
 
Katera čustva prevladujejo v vaši družini in kdaj se najpogosteje pojavljajo? 
 
Katera čustva otrok najpogosteje izraža? 

- Ob katerih priložnostih izraža ta čustva? 
- Ali otrok izraža žalost? Kako? 
- Kako izraža jezo? 
- Ali pri otroku opažate kakšne strahove, frustracije? Katere? 

 
Kako otrok reagira v novih situacijah? 
 
Kaj otrok stori, ko ima problem? 
 
Kaj storite ob soočenju z otrokovimi negativnimi čustvi (jeza, žalost)? 
 
Katera čustva vi najpogosteje izražate pred otrokom? 
 
Ali vsa svoja čustva izražate pred svojim otrokom?  

- Zaradi katerih razlogov menite, da je to pomembno?  
 

Kako otrok razume in sprejema čustvene reakcije ter stališča drugih ljudi? 
Na kakšen način otrok navezuje čustvene odnose oz. bližino z drugimi? 
Kako otrok v družini razvija zaupanje vase in druge? 
 
SOCIALNO DOZOREVANJE 

Kako bi opisali otrokove socialne spretnosti? 

 
Medsebojni odnosi in socializacija 
Kako (katere so tiste priložnosti) navežete stik z otrokom? 
Kako otrok naveže socialni odnos z vami? 
 
Kako bi opisali interakcije med vami in otrokom? 
S kom ima otrok v družini najpogostejše interakcije? 
 
S kom se izven družine največ povezujete?  

- Zaradi katerih razlogov so vam ti stiki še posebej dragoceni? 
 
Kako otrok navezuje socialne odnose zunaj družine? 
Katere so najpogostejše otrokove interakcije zunaj doma? 
Kdo so otrokovi prijatelji? Kako si jih izbira? 
 
Odnosi in sprejetost med sošolci 
Kako vi zaznavate otrokovo vlogo in počutje med sošolci? 
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- Vam o njih kdaj kaj pripoveduje? Kaj pove? 
- Ali vam je kdaj že potožil, da med vrstniki ni bil sprejet? Kako ste odreagirali? 

 
Kako otrok deli materialne dobrine? 
 
Medsebojna pomoč 
Ali si v družini med seboj pomagate? Ob katerih priložnostih? 
 
VD: Ali si sorojenci med seboj pomagajo? 

- Pri katerih dejavnostih si otroci med seboj pomagajo? 
- Ali si pomagajo pri šolskem delu? Kako in kdo ponavadi komu pomaga?  
- Kdaj in kako pogosto vi sodelujete pri teh dejavnostih? 

 
VD: Ali starejši otroci varujejo mlajše sorojence? Ob katerih priložnostih in kako 
pogosto? 
 

Odnosi med sorojenci 

Opažate tekmovalnost med otroki?  

- Kako se najpogosteje izraža? 

- Ali je v enaki meri prisotna pri vseh otrocih? 

 

Ali se otroci med seboj pogosto prepirajo? 

- Kaj je najpogosteje povod za konflikt? 

 

VD: Kako vidite sodelovanje in tekmovalnost med sorojenci z vidika otrokovega 
razvoja? 

 

Veščine reševanja problemov in konfliktov 

Kako in zaradi česa se otrok prepira? 

 

Na kakšen način vaš otrok najpogosteje rešuje konfliktne situacije? Potrebuje vašo 
pomoč, kaj vi storite ob tem? 

 
Kako v vaši družini poteka učenje vsakdanjih spretnosti (npr. umivanje zob, 
pospravljanje, ipd.)? 

 
KOMUNIKACIJA 

Kako bi opisali otrokove komunikacijske spretnosti? 
 
Kdaj, ob katerih priložnostih, se najpogosteje pogovarjate? 
O čem se pogovarjate? 
 
S kom se otrok v družini največ pogovarja? 

- Zakaj mislite, da izbere ravno njega? 
 
Kdaj in kako pogosto si vzamete čas za pogovor z otrokom? 
O čem se pogovarjata? 
 
Ali lahko otrok izrazi svoje mnenje, stališča, misli in občutke? 

- Kaj vam najpogosteje pripoveduje? 
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Ali vam otrok pripoveduje svoje probleme? 

- Komu otrok najpogosteje zaupa svoje probleme? 
- Kaj storite, ko vam otrok zaupa težavo? 
- Ali kdaj slutite, da ima otrok problem, čeprav vam ga ne zaupa? Kaj takrat 

storite? 
- Kaj ga najpogosteje bremeni? 

 

Kako pogosto in kaj vam pripoveduje o šoli? Kaj vam o svojem delu in vedenju v šoli 
pove otrok sam, predno izveste od učiteljice na govorilnih urah? 
 
Kako se pogovarjate takrat, ko se s čim ne strinjate, če se skregate (v konfliktnih 
situacijah)? 
 
Kaj storite, ko pride do družinskih nesoglasij? 
Kateri so najpogostejši vzroki za konflikte v družini? 
Kako rešite prepir? 
 
SAMOPODOBA  
Kako bi z nekaj besedami opisali otrokovo samopodobo, zadovoljstvo s samim 
seboj? 

- Se vam zdi samostojen in samozavesten? Zaradi katerih razlogov tako 
menite? 
 

Kako otroku pomagate ustvariti ustrezen vrednostni odnos do sebe in do sočloveka? 

 

HIŠNA OPRAVILA IN DEJAVNOSTI V PROSTEM ČASU 

 
Hišna opravila in delitev dela 
Katere odgovornosti otrok prevzema v družini? 

- Ali otrok sodeluje pri kakšnem hišnem opravilu? 
- Pri katerem? 
- Zaradi katerih dejavnikov je po vašem mnenju pomembno tovrstno 

sodelovanje? 
 
Kako otrok reagira, ko mu naročite, naj opravi neko delo? 

- Kaj storite, če ne želi opraviti opravil, za katere ga prosite? 
- Ali otroka za delo motivirate? Kako? 
- Kaj storite, če otrok določenega dela ne opravi dovolj dobro? Kako otrok 

sprejema kritiko? 
 
VD: Glede na to, da imate več otrok, me zanima, ali imate morda kakšno posebno 
razporeditev oziroma urnik dela? 

- Kdo ga oblikuje, katere vidike pri tem upoštevate? 
 
Prosti čas 
Ob katerih dejavnostih in kako pogosto preživljate skupni, družinski prosti čas? 
Kaj otrok najpogosteje počne v prostem času? 
Kaj so vaši hobiji? 
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Ali kdaj skupaj z otrokom obiščete kulturno prireditev? 
- Katero (koncert, gledališče..) in kako pogosto? 

 

Večeri 

Kako običajno poteka vaš večer? 

- Kako zvečer organizirate umivanje oziroma pripravo na počitek vašega 
otroka? 

 

Praznovanja 

Katere praznike praznujete skupaj kot družina? 

- Kateri praznik vas najbolj poveže? Zakaj? 

 

Ali vam otrok pomaga pri pripravi praznovanje? Kako sodeluje? 

 

Ali na vaša praznovanja povabite še koga? 

 

Obiski 

Kako pogosto se kot družina odpravite na obisk? 

Kam navadno odidete? 

Če na obisk odidete vsi družinski člani, kako poteka priprava otrok, oblačenje, 
prevoz? 

 

Ali se kdaj zgodi, da otrok da pobudo za obisk? 

- Kam najraje odide? 

- Zakaj menite, da ravno tja? 

 

Kaj storite, če otrok ne želi z vami na obisk? 

Kaj storite, če otrok v času obiska postane nemiren? 

 
Kdo pa vas obiskuje? Kako pomembni so vam ti stiki?  

 

Izleti in potovanja 

Kako pogosto kot družina odidete na izlet? Kam vas popelje pot? 

 

Ali si kdaj kot družina privoščite dopust, greste na potovanje? 

- Kam in kako pogosto odidete? 

- Kako poteka priprava na dopust? 

- Ali otrok sodeluje pri pripravi na dopust? Kako vam pomaga? 

 

Ali na počitnice odidete sami ali povabite še kakšno družino, prijatelje? 

- Iz katerih razlogov se vam zdi vaša odločitev pomembna? 

- Kje vidite prednosti, da počitnikujete s prijatelji oz. drugimi družinami? 
 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

Vzgoja 
Kako bi opisali vaš način vzgoje v družini? 
Ali sta kot starša enotna pri vzgoji? Kako se dogovarjata in usklajujeta? 
Kaj se vama zdi pri vzgoji otroka še posebej pomembno? 
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- Katere vrednote poudarjate in živite v družini? 

Kaj vam pomaga pri vzgoji otrok? 

- Ali otroka vzgajate bolj spontano ali se držite napotkov, ki vam jih podaja 
pedagoška literatura (npr. knjige, revije)?  

- Se morda udeležujete kakšnih predavanj, šole za starše, delavnic? 

 

Kaj nam lahko poveste o otrokovi samostojnosti, iniciativi in kritičnem mišljenju? 
 

Kaj storite ob otrokovem neprimernem vedenju? 
- Ali otroka kdaj kaznujete? Zaradi česa in kakšna je po navadi kazen? 
- Ali otroka kdaj nagradite? Ob katerih priložnostih to storite?  

 
Kaj se zgodi, če otroku ne ugodite njegovih želja? 

- Kako se odzovete na njegovo vedenje? 
 

Kako v družini (z več otroki) spodbujate osebnostno rast posameznika? 

 

Kako v družini zagotovite ustrezen »red«? 

- Ali imate morda izoblikovana kakšna posebna »pravila obnašanja«? 

 

Ali vam še kdo pomaga pri vzgoji otrok? 

- Na katerih področjih vam pomaga? 

Izobraževanje 
Kdo je otrokova varoval v predšolskem obdobju? Če se ozrete nazaj, kaj nam lahko 
o tem poveste? 

Kateri so tisti razlogi, zaradi katerih otrok rad obiskuje šolo? 

Kaj ga motivira pri šolskem delu? 

Kako otroka spodbujate za šolsko delo? 

Ostajajo morda razlogi, zaradi česar otrok težje prestopi šolski prag? 

 
Komu otrok zaupa, če ima težave v šoli? Kaj najpogosteje pripoveduje? 

- Kaj mu vi svetujete, kako mu pomagate? 

 

Pričakovanja staršev, šolski uspeh in zadovoljstvo z njim 

Katera so po vašem mnenju otrokova močna področja? 

Katera so otrokovo šibkejša področja? Kako mu pri tem pomagate? 

 

Kakšen je otrokov šolski uspeh?  

- Ste s tem zadovoljni?  

- Kako pomemben se vam zdi učni uspeh? 

- Kaj si na tem področju želite za svojega otroka? 

 

Kdo v družini sodeluje pri otrokovih šolskih obveznostih? Na katerih področjih in 
kako mu pomagate? 

 

Katere interesne dejavnosti ima otrok v šoli? Kako pride do odločitve za te krožke? 
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Katere obšolske dejavnosti obiskuje vaš otrok? 

- Ali ste pri tem bolj avtonomni ali bolj upoštevate želje otrok? 

- Kako vam uspe razporediti čas za prevoz na dejavnosti? Vam kdo pri tem 
pomaga? 

 

Sodelovanje dom-šola 

Kako bi opisali vaše sodelovanje s šolo? 

Ali morda kaj zavira vaš odnos na tem področju? 

 

Kako se seznanjate z otrokovim šolskim delom in vedenjem? 

- Obiskujete govorilne ure in srečanja za starše? Kdo se jih udeleži? 

- Kakšni občutki so v vas, ko se vračate z govorilnih ur; kaj vam o otrokovem 
delu in vedenju v šoli pripoveduje učiteljica? 

- Se s tem strinjate ali morda svojega otroka doma doživljate drugače? 

 

VD: Kako uskladite termine glede na to, da imate na isti šoli več otrok?  

       Ali menite, da je na kakšnem področju vzgoje in izobraževanja vaš otrok (v 
primerjavi z edincem) prikrajšan ali je morda kje v prednosti? 

 

E: Kje na področju šolanja vidite prednosti in težave vašega otroka z vidika edinca? 

 

VELIKA DRUŽINA in DRUŽINA EDINCA 

 

VD: Kaj vas je spodbudilo k odločitvi za večje število otrok? 

E: Kaj vas je spodbudilo k odločitvi za enega otroka? 

Kako doživljate vlogo materinstva in očetovstva? 

 

Kako število otrok vpliva na vajin zakonski odnos? 

- Na katerih področjih to opažate?  
- Kaj je vsako novo rojstvo prinašalo v vajin odnos? 

 

VD: Ali menite, da so otroci zaradi večje družine za kaj prikrajšani? Se vi kdaj 
počutite prikrajšani za karkoli zaradi večjega števila otrok? Kje pa vidite prednosti? 

E: Kje vidite prednosti in morebitne težave, ker otrok nima sorojencev? 

 

VD: Kako bi ocenili družinsko politiko in družbeno pomoč velikim družinam? 

- Imate zaradi večjega števila otrok kakšne ugodnosti? 

 

VD: Ali se velike družine med seboj povezujete, med seboj sodelujete in si 
pomagate? 

- Na katerih področjih sodelujete? 

 

VD: Kako se danes na veliko družino odziva družba?  

- Se med ljudmi počutite sprejeti? Se morda konkretno spomnite kakšnega 
odziva?  

- Kako doživljate stereotipe o veliki družini? Se vas je kdaj dotaknil kakšen 
stereotip o veliki družini? 

 

Kje vidite razloge, da se danes malo družin odloča za večje število otrok? 
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Čisto za konec bi vas še vprašala, ali načrtujete še kakšnega otroka? 

 

E: Kako se danes na družino z edincem odziva družba?  

- Se med ljudmi počutite sprejeti? Se morda konkretno spomnite kakšnega 
odziva?  

- Kako doživljate stereotipe o edincih? Se vas je kdaj dotaknil kakšen stereotip 
o edincu? 

 

Kateri dejavniki, po vašem mnenju, vplivajo na odločitev za enega otroka? 

 

Če bi še enkrat tehtali med velikostjo družine, ki jo imate, in drugimi življenjskimi 
izzivi, bi se odločili podobno? 

 
Kako po vašem mnenju odraščanje vašega otroka kot edinca vpliva na njegov 
razvoj? 
Kako po vašem mnenju odraščanje vašega otroka v veliki družini vpliva na njegov 
razvoj? 

Kakšna je, glede na število družinskih članov, vaša primarna družina? Ali je to 
vplivalo na vašo novo družini? Kako vas te izkušnje oblikujejo pri vzgoji in 
izobraževanju vaših otrok? 

 

Zahvaljujem se vam za vašo pripravljenost in  čas, ki ste ga namenili moji raziskavi. 

 

 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z OTROKOM 

 
Kako bi opisal vašo družino? 

 

Kako bi z nekaj besedami opisal sebe? 
 
ČUSTVENO DOZOREVANJE 
Ali doma pokažeš, kako se počutiš, kaj si misliš? Kaj pa v šoli? 
Kaj te razveseli? 
Kdaj si najpogosteje žalosten? 
Zaradi česa si najpogosteje jezen in kaj takrat storiš? 
Te je česa strah? 
Kaj storijo starši, ko jim poveš, da si žalosten, te je strah? 
Kaj ti storiš, ko se tako počutijo tvoji starši? 
Kaj storiš, če v šoli kdo joka, je žalosten?  
Komu lahko zaupaš? 
Kako se počutiš v novih situacijah, ko moraš npr. prvič v neko novo sobo k osebi, ki 
jo prvič vidiš? 
Kakšnega razpoloženja sta najpogosteje tvoja starša? Po čem lahko sklepaš? 
Kakšno pa je čustveno vzdušje v razredu - kako se počutijo sošolci, kako učiteljica? 
Kako se v razredu počutiš ti? 
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SOCIALNO DOZOREVANJE 

 
Medsebojni odnosi in socializacija 
S kom v družini preživiš največ časa?  
Kaj vse počneta skupaj? 
 
S kom se izven družine skupaj s starši največ povezujete?  

- Kako bi opisal te odnose, kakšni so? Si vesel teh stikov ali bi se raje družil s 
kom drugim? 

 
Ali kdaj navežeš stik z novo osebo, spoznaš novega prijatelja? Kako navežeš stik? 
S kom se najpogosteje družiš zunaj doma? Kaj skupaj počnete? 
 
Sprejetost med sošolci, prijatelji 
Ali imaš občutek, da te imajo sošolci radi? Zaradi katerih razlogov tako misliš? 
Si se kdaj počutil zavrnjenega od sošolcev; bi se rad, pa se nisi smel igrati z njimi? 
 
Kdo je zate pravi prijatelj, kakšen je? 
Koliko prijateljev imaš? Kdo so tvoji prijatelji? Kako si jih izbiraš (sam, ti kaj svetujejo 
starši)? 
 

Medsebojna pomoč 
Ali si v družini med seboj pomagate? Ob katerih priložnostih? 

 

Komu ti najpogosteje pomagaš? Pri kateri dejavnosti? 

Kdo tebi najpogosteje pomaga? Kdaj? 

 

Ali pomagaš komu v šoli? Kako? 

 

VD: Ali pomagaš svojim bratom in sestram? Kako jim pomagaš? 
VD: Ali pomagaš svojim bratom in sestram pri učenju? 

- Komu najpogosteje pomagaš? 
- Pri katerem predmetu? 
- Kako pogosto jim pomagaš (vsak dan, enkrat na teden, enkrat na mesec …)? 
- Na kakšen način jim pomagaš (jim bereš, razlagaš učno snov, jih sprašuješ 

…)? 
- Jim pomagaš tudi pri pisanju domačih nalog?  
- Kdaj in kako pogosto? 
- Ali tvoji sorojenci pomagajo tebi? 
- Kdaj, pri katerih predmetih? 

 
VD: Ali pomagaš sorojencem pri oblačenju? 

- Mu oblačila izbereš ti, jih izbereta skupaj ali jih pripravijo že starši in mu ti 
pomagaš samo pri oblačenju? 
 

Ali nosiš vedno nova oblačila ali katera oblačila dobiš tudi od drugih otrok? 
VD: Ali kdaj varuješ mlajše brate in sestre? 

- Kako pogosto? 
- Kaj takrat počneta tvoja starša? 
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Odnosi med sorojenci 
Ali si igre in igrače med seboj pogosto izposojate? 
Kaj narediš, če se želiš igrati s stvarjo, s katero se že igra tvoj brat ali sestra? 
S katerim od svojih sorojencev se najraje in najpogosteje igraš? 

- Zakaj ravno z njim? 
 

Ali kdaj občutiš jezo, žalost do svojih bratov in sester, če imajo več oblačil in igrač 
kot ti? 

- Kaj takrat storiš? 
 

Ali si kdaj žalosten, če so sorojenci deležni večje pozornosti staršev (če jih starši 
večkrat vzamejo v naročje, jih pogosteje vzamejo s seboj v trgovini …)? 
Ali se s sorojenci kdaj prepiraš? 

- Opiši, kako izgleda prepir z bratom ali sestro. 
- Kateri so razlogi za prepir? 
- Kako postanete zopet prijatelji? 

Ali prepir sami razrešite, se sami domenite, in postanete prijatelji, ali vam pri tem 
pomagajo starši? Kaj naredijo starši? 

Kako rešujete medsebojne konflikte v družini? 

Kateri so najpogostejši vzroki za prepir v družini? 

 
Če se doma želiš igrati kakšno družabno igro (npr. človek ne jezi se), kdo se s tabo 
igra? 
Katera je tvoja najljubša igrača oz. stvar, ki ti veliko pomeni? Si jo s kom pripravljen 
deliti? 
 
KOMUNIKACIJA 
Kdaj, ob katerih priložnostih, se v družini najpogosteje pogovarjate? 
O čem se pogovarjate? 
 
S katerim od družinskih članov se ti največ pogovarjaš? 

- Zaradi katerih razlogov izbereš ravno njega? 
- O čem se najpogosteje pogovarjata? 

 
Ali v družini lahko izraziš svoje mnenje, stališča, misli in občutke? 

- Kako se nanje odzivajo tvoji starši (in sorojenci)? 
 
Ali doma pripoveduješ svoje probleme? 

- Komu najpogosteje zaupaš svoje probleme? 
- Kaj stori, ko mu poveš? 
- Kaj te najpogosteje bremeni? 
- Ali staršem (in sorojencem) pripoveduješ o šoli? Kaj jim poveš? Kaj ti 

odgovorijo? 
 
Kako se v družini pogovarjate takrat, ko se s čim ne strinjate, če se skregate (v 
konfliktnih situacijah)? 
 
Kaj storite, ko pride do družinskih nesoglasij? 
Kateri so najpogostejši vzroki za konflikte v družini? 
Kako rešite prepir? 
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SAMOPODOBA 
Ali imaš v družini občutek, da te sprejemajo takšnega, kakršen si? 
 
Kako te sprejemajo učiteljica in sošolci? 
Kaj misliš, da znaš narediti dobro/v čem si dober? 
Ti gre morda kaj težje od rok? 
 
HIŠNA OPRAVILA IN DEJAVNOSTI V PROSTEM ČASU 
 
Hišna opravila 
Katere odgovornosti prevzemaš v družini? 

- Ali sodeluješ pri kakšnem hišnem opravilu? 
- Pri katerem hišnem opravilu sodeluješ? 
- Ali to delo opraviš prostovoljno (si ga sam želiš opraviti) ali ti to določijo 

starši? 
- Ali se kdaj zgodi, da starši s tvojim delom niso zadovoljni? Kaj takrat storijo? 

Kako ti odreagiraš? 
- VD: Ali imate kakšen urnik dela? Kdo ga oblikuje? 

 
Prosti čas 
Ob katerih dejavnostih in kako pogosto preživljate skupni, družinski prosti čas? 
Kaj najraje počneš v svojem prostem času? 
Kaj pa tvoji starši radi počnejo? 
 
Ali kdaj skupaj s starši odideš na kulturno prireditev? 

- Na katero (koncert, v gledališče …)? 
 

Večeri 
Opiši, kaj počneš zvečer.  

- Kaj medtem počnejo starši? 
 

Praznovanja 
Katere praznike praznujete v družini? 

- Katerega od naštetih se najbolj veseliš? Zakaj? 

Ali pomagaš pri pripravi praznovanja? Kako sodeluješ? 
Ali na vaša praznovanja povabite še koga? 
 
Obiski 

Kako pogosto se kot družina odpravite na obisk? 

Kam navadno odidete? 

 
Ali rad odideš na obisk? 
Se kdaj zgodi, da ne želiš oditi na obisk skupaj s starši in bi bil raje doma? Kako ob 
tem reagirata starša? 
 
Kam najraje greš? Zaradi katerih razlogov greš najraje tja? 
Kdo pa vas obiskuje?  
Koga ti najraje povabiš k vam domov? Zaradi katerih razlogov? 
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Izleti in potovanja 
Ali s starši kdaj odidete na izlet?  

- Kako pogosto odidete? 
- Kam greste? 

 

Ali si kdaj kot družina privoščite dopust, greste na potovanje? 

- Kam in kako pogosto odidete? 

- Kako poteka priprava na dopust? 
- Ali pomagaš pri pripravi? Kako? 

 

Ali na počitnice odidete sami ali povabite še kakšno družino, prijatelje? 

- Greš rad skupaj s prijatelji ali ti je ljubše, če je skupaj le vaša družina? 
 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Vzgoja 
Kako bi opisal vzgojo svojih staršev? 

- Ali se s starši o pravilih (npr. kdaj te pridejo iskat na rojstni dan prijatelja) 
skupaj dogovorite ali oni sami določijo? 

- Ali oba starša postavljata enaka pravila in dogovore ali je kdo od njiju bolj 
popustljiv? 
 

Ali imaš občutek, da te starši pogosto nadzorujejo? Kako to občutiš? 
Kaj misliš, da je tvojim staršem pri vzgoji tebe najbolj pomembno? 
Kako najpogosteje reagirajo tvoji starši, če kaj narediš narobe ali jih ne ubogaš? 

- Ali te kdaj kaznujeta? Zaradi česa in kakšna je po navadi kazen? 
 

Ali te starša kdaj nagradita? Kdaj? Kakšna je nagrada? 
Kaj se zgodi, če si nekaj želiš, starša pa se s tem ne strinjata? 
Kdo te varuje, ko staršev ni doma? 
 
Izobraževanje 

Kdo te je varoval, predno si pričel obiskovati šolo? 

Kaj se ob tem spomniš, kako je bilo? 
Ali rad obiskuješ šolo? Zaradi katerih razlogov? 
Kaj v šoli najraje počneš? 
Je morda kaj takega, kar ti ni najbolj všeč? 
Kakšen je tvoj šolski uspeh?  
Si s tem zadovoljen? 
Kaj na tvoje delo in vedenje v šoli pravita starša? 
Kaj želiš postati, ko odrasteš? 
 
Komu zaupaš, če imaš težave v šoli? 

- Kaj ti svetuje? 
 

Katere interesne dejavnosti imaš v šoli? 
- Kako v začetku šolskega leta izbereš te dejavnosti?  

 
Ali poleg šole obiskuješ še kakšne krožke, se ukvarjaš s športom, glasbo …? 
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- Kako odideš na dejavnosti? 
 

Ali v šoli upoštevaš šolska pravila in dogovore?  

- Se kdaj zgodi, da jih kršiš? 
- Kaj stori učiteljica? Kako ti to sprejmeš? 
- Ali doma o tem poveš staršem? 
- Kakšne so reakcije staršev? 

 
VELIKA DRUŽINA IN DRUŽINA EDINCA 
VD: Ali si vesel, da imaš toliko sorojencev ali bi bil raje sam? Zaradi katerih razlogov 
tako misliš? 
Kako si se počutil, ko se je rodila sestra, brat? 
Ali tvoji sošolci v šoli vedo, da imaš toliko sorojencev? 

- Ali ti kdaj v zvezi s tem kaj rečejo? Kaj? 
- Kako pa se na več bratov in sester odzivajo učitelji in drugi ljudje?  

 
E: Kako se počutiš kot edini otrok v družini? 
Si kdaj želiš brata ali sestro? 
Kaj pravijo na to tvoji sošolci in prijatelji? Te kdaj vprašajo, zakaj nimaš sorojencev, ti 
kdaj kaj rečejo? Kaj? 
 
Hvala 
 

 

 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z UČITELJICO 

 
Kako bi z nekaj stavki opisali otroka, ki ga poučujete? 

Ali vam otrok kdaj samoiniciativno pripoveduje o svoji družini? O čem pripoveduje? 

 
ČUSTVENO DOZOREVANJE 
Katera čustva prevladujejo v vašem razredu in kdaj se najpogosteje pojavljajo? 
 
Katera čustva otrok najpogosteje izraža v razredu? 

- Ob katerih dogodkih se pojavljajo? 
 

Kako otrok izraža jezo? 
Kako otrok izraža žalost? 
Ali pri otroku morda opažate kakšne strahove, frustracije? Katere? 
Kako otrok reagira v novih situacijah? 
Kaj otrok stori, ko ima problem? Kako se vi odzovete nanj? 
 
Katera čustva in reakcije vi najpogosteje izražate v odnosu do otroka? 

- Kako otrok sprejema vaša čustva in reakcije? 

Kako otrok razume in sprejema čustvene reakcije ter stališča drugih otrok?  
Na kakšen način otrok navezuje čustvene odnose oz. bližino z drugimi? 
Kaj lahko poveste o pozornosti, ki jo otrok želi in pričakuje od vas?  
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Kakšno je otrokovo zaupanje vase in druge in kako ga razvija v šoli? 

 

SOCIALNO DOZOREVANJE 

Kako bi ocenili otrokove socialne spretnosti? 

 
Medsebojni odnosi in socializacija 
Kako (katere so tiste priložnosti) navežete stik z otrokom? 
Kako otrok naveže stik z vami? 
Kako bi opisali interakcije med vami in otrokom? 
 
Odnosi in sprejetost med sošolci, prijatelji 

Kako bi opisali otrokove medsebojne interakcije s sošolci?/Kako je sprejet med 
sošolci? 

- Ali vam je kdaj že potožil, da med vrstniki ni sprejet? Kako ste odreagirali? 
Ste se o tem pogovorili s starši? Kako so sprejeli? 

 

Ali otrok prihaja v konflikte s sošolci? Kaj pa z vami? 

- Zaradi česa se najpogosteje sporeče? 

 

Kako rešuje probleme/konfliktne situacije (problem reši sam/potrebuje spodbudo)? 

 
Kako otrok deli materialne dobrine? 

 
Medsebojna pomoč 

Ali otrok pomaga vrstnikom? Kako pogosto in na kakšne načine? 

Ali je kdaj tudi »vaš pomočnik«? Kaj počne in kako ob tem reagira? 

Pri katerih dejavnostih v šoli otrok prosi za pomoč? Koga izbere? 

 

Vključevanje v dejavnosti 

Kako se otrok vključuje v šolsko delo? 

Kako se otrok vključuje v igro oz. neusmerjen prosti čas?/ Ali kdaj potrebuje 
spodbudo in pomoč učitelja? 

 

Odnos so šole, sošolcev, učitelja 

Kakšen odnos ima otrok do sošolcev? 

Kakšen odnos ima do vas in ostalih delavcev šole? 
 
KOMUNIKACIJA 

Kakšne so otrokove komunikacijske spretnosti? 

 

S kom se otrok v šoli največ pogovarja?  

- Kateri so razlogi za to? 
- O čem govorita? 

 

Kako bi opisali sporazumevanje med vami in otrokom? Katere so pogoste teme 
pogovora? 

 

Kaj otrok stori, ko v skupini želi besedo? 

Kako se na njegovo besedo odzivajo vrstniki? 
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Kako pogosto in na katerih področjih učenec sodeluje? 

 
SAMOPODOBA 
Kako bi z nekaj besedami opisali otrokovo samopodobo, zadovoljstvo s samim 
seboj? 

- Se vam zdi samostojen in samozavesten? Zaradi katerih razlogov tako 
menite? 
 

Kako kot učiteljica otroku pomagate ustvariti ustrezen vrednostni odnos do sebe in 
do sočloveka? 
 
ŠOLSKO DELO 
Kako otrok pride v šolo in kako odhaja domov? 
Kako bi opisali otroka, ko zjutraj vstopi v razred, z vidika obiskovanja šole? 
Kako ocenjujete otrokovo pripravljenost na pouk in njegovo šolsko delo? 

- Katere oblike in metode učnega dela otroku najbolj ustrezajo? 
- Kje vidite razloge za to? 

 

Kaj ga pri delu najbolj motivira? 

 
Kako se otrok vključuje v skupinsko delo s sošolci in kakšno vlogo pri tem 
prevzema? 
Kaj otrok najraje počne med neusmerjenim šolskim časom, kot je npr. odmor, 
počitek po malici, kosilu? 

Katera so otrokova močna področja? 

Katera so otrokovo šibkejša področja? 

Kakšen je otrokov učni uspeh? 

 

Kaj nam lahko poveste o učenčevi samostojnosti, iniciativi in kritičnem mišljenju? 

 

Kako se po vašem mnenju otrokovo družinsko okolje (da je edinec/da ima več 
sorojencev) odraža pri njegovem šolskem vedenju in delu? Opažate kakšne razlike 
med otroki iz teh dveh socialnih okolij? 

 

VD: Ali vaše izkušnje poučevanja starejših sorojencev vplivajo na poučevanje 
mlajših otrok iz iste družine? Kako? 

 

VZGOJNI VIDIK - UPOŠTEVANJE ŠOLSKIH PRAVIL 

Kako otrok upošteva dogovorjena šolska pravila? 

- Se kdaj zgodi, da jih krši? 
- Kaj storite in kako otrok odreagira na vaše dejanje? 
- Ali o tem obveščate tudi starše? Kako? 
- Kakšne so reakcije staršev? 

 

SODELOVANJE MED ŠOLO IN DOMOM 

Kako se starši vključujejo v otrokovo šolsko delo? 

 

Na kakšen način in preko katerih oblik najpogosteje sodelujete? 
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Ali morda kaj zavira vaš odnos z njimi oz. tovrstno sodelovanje? 

 

Ali se starši - poleg sodelovanja z vami zaradi otroka – vključujejo še v kakšne druge 
dejavnosti šole? 

 

Kaj o otrokovem delu in vedenju v šoli poveste staršem na govorilnih urah?  

- Kako sprejemajo vaše strokovno opažanje? 

 

Kakšna so pričakovanja staršev do otroka? 

 

Imate občutek, da si učenec sam izbira interesne dejavnosti, jih rad obiskuje, ali želi 
ustreči le željam staršev? 

 

EDINEC IN OTROK IZ VELIKE DRUŽINE V KONTEKSTU ŠOLE 

 
Kakšen pomen in vlogo ima po vašem mnenju otrokovo družinsko okolje (to, da je 
edinec/ otrok iz velike družine) na otrokov razvoj?  
 
Kako pogosto se v svoji pedagoški praksi srečujete z otroki, ki imajo štiri ali več 
sorojencev? 

- Kaj pri delu z njimi opažate? 

 

Kako jih sprejemajo vrstniki? 

Kako jih sprejemajo učitelji? 

Kje vi kot učiteljica, na podlagi izkušenj, vidite prednosti in težave otrok iz velikih 
družin na področju šolanja? 
 
Kako pogosto se v svoji pedagoški praksi srečujete z edinci? 

- Kaj nam lahko poveste o njihovem delu in vedenju v šoli? 

 

Kako jih sprejemajo vrstniki? 

Kako jih sprejemajo učitelji? 

 
Kje vi kot učiteljica, na podlagi izkušenj, vidite prednosti in težave edincev v 
kontekstu šole? 
 
Če ni preveč osebno vprašanje: iz kakšne družine, glede na število družinskih 
članov, izhajate vi? Kako vas te izkušnje oblikujejo pri delu z otroki? 
 

Zahvaljujem se vam za vašo pripravljenost in čas, ki ste ga namenili moji raziskavi. 
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Priloga B: Opazovalna shema 

 

OPAZOVALNA SHEMA 

Metoda vzorčnega vedenja (kot dopolnitev intervjujev) 

Tehnika zbiranja: zapisovanje kritičnih dogodkov 

 

DRUŽINA 

Tematsko 
področje 

Kaj se je zgodilo 
Vrstni red pojavljanja 
(beležim zaporedje 
dogodkov) 

Kako pogosto/čas 
pojavljanja 

Opažene 
morebitne 
posebnosti 

Medsebojni odnosi    
 
 

  

Komunikacija   
 
 

  

Socialno vedenje 
otroka v 
družinskem okolju 

 
 

  

Čustveno vedenje 
otroka v 
družinskem okolju 

- katera 
čustva, 

- situacija, 
- izražanje 

(način, 
pogostost in 
intenzivnost) 

   

Otrokove 
dejavnosti 
popoldan (v času 
opazovanja) 

   

Vzgojni slog 
staršev 

 
 
 

  

Posebnosti  
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ZNAČILNOSTI DOMA 

velikost doma (glede 

na št. članov) 
 

urejenost doma  

otrokova soba: 
- samostojna 
- urejen učni 

prostor 
- spolno 

stereotipna 
opremljenost 

 

kotiček za igro  

gradiva za otrokov 
razvoj 
(opismenjevanje, 
gibalni razvoj ,..) 

 

tehnična 
opremljenost doma 

 

spodbujanje 
otrokovega razvoja 
(materiali na dosegu) 

 

družinska klima  

morebitne specifike  

 

OSEBE V PROSTORU   

število družinskih 
članov 

 

starostna struktura  

spol  

 

RAZRED 

Tematsko 
področje 

Kaj se je zgodilo 

Vrstni red pojavljanja 
(beležim zaporedje 
dogodkov) 

Kako pogosto/čas 
pojavljanja 

Opažene 
morebitne 
posebnosti 

Interakcije z 
vrstniki 

 

 

  

Interakcije z 
učiteljem 

   

Otrokova verbalna 
komunikacija 

   

Otrokova 
neverbalna 
komunikacija 
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Tematsko 
področje 

Kaj se je zgodilo 

Vrstni red pojavljanja 
(beležim zaporedje 
dogodkov) 

Kako pogosto/čas 
pojavljanja 

Opažene 
morebitne 
posebnosti 

Čustvena stanja in 
reakcije 

- katera 
čustva, 

- situacija, 
- izražanje 

(način, 
pogostost in 
intenzivnost) 

   

Samostojnost pri 
delu in skrbi zase 

   

Sodelovanje pri 
šolskem delu 

   

Otrokovo 
upoštevanje pravil 
in dogovorov v 
skupini 

   

Posebnosti    

 

ZNAČILNOSTI RAZREDA 

velikost učilnice  

število in razporeditev klopi  

svetloba  

didaktična opremljenost razreda (učila, knjige)  

razredna klima (odnos do dela, učiteljeva avtoriteta …)  

izdelki otrok  

moteči dejavniki (zvoki iz okolice)  

živa bitja (rastline, živali)  

urejenost učilnice  

 

OSEBE V RAZREDU 

število učencev  

starostna struktura  

spol  

upoštevanje značilnosti otrok pri sedenju (velikost, 
posebnosti, npr. vid) 
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Priloga C: Sociogrami 

 

Legenda: 

 deklica 

 deček  

 vzajemna izbira  

 izbira vrstnika  

 

 

Sociogram V1 
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Sociogram V2 

 

 

 

 

 

Sociogram V3 
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Sociogram E1 

 

 

 

 

 

Sociogram E2 
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Sociogram E3 
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Priloga D: Prikaz postopka kodiranja intervjujev 

 

Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

ZNAČILNOSTI DRUŽINE 

Ob začetku našega pogovora bi vas prosila, če 
lahko strnete nekaj besed o vaši družini. 

O: Poročena sva 15 let, letos sva imela 15-letnico 
poroke. Imava 4 otroke: D., V., K., in L. D. je star 12 
let, V. 10, K. 7 in L. 4.  

 

 

Poročena starša 

 

4 otroci: 3 šolarji, 1 predšolski 
otrok 

 

Dvostarševska velika 
družina 

 

4 otroci 

 

Velika družina 

 

Jaz sem tehnik strežbe, 10 let sem bil v gostinstvu. 
Sem delal v 2 restavracijah, zdaj sem pa trenutno 
kar 7 let v lesni industriji. 

 
  

Izobrazba očeta: tehnik 
strežbe 

 

Zaposlen izven svoje stroke 

Oče s srednjo 
izobrazbo, zaposlen 

 

 

 Izobrazba in zaposlitev 
staršev Kaj pa vi, s čim se ukvarjate? 

M: Zdaj sem doma, sicer imam pa srednjo stopnjo. 
  

Izobrazba mame: srednje 
stopnje 

 

Nezaposlena mama 

 

Mama s srednjo 
izobrazbo, 
nezaposlena 

Kako bi ocenili vaš SES? 

M: V redu, nč nam ni hudga, hišo mamo, odplačal 
smo kredit, otroc hodijo v glasbeno šolo, pa plavat 
pa ni da ni kaj, nč nam ni hudga. Kljub temu da je 
več otrok.  

Dober SES družine, kljub 
večjemu številu otrok 

 

 

 

 

Ugoden SES družine 

 

 

 

SES družine 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Zdej se pozna, ko sem doma, da je manj denarja 
tko da mormo bolj varčno razpolagat, to je res. 

 

Nezaposlenost mame pomeni 
manj denarja in več varčnosti. 

Nezaposlenost mame 
in SES družine 

 

SES družine 

Kako poteka običajni dnevni ritem v družini med 
tednom? 

O: Moj je jutranje vstajanje ob 5-ih, en zajtrk in 
potem odhod v službo do 2. ure. Potem grem 
ponavadi jaz iskat otroke v šolo, če je kar koli 
drugega, gre žena. Potem pa obveznosti, ki so za 
nardit, 2x na teden imata punci trening za atletiko, 
tko da jih je potrebno razvozit, se jih pelje tja in 
odpelje nazaj.  

 

Očetova zaposlenost 

 

Oče prihaja po otroke v šolo. 

 

Popoldanske obveznosti: 
prevozi staršev na atletiko 

 

 

 

 

Očetova zaposlenost 

 

 

 

Prevozi otrok iz šole in 
na obšolske dejavnosti 

 

 

 

Potek družinskega dne 

 

 

 

 

 

 

 

Treba je spremljat stvari, ki se tičejo šole, vadenje 
flavte, tud mal animirat, spodbujat jih za kakšno 
stvar, da naredijo. Pa je en dva tri večer, čist tko. 

Spremljanje in spodbujanje 
staršev pri otrokovem šolskem 
delu in vadbi glasbila 

 

Spremljanje in 
spodbuda staršev pri 
otrokovem šolskem 
delu 

 

Potek družinskega dne 

 

Vključenost staršev v 
otrokovo šolsko delo 

 

Še ritual umivanja, večerja, molitev, spanje potem 
ob pol devetih do devetih, ker je med tednom šolski 
ritem. Da gredo spat in se spočijejo.  

 

Ritual: umivanje, večerja in 
spanje 

Večerni družinski ritual Družinski rituali 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

M: Jaz vstanem ob 6.00, otroke pa ob 6.30 zbudim, 
to je kar standardno. Pol se načeloma oblačijo, mal 
še na pol zaspani, kopalnica je en tak prostor, ki je 
fajn topel in se vse zjutraj tam dogaja. Pol je 
obvezen zajtrk, tko da nekih 5, 10 minut do sedmih 
jemo. Se res vsi usedemo in prav vztrajam, če ne 
drugega vsaj šalco mleka mora spit. Potem pa 
seveda stalen dril: a si si umil zobe, ali si se 
počesal, a maš ključ, a maš torbo, to je stalno 
ponavljanje. Dol je še obvezno obuvanje in štart. 
Pol pa tko naprej kot je mož rekel. 

 

 

Dnevni ritem vstajanja otrok 
ob 6.30 

 

Oblačenje in umivanje otrok 

 

Obvezno zajtrkovanje otrok 

 

Mama stalno preverja 
urejenost otrok za v šolo. 

 

 

 

 

Ustaljen potek 
jutranjega življenja 
družine 

 

 

 

 

 

 

 

Potek družinskega dne 

 

 

 

 

 

 

Se v čem razlikuje od vikenda? 

M in O: Ja. 

O: Stvari majčen padejo dol, spreže se.  

 

Manj zahteven vikend 

 

 

 

 

Sproščujoči vikend 

 

 

Preživljanje vikenda 

M: V soboto je treba vseeno vstat, ker imata K. in 
P. plavanje ob 9-ih pa je treba it ob 8.30 nahranjen 
od doma, pripravljen na vse. Ko prideta nazaj, jih 
mož ganja: obvezno je čiščenje, to je kar tedenska 
rutina, razen kadar nas ni doma. Potem je pa 
sobota kakšno kosilo, zdaj se bo zunaj začelo, 
drugač smo bili bolj notr.  

 

 

Sobotno plavanje otrok 

 

Obvezno sobotno čiščenje 
hiše– tedenska rutina 

 

Sobotno kosilo 

 

 

 

Sobota: plavanje, 
hišna opravila in kosilo 

 

Ritual sobotnega 
čiščenja  

 

 

 

Preživljanje vikenda 

 

 

Družinski rituali 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Sploh nedelja je čist drugačna. Dlje spimo, začne 
se pol z zajtrkom, otroc pogledajo kakšno risanko. 
Po pa tud ponavad rečemo ob 9-tih, zdaj pa konec, 
oblečte se, pripravte se, gremo za ob 10-tih k maši.  

Nedelja je poseben dan: dlje 
spijo, ogled risank, obisk 
maše 

 

 

 

Nedelja poteka 
drugače 

 

Družinsko nedeljsko 
dopoldne 

 

Preživljanje vikenda 

 

 

 

Pol je nedeljsko kosilo tipično ob 12-tih, to je pač 
rutina.  

Rutina: nedeljsko kosilo ob 
12.00 

 

 

Ritual časa 
nedeljskega kosila 

 

 

Družinski rituali 

Popoldne pa: ali gremo kam na obisk, ali še kakšno 
risanko skupaj pogledamo, si kino naredimo.  

O: Ali gremo ven. 

 

Nedeljsko popoldne: obiski 
risanke, zunanje sprostitve 

Družinsko nedeljsko 
popoldne 

Preživljanje vikenda 

 

ZNAČILNOSTI OTROKA 

Kako bi z nekaj besedami opisali otroka? 

M:(smeh) simpatična, prijazna, ampak tud lahko bi 
rekli lena deklica. Ampak res neverjetno 
simpatična, ima neverjetno potrebo po objemanju, 
po bližini, taka sonček, hkrati pa včasih tudi 
namrgodena. 

 

 

Mama: simpatična, prijazna, 
lena in namrgodena deklica 

 

Dekličina potreba po bližini, 
objemanju 

 

Različne osebnostne 
značilnosti deklice 

 

 

 

Osebnostne značilnosti 
otroka 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

O: Pozna se faza, da odrašča in se bliža puberteti, 
je že ratala mal bolj odrezava.  

Bližina pubertete pomeni v 
vedenju deklice več 
odrezavosti. 

 

Drugačno vedenje 
deklice kot vpliv 
razvojnega obdobja 

Vloga razvojnega 
obdobja 

 

 

 

Drugače je pa res taka simpatična, prijazna, 
pripravljena pomagati. Ampak je pa to, kar si rekla 
res - lena v določenih stvareh, ker si ji ne ljub, ona 
ne bi.  

Oče: simpatična, prijazna, 
lena deklica, pripravljena 
pomagati 

 

Oče potrdi mamin opis 
deklice. 

 

 

 

Različne osebnostne 
značilnosti deklice 

 

Oče deklico doživlja 
podobno kot mama  

 

 

Osebnostne značilnosti 
otroka 

 

Podobno doživljanje 
obeh staršev 

 

Kako zaznavate svojega otroka – ji vaš čas in 
pozornost zadostuje ali želi več tega?  

M: Si želi več. 

O: Ona si želi več. 

 

Deklica želi še več pozornosti 
staršev. 

 

 

 

 

Dekličina potreba po 
pozornosti staršev 

 

 

 

 

Iskanje pozornosti otrok 

 

 

 

M: In to včasih prav načrtno v smislu je treba iti po 
mleko, pejt greva midve, pa sva sami. Ali pa: pejt 
greva danes tole kupit. Prav načrtno. 

 

Deklica sama – preko 
nakupovanja - načrtuje 
dejavnosti z mamo. 

Samostojno 
načrtovanje dejavnosti 
z mamo 

Zadovoljitev potrebe po 
pozornosti otrok 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Kako uspete uskladiti svoj čas in pozornost med 
otroke? 

M: Težko. Danes, ko sem jih peljala domov, vsi 4 bi 
radi govorili, vsi 4 bi rabili pozornost. Ne gre. Je 
treba počakat. Potem pa, aha, ti boš to, ti malo 
počakaj.  

 

Štirje otroci in vsi bi radi 
govorili, potrebovali 
pozornost. 

 

Potrebno počakati na 
pozornost. 

 

 

 

Več otrok pomeni 
čakanje na pozornost 
staršev 

 

 

Iskanje pozornosti otrok 

 

 

 

Vikendi in počitnice so taka priložnost, to se vsi 
veselimo, zato ker odpadejo druge stvari stran. 

O: in je več časa za vsakega posameznika. 

M: Mož večkrat D. vzame dol k kakšni stvari, da sta 
bolj skupaj ali pa ko kaj modelira, pa ga pokliče. 

 

Priložnosti za zadovoljitev 
potrebe po pozornosti: 
počitnice, vikendi, dejavnosti 
enega otroka z očetom 

 

 

Priložnosti za 
zadovoljitev otrokove 
potrebe po pozornosti 

 

 

Zadovoljitev potrebe po 
pozornosti otrok 

SAMOPODOBA  

Kako bi z nekaj besedami opisali otrokovo 
samopodobo?  

O: Je samostojna, samozavestna tud. 

 

Samostojna in samozavestna 
deklica 

Pozitivna samopodoba Pozitivna samopodoba 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Zaradi katerih razlogov tako menite? 

O: Samostojna je v tem, da če ve, da ima eno stvar 
za naredit, ve, da jo more spelat, uredit.  

M: Je pa spretna, ona je bila dostkrat pri telovadbi 
pohvaljena, da je nekaj naredila, se naučila kolo, ki 
ga ni znala. V tem smislu, da ni znala in se je 
naučila. In to ji da.. 

O: En elan.  

 

Samostojna deklica, ker sama 
uredi stvar. 

 

Samozavest pridobiva ob 
pohvali, ko se nauči določeno 
novo spretnost. 

Pohvala krepi 
samopodobo 

Pozitivna samopodoba 

 

M: Letos je marskej dosegla.  

O: Ampak je lih to rekla. Ta učiteljica P.  jo je 
prtegnila k temu, da je sposobna marskej nardit. Po 
mojem je tud ona nanjo tko vplivala.  

M: Pa tud zna jo pohvalt. Lih za kolo ji je rekla: V. 
dva mesca nazaj ni znala, se je trudla in dons ga 
zna. Prav jasno je povedala pred vsemi in V. se jo 
to zdel dobr in ma tud zagon za druge stvari. 

 

 

Učiteljica pritegne deklico k 
razvoju sposobnosti. 

 

Pohvala deklici da zagon za 
druge stvari. 

 

Učiteljica s pohvalo in 
»pritegnitvijo« ugodno 
vpliva na otrokovo 
samopodobo 

 

 

 

 

 

Vloga učitelja na 
otrokovo samopodobo 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Kako otroku pomagate ustvariti ustrezen vrednostni 
odnos do sebe in do sočloveka? 

M: Eno, da vid, kje vse sodelujeva, kje se pojavlava 
in pol reče: mami dobr si prebrala berilo. Dostkrat ji 
povem iz lastnih izkušenj. V tem smislu, glej lubica, 
zdej srki, zdej deli. Iz lastnega življenja, iz tega 
zleda, skoz to. 

 

Aktivnosti staršev, njihove 
lastne izkušnje kot zgled 
otroku 

 

 

 

 

Lastne izkušnje 
staršev kot otrokov 
zgled 

 

 

 

 

 

 

Vloga staršev na 
samopodobo 

 

 

 

 

VLOGE V DRUŽINI 

Kako bi opisali svojo vlogo v vaši družini – kakšne 
vloge in naloge imate? 

O: Jaz sem bolj za tehnične in zunanje stvari, če je 
kaj za naredit. Tud v kuhinji mi ni problem, sem 
imel vedno željo kuhat. V bistvu se vsega 
poprimem, mi je pa zunanji del bolj pisan na kožo.  

M: Je bolj praktičnen človk, kar pomen, ni problem 
šolski ples pomagat, organizirat, pripravit, to spelat 
dobr, je pa problem se mejlat, dogovort. 

 

 

Oče bolj skrbi za tehnične in 
zunanje stvari, rad kuha. 

 

Mati očeta doživlja kot 
praktičnega človeka. 

 

 

Očetova vloga v 
družini – tehnične 
stvari, kuhanje 

 

Vloga očeta  
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

In tle je potem tista vloga moja, kar je komunikacije 
s šolo, nekaj obvestil, printanja mejlov, bolj jaz na 
to šolo.  

 

 

 

Mati prevzema komunikacijo s 
šolo preko računalnika: 
obvestila, printanje sporočil. 

 

 

 

 

Komunikacija s šolo 
kot vloga mame 

 

 

 

Vloga matere 

 

Čeprav K. ko sedaj bere, se je tud mož vklupu. 

 

Oče bere s hčerko. 

 

Učenje z otrokom tudi 
kot vloga očeta 

 

Vloga očeta 

 

Dopolnjujeva se, zlo različno, skor oba vse delava. 

 

Medsebojno dopolnjevanje 
staršev, oba vse delata 

Medsebojno 
dopolnjevanje staršev 

Medsebojno 
dopolnjevanje očeta in 
mame 

 

Kdo v družini pogosteje skrbi za bolnega otroka? 

M: To pa jaz ponavd. 

 

Za bolnega otroka skrbi 
mama. 

Skrb za bolnega otroka 
kot vloga mame 

Vloga mame 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

O: Sem pa zelo zgodi izgubil svojga očeta, pri 11 
letih. Sva bila potem dost z mamo sama in mama 
se me je bolj uklenila. Bil sem mal prikrajšan pri 
temu in sem želel neki nadoknadit. 

M: Sam hkrati se je pa pokazal glih pr D. v 5. 
razredu, da je pa vloga očeta manjkala. Smo se 
takrat ogromno prepogovarjal. Ni bilo vzgleda kako 
in kaj zdej naprej.  

O: Nisva najdla tistega trenutka, ampak se trudva 
naprej. 

 

Dekličin oče je v otroštvu 
izgubil svojega očeta – 
prikrajšanost. 

 

Ta situacija je vplivala, da je 
pri D. v 5. razredu manjkala 
vloga očeta. 

 

Pogovarjanje in trud kot 
metoda za izboljšanje. 

Prikrajšanost očeta v 
primarni družini je 
vplivala na oblikovanje 
njegove vloge očeta 

Vpliv očetove primarne 
družine na oblikovanje 
njegove vloge očeta 

Kakšno vlogo in položaj ima otrok v družini? 

O: Je en balzam, branilc, če pride do konflikta, zna 
to spelat, da se stvari umirijo al pa zaključjo.  

M: Tist  je napisala enkrat (pokaže na listek na 
hladilniku) mami in oči = ljubezen in je prnesla in 
napopala, ker sva se nekaj kregala. Je čutna. 

 

 

Deklica umiri družinske 
konflikte. 

 

 

 

Deklica kot mediator 
konfliktov 

 

 

 

 

 

Vloga otroka v družini 

 

 

 

hkrati pa zlo dostikrat poskrbi za tamale dva. 

 

Deklica skrbi za mlajša 
sorojenca. 

 

Skrb za sorojence kot 
vloga deklice 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Kateri po vrsti je otrok, o katerem se pogovarjamo? 
M: Druga. 

Ali morda pri otroku opažate kaj posebnega glede 
na vrstni red rojstva/Opažate kakšne razlike med 
prvorojencem, drugorojencem, najmlajšim 
otrokom? 

O: Ja, med D. in V. je največja razlika, da je ona 
bolj pogumna, D. je bil bolj zajec, ona, ko se odloči 
to naredi, ker je drugorojenka. D. je bil bolj cagav, 
ga je bilo bolj strah, pri V. pa ni problema, bolj je 
odločna. 

 

M: Prej bo šla nekaj vprašat, prej bo naredila. Vse 
ostalo se mi pa zdijo bolj značajske lastnosti. Ta je 
edina taka, ki se nama je takoj pokazala, njen 
pogum, ker že ima nekoga pred seboj. D. je pa 
mogu prvi rint v vse, tudi midva sva bila drugačna 
pri njemu.  

 

Deklica je drugorojenka in je 
bolj pogumna, odločna, ker že 
ima starejšega sorojenca. 

 

Prvorojenec bolj boječ zaradi 
svojega položaja, tudi starša 
sta bila pri njem drugačna. 

 

 

 

Drugorojenka kot 
pogumna in odločna 
deklica. 

 

Prvorojenec bolj boječ. 

 

Zapovrstje rojstev in 
vloga otroka v družini 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

M: L. je cukrček, on se zna narest, hkrati je pa 
trmast. 

M: K. je tretja in drugačna, tudi vizualno drugačna, 
kot da ne bi bila iz naše družine. Ja je, vse je 
enako. Najbolj posebna, drugačna, samosvoja, ne 
vem, ne znam razložit. 

O: Je pa za L. glavna voditeljica, ona zna in 
obvlada, v vrtcu je bila ona mama, ker je bila 
največja, ker je januarska. Je taka pridna, najde 
delo, mu pomaga, v šoli pravijo, da je za kakršno 
koli stvar je ona pripravljena naredit. Ona L. določa 
kako in kaj bo on funkcioniral na momente, mu 
razlaga, ga uči, za njega je dober. 

 

 

Najmlajši otrok je »cuker« in 
trmast. 

 

Tretjerojenka je najbolj 
drugačna (že vizualno), 
samosvoja, voditeljica za L., 
mu pomaga in ga uči. 

 

Najmlajši otrok: 
»cuker«, trmast 

 

Tretjerojenka: najbolj 
drugačna, voditeljica 
za mlajšega sorojenca 

 

 

 

Zapovrstje rojstev in 
vloga otroka v družini 

S katerim od staršev otrok preživi več časa? 

O: nekaj tišine – Mogoče na trenutke več s tabo, 
čeprav kaj pa vem, čist odvisno. 

M: Mogoče, ko gre na telovadbo in sva tam. 

 

 

Več časa deklica preživi z 
mamo 

 

Otrokov čas z mamo 

 

 

Otrokov čas s starši 

 

 

 

 Preživi več časa z vama kot s kom drugim?  

M: Ja. 

O: Zdaj mogoče več časa preživi z mamo, ker je 
punca in jo zdaj mal več stvari zanima in jaz kot 
oče, vseen lahko mama na drug način. 

 

Več časa preživi z mamo 
zaradi zanimanja za dekliške 
stvari. 

 

 

Skupen čas z mamo – 
isti spol 
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Zapis intervjuja staršev V1 Povzemanje Kode prvega reda 

ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 

KATEGORIZIRANJE 

Omenili ste že, da gresta mama in V. skupaj po 
mleko, ali je še kakšna priložnost, da si zavestno 
vzamete čas za otroka? 

M: Ko jo peljem na telovadbo in jo tam 
počakam in peljem nazaj, je tudi tak čas, ko 
klepetava take čist ženske stvari.  

 

 

Skupna vožnja na telovadbo 
pomeni čas deklice z mamo. 

 

 

 

 

 

Skupna vožnja kot 
možnost časa s starši. 

 

 

 

Kaj pa za ostale otroke – si kdaj vzameta 
čas prav za posameznega otroka? 

M: K. največ pri branju in ko hodiva k 
logopedu, te vaje in ko nosi ploščico notr. 
Skozi te stvari, ki jih trenutno rabi. Z L. imava 
svoj čas, ko oddava vse otroke in greva v 
vrtec in ko grem po njega je to najin čas. Pa 
imava svojo pot in jo po svoje poimenujeva 
in počneva stvari. D. pa kakšen večer, ker 
njega zdaj puščava dlje pokonci, on reče, jst 
še ne bi šel zdej spat.  

 

Čas za posameznega otroka: 

K. – skupno branje, obisk 
logopeda in vaje 

L.– pot v vrtec 

D. – ob večerih, ker ostali 
sorojenci že odidejo spat 

 

Čas za posameznega 
otroka preko dejavnosti 
z njim ali zvečer 
(najstarejši sorojenec) 

Otrokov čas s starši 
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Priloga E: Zbirna tabela kategorij za primer V1 

 

 V1 STARŠI UČITELJICA 

MIKROSISTEM 

ZNAČILNOSTI 
DRUŽINE 

   

  Velika družina  

  Izobrazba staršev  

  SES družine  

POTEK 
DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 

   

  Potek družinskega 
dne 

 

  Družinski rituali  

  Preživljanje vikenda  

OTROKOVO 
DOŽIVLJANJE 
DRUŽINE 

   

 Otrok pripoveduje 
rad o svoji družini 

 Otrok pripoveduje 
rad o svoji družini 

 Otrokovo doživljanje 
velikosti družine 

  

ZNAČILNOSTI 
OTROKA 

   

 Osebnostne 
značilnosti otroka 

Osebnostne 
značilnosti otroka 

Osebnostne 
značilnosti otroka 

  Vloga razvojnega 
obdobja 

 

 Iskanje in 
zadovoljitev potrebe 
po pozornosti otrok 

 

Iskanje in 
zadovoljitev potrebe 
po pozornosti otrok 

 

Iskanje in 
zadovoljitev potrebe 
po pozornosti otrok 

 

SAMOPODOBA    

 Pozitivna 
samopodoba 

Pozitivna 
samopodoba 

Pozitivna 
samopodoba 

  Vloga staršev na 
samopodobo 

 

 Videnje učiteljice 
Videnje sošolcev 

Vloga učitelja na 
samopodobo 

Vloga učitelja in 
vrstnikov na 
samopodobo 
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 V1 STARŠI UČITELJICA 

VLOGE V 
DRUŽINI 

   

  Vloga očeta  

  Vpliv očetove 
primarne družine na 
oblikovanje njegove 
vloge očeta 

 

  Vloga matere  

  Medsebojno 
dopolnjevanje očeta 
in mame 

 

 Vloga deklice v 
družini 

Vloga otroka v 
družini 

 

  Zapovrstje rojstev in 
vloga otroka v 
družini 

 

 Otrokov čas s starši Otrokov čas s starši  

MEDSEBOJNI 
ODNOSI V 
DRUŽINI 

   

 Otrokove interakcije 
s staršema 

Otrokove interakcije 
s starši 

 

 Medsebojna pomoč v 
družini 

Medsebojna pomoč 
v družini 

 

 Družinski prepiri in 
način reševanja 

Družinska 
nesoglasja – vzroki 
in način reševanja 

 

  Varovalni dejavnik 
konfliktov 

 

 Učenje vsakdanjih 
spretnosti 

Učenje vsakdanjih 
spretnosti 

 

ODNOSI MED 
SOROJENCI 

   

  Podobnosti in razlike 
med sorojenci 

 

 Posnemanje 
sorojenca 

Posnemanje 
sorojenca 

 

 Skupna igra in 
podobna starost 

Skupna igra in 
podobna starost 

 

 Medsebojna pomoč 
med sorojenci 

Medsebojna pomoč 
med sorojenci 
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 V1 STARŠI UČITELJICA 

 Medsebojno 
varovanje sorojencev 

Medsebojno 
varovanje 
sorojencev 

 

 Prepiri med sorojenci Prepiri med 
sorojenci 

 

 Razlogi za konflikt Razlogi za konflikt  

 Veščine reševanja 
konflikta 

Veščine reševanja 
prepira 

 

 Varovalni dejavnik 
konfliktov med 
sorojenci 

Varovalni dejavnik 
konfliktov med 
sorojenci 

 

 Tekmovalnost med 
sorojenci 

Tekmovalnost med 
sorojenci 

 

  Otrokova starost in 
tekmovalnost 

 

  Sodelovanje in 
tekmovalnost kot del 
otrokovega razvoja 

 

STARŠEVSTVO    

  Vloga otroka pri 
graditvi zakonskega 
odnosa 

 

  Vloga staršev v 
veliki družini 

 

  Čas staršev zase  

  Podobno doživljanje 
obeh staršev 

 

VZGOJA    

 Vzgojni slog Vzgojni slog  

 Otrokovo 
sodelovanje pri 
pravilih in dogovorih 

Otrokovo 
sodelovanje pri 
pravilih in dogovorih 

 

 Vzgojne vrednote Vzgojne vrednote  

 Vpliv dejavnikov na 
vzgojni slog 

Vpliv dejavnikov na 
vzgojni slog 

 

 Enotnost vzgoje pri 
vzgojnem ravnanju 

Enotnost staršev pri 
vzgojnem ravnanju 

 

  Izobraževanje za 
vzgojo 

 

  Vzgoja za kulturno 
pomembne naloge 
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 Kazni Kazni  

 Nagrade Nagrade  

 Osebna rast 
posameznika 

Osebna rast 
posameznika 

 

 Varovanje otrok Varovanje otrok  

STARI STARŠI    

 Življenje s starimi 
starši 

Življenje s starimi 
starši 

 

 Stari starši: prevozi in 
varstvo otrok 

Stari starši: prevozi 
in varstvo otrok 

 

 Pomoč starim 
staršem 

Pomoč starim 
staršem 

 

 Otrokova navezanost 
na stare starše 

Otrokova 
navezanost na stare 
starše 

 

  Vloga primarne 
družine staršev 

 

KOMUNIKACIJA    

 Otrokove 
komunikacijske 
spretnosti 

Otrokove 
komunikacijske 
spretnosti 

Otrokove 
komunikacijske 
spretnosti 

 Otrokov sogovornik Otrokov sogovornik Otrokov sogovornik 

 Komunikacija z 
učiteljico in sošolci 

 Komunikacija z 
učiteljico in sošolci 

 Teme pogovora v 
družini 

Teme pogovora v 
družini 

Teme pogovora v šoli 

 Priložnosti za 
družinski pogovor 

Priložnosti za 
družinski pogovor 

 

  Način ravnanja z 
zasebnostjo 

 

 Zaupanja vredna 
oseba  

Zaupanja vredna 
oseba  

 

 Dekličino izražanje 
mnenj, stališč 

Otrokovo izražanje 
mnenj, stališč 

Otrokovo izražanje 
mnenj, stališč 

 Sodelovanje otroka 
pri pouku 

 Sodelovanje otroka 
pri pouku 

ČUSTVENA 
KLIMA V DRUŽINI 

   

 Raznovrstnost čustev Raznovrstnost 
čustev 
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  Izražanje čustev 
staršev pred otroki 

 

 Čustveno 
razpoloženje staršev 

  

ČUSTVENA 
KLIMA V ŠOLI 

   

 Otrokova čustva v 
razredu 

 Otrokova čustva v 
razredu  

 Socialno okolje vpliva 
na izražanje čustev 

 Otrokova čustvena 
zadržanost 

 Učiteljica in otrokova 
čustva 

 Učiteljica in otrokova 
čustva 

ZNAČILNOST 
OTROKOVIH 
ČUSTEV 

   

 Veselje Otrokova čustva 
veselja 

Otrokova čustva 
veselja 

 Žalost Otrokova žalost Otrokova žalost 

 Jeza 

 

Otrokova čustva 
jeze 

Otrokova čustva jeze 

 Moč čustev Moč čustev Moč čustev 

  

Strahovi in frustracije 

Strahovi in 
frustracije 

Strah 

 

  Neverbalno 
izražanje čustev 

Neverbalno izražanje 
čustev 

  Čustvena potreba 
po bližini, telesnem 
stiku 

 

 Odzivanje staršev na 
otrokova čustva 

Odzivanje staršev 
na otrokova čustva 

 

 Empatija Empatija Empatija 

 Otrokovo prosocialno 
vedenje 

Otrokovo 
prosocialno vedenje 

Otrokovo prosocialno 
vedenje 

  Otrokovo 
sprejemanje 
čustvenih reakcij in 
stališč drugih  

 



PRILOGE 

 

428 

 V1 STARŠI UČITELJICA 

OTROKOVE 
SOCIALNE 
KOMPETENCE 

   

 Obvladovanje 
socialnih veščin 

Obvladovanje 
socialnih veščin 

Obvladovanje 
socialnih veščin 

 Znajdenje v novih 
situacijah 

Znajdenje v novih 
situacijah 

Znajdenje v novih 
situacijah 

 Otrokovo deljenje 
materialnih dobrin 

Otrokovo deljenje 
materialnih dobrin 

Otrokovo deljenje 
materialnih dobrin 

 Otrokov problem Otrokov problem Otrokov problem 

 Način reševanja 
problema 

Način reševanja 
problema 

Način reševanja 
problema 

VRSTNIKI    

 Socialni stiki v 
razredu 

Otrokovi socialni 
stiki v razredu 

Otrokovi socialni stiki 
v razredu 

 Sprejetost med 
sošolci 

 

Sprejetost v razredni 
skupnosti 

 

Sprejetost v razredni 
skupnosti 

 

 Pomoč vrstnikom in 
učiteljici 

Medsebojna pomoč 
v šoli 

Pomoč vrstnikom in 
učiteljici 

 Pomoč otroku v šoli  Pomoč otroku v šoli 

 Konflikti med sošolci Konflikti med sošolci Konflikti med sošolci 

 Odziv vrstnikov na 
veliko družino 

 Odziv vrstnikov na 
veliko družino 

PRIJATELJI    

 Interakcije zunaj 
družine 

Interakcije zunaj 
družine 

 

  Podobnost družin 
vpliva na interakcije 
zunaj doma 

 

  Izbira prijateljev kot 
usmeritev staršev 

 

 Odprtost za 
prijateljevanje 

Odprtost za 
prijateljevanje 

 

 Lastnosti prijateljev Lastnosti prijateljev  

 Motiv socialnega 
odnosa s prijateljem 

Motiv socialnega 
odnosa s prijateljem 

 

HIŠNA OPRAVILA    

 Otrokova hišna 
opravila 

Otrokova hišna 
opravila 
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 Delitev dela med 
sorojenci 

Delitev dela med 
sorojenci 

 

 Reagiranje ob hišnih 
opravilih 

Reagiranje ob hišnih 
opravilih 

 

 Soočenje s kritiko Soočenje s kritiko  

  Pomen opravljanja 
hišnih opravil 

 

DEJAVNOSTI V 
PROSTEM ČASU 

   

 Družinski prosti čas Družinski prosti čas  

 Otrokov prosti čas Otrokov prosti čas  

 Hobiji staršev 

 

Hobiji staršev 

 

 

 Estetska vzgoja Estetska vzgoja  

 Prazniki Prazniki  

 Način praznovanja 
praznika 

Način praznovanja 
praznika 

 

 Sodelovanje otroka 
pri pripravi na 
praznike 

Sodelovanje otroka 
pri pripravi na 
praznike 

 

 Obiski  Obiski   

 Obiski k sorodnikom 
in prijateljev 

Obiski sorodnikov in 
prijateljev 

 

 Obiskovalci družine Obiskovalci družine  

 Pomen obiskovanja Pomen obiskovanja  

 Destinacije in 
pogostost izletov 

Destinacije in 
pogostost izletov 

 

 Dopust Dopust  

 Način preživljanja 
počitnic 

Način preživljanja 
počitnic 

 

POMEN 
IZOBRAŽEVANJA 
ZA OTROKA 

   

 

 

 

Rednost obiskovanje 
šole 

Rednost 
obiskovanje šole 

Rednost obiskovanje 
šole 

 Motivacija za šolsko 
delo 

Motivacija za šolsko 
delo 

Motivacija za šolo 
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DELO IN 
VEDENJE V ŠOLI 

   

 Domače naloge in 
učenje doma 

Domače naloge in 
učenje doma 

Domače naloge in 
učenje doma 

 Vključevanje staršev 
v otrokovo šolsko 
delo  

Vključevanje staršev 
v otrokovo šolsko 
delo 

 

Vključevanje staršev 
v otrokovo šolsko 
delo 

  Učenje odgovornosti 
za šolo 

 

   Otrokova vključenost 
v šolsko delo 

  Metode dela z 
otrokom 

Oblike in metode 
dela 

 Otrokova 
samostojnost, 
iniciativa in kritično 
mišljenje 

Otrokova 
samostojnost, 
iniciativa in kritično 
mišljenje 

Otrokova 
samostojnost, 
iniciativa in kritično 
mišljenje 

 Dejavnosti v 
neusmerjenem 
prostem času 

 Dejavnosti v 
neusmerjenem 
prostem času 

 Otrokovo soočenje s 
šolsko težavo 

Otrokovo soočenje s 
šolskimi težavami 

Otrokove učne 
težave 

 Upoštevanje šolskih 
pravil in dogovorov 

 Upoštevanje šolskih 
pravil in dogovorov 

 Odnos do učiteljev in 
delavcev šole 

 Odnos do učiteljev in 
delavcev šole 

OTROKOV UČNI 
USPEH 

   

 Otrokova 
(ne)uspešnost na 
različnih področjih 

Otrokova 
(ne)uspešnost na 
različnih področjih 

Otrokova 
(ne)uspešnost na 
različnih področjih 

 Samoocena učnega 
uspeha 

Otrokov učni uspeh Otrokov učni uspeh 

 Otrokovo 
zadovoljstvo z učnim 
uspehom 

  

 Zadovoljstvo staršev 
z učnim uspehom 

Zadovoljstvo staršev 
z učnim uspehom 

 

 Otrokova 
izobraževalna vizija 

Izobraževalna vizija 
staršev 

Realna pričakovanja 
staršev 
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VLOGA 
UČITELJICE 

   

   Vloga primarne 
družine učiteljice na 
poučevanje 

   Vpliv poučevanja 
sorojencev 

 Sprejemanje otrok iz 
različno velikih družin 
z vidika učitelja 

 Sprejemanje otrok iz 
različno velikih družin 
z vidika učitelja 

OBŠOLSKE 
DEJAVNOSTI 

   

 Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti 

 Odločitev za vrsto 
interesne dejavnosti 

Odločitev za vrsto 
interesne dejavnosti 

Odločitev za vrsto 
interesne dejavnosti 

 Obšolske dejavnosti Obšolske dejavnosti  

 Prevozi na obšolske 
dejavnosti 

Prevozi na obšolske 
dejavnosti 

 

MEZOSISTEM 

SODELOVANJE 
MED DOMOM IN 
ŠOLO 

   

  Kvaliteta 
sodelovanja dom-
šola 

Kvaliteta sodelovanja 
dom-šola 

  Oblike sodelovanja Oblike sodelovanja 

  Vzgojno-
izobraževalni vidik 
velike družine 

Vzgojno-
izobraževalni vidik 
velike družine 

  Varovalni dejavniki 
šolanja 

Varovalni dejavniki 
šolanja 

  Zavirajoči/ogrožajoči 
dejavniki 

Zavirajoči/ogrožajoči 
dejavniki 

 Prenos znanj in 
spretnosti dom-šola 

Prenos znanj in 
spretnosti dom-šola 

Prenos znanj in 
spretnosti dom-šola 
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POVEZOVANJE 
VELIKIH DRUŽIN 

   

  Povezovanje velikih 
družin izven 
družinskega 
mikrosistema 

 

EKSOSISTEM 

NAČRTOVANJE 
DRUŽINE 

   

  Osebni rodnostni 
dejavniki 

 

  Dejavniki rodnosti 
izven družine 

 

DRUŽINSKA 
POLITIKA IN 
DRUŽBENA 
POMOČ VELIKIM 
DRUŽINAM 

   

  Družinska politika  

  Družbena pomoč 

 

 

ZAPOSLENOST 
STARŠEV 

   

   Zaposlitev in delovni 
čas staršev 

 

  Mamina zaposlitev 
prilagojena družini 

 

  Usklajevanje družine 
in službe 

 

MAKROSISTEM 

DRUŽBENI IN 
KULTURNI VPLIV 

   

 Stereotipi o 
sorojencih 

Stereotipi o 
sorojencih 

Stereotipi o 
sorojencih 

  Spolni stereotipi  

  Družbeni odzivi na 
veliko družino 

 

  Vloga religije  

EKOLOŠKI 
PREHODI 

   



Karmen Kranjec Klopčič: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole 

 

433 

 V1 STARŠI UČITELJICA 

  Doživljanje rojstva 
otroka 

 

 Rojstvo sorojenca Rojstvo sorojenca  

 Varstvo otroka Varstvo otroka  

 Vstop v šolo Vstop v šolo  

 


