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POVZETEK 

 

V diplomskem delu se osredotočam predvsem na spremembe v starševstvu, ki so 

posledica širših druţbenih sprememb, razpravljam pa tudi o tem, kam se zadnja leta 

usmerjajo trendi v vzgojnih strategijah in kako se mladi starši spopadajo z zahtevami 

druţbe in strokovne javnosti po nič manj kot popolnem starševanju. Teoretična 

spoznanja sem razdelila v tri dele: v prvem delu opisujem nove druţinske oblike ter 

druţbene spremembe, ki so vplivale na razvoj sodobne druţine. V tem delu posebno 

pozornost namenjam tudi materinstvu in očetovstvu, ki jih v zadnjih dvajstetih letih 

doţivljamo precej drugače kot nekoč. V drugem delu se osredotočam na obdobje 

otroštva, primerjam sodobno otroštvo s tistim iz preteklosti in ugotavljam, kakšni so bili 

v tedanjem času vzgojni koncepti. V tretjem, in hkrati tudi osrednjem delu naloge, pa se 

usmerim v raziskovanje sodobnih vzgojnih metod in ugotavljam, kako starševska 

avtoriteta izgublja na pomenu in kakšno teţavo staršem predstavlja postavljanje meja. V 

nadaljevanju predstavim koncept protektivnega otroštva, ob tem pa se naveţem tudi na 

pojme razvajenosti, prezaščitenosti otrok in skušam pojasniti, kako se v praksi kaţe s 

popolnostjo obsedeno starševanje. 

V empiričnem delu pa poskušam vsa pridobljena teoretična spoznanja povezati s 

praktičnimi izkušnjami, pri čemer so mi bile v veliko pomoč druţine, s katerimi sem 

izpeljala intervjuje. Zanimalo me je predvsem, kako starši dojemajo starševstvo in 

otroka, kolikšen vpliv ima pri tem nanje druţba in koliko so aktivni pri usmerjanju 

otroka. Ugotavljam pa tudi, kako zahtevna naloga se jim zdi starševstvo in kakšne 

teţave imajo starši pri vzpostavljanju avtoritete in postavljanju meja. 

 

KLJUČNE BESEDE: druţina, starševstvo, otroštvo, vzgoja, avtoriteta, protektivno 

otroštvo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The main focus of dissertation represents changes in parenthood, which are a 

consequence of a wider specter of social changes. Besides, I am interested in modern 

trends of educational strategies and how parents deal with the demands of society and 

those of professional public for nothing less than a perfect parenthood. Theoretical 

cognitions are divided into three parts: in the first one, new forms of family and social 

changes which affected the development of the modern family are described. Other 

important topics of this section are motherhood and fatherhood which are nowadays 

understood quite distinctly as in the past. The childhood period is the focus of the 

following parts: I compare modern childhood with the past one and explore educational 

concepts of the past. In the third, central part, the main topic is the research of modern 

educational methods. I find how parental authority is losing its meaning and how 

difficult it is to set boundaries. In the following chapters, I present the concept of 

protective childhood and relate to notions such as spoiled children or children 

overprotection and try to explain real-life examples of parents obsessed with perfection. 

The empiric part of dissertation comprises the association of gained theoretical 

cognitions and practical experiences. The latter were gained by great help of parents 

who I had interviewed. Main interests were how parents understand parenthood and 

their children, how are they influenced by the society and how actively do they direct 

their children. I also attempt to find out, how difficult parenting is to them and how they 

experience establishing the authority and setting boundaries to their children. 

 

 

KEY WORDS: family, parenthood, childhood, education, authority, boundaries, 

»protective« childhood. 
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I. UVOD 

 

Ob poplavi vzgojnih priročnikov in neštetih nasvetih strokovnjakov ter laične javnosti, 

imamo občutek, da je današnjim mladim staršem pravzaprav veliko laţje. Ţe preden se 

otrok rodi, so opremljeni z znanjem, kako vzgajati, kako ravnati z otrokom, kaj je zanj 

najboljše. A ko se znajdejo v konkretni situaciji, stvari postanejo veliko bolj nejasne. 

Vsa pričakovanja, kako bodo vedno ravnali tako, kot svetujejo knjige o popolnem 

starševanju, nekako zbledijo. Izmed številnih vzgojnih perspektiv je praktično 

nemogoče najti neko jasno pot in ker se od sodobnih staršev toliko pričakuje, so njihova 

razočaranja neizbeţna, starševstvo pa je tako mnogo bolj stresno in obremenjujoče. 

S spremembami druţbe so se hkrati spreminjali tudi vzgojni koncepti in le teţko 

najdemo kaj skupnega s starševstvom prejšnjih stoletij. V diplomski nalogi se 

osredotočam prav na to. Predstaviti ţelim druţbene spremembe, ki so imele velik vpliv  

na razvoj druţine in starševstva in pokazati, kako se je skozi leta spreminjalo občutenje 

otroštva. Glavni namen diplomskega dela pa je predstaviti nove trende in koncepte v 

starševstvu, ki so posledica novih znanj o vzgoji in spoznanj o tem, kaj je za otroka 

najboljše. Vendar se vzgojna pravila, ki so si mnogokrat med seboj tudi zelo 

nasprotujoča, iz dneva v dan spreminjajo. Zato je izredno teţko najti stabilno vzgojno 

pot in čeprav se starši trudijo, da bi se čim bolj vţiveli v otroka, se z njim pogovarjali, 

pa so pogosto preveč negotovi, da bi v resnici zaupali v svoje vzgojne prijeme. To pa 

velikokrat v vodi v teţave pri postavljanju meja in še preden se zavemo, postane otrok 

tisti, ki vodi druţino in določa njene smernice. 

Kljub vsem spremembam sodobna druţina še vedno ostaja druţina in sodobni starši 

imajo še vedno enako nalogo, kot so jo imele prejšnje generacije: čim bolje pripraviti 

otroka na ţivljenje v druţbi. Druţina še vedno predstavlja varno zatočišče pred 

zunanjim svetom in vir čustvene opore. Bolj kot otroku nuditi neštete moţnosti za 

razvoj vseh potencialov in ga nenehno usmerjati, je naloga staršev sprejemati otroka 

takšnega kot je. Prevelika pričakovanja staršev do otroka vodijo le v razočaranje. 

Zato naj uvod zaključim z naslednjo mislijo: Dokler bo starševstvo skrbno načrtovan 

projekt, tudi otroci ne bodo deleţni sproščenega, naravnega odraščanja. Ali ni čas, da 

otrokom vrnemo pravo otroštvo? 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 Družina 

 

1.1 Spremembe v družinskem življenju 

 

1.1.1 Vpliv družbenih sprememb na družinsko življenje 

 

Neizpodbitno dejstvo je, da je druţina kot osnovna celica druţbe doţivela ogromno 

sprememb. Dallos (1995) meni, da druţina kot sistem obstaja v okolju, ki se nenhno 

spreminja, zaradi česar se nenehno spreminja tudi sama. Druţina se je spreminjala tako 

po spolni, kot tudi starostni strukturi, spremenile pa se tudi druţinske vloge in delitev 

druţinskega dela. Prav tako so drugačni druţinski poteki. Pri tem gre večinoma za 

maritalne spremembe, pluraliziranje ţivljenjskih potekov (npr. razveze, enostarševske 

druţine, reorganizirane druţine) in pa prestrukturiranje posameznih ţivljenjskih 

obdobij. Beck (1999, v Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006) meni, da se ne spreminjajo 

le ţivljenjski poteki, ampak tudi narava njihovega vzpostavljanja; vse bolj se 

individualizirajo skozi refleksivno konstruiranje biografij. Tako posamezniki, ki se 

odločajo o ţivljenskem poteku, niso več tako močno vezani na klasične druţbene norme 

(izobraţevanje, poklic, poroka, otrok) in na njihovo časovno zaporedje. 

 

Da pa bi našli ustrezno razlago za vse te spremembe, moramo pogled razširiti na celotno 

druţbo in širše druţbene spremembe. Druţina je dinamična celica, ki se konstantno 

odziva na izzive in spremembe sodobnega sveta (Hvalič in Ramovš, 2003). Druţina je 

namreč tako z oţjim kot tudi širšim druţbenim okoljem stalno v interakciji in velike 

druţbene spremembe se vedno pokaţejo tudi v določenih vidikih intimnega in 

druţinskega ţivljenja. Kot ţe omenjeno, se spreminja maritalno vedenje, ki postaja 

vedno bolj spremenljivo in nestabilno. Število razvez se iz leta v leto povečuje, vedno 

več pa je tudi kohabitacij in hkrati manj porok. Narašča tudi število reorganiziranih 

druţin, kar prinaša veliko sprememb v razmerjih znotraj druţine. Vzrok za silovit vzpon 

neformalnih zakonskih zvez je najverjetneje tudi v pravni izenačenosti zakonske zveze 

in kohabitacije (Rener idr. 2006). Hkrati pa se ţe dobrih sto let zniţuje rodnost, kar je 
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pritegnilo pozornost javnosti šele, ko so se letni kazali spustili pod raven, ki zagotavlja 

obnavljanje prebivalstva (Šircelj, 2006). 

 

Drug vidik sprememb se kaţe v naraščanju enostarševskih druţin. Kot meni Alenka 

Švab (Rener idr., 2006), je enostarševske druţine v preteklosti pogosto spremljala 

stigmatizacija, danes pa so povsem legitimen in druţbeno sprejet tip druţinskega 

ţivljenja. Podobno razmišlja tudi Jesper Juul (2009, str. 9): »Druţina danes ni več 

sestavljena le iz očeta, mame in otrok. Očeta samohranilca ali mame samohranilke ne 

spremlja več pečat socialne nesreče ali romantičnega poloma.« 

 

Spremembe so, kot ţe omenjeno zelo opazne tudi v sami strukturi druţine. Druţbene 

spremembe so zaznamovale materinstvo in očetovstvo, slednje morda celo bolj. Lahko 

govorimo celo o fenomenu »novega očetovstva«, o katerem kasneje. Vse to pa se 

odraţa tudi v sodobnem otroštvu, ki je postalo močno nadzorovano obdobje. Otroci se s 

pomočjo starševskega nadzora vedno mlajši vključujejo v intenzivno vsakdanje 

ţivljenje, kar je nekako v nasprotju s podobo brezskrbnega otroštva. 

 

Še en vidik pa predstavlja konstrukcija druţinskega dela in vlog. Spremembe na tem 

področju so počasnejše in druţinsko delo je še vedno spolno določeno in segregirano. 

Gospodinjenje tako ostaja v domeni ţensk, ali pa si delo razdelijo s partnerjem, vendar 

ta delitev pomeni bolj pomoč in podporo s strani moškega. Se pa moški veliko bolj 

ukvarjajo z otroci kot nekoč in s tem posredno pomagajo partnerki. Enakomerna 

porazdelitev dela je torej še vedno bolj teoretična, v praksi pa je tega precej manj.  

 

Druţina ima dva vidika – je objektivna druţbena entiteta in tudi entiteta, ki jo stalno 

soustvarjajo posamezniki. Druţina ni zgolj druţbeno dana institucija, ki jo potencialno 

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

posamezniki. Ravno omejenost druţine je tista, ki dovoljuje druţini (oziroma 

posameznikom v njej) precejšnjo mero samostojnosti pri ustvarjanju oziroma 

spreminjanju druţinskega miljeja. To pa pomeni, da ... »druţina ni le institucija, ki se 

spreminja le z zunanjimi vplivi, ampak je aktivni dejavnik, ki v razmerje z druţbenim 

okoljem vstopa tako, da se spreminja, a se nanj tudi adaptira« (Švab, 2001, str.55). 

 



4 

 

Tako v Sloveniji kot tudi drugih razvitih evropskih drţavah se ţe dalj časa soočamo z 

vedno bolj razširjenim odlašanjem s starševstvom in oblikovanjem druţine. Mladi ţelijo 

podaljšati ţivljenje v izvorni druţini in vedno bolj odlašajo z rojstvom otrok ter 

prevzemom odgovornosti za lastno druţino. Tako se zdi, da je v največji meri usoda 

druţine pogojena s tem, kako se bodo razpletale napetosti med teţnjo po avtonomnem 

ţivljenju in ţelo po otroku (Kanduč, 2006). Ta fenomen seveda vzbuja veliko 

zanimanje, saj sta starševstvo in oblikovanje druţine od nekdaj sodili k znakom, ki so 

tradicionalno pomenili vstop v odraslost (Ule in Kuhar, 2003).  

 

V sodobnem svetu ti mejniki namreč niso več tako strogo določeni kot nekoč. V klasični 

moderni so bila posamezna ţivljenjska obdobja strogo ločena: otroštvo, mladost, 

odraslost, starost. Za vsako od teh obdobij so bile natančno določene tudi glavne 

dejavnosti in naloge. Prav tako so bila določena tudi pravila prehodov iz enega obdobja 

v drugo. V pozni moderni pa te dejavnosti niso več tako strogo vezane na določena 

ţivljenjska obdobja – igra ni več značilna le za otroštvo, izobraţevanje ni več le domena 

otrok in mladostnikov, pa tudi delo ni več zagotovljeno odraslim. Posledično tudi 

prehodi iz posameznega obdobja v naslednje niso več tako strogo določeni. Ţivljenjski 

potek je postal stvar individualne izbire in kreacije, izbirnost ţivljenjskih poti pa je tako 

vedno večja (Ule in Kuhar, 2003).  

 

Ravno ta izbirnost pa postavlja pod vprašanje tudi izbiro ţivljenjskih oblik. Ker je 

ţivljenjski potek postal izredno nedoločljiv in nenapovedljiv, ga teţko jemljemo kot 

enovit ali prevladujoč model (Ule, 1995). Tudi starševstvo ni več ţivljenjska 

samoumevnost, ampak stvar individualne presoje, kdaj, zakaj, če sploh. »Če je bila 

odločitev za druţino in otroke doslej »normalna« in »pričakovana«, jo ravno izbirnost 

naredi za manj pričakovano, normalno in samoumevno« (Ule in Kuhar, 2003, str. 8). Če 

pa do te odločitve pride, pa je ponavadi odloţena, kar je povezano s sodobnimi procesi 

in spremembami (individualizacija, spremembe vrednot in s tem povezana negotovost v 

zasebnem in delovnem ţivljenju) (Mrčela in Sadar, 2007). 

 

 

 

 



5 

 

1.1.2 Družinsko življenje v preteklosti 

 

Dandanes imamo velikokrat občutek, da ljudi v zvezi z druţinskim ţivljenjem preţema 

nekakšna nostalgija po trdnih vezeh, varnih odnosih in občutku povezanosti -  nekoč so 

bile druţine velike, a povezane, danes ţivimo v času egoizma in potrošništva.  Včasih je 

bilo vse drugače, bolje in laţje. Včasih so se ljudje imeli zares radi, danes je vse 

razpuščeno. »Sklicujemo se na nekdanje sisteme vrednot, ne da bi navajali, kakšni so 

pravzaprav bili. Ţivimo v prepričanju, da človek še nikdar ni bil tako sam, kakor je 

danes, ne da bi vedeli, kaj povedati o samoti nekoč« (Puhar, 2004, str. 19). 

 

Takšnih razglabljanj o bivšem in boljšem je mnogo. Vsa pa druţi nekakšna 

sentimentalnost po minulih časih, ko naj bi bil svet in odnosi v njem še urejeni. A vsa ta 

sklicevanja so predstavljena le na podlagi nekih občutkov, ne pa na podlagi realnih 

podatkov ali argumentov (Puhar, 2004). 

 

Stoletja dolgo so bile druţinske strukture oblikovane tako, da so imeli moški absolutno 

premoč nad ţenskami in otroci in to v vseh pogledih ţivljenja. Hierarhija je bila jasno 

določena. Moški, za njim ţenska, zadnji na lestvici pa so bili otroci, katerih vzgoja je 

imela jasen cilj – pripraviti jih do tega, da se prilagodijo močnejšim in jih ubogajo. Ideal 

je bil poloţaj, v katerem nikoli ni prišlo do odkritega konflikta. Če pa je do konflikta 

prišlo, pa sta bila fizično nasilje ali pa omejitev osebne svobode neizbeţna (Juul, 

2008a). Kdor se je bil sposoben oziroma pripravljen prilagoditi, mu je druţina pomenila 

varno zavetje, če pa je na plano preveč silila individualnost in ţelja po izstopanju, pa je 

bilo potrebno ta upor ukrotiti - če ne drugače, v vzgojnih ustanovah - in tako zopet 

pripraviti posameznika, da se je prilagodil strukturi moči. 

 

Čeprav je druţina posameznikom, ki so se znali prilagoditi, na nek način dajala varnost, 

pa je le redkokdaj ugodno vplivala na razvoj in blagor posameznika. Kot v svoji 

uspešnici »Kompetentni otrok« razmišlja avtor Juul (2008a), je bila tradicionalna 

druţina na prvi pogled uspešna, vendar bi pri globljem pogledu odkrili mnogo 

patologije, ki se je skrivala pod površjem. Več o tem pa v naslednjih poglavjih. 
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1.1.3 Spremembe oblik družinskega življenja 

 

V zadnjih nekaj desetletjih zaznavamo v razvitih zahodnih druţbah opazne spremembe 

v druţinskem ţivljenju. Te spremembe umeščamo v širši druţbeni kontekst, ki se v 

postmodernosti zelo očitno spreminja, predvsem zaradi vedno večje zaposlenosti ţensk, 

povečanega potrošništva in drugih dejavnikov sodobnega ţivljenja. »Spremenili so se 

tudi načini interakcije med druţino in zunanjim svetom« (Švab, 2001, str. 47). Začelo je 

prihajati do sprememb v druţinskih vlogah in razporeditvi odgovornosti v druţini. 

Vedno bolj pa se je večala tudi ţelja po bolj demokratični druţini, po razumevanju otrok 

in mladostnikov (Juul, 2008a). Druţinsko ţivljenje danes torej ni več neka statična 

oblika ali način ţivljenja, ampak se ves čas spreminja. Prav tako ne moremo reči, da je 

druţina izoliran milje, saj je z zunanjim okoljem ves čas v interakciji. 

 

Spremembe druţinskega ţivljenja je najbolj očitno zaznamoval fenomen pluralizacije 

druţinskih oblik. Alenka Švab (2001, str. 80) navaja naslednjo definicijo: »Pluralizacija 

druţinskih oblik pomeni soobstoj različnih oblik in načinov druţinskega ţivljenja glede 

na odločitev posameznika. Pri tem ni pomembno, ali je način druţinskega ţivljenja 

produkt lastnih preferenc ali pa je vsiljen z določenimi odgodki ali razmerami (npr. 

razveze, enostarševske druţine itn.).« Proces pluralizacije postaja vedno bolj intenziven, 

nastajajo nove druţinske oblike – vedno več je reorganiziranih in enostarševskih druţin, 

vedno manj nuklearnih. Narašča tudi število istospolnih druţin in enočlanskih 

gospodinjstev, hkrati pa poteka tudi proces zmanjševanja števila druţinskih članov 

(Švab, 2001). Izbire in prehodi med različnimi druţinskimi oblikami so postali laţji in 

druţbeno veliko bolj sprejemljivi. »Kar je še pred nekaj desetletji morda zbujalo splošen 

odpor, npr.neporočeni pari, materinstvo zunaj zakona, ločitev itd., danes ne vznemirja 

skoraj nikogar več« (Ule in Kuhar, 2003, str. 56). 

 

Kljub temu, da dokazovanje ljubezni partnerju na »papirju«, torej na institucionalno 

legitimiran način, vedno bolj slabi, pa je situacija pri starševstvu nekoliko drugačna. 

»Otroci namreč še vedno v svojem ţivljenju potrebujejo starše, ki so motivirani za to, 

da so jim v podporo na emocionalnem in socializacijskem področju« (Ule in Kuhar, 

2003, str. 56). Lahko bi rekli, da ta vidik ţivljenja ni bil tako izpostavljen spremembam, 
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kot nekateri drugi. Starševska odgovornost do otrok postaja celo vedno močnejša, o 

čemer bom razpravljala v naslednjih poglavjih. 

 

1.1.4 Razsežnosti družinskega življenja v sedanjosti 

 

Ravno te spremembe in vsa negotovost ter tveganost, ki jo sodobna druţba prinaša, pa 

pomenijo, da tudi v postmodernem času druţina nikakor ni nič manj pomembna, 

oziroma si, kot navaja Švabova (2001, str. 83) »ne more dovoliti, da bi propadla.« Je pa 

druţino vsekakor vedno teţje opredeliti, ravno zaradi vedno večje mnoţice ţivljenjskih 

oblik (Ule in Kuhar, 2003). Pomen druţine torej ni upadel, kot pogosto slišimo v 

današnjem času: »V današnjem svetu vse manj cenimo druţinsko ţivljenje in druţina 

kot vrednostna kategorija izgublja pomen« (Musek, 1995, str.85). Resnica pa je, da je 

druţina kot druţbena skupina preprosto postala bolj specializirana. S tem, ko je izgubila 

določene funkcije, ki jih v sedanjosti opravljajo različne ustanove, kot naprimer šole, 

vrtci, socialne ustanove, pa je postala bolj razbremenjena in s tem ji je bila dana 

moţnost, da se laţje posveti drugim funkcijam – predvsem dajanju čustvene opore in 

varnega zavetja. Hkrati pa opravlja tudi socializacijo v zgodnjem otroštvu, kar se nanaša 

predvsem na ponotranjenje norm in vrednost, ki veljajo v določeni druţbi (Barle-Lakota 

idr., 2004). »Z odzivanjem in odobravanjem ali neodobravanjem svojih staršev in 

posnemanjem njihovih zgledov, se otrok uči temeljnih vedenjskih vzorcev svoje 

druţbe« (Haralambos, 1999, str.12). 

 

Sodobne druţine bolj in bolj postajajo intimno okolje, v katerem se njeni člani rodijo, 

socializirajo, razvijajo in se med seboj čustveno dopolnjujejo. Druţinsko ţivljenje tudi v 

sedanjosti še ohranja dve svoji temeljni funkciji, reproduktivno in terapevtsko. V 

nekaterih pogledih postmoderna druţina celo močneje vrši svojo funkcijo, saj zaradi 

vedno bolj kaotičnega zunanjega sveta postaja »varno zavetje«, ki svojim članom nudi 

emocionalno podporo. Ne moremo pa zanemariti tudi ekonomske funkcije druţine, ki 

predstavlja enega pomembnejših vidikov druţinskega ţivljenja. 

 

Spremenjene druţinske strukture in novi načini oziroma oblike druţinskega ţivljenja so 

povzročile tudi nove načine vzgajanja in nove vzgojne modele. Mit, da je popolna 

(dvostarševska izvorna) druţina bolj zdrava od drugih oblik druţine, je preţivet. 

Pomembna razlika med druţinami, ki bolj ali manj dobro funkcionirajo, se ne nanaša na 
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vprašanje, kdo tvori druţino, temveč na kakovost odnosov in sposobnost adaptacije v 

druţini (Poljšak Škraban, 2007, str. 192). Še vedno prepogosto uporabljamo besedo 

»druţina«, kot bi imela en sam splošno uveljavljen pomen (Asen, 1998). Uspešno 

vzgojiti otroka postaja eden izmed najpomembnejših ciljev druţine. Zaradi vse večjih 

moţnosti se zdi, da bi morala biti vzgoja vedno laţja, a vendar jo izzivi sodobnega sveta 

delajo vedno bolj zahtevno. Na voljo imamo neštete priročnike, kako biti popoln starš, 

mnoge tečaje, ki naj bi pripomogli k boljšemu in bolj uspešnemu starševanju, a pogosto 

le povečujejo nerealna pričakovanja staršev do otroka. Dodatno zmedo povzročajo 

mnogi internetni forumi, namenjeni starševanju. Poplava različnih vzgojnih teorij je 

povzročila vedno večjo zmedenost in negotovost, kako sploh vzgajati in kako najti neko 

srednjo pot. Vzgoja postaja vedno večji izziv, o čemer bom razpravljala v naslednjih 

poglavjih. 

 

1.2 Materinstvo 

 

Materinstvo je tisti segment druţinskega ţivljenja, pri katerem je v postmodernosti 

zaznati najmanj sprememb. Švabova (2001, str. 95)  meni, da je ... »materinstvo še 

vedno ključni dejavnik konstituiranja druţine in s tem tudi najbolj privlačno polje 

ideoloških argumentacij.« Kljub temu pa smo tudi na tem področju priče nekaterim 

spremembam. Namreč, odločitev za materinstvo ni več nujni pogoj konstituiranja 

druţine v postmodernosti. Hkrati pa smo priča pojavu protektivnega otroštva, ki pa 

celoten vidik materinstva še intenzivira. Gre za torej nasprotujoče si procese. 

 

Če se ozremo nazaj v preteklost, ugotovimo, da se je druţbeno pričakovanje o tem, kaj 

je primerna vloga ţenske, skozi leta precej spreminjalo. Interpelacija ţenske v 

materinstvo se je začela iz prehoda tradicionalne druţbe v modernost. V času začetkov 

industrializacije se je njena vloga spremenila; ločitev javne in zasebne sfere je pomenila 

za večino ţensk ujetost med domačimi stenami. Izoblikovala se je vloga ţenske kot 

matere in gospodinje. »Napačna predstava druţbe, ki pravi, da so ţenske po naravi 

dolţne skrbeti samo za druţino, se je skozi stoletja utrjevala povsod po svetu, v 

evropskem prostoru pa zlasti v katoliškem socialnem nauku« (Krajnc, 1986, str. 58). 

Delovanje ţensk je bilo omejeno na zasebno sfero in šele v 20. stoletju se jim je socialni 

poloţaj s pridobitvijo določenih pravic izboljšal (Černigoj Sadar, 1991, str. 73, 74)- 
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Na materinstvo se je pogosto gledalo tudi kot nekaj statičnega, enodimenzionalnega in 

enosmernega. Vendar pa je odnos med materjo in otrokom vedno dvosmeren proces, kar 

pomeni, da je materinstvo tudi radost in prejemanje, ne le veliko ţrtvovanje in 

odpovedovanje, ki sta temeljni značilnosti tako imenovanega lika trpeče slovenske 

matere. Takšno pojmovanje in prikazovanje materinstva je seveda zelo vplivalo na 

vrednostni sistem in vzorce medosebnih odnosov, ki so se prenašali iz generacije v 

generacijo (Puhar, 2004).  

 

S konstruiranjem moderne meščanske druţine je postala materinska vloga ţenske še 

bolj izrazita. Odkritje o tem, kako pomemben je otrok, je zelo vplivalo na ţenske, saj jih 

poziva, naj postanejo bolj pozorne do blaginje svojih otrok. Začeli so poudarjati pojem 

»moralnega materinstva«, po katerem sta skrb za otroke in vodenje doma najbolj 

cenjeni in izpolnjujoči ţenski vlogi (Goody, 2003). Dejstvo je, da se je šele z odkritjem 

materinstva kot občutja, zgodba o moderni druţini sploh lahko pričela. Kot pravi 

Švabova, je konstituiranje druţinske zasebnosti predpogoj »rojstva otroštva«, pogoj za 

to pa je interpelacija ţenske v mater. »Ţenska je tako postala konstituitivni element 

druţinske zasebnosti« (Švab, 2001, str. 110). Seveda je to povzročilo številne posledice. 

 

 

1.2.1 Doživljanje materinstva 

 

Švab (2001) piše, da nas ideologija materinstva prepričuje, da je materinstvo tako 

prostorsko kot časovno univerzalno, to pa predvsem zato, ker je utemeljeno v človeški 

biologiji. Vendar pa danes, v postmodernem času, materinstvo vseeno doţivljamo 

drugače in avtorica meni, da je materinstvo, kot ga doţivljamo danes, relativno nova 

institucija, ki jo tudi drugače dojemamo. Le to danes ni več ekskluzivna ţenska 

identiteta in prioriteta med odločitvami v ţenskem ţivljenjskem poteku. Veča se deleţ 

ţensk, ki se po lastni volji ne odločajo za otroke, kar bi lahko pripisali dejstvu, da 

pomen ideologije obveznega materinstva upada. Glede na to bi lahko sklepali, da se je 

postmodernim ţenskam uspelo osvoboditi vsesplošnih pričakovanj o materinstvu, a to 

še zdaleč ne drţi. O tem bom razpravljala tudi v naslednjem poglavju, kjer bom 

obravnavala mit o materinstvu. 
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Če se vrnem k dejstvu o upadanju deleţa ţensk, ki se odločajo za materinstvo – kot 

meni Švabova, gre tukaj bolj kot za samo upadanje za to, da so ţenske pri odločanju za 

materinstvo bolj časovno fleksibilne in ga lahko odlagajo na kasnejša leta. »Ideologijo 

obveznega materinstva je v postmodernosti nadomestila ideologija odloţenega 

materinstva, ki temelji na novi podobi institucije materinstva, to je na iluziji svobodne 

izbire o materinstvu« (Švab, 2001, str. 105). Seveda pa to prinaša mnoge negativne 

posledice. 

 

Za mnoge ţenske je odlaganje materinstva sredstvo za uresničevanje poklicnih aspiracij 

in izobraţevanja. Odločitev ţensk, da odloţijo materinstvo, je olajšana z medicinskim 

razvojem, ki nam zagotavlja varno odlašanje z materinstvom tudi čez trideseta leta (Ule 

in Kuhar, 2003). Tudi medijske reprezentacije uspešnih mater v poznejših letih so 

povzročile večjo privlačnost poznega materinstva. 

 

Vendar pa so ţenske vse bolj v dilemi, kako kombinirati delo in druţino. Kljub močni 

ţelji po otrocih, je v času finančne negotovosti in napetem delovnem času to teţje 

izvedljivo. Zaradi te, zgodovinsko gledano povsem nove situacije, tudi izhodi in 

najboljše rešitve še niso jasni. Poleg tega so ţenske dandanes primorane, če ţelijo 

vzdrţevati sebe in otroke, in če ţelijo biti ekonomsko neodvisne, hoditi v sluţbo. Kot 

pravita Metka Kuhar in Mirjana Ule (2001, str. 62): »V tej situaciji vsakdo, ki 

enostransko izpostavlja »druţinske vrednote« v odnosu do ţensk, kaţe diskriminacijo 

do njih.«  

 

Zaradi moţnosti svobodne izbire se današnji poloţaj ţensk kaţe (naprimer v medijih) 

kot izključno pozitiven. Ţenske se zavedajo lastne sposobnosti nadzorovanja 

reprodukcije in to jim dovoljuje večjo svobodo pri razvijanju drugih vidikov svojega 

ţivljenja. Resnica pa je, da je to prilagajanje le navidezno svobodno, saj ga v veliki meri 

določajo zunanji dejavniki – predvsem trg delovne sile, oziroma zaposlitev. Zelo 

značilna je segmentacija trga delovne sile na »moškega« in »ţenskega« in tako se s 

povečanjem stopnje zaposlenosti ţensk njihova diskriminacija prenaša iz zasebnega 

ţivljenja v ekonomsko sfero (Svetlik, 1985). 
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1.2.2 Materinstvo - mit? 

 

Materinstvo je ostalo ena izmed najmočnejših identitet, ki je posledično druţbeno 

priznana vrednota. Institucija materinstva je celo eno zmed pomembnejših gonil 

patriarhata. To pa pomeni, da se vsakršno problematiziranje materinstva v bistvu smatra 

kot izdaja lastne ţenskosti in materinstva. Lidija Stermecki v svojem članku 

»Konstrukcija identitete materinstva« (2005) razlaga, da si v druţbi, kjer je mit o dobri 

materi neločljivo povezan z zapovedanim uţitkom biti, ţenske prizadevajo potlačiti 

druţbeno nesprejemljiva čustva ali pa jih vsaj prikriti. »Ni mogoče pričakovati, da se 

bodo kdaj odpovedale svoji vlogi materinstva, hkrati pa bodo še vedno sledile mitu o 

materinstvu, ki se ga ne bodo mogle osvoboditi ali ga izpolniti. Tako bodo potrjevale 

stereotipno podobo srečnih, izpolnjenih ţensk, ki so najprej matere, šele nato vse 

ostalo« (Stermecki, 2005, str.108). 

 

Zavedati se moramo, da je pojem »ţenskost« močno preţet z dejstvom, da so ţenske 

tiste, ki rojevajo in večinoma tudi vzgajajo otroke. Sicer brez dvoma materinstvo 

prinaša večini ţensk zadovoljstvo. Toda če materinstvo postane edina norma za 

ţenskost, potem posledično upraviči trpljenje v ljubezenskem razmerju, moralno 

trpljenje ţensk in verjetno še kako drugo. »Ţenske, ki so se same odločile za rojstvo 

otroka, so pripravljene trpeti. Ko pa je materinstvo vsiljeno kot neizogibna usoda, 

pomeni nesprejemljivo krivico ţenski in odrekanje njenih pravic.« (Irigaray, 1995, 

str.100-101, v Stermecki, 2005, str. 110). Druţba bi morala sprejeti dejstvo, da se ţenska 

ne uresničuje več samo v razmnoţevalni funkciji, ne skrbi več samo za potrebe drugih, , 

predvsem otrok, in ni več vezana na domače ognjišče. »Ima svoje ţelje in potrebe in 

odklanja tisto, kar jo je mnogo stoletij v hierarhiji spolov preko ideologij in mitov 

pojmovalo za ţensko in označevalo njeno prvobitno vlogo. Odklanja materinstvo«  

(Kačičnik, 2006, str. 407). 

 

Kako pa je mit pravzaprav nastal? Verodostojnost mita o materinstvu izhaja iz zgodnjih 

procesov socializacije ţenske spolne vloge, po kateri je materinstvo usoda vsake ţenske, 

ter iz psihoanalitične teorije, po kateri je materinstvo ključno za psihoanalitični razvoj 

ţenske. Oakleyeva (2000) to teorijo povezuje z mitom o materinstvu, saj meni, da so 

ţenske prepričane, da je njihova ţelja po materinstvu nekaj, kar so si ustvarile same, 
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dejansko pa je to v prid druţbi in ne njim samim. Še vedno pa je v druţbi zakoreninjeno 

mišljenje, da je materinstvo druţbena norma in dokaz ţenskosti , ter da je biti mati nekaj 

najbolj samoizpolnjujočega, kar se ţenski lahko zgodi: »Materinstvo je v večini druţb 

največji premik v vlogi in poloţaju ţensk, saj z rojstvom otroka prečka most, ki jo 

pripelje do dejanske ţenskosti« (Kitzinger, 1992, str.10). Tudi Angelca Ţerovnik (1996) 

piše o tem, da je prehod ţenske v mater ena najbolj korenitih sprememb, ki ţensko kaţe 

v povsem drugi luči in zahteva odgovornost in zavezanost za vse ţivljenje. 

 

1.3 Očetovstvo 

 

Očetovstvo je v zadnjem desetletju nedvomno med aktualnejšimi temami v 

druţboslovni literaturi o druţini. Hkrati pa je to tema, ki povzroča ogromno nesoglasij 

med analitiki sprememb. Vprašanja se raztezajo od odkrivanja »novega očeta«, ki naj bi 

bil v nasprotju z modernim očetom – materialnim preskrbovalcem druţine, vedno bolj v 

pleten v različne segmente druţinskega ţivljenja, hkrati pa smo priča tudi 

ugotavljanjem, da je novi oče le sodobni mit, ki je oddaljen od realnosti, v kateri še 

vedno ţenska opravi večino druţinskega dela. (Švab, 2001) 

 

O fenomenu tako imenovanega novega očetovstva, ki označuje premik od 

patriarhalnega druţinskega modela k aktivnejšemu vključevanju moških v druţinsko 

ţivljenje, govorimo od sedemdesetih let 20.stoletja (Rener, Humer, Ţakelj, Vezovnik in 

Švab, 2008). Razprave o novem očetovstvu so se v začetku vrtele okoli vprašanja, 

koliko je ta fenomen v resnici sploh prisoten, še posebej zato, ker se, kot ţe omenjeno, 

delitev dela v druţini ni osamosvojila od tradicionalnega vzorca. Kljub temu se je 

fenomen začel kazati na različnih ravneh (Rener idr., 2008, str. 7): »Kot del splošnega 

fenomena pluralizacije moškosti, kot proces erozije patriarhalne očetovske avtoritete, so 

se očetje vedno bolj vključevali v skrb za otroke, delitev druţinskega dela je postajala 

bolj enakomerno razporejena na oba od staršev.« Kot pravi Hochshild (1997, v Rener 

idr, 2008), te spremembe niso bile radikalne in hitre, ampak so se izraţale predvsem kot 

»zavlačevana revolucija«. 

 

Z gotovostjo lahko trdimo, da se očetje spreminjajo. Ne le očetje, tudi same vrednote. 

Mladi moški se dandanes zavedajo, da se od njih pričakuje dejavnost v druţinskem 

ţivljenju. Aktivno očetovanje se tudi v Sloveniji promovira na mnogih ravneh, od 
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mnoţičnih medijev, do znanstvenih diskurzov ter neštetih priročnikov za mlade starše. 

Le ti so vedno bolj polni nasvetov, kako lahko tudi moški v veliki meri participira pri 

vzgoji. Tudi pri nas je spodbujanje novega očetovstva postalo del druţinske zakonodaje 

z uvedbo pravice do očetovskega dopusta leta 2003 (Humer, 2008). 

 

Po opravljenih raziskavah pa še vedno v Sloveniji spremembe niso tako očitne kot v 

zahodno in severnoevropskih druţbah. Po besedah Tanje Rener in Alenke Švab (Rener 

idr, 2008) smo še vedno zelo daleč od dejanskega aktivnega očetovanja in enakomerne 

delitve druţinskega dela, oziroma usklajevanja dela in druţinskega ţivljenja. Ţenske, 

kot ţe prej omenjeno še vedno opravijo večino druţinskega dela, prakse očetovanja pa 

so selekcionirane in zoţene na opravljanje laţjih del v gospodinjstvu in igre z otrokom, 

ko je ţe malo večji. 

 

 

1.3.1 Kaj je novo očetovstvo? 

 

Novo očetovstvo razumemo kot ključni del procesa pluralizacije moškosti (Segal, 1990, 

Hearn, Pringle, 2006, v Rener idr., 2008, str. 37), ki se odvija tako v svetu vsakdanjih 

pomenov in praks, kot tudi v znanstvenih diskurzih in medijih. Različne predstave o 

moškosti pa so obstajale tudi ţe v preteklosti, čeprav se navidez zdi, da gre za moderne 

procese individualizacije. Kljub temu pa drţi, da očetovstvo postaja vedno bolj 

individualizirano, saj so se očetje prisiljeni soočati s spremembami znotraj druţine in 

širše v druţbi (Williams, 2008, v Rener idr., 2008). Williams meni, da se moški v tej 

novi situaciji, ko ni več zagotovljene zaposlitve in tradicionalne spolne delitve dela v 

druţini, teţko znajdejo. Vendar pa v tej situaciji ţenske niso prav nič na boljšem, celo na 

slabšem. 

 

Je pa kljub temu novo očetovstvo v določenih vidikih paradoksalno. Ideologija novega 

očetovstva promovira idejo, da je očetovstvo priloţnost, da prevzamejo enako vlogo kot 

partnerke in da to vlogo izpolnjujejo na drugačen način kot so to počeli njihovi očetje. 

Torej gre za nekakšen »arhetip novega očeta«, ki naj bi podiral tradicionalna 

razumevanja moškosti (Lupton, Barclay, 1997, v Rener idr., 2008). Hkrati pa se po 

drugi strani od današnjih moških pričakuje, da bodo še vedno po vseh svojih 

zmoţnostih aktivni v ekonomski sferi in da bojo še vedno dosegali karierne uspehe ter s 
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tem finančno presrbovali druţino. Ravno tukaj vidimo podobnost z ţe prej omenjenim. 

Tudi ţenske so razpete med delom in druţino, a je ključna razlika med ţenskami in 

moškimi v tem, da se od ţensk na področju druţinskega dela pričakuje veliko več kot 

od moških, medtem ko se na kariernem področju načeloma tako od ţensk kot tudi od 

moških pričakuje enako. 

 

Kako pa novo očetovstvo razumemo v praksi? Gre predvsem za večjo vpletenost očetov 

v druţinsko ţivljenje, še posebej v skrb za otroke (usklajevanje poklicnega in 

druţinskega dela, vzgoja, skrb in igra z otroki). Temu pravimo aktivno očetovanje. Kot 

pravi Švabova (2001), pa ta fenomen še zdaleč ni omejen samo na aktivne očetovske 

prakse v nuklearni druţini, ampak se širi tudi na očetovanje izven tega konteksta, npr. v 

povezavi z razvezami, enostarševskimi in reorganiziranimi druţinami. Zanimivo je, da 

se je pred tem ta fenomen pogosto povezoval s krizo nuklearne druţine, pa tudi z 

zaskrbljenostjo nad upadom očetovske avtoritete. Šele v zadnjem času se analize teh 

tematih obravnavajo v kontekstu aktivnega očetovanja. 

 

1.3.2 Prehod v očetovstvo in skrb za otroke 

 

»Odnos med očetom in majhnim otrokom odločilno vpliva na otrokov sedanji in 

prihodnji nivo individualnega razvoja, prav tako pa pomembno vpliva tudi na očeta.« 

(Zavrl, 1999, str.31). Torej očetovstvo ni le nekaj enosmernega, nekaj, kar bi bilo nujno 

za otrokov optimalen razvoj, ampak je hkrati tudi zelo dragocena spodbuda za 

zadovoljujoče doţivljanje sebe in svoje lastne vrednosti. Številne raziskave so pokazale, 

da imajo očetje pomembno vlogo pri razvoju otrokove ustvarjalnosti, prilagodljivosti in 

socialne zrelosti. 

 

Prehod v očetovstvo pa nedvomno zahteva večjo stopnjo prilagajanja. D.R.Meyer 

(1986, v Zavrl, 1999, str. 34, 35) navaja šest razvojnih nalog, ki jih morajo prevzeti 

očetje: 

 Preureditev konfliktnih predstav o vlogi očeta – mnogo očetov je namreč 

odraščalo ob drugačni definiciji očetove vloge v vzgoji in druţinskem ţivljenju. Sami 

pa bi ponavadi radi vzgajali drugače, zato morajo razrešiti to konfliktno razliko. 

 Sprejemanje svojega deleţa odgovornosti za otroke – s spremenjeno naravo 

vloge očeta se spreminja tudi njegova udeleţba pri otrokovi vzgoji. 
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 Prilagajanje novemu urniku, ki ga oblikuje otrok – ne le matere, tudi očetje se 

morajo znati prilagoditi novi razporeditvi časa 

 Spodbujanje otrokovega razvoja – sicer je to zelo obseţna tema, vendar je 

znano, da očetje v otrokovo ţivljenje vnašajo drugačne razseţnosti kot matere, kar 

pomembno vpliva na otrokov kasnejši socialni in kognitivni razvoj 

 Doţivljanje sebe v vlogi očeta – večina moških se, ko postanje očetje, v 

določenih aspektih osebnostno spremeni. Predvsem očetovstvo vpliva na spremembo 

prioritet. 

 

V biološkem smislu tako moški kot ţenske postanejo očetje in matere ob rojstvu prvega 

otroka. Vendar pa šele skozi vsakodnevno in stalno čustveno angaţiranje v ţivljenju 

svojih otrok očetje in matere postanejo starši v generativnem smislu (Zavrl, 1999, str. 

33). Medtem, ko se pri ţenskah  angaţiranost pojavi takoj, pa je pri očetih ta neposredna 

predanost negi in skrbi za otroka na začetku zavirana. Razlog za to pasivnost so 

spremembe, ki jih v rutino prinese novorojeni otrok, hkrati pa tudi strah pred nego 

otroka, predvsem zaradi morebitnih poškodb otroka. 

 

Kot navaja Zavrlova (1999, str. 32) je omejena s prepletom dejavnikov, kot so: 

 dojenje 

 otrokova aktivnost 

 zaposlitev/ureditev varstva za otroka 

 ekonomija neenakih plač 

 zakoreninjen odnos druţbe do moških vlog in pomisleki, ki jih imajo nekatere 

ţenske o tem, da bi odstopile nekaj prostora očetovemu sodelovanju pri druţinskem 

delu 

 

Zadnja alineja je povezana z nekdanjih mišljenjem, da podoba očeta, ki skrbi za 

dojenčka ali malčka, ni zdruţljiva z idealom moškosti. Tradicionalni pogled na moško 

vlogo pri skrbi za otroke je dovoljeval večje očetovo sodelovanje kasneje, ko je bil 

otrok ţe toliko večji, da so bile moţne tudi druge aktivnosti, npr. igranje in podobno. 

Vendar pa so različne raziskave pokazale, da otrok z očetom ţe zelo zgodaj začne 

oblikovati odnose (Zavrl, 1999) in da je tudi oče ţe v najzgodnejši fazi otrokovega 

ţivljenja sposoben senzitivnega vedenja in odzivnosti v interakciji z dojenčkom. Ti 
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procesi pa so vedno dvosmerni. Očetje svoj deleţ prispevajo večinoma skozi igro, ki pa 

je za otroka seveda zelo pomembna, saj vsebuje celo vrsto sporočil, ki posredno in 

neposredno oblikujejo otrokovo doţivljanje sebe in sveta. 
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2 Otroštvo 

 

2.1 Definicije otroštva 

 

Otroštvo na nek način predstavlja zelo zapleteno in tudi usodno dobo človekovega 

ţivljenja, saj jo v največji meri oblikuje zapletena dinamika odnosov med odraslimi in 

otroki. Slednji predstavljajo še neizoblikovane osebnosti, v katere v veliki meri starši 

projicirajo svoje ţelje, interese in vrednote. Navedeno ima mogoče negativen prizvok, a 

dejstvo je, da odrasli pogosto izrabijo otroštvo in mladost za projekcijsko platno za 

svoje neizţivete ţelje in sanje. Posledično pa starši od svojih otrok zahtevajo vedno več, 

čeprav na nezavednem nivoju.  Tudi Juul (2008a) ugotavlja, da je temeljna napaka 

odraslih, da otrok ne dojemamo kot pravih ljudi, ampak le kot »potencialna«, ne pa 

dejanska bitja. Zato domnevamo, da je treba nanje čim bolj vplivati, jih usmerjati ter 

manipulirati z njimi, hkrati pa čakati na določeno starost, ko jih bomo lahko upoštevali 

kot nam enakovredne ljudi. Seveda gre pri tem za močno marginaliziran poloţaj otrok, 

saj morajo zaradi svoje biološke inferiornosti ves čas igrati vlogo nekakšne povsem 

neizoblikovane osebnosti. 

 

Otroštvo je večinoma predstavljeno kot idilično, brezskrbno, srečno. Ker se otroštvo 

razume kot »pripravo« na vstop v odraslost, to pomeni hkrati tudi to, da otroci 

simbolizirajo neko prihodnost, nadaljevanje. Vendar pa je takšna podoba naslikana iz 

strani odraslih in iz njihovega razumevanja. 

 

Alenka Puhar v svoji knjigi »Prvotno besedilo ţivljenja« otroštvo poimenuje kot 

»ţivljenje v tisti zgodnji dobi, ki mora preteči, preden človek prestopi v svet odraslih 

ljudi ter mu je dovoljena pravica do lastnih odločitev in samostojnih dejanj, hkrati pa 

tudi do subjektivne odgovornosti zanje (Puhar, 2004, str.7).« »Gre torej za čas, v 

katerem otroški človek odraste v polnopravnega biološkega in druţbenega subjekta« 

(Puhar, 2004, str. 7). Zalka Drglin pa v spremni besedi »Prvotnega besedila ţivljenja« 

(2004, str 441) pravi, da je... »otroštvo danes pojmovano kot ţivljenjsko obdobje, ki mu 

sledi mladost ali adolescenca, pogosto pa so mu pripisani nedolţnost, sreča in veselje.« 

Vendar pa je treba vedeti, da to ni nekaj danega ali vnaprej določenega in prav tako ne 

naravna ali biološka kategorija. Koncept oziroma občutje otroštva in s tem tudi odnos 
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do otroka, sta se skozi zgodovino spreminjala. Prav ta spremenljivost pa je ključna za 

pisanje zgodovine otroštva. 

 

2.2 Pojmovanje otroka in otroštva v preteklosti 

 

2.2.1 Spreminjanje občutja otroštva skozi čas 

 

Zanimivo dejstvo je, da o intenzivni in zapleteni dinamiki odnosov med otroki in 

odraslimi v preklosti skoraj ni zanesljivih in celovitih poročil. Alenka Puhar (2004, 

str.18) meni, da je povsem utemeljeno trditi, da o otrocih preteklih obdobjih vlada 

nekakšen molk: »Mogoče je reči celo, da so v našem zgodovinskem spominu otroci 

nekakšne žrtve starostnega šovinizma.« 

 

Kje pa se skrivajo razlogi za takšno stanje? Andrej Inkret se v predgovoru »Prvotnega 

besedila ţivljenja« sprašuje, če je razlog za takšno brezbriţnost mogoče prepričanje, da 

otrok ni človek s svobodno voljo in da se njegovo ţivljenje, v katerem še ni sposoben 

lastnih dejanj, tako ali tako ne more pisati v zgodovino. 

 

V času srednjega veka je bilo trajanje otroštva skrčeno na tisto najbolj nebogljeno dobo, 

ko si »človeček še ne more sam pomagati«. Takoj, ko si je otrok opomogel in telesno 

postal samostojen, se je pomešal med odrasle in se tudi začel udeleţevati njihovih del in 

aktivnosti. Tako je preskočil kar nekaj pomembnih faz, ki so v današnji druţbi bolj 

bistvene kot kdajkoli prej. Otrokovo osebnosto sta tako določali dve vrsti stališč – po 

eni strani so ga dojemali kot »hlapca«, ki opravlja vse vrste del, po drugi pa se je v 

infantilnem poloţaju nahajal tako malo časa, da so mu dokaj kmalu začele pripadati vse 

prednosti in dolţnosti ţivljenja odraslih (Aries, 1991).  V preteklosti druţina tako otroku 

ni zagotavljala zadostne socializacije, saj je ponavadi otrok v druţini preţivel le manjši, 

najzgodnejši del otroštva. To bivanje pa je bilo prekratko, da bi se otroku vtisnilo v 

spomin ali pa da bi pomembnejše vplivalo na njegove občutke. Druţina je bila bolj 

moralna in socialna, kot pa čustvena skupnost. Funkcija druţine je bila v tistem času 

bolj usmerjena na ohranitev premoţenja, skupno opravljanje kakega poklica in pomoč v 

svetu, v katerem oseba ne bi mogla preţiveti sama (Puhar, 2004). 
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Druţba se je skozi dolga leta spreminjala in tudi občutenje otroštva je postalo drugačno. 

V 16. in 17. stoletju je v višjih slojih druţbe otrok dobil posebno oblačilo, kar je na 

simbolni ravni pomenilo, da se je v določenem vidiku ţe ločil od odraslih. »Oblikovalo 

se je novo občutje otroštva, po katerem je otrok s svojo naivnostjo, ljubkostjo in 

smešnostjo postal vir zabave in razvedrila za odraslega« (Aries, 1991, str. 165). Tako so 

matere, dojilje in negovalke od tedaj odkrito priznavale ugodje, ki ga prinašajo mali, 

ljubki otroci. 

 

Ob koncu 17. stoletja pa se je oblikovalo drugačno občutje otroštva, ki je navdihnilo 

celotno vzgojo vse do 20. stoletja. Na otroka se ni več gledalo kot na nekakšno 

popestritev, ampak se je vanj začelo vedno bolj usmerjati psihološko zanimanje in 

moralna skrb (Aries, 1991). Kot navaja Aries (1991, str. 171), so bila besedila iz konca 

17. stoletja polna opazk o otroški psihologiji: »Trudili so se, da bi prodrli v miselnost 

otrok in tako vzgojne metode bolje prilagodili njihovemu nivoju«. 

 

Zelo izrazite spremembe je prinesel tudi nastanek šole, ki je iz vidika vzgoje tako 

postala izredno pomembna institucija. Otroci so se začeli druţiti s svojimi vrstniki, kar 

pomeni da se niso več mešali z odraslimi in se učili le od njih. »Šola je postala 

normalno sredstvo vpeljave v druţbo, prehoda iz otroštva v odraslost in tako močno 

vplivala na funkcije druţine; le ta je postala središče čustvene izmenjave med otroki in 

odraslimi« (Aries, 1991, str. 447). 

 

Medtem, ko se je prvo občutje otroštva, torej ljubkovanje in razvajanje, pojavilo v 

druţinskem okolju, pa se je drugo občutje oblikovalo zunaj druţine, pri cerkvenih 

funkcionarjih in moralistih. Ti otrok niso videli kot ljubkih igračk, ampak kot »krhke 

boţje stvore, ki jih je treba obvarovati in spametovati« (Aries, 1973, str.171). 

 

V 18. stoletju se je v meščanskih druţinah vse to povezalo v nov element – v skrb za 

higieno in telesno zdravje. Vse, kar je bilo v zvezi z otrokom, je postalo resno in vredno 

pozornosti. Otrok je v druţini dobil osrednje mesto. Druţina se je začela oddaljevati od 

druţbe, začela je izrinjati druţbo iz vse širšega prostora zasebnega ţivljenja. Ne le na 

simbolni ravni, tudi razporeditev prostorov v hiši je vedno več prostora dala intimnosti 

in zasebnosti, postala je prostor druţine, skrčene na starše in otroke. 
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Druţinsko ţivljenje postane skupnost dveh partnerjev in otrok, drugi pa nimajo vstopa. 

Močno se je spremenil tudi odnos do otrok, le ta je postal nenadomestljiv, njegova 

izguba pa nepopravljiva. Druţina se je čedalje bolj organizirala okrog otroka in mu na 

tak način pripisovala večji pomen, kot v prejšnjih stoletjih. 

 

Veliko se je razpravljalo tudi o vzgoji in zdravju otrok, ki sta bila od tedaj glavna skrb 

staršev, zmanjšalo pa se je tudi telesno kaznovanje. Otrok je tako postal neizogibni 

element vsakdanjega ţivljenja, ukvarjati so se začeli z njegovo vzgojo, nastanitvijo, 

prihodnostjo in ţeleli iz njega narediti častnega, poštenega in razumnega človeka (Aries, 

1991, str. 481-487). 

 

2.2.2 Otroštvo in vzgoja predindustrijske družbe na Slovenskem 

 

Zanimivo je, kako se vzgoja 19. stoletja močno razlikuje od srednjeveške. V tem 

poglavju se bom osredotočila predvsem na kmečko druţino na Slovenskem, ki je bila v 

tistem času najbolj razširjena, bila pa je tudi v veliko pogledih precej specifična.  

 

Poloţaj kmečkih otrok v 19. stoletju se je močno razlikoval od otroštva v drugih 

obdobjih in drugih socialnih slojih. Kmečka druţina ni bila osredotočen na procese 

socializacije, ampak so jo povezovali prevsem skupni in vsakdanji delovni procesi. 

Vzgoja otrok ni bila nekaj ekskluzivnega, ampak je potekala kot integralni sestavni del 

vseh delovnih in ţivljenjskih procesov znotraj gospodinjstva. Mali otroci so bili 

večinoma prepuščeni v varstvo starejšim bratom in sestram. Zlasti dojenčki so v 

tedanjih časih predstavljali »marginalni sloj človeštva, ki je bil najmanj deleţen 

rezultatov tehnološkega razvoja« (Puhar, 2004, str. 67). Umrljivost je bila zelo visoka, 

tudi zato, ker ni bilo nikakor moţno, da bi bili dojeni vsi otroci. Ker so bile ţenske 

nepogrešljiva delovna sila, so morale dojenje omejiti na minimum, na dojenje pa so 

vplivale tudi poporodne depresije in obdobja lakote (Puhar, 2004). Pogled na otroka je 

bil torej zaradi velike stopnje umrljivosti nekako fatalističen: otrok je lahko preţivel, ali 

pa umrl. 

 

Odraščanje na kmetiji je bilo seveda v mnogo ozirih drugačno od otroštva v meščanski 

druţini. Vse se je vrtelo okrog dela, starši so otroke priganjali k raznim opravilom, takoj 

ko so bili telesno sposobni. Delo dečkov in deklic se je začelo razlikovati šele pri 
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določeni starosti in ko se je stopnjevala njihova delovna storilnost, se je stopnjeval tudi 

njihov ugled v hiši. Ravno zato staršem otrok ni bilo treba siliti k delu, saj so delovne 

navade ţe od vsega začetka ponotranjali in jih vzeli za svoje. Sicer pa je bila vzgoja trda 

in stroga. Alenka Puhar (2003, str. 51) navaja tako: »Otrok je bil najprimernejši objekt, 

v katerega so odrasli lahko projicirali svoja lastna pričakovanja, ţelje, potrebe pa tudi 

sovraţnosti. Bolj ko je bil nabit s temi projekcijami, trša je bila vzgoja in prej se je 

začela.« Otrok se je velikokrat vzgajal in učil z udeleţbo in opazovanjem. Zanimivo pa 

je, da se je učil le od malo starejšega dečka, naprimer pastirja, in ne, kot bi mogoče 

pričakovali, očeta. Več o sami vzgoji sledi v naslednjem poglavju. 

 

2.2.3 Vzgojni koncepti v preteklosti 

 

Vzgojni nasveti iz tistega obdobja so se usmerjali predvsem v ubogljivost in poniţnost 

otrok. Puharjeva citira odlomek iz knjige Joţefa Valenčiča z naslovom Vzgoja in omika 

ali izvir sreče iz leta 1899: »Gospodar in gospodinja naj bi dajala vsak v svojem 

področju vsem drugim družinskim članom zapovedi jasno, kratko in odločno ter naj bi 

pazila, da jih vsak družinski član precej izpolni tako, kakor hočeta zapovednika. V vsi 

družini naj vlada voljna in neomahljiva pokorščina.« Zelo pomembno je bilo torej, da 

so otroci ubogali takoj in brez ugovora. Razlaganje in utemeljevanje ukaza se je 

smatralo za škodljivo in povsem nepotrebno. Takšen odnos pa je še posebej veljal za 

prošnjo. Kot nadaljuje Valenčič: »Prošnja... je znak velike slabosti, v otroškej dobi pa je 

naravnost smešna in pokvari vzgojitelju vso avtoriteto.« 

 

Vsi ti vzgojni smotri so veljali tako za fante kot tudi za dekleta; vprašanje, kako vzgajati 

dekleta je namreč dobilo nekaj več pozornosti šele ob koncu 19.stoletja. Pred tem so bili 

vsi vzgojni cilji deklet skorajda svetniško obarvani, kasneje pa so se avtorji pedagoških 

tekstov vendarle spustili na nekoliko bolj realna tla. Še vedno pa je bil poudarek na 

poniţnosti in podredljivosti veliko močnejši kot pri fantih: »Predvsem pa je potrebno, 

da se dekliči vadijo, da so lepo krotke in pohlevne« (Puhar, 2003, str.106). 

 

Ob tem se bom dotaknila še kaznovanja, ki je bil v 19. stoletju pomemben element 

vzgoje. Slovenska krščanska pedagoška misel je večino svojih pogledov na vzgojo 

jemala iz svetega pisma, ki nam pripoveduje zgodbe o svetu, kjer imajo odrasli poloţaj 

oblastnikov, otroci pa poloţaj obvladanega druţbenega dna. Polno besed je o pretepanju 
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in ţrtvovanju otrok. Poglavitna skrivnost vzgoje je bila skrita v palici, poglavitna 

vzgojna metoda pa pretepanje (Puhar, 2003). Tepeţu so bili privrţeni duhovniki, starši 

in tudi učitelji. Ţe biološka naravnanost otroka je stremela k nekakšnim negativnim 

principom, saj se je oblikovala miselnost, da je »otrok že po naravi nagnjen k slabemu, 

zakaj izvirni greh pusti v njem slo po grešenju. In te sle ne iztepe iz otroka nihče drugi 

kot palica.« (Puhar, 2003, str. 108) Torej je bil tako rekoč še nerojeni otrok ţe vnaprej 

določen z neko negativno podobo. Otroke se je pretepalo ţe od zgodnjega otroštva, 

telesno ustrahovanje naj bi se zaključilo, ko je otrok začel odraščati. Seveda so bili 

kaznovani tudi zrelejši otroci, vendar so v takšnih primerih v poštev prišli »moralni 

motivi«, ki so bili za majhne otroke še nedoumljivi. Starši so pri pretepanju morali imeti 

mero, saj se je sicer otrok udarcev privadil in je tepeţ izgubil na »vzgojnem pomenu«. 

 

2.2.4 Otrok v preteklosti – sredstvo manipulacije? 

 

Retrospektivni pogled v zgodovino otroštva nam jasno pokaţe, da so bili v 

predindustrijski druţbi, pa tudi v druţbah klasične moderne otroci pravzaprav 

nepogrešljivi predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Predstavljali so delovno silo doma 

in na kmetiji, starostno zavarovanje za starše ter dediče imena in posesti (Ule in Kuhar, 

2003). Otroci so bili tako v splošnem zaţeleni, še posebej sinovi in provorojenci. Kljub 

temu pa je bilo po drugi strani velikokrat otrok preveč, zato je bil vsak nov, prihajajoči 

otrok odvečen in nezaţelen. 

 

Otroci so v preteklosti mnogokrat predstavljali celo »jamstvo« zakona, vsaj tako so jih 

dojemale nekatere matere. Egoistični pridih ima tudi dejstvo, da so otroci zaradi 

naravnega izţarevanja topline, veselja in ljubezni dajali smisel staršem, ki so tako dobili 

potrditev, da nekomu pripadajo in da imajo druţino. Otrok je tako pomenil sredstvo 

dokazovanja, da sta njegova mati in oče moralna človeka. 

 

Otrok je bil tako veliko časa prepuščen sam sebi in pogled v zgodovino nam da jasno 

vedeti, da je otrok pomenil nekakšno nujno zlo, predvsem po rojstvu, ko je bil 

popolnoma nebogljen. Kot pravi Puharjeva (2003, str. 213): »Otrok je vsiljivec – 

nadlega. Je nekdo, ki ga je treba z večnimi »psssst« utišati, nekdo, ki ga je treba spraviti 

s poti, nekdo, ki mu je treba ukazovati in ga prisiliti, da se lepo vede.« Iz vseh teh 

dejstev lahko sklepam, da v preteklosti ne moremo govoriti o posebni usmerjenosti v 
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otroka, v njegove potrebe in ţelje. Le te so bile zatrte ţe zgodaj, zato je otrok postal 

dovzeten le za potrebe odraslih. Kljub temu, da so mu bile te potrebe vsiljene in 

posledično zanj tuje, jih je moral izpolniti, sicer je sledila kazen. 

 

Če zaključim to poglavje – z gotovostjo lahko trdimo, da otrok preteklosti pravzaprav ni 

bil otrok v pravem pomenu besede. Zaradi biološke inferiornosti je bil manj vreden, 

hkrati pa je ţe zelo zgodaj moral na vseh področjih slediti odraslim. Druţina je bila 

druţina zaradi staršev, otroci pa so bili postranska stvar. Danes je situacija ravno 

obratna. O tem, kakšna vzgoja je zamenjala avtoritarno tradicionalno vzgojo, in kako je 

otrok postal posameznik, ki je v centru druţinskega dogajanja, pa bom razpravljala v 

naslednjem, obširnejšem poglavju. 
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3 Trendi sodobnega starševstva 

 
Današnje druţinsko ţivljenje je polno nasprotij. Na eni strani se nam ponuja misel, da  

tradicionalna druţina danes obstaja le še kot ideologija, a še nikoli ni bila druţina 

ljudem tako pomembna, kot sedaj, kar je predvsem posledica tveganih druţbenih 

potekov in nezavidljivih socialnih razmer. Druţini pa se je tudi bolj kot drugim 

institucijam uspelo prilagoditi sodobnim postmodernim teţnjam po individualizaciji in 

subjektivizaciji ţivljenjskega sveta, zato deluje vzpodbudno na razvoj osebnostnih 

potencialov. Druţina tako deluje kot zavetje, kot nekakšno terapevtsko okolje, ki blaţi 

stres iz zunanjega sveta (Rener idr., 2006). Vendar pa ne smemo misliti, da se je vloga 

sodobne druţina skrčila le na to, da s pomočjo starševske ljubezni v otroku razvije 

občutek varnosti in pripadnosti. Druţina ima poleg izrazito čustvene tudi vzgojno-učno, 

organizacijsko, predvsem pa moralno vlogo; da pripravi otroka na odraslo ţivljenje 

(Puhar, 1985). Hkrati je druţina najpomembnejši posrednik vzgojnih sporočil, preko 

katerih na otroke prenaša vrednote, ti pa na njih gradijo svoj vrednostni sistem (Ţmuc 

Tomori, 1994). Starševstvo se je v zadnjih desetletjih tako močno spremenilo, da s 

starševanjem v preteklih stoletjih komaj še najdemo kakšno skupno točko. Od 

poudarjanja starševske avtoritete, pa do spoštovanja otrokove avtonomije, in pa dalje od 

ugotovitve, da ima permisivna vzgoja katastrofalne posledice, zopet vrnitev k 

hierarhični strukturi tradicionalne druţine. Spreminjala so se razmerja moči, spremenili 

so se pogledi na vzgojne metode in veščine, bistvena sprememba pa je, kot meni Vlado 

Miheljak (2002), proces demokratizacije zasebnosti, ko moški, ţenske in otroci prvič v 

zgodovini stopajo v intimna razmerja kot v načelu enaki subjekti. »Šele druţbena 

iznajdba materinstva in precej kasneje še očetovstva, je napovedala in oblikovala 

predstavo, da morajo starši razviti ljubeče razmerje do otroka, v katerem dajejo poseben 

pomen otrokovim potrebam« (Miheljak, 2002, str. 88). Tako je v zadnjih desetletjih, po 

mnogo neuspelih poskusih raznih vzgojnih strategij, v ospredje stopila kakovost 

starševskega razmerja s poudarkom na intimnosti, ki je zamenjala starševsko 

avtoritarnost. Starši in otroci tako nenehno oblikujejo nova pravila in nove odnose, 

predvsem pa je pogosto stalno dogovarjanje in prilagajanje novim situacijam. Kot pravi 

Miheljak (2002, str. 88) ... »so današnje druţine bolj »delovno intenzivne«, kot so bile 

kdajkoli, visoka stopnja medsebojne tolerance in dopuščanje osebnih avtonomij pa ni 

videti kot rezultat starševskih šibkosti in zloma avtoritete, ampak odpovedi iracionalni 
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avtoritarnosti v korist medsebojnega pogajanja.« Izid teh novih razmerji je še negotov, z 

gotovostjo pa lahko rečemo, da praktično ni nikogar več, ki bi otroke imel iz 

ekonomskih razlogov; otroci celo postajajo vedno bolj zahtevna ekonomska investicija. 

Seveda pa zahtevnost ni povezana le z ekonomsko sfero, otroci v druţinah postajajo 

temelji element, okrog katerega se vrtijo vse dejavnosti druţine.   

 

V naslednjih poglavjih bom razpravljala predvsem o tem, kam so se zadnja leta usmerili 

trendi v vzgojnih strategijah, kako se s pritiski druţbe in strokovne javnosti spopadajo 

današnji mladi starši in kakšen je pogled na sodobnega otroka. Pri tem se ţelim 

osredotočiti predvsem na pojme protektivnega otroštva, otrokocentričnosti, razvajenosti 

in pretirani zaščitenosti ter kako otrok v sodobni druţini postaja, če hoče ali ne,  nič 

drugega kot projekt. Dejstvo je, da starši ne ţelijo vzgajati nič manj kot popolno, kar 

mnogokrat vodi v neskončna razočaranja, ko jim pri tem spodleti. Ravno prevelika 

pričakovanja pa staršem onemogočajo, da bi  bili pri vzgoji sproščeni in neobremenjeni, 

kar seveda škodi tako njim kot tudi njihovim otrokom. 

 

 

3.1 Zlom starševske avtoritete 

 

Ko se je v poznih štiridesetih letih v Ameriki začela uveljavljati tako imenovana 

permisivna vzgoja, sta oblast nad starši dobili medicina in psihiatrija. »Avtoritarno 

patriarhalno« je zamenjala »zmerno patriarhalna« druţina, kar je bila posledica splošnih 

demokratizacijskih procesov in naraščajočega zaposlovanja ţena in mater (Sieder, 

1998). Hkrati pa so se s propagiranjem permisivne vzgoje odprle neskončne moţnosti 

industriji in medijem, ki so zmedenost staršev odlično izkoristili (Salecl, 2010). Ker so 

v stilu slogana »za otroka le najboljše« starši kar vpijali vedno večjo količino nasvetov, 

kako pravilno vzgajati, so postali emocionalno ranljivi in tako popolne ţrtve industrije 

»nujno potrebnih« izdelkov za otroke. 

Hkrati pa so kritiki permisivnosti ustvarili novo dogmo – dogmo avtentičnosti, ki 

narekuje staršem, da morajo verjeti lastnim občutkom in jih prenašati na otroke. Če 

otrok razjezi starše, ga ti torej ne smejo kaznovati, ampak morajo le izraziti svoj 

občutek jeze. Lasch (1986, 191, v Salecl, 2010, str. 136) se s tem ne strinja: »Kult 

avtentičnosti odraţa zlom starševske usmeritve in ji daje moralno opravičilo. Potrjuje 

nemoč staršev, da otroka poučijo o svetu in mu prinesejo etična navodila, s tem da jo 
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zavija v ţargon emocionalne osvoboditve.« Tako vloga staršev v vzgoji otrok postane 

postranska, saj nadzor nad njo prevzamejo razne institucije: šola nad inteligenco, 

pediatrija nad skrbjo za zdravje, psihologija nad duševnostjo in kriminologija nad 

njegovo odklonskostjo. Tako sploh ni nenavadno, da starši danes več niso sposobni 

vzgajati svojih otrok, saj so vse bolj odvisni od navodil strokovnjakov, mnoţičnih 

medijev in mnogih institucij in posledično povsem odrinjeni na rob (Salecl, 2010). S 

tem, ko avtoriteta staršev slabi, pa se v otrocih oblikujejo karakterne lastnosti, ki so kot 

ustvarjene za sodobno potrošniško druţbo: samovšečnost, hedonizem, korumpiranost - 

idealna kombinacija za ustvarjanje narcisističnih posameznikov. 

 

In kot pravi Lasch (1986, 205, v Salecl, 2010, str.137): »Starši odstopajo od svoje 

avtoritete, kar prej povečuje kot slabi otrokov strah pred kaznijo, hkrati pa bolj kot 

kdajkoli krepi poistovetenje kaznovanja s svojevoljnim, uničujočim nasiljem.« 

 

 

3.2 Postavljanje meja 

 

Vprašanje meja med starši in otroci je postalo v vzgojnih krogih v zadnjih letih eno 

pogostejših. Pa ne le med strokovnjaki, tudi med starši samimi, ki se pri vsakodnevnih 

situacijah srečujejo z vprašanjem, kako postaviti otroku meje, da bodo dosegli ţelene 

vzgojne cilje. Skynner vidi izredno pomembno funkcijo druţine v tem, da posamezniku 

omogoči, da odkrije svoje meje, da se identificira znotraj teh meja in da se razmeji od 

drugih podsistemov (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Včasih so bile te meje strogo 

določene, celo rigidne. Danes pa postajajo zabrisane, veliko bolj fleksibilne in veliko 

manj vnaprej določene. A kljub temu ni dvoma o tem, da ne glede na razvoj vzgojnih 

metod in na spremembe v vzgajanju, današnji otrok še vedno močno potrebuje meje. Pri 

interakciji med starši in otroki je ljubezen tako močna in ranljiva, da obe strani nenehno 

tvegata vzajemno kršenje meja v procesu učenja, ki je nujen del druţinskega ţivljenja. 

»Občutek krivde se zmanjšuje in samozavest dobiva najboljši temelj za razvoj takrat, ko 

odrasli vodijo in določajo barvo odnosa« (Juul, 2008b, str. 11). Tudi otroci se najbolje 

počutijo, kadar odločitve sprejemajo starši, seveda pa je zelo pomemben način, kako te 

odločitve sprejemajo. »Starši, ki so si na jasnem o lastnih mejah, s tem avtomatično 

ponujajo otroku odnos, do katerega se lahko jasno opredeli« (Čačinovič Vogrinčič, 

1998, str.168). 
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V preteklosti je starš svoja načela in odločitve, ki jih otrok ni hotel sprejeti, pogosto 

podprl z uporabo telesne kazni. Dandanes je telesno nasilje kot del vzgojnih in 

pedagoških metod seveda odpravljeno, še vedno pa se najdejo starši, ki hočejo 

spoštovanje postavljenih meja doseči z udarci. 

 

Je pa odprava telesnega kaznovanja za seboj pustila nekakšno praznino. Starši jo 

poskušajo zapolniti na mnoge različne načine. Nekateri skušajo vzgojo voditi z 

demokratičnimi načeli in neskončnimi razpravami. To je seveda ţe za tako obremenjene 

starše lahko zelo utrujajoče. Drugi poskušajo vodenje druţine prepustiti kar otrokom, 

tretji pa prevzamejo odgovornost le za bolj pomembne odločitve, kar pa seveda ne vodi 

v dobre rezultate. (Juul, 2008b) V vseh odnosih med odraslimi in otroki so namreč za 

kakovost interakcije odgovorni samo in izključno starši, saj otrok takšne odgovornosti 

ne more prevzeti. Zelo pogosta napaka, ki jo delajo starši, pa je, da kadar interakcija ni 

uspešna, krivdo pripišejo otrokom. Še bolj napačno mišljenje pa je, da destruktivno 

interakcijo povzročajo tako imenovana negativna čustva, kot so bes, jeza, ţivčnost. 

Starši nezavedno ta čustva dojemajo, kot da niso dovolj sposobni za vzgojo, zato 

posledično vzgojo oziroma vodstvo prepustijo otroku. Seveda pa otrok to občuti kot 

veliko breme, saj situacijo interpretira tako, kot da je on odgovoren za to, ali bodo 

njegovi starši srečni in zadovoljni, ali ne. 

 

Starši torej velikokrat tako ravnajo, čeprav se niti ne zavedajo, kakšno breme s tem 

preloţijo na otroka. Zanimivo pa je, da večina staršev kljub takšnemu ravnanju trdno 

verjame, da je za otrokovo varnost in srečo treba strogo določiti meje. Mnenja so, da 

jim bodo trdni okviri pomagali pri usmerjanju otrok. 

 

Kako pa se kaţe pomanjkanje meja v odnosu med starši in otrokom in v otrokovem 

doţivljanju sebe in sveta? Juul (2008b) meni, da kadar otrok teh meja ne pozna, postane 

negotov, nezaščiten, popolnoma pasiven ali hiperaktiven in v vseh teh okoliščinah 

osamljen. Velikokrat se radi izrazimo, da takšen otrok rad raziskuje in preizkuša meje, a 

v resnici le pogreša stik. Odgovornost staršev je, da otrok zaščiti svoje meje. Kadar 

otrok doţivi, da odrasli spoštujejo njegove meje, se tudi sam nauči spoštovati meje 

drugih, kadar nanje naleti (Juul, 2008b). Če pa otroku kdo meje krši oziroma jih ne 
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upošteva, pa je zelo verjetno, da bo tudi sam kršil meje drugih, se zaprl vase ali pa 

prešel v samodestruktivno vedenje. Kako pa se takšno kršenje meja kaţe? Največkrat s 

tem, ko starši v ţelji po potrditvi, da jih ima otrok rad, preveč silijo vanj, ga skušajo na 

vsak način pripraviti do smeha. Ali pa takrat, ko mu hočejo vsiliti ţe deseto ţlico 

špinače, ki jo otrok na vse pretege zavrača. 

 

Seveda starši mislijo dobro in za otroka ţelijo le najboljše. Ţal pa se pogosto ne 

zavedajo, da tudi otrok potrebuje svoj osebni prostor, saj tega še ne zna pokazati. Ko 

nelagodje izraţa z jokom, jezo ali kako drugače, starši to občutijo kot napad na lastne 

zmoţnosti vzgajanja, kar jim zbija samozavest in kot ţe omenjeno, začnejo prepuščati 

vodenje odnosa otroku. Takšni starši so toksični starši, saj škodijo otrokovemu občutku 

za osebnostno rast – o tem v prihodnjih poglavjih. Vendar bi ravno v takšnih trenutkih 

starši morali ohraniti zaupanje vase in v svoje veščine vzgajanja. Ne le zato, ker bi se 

tako tudi sami počutili veliko bolj kompetentne, ampak tudi za to, ker bi s tem otroku 

poslali temeljno sporočilo – da je varen in da bodo oni, torej starši, poskrbeli zanj in za 

njegovo dobro počutje. 

 

V sodobnem svetu je vedno teţje najti ravnoteţje med strogostjo na eni strani in 

razvajanjem na drugi. Starši si morajo biti na jasnem, kakšna sporočila ţelijo 

posredovati otroku, saj ga sicer še  prehitro zmedejo. Vzgoja mora biti stabilna in starši 

si ne bi smeli privoščiti, da nekaj časa vzgajajo z nepopustljivo strogostjo, potem pa 

drugič ob vsakodnevnih izzivih pozabijo na vse meje. Druţina je za otroka prvo in 

najpomembnejše socialno okolje, v katerem se uči spoštovati meje drugih in se tako 

pripravlja na ţivljenje v širšem socialnem okolju. Otrok, ki spoštuje tako meje drugih, 

hkrati pa se zelo dobro zaveda, do kod seţejo njegove meje, se bo znal postaviti zase in 

doseči, da bodo tudi drugi upoštevali njegove interese. 

 

O tem, kako pa se lahko preveliko popuščanje in pomanjkanje kakršnih koli meja lahko 

zelo hitro pokaţe v razvajenosti, pa bom govorila v naslednjih poglavjih. 
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3.3 Ko vodenje družine prevzame otrok 

 

Ko razmišljamo o druţini kot o hierarhični strukturi, so ponavadi na njenem vrhu starši, 

otroci pa pod njimi. Vendar se nam postavlja vprašanje, če to v praksi zares popolnoma 

drţi. Druţina namreč ni doţivela le strukturnih sprememb, tudi vloge so postale manj 

jasne in ne tako strogo določene. Vendar se dejstvo, da je vodstvo staršev nujno 

potrebno, tudi v sodobni druţini ni spremenilo. 

 

Avtor Juul v knjigi Druţinske vrednote (2009, str.122) razmišlja takole: »Vodstvo v 

pravem pomenu besede je nujno takrat, ko se rodi prvi otrok, saj ta najbolj spremeni 

druţinski vsakdan in perspektivo, s katere starši gledajo na ta svet.« Po njegovem 

mnenju ni dvoma o tem, da otroci potrebujejo vodstvo odraslih, edino relevantno 

vprašanje pa je, kakšno vodstvo naj bi to bilo. »Otroci potrebujejo starševsko vodstvo, 

toda to mora temeljiti na istih vrednotah, kot to velja za otroke med odraslimi.« (Juul, 

2009, str.123) 

 

A hierarhične strukture so v sodobni druţini pogosto razpuščene. Otrok in odrasel se 

znajdeta na isti ravni in delujeta drug ob drugem na isti višini, tako da drug drugemu ne 

moreta določiti smeri. Takšno moderno ravnanje je, kot pravi Michael Winterhoff 

(2009), danes v druţbi popolnoma normalno. Zanimiv primer je na primer vključevanje 

v pogovor med odraslimi. Bolj pravilo kot izjema je, da otroci dandanes smejo poslušati 

prav vse, o čemer govorijo odrasli, ko pa so malo starejši, starši z velikim zanimanjem 

poslušajo njihovo mnenje. Vse to se sliši pravzaprav dobro, če upoštevamo otrokovo 

enakovrednost in avtonomnost. A ne zavedamo se najpomembnejšega: za otroka so 

teme odraslih preveliko breme, in čeprav je jasno, da še ne zna razumeti konteksta, ga 

starši še globlje potegnejo v zadeve, ki nikakor niso primerne njegovi starosti. Vse le 

zato, da bi uresničili sodoben koncept starševanja, ki brez meja vključuje otroka v 

odrasli svet. Ali s tem otroku ne odvzamemo otroštva? 

 

Otrok je danes torej dojeman na ravni odraslega in vključen v tipične procese sveta 

odraslih. »Ob tem ni prav nobenega dvoma, da je povsem neprimerno postopanje tistih 

staršev, ki so iz »čiste ljubezni« vodstveno vlogo prenesli na otroke, sebe pa so 
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degradirali v sluţabnike, ki so jim lastne potrebe, vrednote in meje povsem tuje« (Juul, 

2009, str. 123). 

 

3.4 Razvajenost 

 

Ne le o mejah, ampak tudi o razvajenosti slišimo vedno več in oznaka razvajenca se 

pripisuje ţe vse povprek. Zakaj? Sodobna vzgoja je namreč pogosto nagnjena v smer 

pretirane pozornosti, vrtenja celotne druţine okoli otroka in še nikoli doslej otrok v 

druţini ni imel tako pomembne vloge, kot jo ima dandanes. Biti starš danes pomeni en 

sam cilj: nuditi otroku vse in še več, da bo imel vse pogoje za razvoj svojih potencialov. 

Vse to se sliši idealno, povsem nesebično in poţrtvovalno, a najbrţ se starši niti ne 

zavedajo, da z vsem vlaganjem v otroka hkrati povečujejo do njega tudi svoja 

pričakovanja. Na prvi pogled nesebična in poţrtvovalna ljubezen do otroka ima, pa 

čeprav le  nezavedno, skrito upanje in pričakovanje, da bo otrok nekoč s svojimi uspehi 

povrnil to ljubezen. 

 

Seveda pa se velikokrat zgodi, da starši v pretirani skrbi za razvoj otrokovih potencialov 

in za njegovo počutje gredo predaleč. Ţe ko se otrok rodi, za starše nenadoma postane 

center vesolja. Nujno je seveda, da je otrok upoštevan in pomemben član druţine, 

nikakor pa ne sme postati središče druţine in njen vodilni člen. O tako imenovani 

»otrokocentričnosti« bom razglabljala še kasneje, je pa ta pojem močno povezan s 

pojmom razvajenosti, saj s tem, ko otrok dobi osrednje mesto v druţini, vse usmeri v to, 

da se otroku ugodi. Pretirana ţelja po ugoditvi in izpolnitvi tudi najmanjših ţelja pa 

seveda vodi v nič drugega kot razvajanje. 

 

Razvajanje je nekakšen način vzgoje, ki pa ne vodi k temu, da bi se otrok naučil nujno 

potrebnih omejitev, ki bi mu omogočile kasnejše funkcioniranje v druţbi. Včasih se je 

razvajenost povezovala predvsem s pretiravanjem z materialnimi dobrinami, dandanes 

pa razvajenost razumemo veliko širše. Pretirana nega, zavijanje v vato in stalno 

varovanje pred okoljem otroku pusti hude posledice, a zdi se, da starši pod vplivom 

vseh sugestij medijev, priročnikov in mnenj raznih vzgojnih strokovnjakov bolj ali manj 

podleţejo novim vzgojnim metodam in tako še bolj vneto varujejo in razvajajo otroka. 

Na ţalost pa, naj imajo starši še tako dober namen, to ne pomeni zdravega razvoja. 

Otroku je nedvomno treba zagotavljati varnost, čustveno toplo okolje in moţnosti za 
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razvoj. A zdrav razvoj hkrati vključuje tudi osamosvajanje, odcepitev od staršev in 

sprejemanje odgovornosti zase – torej odraščanje. To pa je staršem teţje sprejeti. Seveda 

je starševska ljubezen pogoj, da se otrok čuti ljubljenega, varnega in sprejetega in zato, 

kot pravi Bogdan Ţorţ (2002), ne smemo sklepati, da starši »preveč ljubijo« ali »preveč 

nudijo«. Problem je le v načinu, kako izkazujejo ljubezen, ne pa v količini. 

 

Zanimivo je razmišljanje psihoterapevtke Elisabeth Lukas (2001, v Ţorţ, 2002 str.30), 

ki pravi takole: »Nekaj posebnega je namreč, kako razvajeni otroci postanejo naravnost 

zasvojeni z ţeljo, da bi jim posvečali čedalje več pozornosti.« Ne gre torej za to, da bi 

otroke, ki ţelijo nenehno biti v središču pozornosti, starši zanemarjali ali jim posvečali 

premalo pozornosti, ampak je veliko bolj verjetno to, da je otrok razvajen in mu 

trenutna mera pozornosti ne zadostuje več. 

 

V današnjih druţinah in pa tudi v druţinah, kjer so starši zelo dolgo čakali na otroka, ta 

pogosto dobi status »princa« ali »princeske« (Juul, 2008b). Otroku pozornost izkazujejo 

na vse moţne načine, ne le na materialen način, ampak tudi s stalnimi izrazi 

občudovanja. Le to sicer resda izhaja iz ljubezni, a vendar pravega stika ni. Z 

odraščanjem takšen otrok začne upravljati s celo druţino, zaradi česar so starši močno 

zmedeni in frustrirani. Zelo značilen je tale stavek, ki ga navaja Juul (2008b, str. 61): 

»Vse smo ji dali in glej, kako je nehvaleţna.« Seveda je to staršem nemogoče razumeti, 

a dejstvo je, da je kljub vsaki izpolnjeni ţelji takšnemu otroku primanjkovalo topline. 

Popustljivi starši imajo torej prav tako teţave z otroki, kot tisti, ki so prestrogi, saj so 

otroci takšnih staršev pogosto uporniški, brezobzirni in nezmoţni sodelovanja (Gordon, 

1991). Otrok, ki je deleţen pretirano permisivne vzgoje, se odloča eksplicitno po svojih 

ţeljah, drugi ga ne zanimajo, svojih odločitev pa ne pretehta, saj je zanj prav vse, za kar 

se odloči, dosegljivo (Gostečnik, 1999, str.142) 

 

3.4.1 Razvajenost in telesni razvoj 

 

Starši večinoma ţelijo otroku nuditi optimalno oskrbo in največ udobja, kolikor je le 

moţno. Ţorţ slikovito opiše sodobnega otroka: »Novodoben otrok ni nikoli lačen, 

moker ali premraţen. Jé skrbno izbrano hrano, nikakor ţe vnaprej pripravljene. Oblečen 

je v lepa oblačila in starši še pred njegovim rojstvom poskrbijo, da so vsa nevarna mesta 

v stanovanju skrbno zaščitena, da bo otrok varen pred udarci.« Zakaj vse to? Starši 
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ţelijo na tak način doseči, da bi bil otrokov razvoj optimalen. Ţorţ meni, da so takšna 

pričakovanja precej nerealna, še bolj verjetno pa je, da so bila staršem vsiljena s strani 

oglaševalcev otroške hrane, plenic in podobnega. Za vsem skupaj je seveda denar, saj je 

primaren cilj oglaševalskih kampanj vzbuditi v starših občutek, da morajo otroku 

kupovati le najboljše stvari, če ţelijo, da bo srečen. Pa ne le oglaševanje, tudi razni 

forumi in kopica priročnikov kaj hitro vzbudi slabo vest in spraševanje staršev o lastni 

kompetentnosti. O tem še več kasneje. 

Če se vrnem k usmerjenosti k popolni skrbi za otroka – dejstvo je, da se ob tako 

»popolni« skrbi otrokov obrambni sistem najverjetneje ne bo razvil. Razvajen otrok ne 

bo razvil svojih obrambnih sposobnosti, saj so ga starši celo otroštvo varovali pred 

situacijami, ki bi ga lahko prisilile v učenje samoobrambe. Pri tem najbrţ ni treba 

posebej poudarjati, kako slabo je to za otrokovo prihodnost in samostojno ţivljenje. Od 

tu izvira mnogo bolezni imunskega sistema in alergij. 

 

3.4.2 Razvajenost in socialni razvoj 

 

Otrok se ţe zelo zgodaj začne učiti osnov komunikacije, kako vzpostaviti stik, nauči pa 

se tudi prepoznati, kdaj nekdo ni pripravljen na stik z njim. Torej, nauči se prepoznavati 

svoje in tuje potrebe. Kadar pa starši otroka razvajajo, pa so te potrebe zadovoljene le 

enosmerno, stik pa je vzpostavljen le zato, da se otroku ugodi. Posledično otrok doţivlja 

starše kot pripomoček za zadovoljevanje potreb, kot »okolje«, ki je ustvarjeno zgolj in 

izključno zanj (Ţorţ, 2002). Tako si otrok sploh ne more predstavljati situacij, ko 

njegove potrebe niso izpolnjene. Seveda se tekom odraščanja to slej ko prej zgodi. 

Najverjetneje v zunanjem okolju, ali pa tudi v druţinskem, ko starši ne bodo več zmogli 

izpolniti vseh ţelja. To pa bo otrok doţivel kot neko napako, spodrsljaj. Seveda pa to ne 

ostane le v druţini, ampak se odslikava v različnih socialnih situacijah v širšem okolju. 

Ţorţ pravi takole (2002, str. 56): »V procesu odraščanja razvajen otrok to karikirano 

podobo staršev prenese na širše socialno okolje, zato ne more vzpostavljati zdravih 

socialnih stikov. Obnaša se, kot da je vse okrog njega ustvarjeno samo zato, da 

izpolnjuje njegove potrebe, ţelje, pričakovanja.« 

Pa ne le to – razvajen otrok ni navajen napora, zato ves čas pričakuje, da se bo okolje 

odzvalo na njegove ţelje, brez da bi mu bilo treba karkoli vloţiti. 
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3.4.3 Razvajenost in čustveni razvoj 

 

Za otrokov čustveni razvoj je pomembno, kakšne moţnosti ima za prepoznavanje in 

izraţanje čustev, ter prepoznavanje učinkov, ki jih imajo njegova čustva na druge. 

Ravno to zadnje je ključno pri vprašanju razvajanja. Starši, ki otroka razvajajo, mu sicer 

dopuščajo moţnost, da čustva izraţa, a se nanje ne odzivajo ustrezno. Če otrok naprimer 

joka, starši hočejo ta jok prekiniti na vse moţne načine, s hrano, igračami, pretiranim 

boţanjem in pomilovanjem. Tako počasi otrok jok vedno manj povezuje s pravo 

ţalostjo, ampak postane bolj sredstvo za manipulacijo, za izpolnitev ţelja, ki sicer ne bi 

bile izpolnjene (Ţorţ, 2002). Hkrati pa je to tudi pripomoček za ohranjanje stalne 

pozornosti staršev. Otrok tako vse bolj prekinja stik s svojo pravo potrebo in zato tudi 

čustva niso več pristna. Seveda ni potrebno poudarjati, kako slabo je to za otrokov 

čustveni razvoj, saj se otrok tako ţe v druţini nauči, da mu bo manipuliranje z 

različnimi čustvi prineslo bolj uspešno doseganje ciljev, kar pa seveda v realnem 

ţivljenju ne drţi vedno. 

 

Zato nikakor ni prav, da le starši sprejemajo odgovornost za otrokovo doseganje ciljev; 

v to morajo energijo vloţiti sami, tudi če bodo na tej poti doţiveli razočaranja. Dejstvo 

je, da se le na tak način otrok zares uči funkcionirati v svetu, ki nikoli ne bo tako topel 

kot mamina roka in nikoli ne bo dal takšne varnosti, kot očetovo naročje. 

 

 

3.5 Toksični starši 

 

Giddens se v svoji knjigi Preobrazba intimnosti dotakne tudi fenomena toksičnih 

staršev. Številni starši kljub velikemu trudu, da bi vzgajali dobro, dosegajo ravno 

nasprotne učinke, saj se njihovi otroci ne morejo ustrezno čustveno razviti. Toksičnost 

sem omenjala ţe v prejšnjih poglavjih, predvsem v povezavi z lastnim doţivljanjem 

(ne)sposobnosti vzgajanja, ki ga velikokrat zamajejo otroška negativna čustva. Susan 

Forward (1990, v Giddens, 2000, str. 110) jih opisuje takole: »Toksični starši vidijo 

uporništvo ali celo razlike v značajih kot napad nase. Branijo se tako, da krepijo 

otrokovo odvisnost in nemoč. Namesto da bi pospeševali njegov zdrav razvoj, ga 

nezavedno spodkopavajo, pogosto v prepričanju, da ukrepajo v otrokovo največje 

dobro.« Takšni starši so torej čustveno povsem neprimerni, saj si čezmerno prizadevajo, 
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da bi odkrili znamenja ljubezni svojih otrok, s tem pa jih dušijo in nanje prelagajo 

veliko odgovornost, saj tako otrok čuti, da je odgovoren za čustveno zadovoljitev 

staršev. Moralo pa bi biti ravno obratno – starši bi morali biti tisti, ki čustveno skrbijo za 

otroke in upoštevajo njihove občutke. »V uspešnih druţinah se starši zavedajo, da 

njihovi otroci niso namerno hudobni (Satir, 1995, str. 20). Če otrokovega odziva ne 

jemljejo preveč osebno, lahko v odnosu z njim ravnajo veliko bolj efektivno. 

Podobno razmišlja tudi Winterhoff (2009, str.112), ki meni, da se starši, ki naj bi 

pravzaprav predstavljali projekcijsko površino za ljubezen svojih otrok, znajdejo v 

poloţaju, v katerem otroka potrebujejo za zadovoljitev lastnih potreb. 

 

O tako imenovanih strupenih starših govori tudi Forward, ki meni, da zaradi pretiranega 

nadzora zaskrbljenih in prestrašenih staršev pogosto postanejo zaskrbljeni in prestrašeni 

tudi njihovi otroci. Starši tako vodijo otrokovo ţivljenje in z njim manipulirajo 

(Forward in Buck, 2001) 

 

Otrok tako pogosto postane merilo kompetentnosti staršev. Socialno vedenje in šolski 

uspeh svojega otroka razumejo kot merilo za to, ali veljajo za dobre ali za slabe starše. 

Če se otrok na teh področjih dobro razvija, to za starše pomeni uspeh, če ima teţave, pa 

je to za starše breme. Ker seveda noben otrok ni na teh področjih stoodstotno 

»uspešen«, ima to posledice na samozavesti staršev.  

 

Starši so otroke vedno uporabljali kot sredstvo za projekcijo lastnega nezavednega. 

»Tako tudi vrsta skrbi, ki jih starši projicirajo in utemeljujejo s s tezami »to je dobro za 

njegov bodoči razvoj« ali »dobra kazen se bo nekoč pokazala za učinkovito«, nikakor ni 

vezana na otrokove resnične potrebe, ampak je takšna skrb samo projekcija 

nezavednega v otroke« (Salecl, 2010, str. 92). Umetnost vzgoje pa je ravno 

prepoznavanje otrokovih resničnih potreb, kar pa je zaradi negotovosti glede vzgoje, 

protislovja med izvedenimi in moţnimi načini vzgoje, ter mnenji strokovnjakov,  

izredno teţko. Vsi nasveti, ki jih v zadnjem času ne primanjkuje, zmedenost staršev še 

povečajo. Občutek, da nikoli ne ravnajo pravilno, pa spodbudi ţeljo odreči se naporom 

vzgoje in jih preloţiti na ramena pedagogov, terapevtov in drugih strokovnjakov. 
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Vzgoja tako postaja stres, postaja projekt, ki je vedno bolj zahteven. Starši vzgajanje 

doţivljajo kot obremenitev, celo kot neko tekmo, ki jim bo prinesla dobre rezultate, če 

bodo vanjo vloţili vse, kar premorejo. Še posebej se to izpostavi pri starših, ki ţelijo vse 

narediti drugače, kot so naredili njihovi starši. »Otroci postanejo predmeti in 

projekcijske ploskve, ki morajo izţiveti tista zanimanja, ki jih njihovi starši niso mogli; 

ali pa môra lastnega zgodnjega otroštva na starše pritiska tako silno, da je pogosta 

posledica prav negotovost v ravnanju« (Rogge, 2000, str. 17). In medtem ko starši 

vzgojne ideale, kot sta svoboda in samostojnost, zamenjujejo z odsotnostjo meja in 

pravil, iščejo otroci bolj kot kadarkoli prej jasne vzore, po katerih bi se lahko 

zgledovali. 

 

 

3.6 Protektivno otroštvo 

 

V postmodernosti se vedno bolj intenzivira pozornost do blaginje otrok. V številnih 

segmentih se skupaj s hitrim spreminjanjem druţinskega ţivljenja in druţbenih pogojev 

nasploh spreminja tudi otroštvo in njegovi pomeni. Ta proces spreminjanja pa 

označujemo s pojmom »protektivnega otroštva«, ki vključuje mnogo različnih 

aktivnosti, ki izraţajo vedno bolj intenzivno skrb za izobraţevanje in blaginjo otrok. 

(Švab, 2001). Švabova to utemeljuje z dejstvom, da ima koncept otroka zelo pomembno 

vlogo pri varovanju druţbenih vezi. Hkrati otrok postaja individuum, katerega 

avtonomijo je treba varovati. »Otroštvo velja za najbolj nadzorovan del osebne 

eksistence, otrok je postal lokus številnih projektov, ki naj bi ga varovali pred fizičnimi, 

moralnimi in seksualnimi nevarnostmi in zagotovili normalen razvoj njegovih 

sposobnosti oziroma osebnostnih atributov, kot so inteligenca, izobraţenost in emotivna 

stabilnost« (Rose, 1991, str. 7, v Švab, 2001, str. 136). 

 

Protektivno otroštvo pa je močno povezano s funkcijo stabilizacije odraslih. Pari, ki se 

odločajo za otroke, kot ţe prej omenjeno, tega ne počnejo zaradi ekonomskih razlogov, 

saj so otroci v postmodernosti začeli pridobivati izključno na emotivni funkciji v 

druţini, ne pa ekonomski. Torej, večja pozornost do otrok je vsaj delno posledica večjih 

zahtev po osebnostni stabilizaciji, ki jo ustvarjajo vedno bolj tvegani ţivljenjski poteki.  
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Švabova (2001) meni, da ljudje v postmodernosti vedno bolj cenijo otroke in se tudi 

vedno bolj identificirajo s protektivnim otroštvom. Za uresničitev takšnega starševstva, 

ki bo v skladu z imperativi protektivnega otroštva, pa je seveda potrebno ustvariti 

določene temelje, ki so pogosto tudi ekonomske narave. Mogoče na prvi pogled izgleda, 

da mladi danes dajejo prednost izobraţevanju pred druţino, vendar to v resnici pomeni 

le, da se zavedajo, koliko odgovornosti in finančne stabilnosti zahteva starševstvo. V 

postmodernosti postaja starševstvo vedno bolj odgovorna naloga, zato se je toliko teţje 

odločiti za otroka. Kar je bilo mogoče dvajset let nazaj dovolj, danes nikakor več ni. 

Staršem se z vseh strani sugerira, da morajo, kolikor je le mogoče, vplivati na otrokov 

vsestranski razvoj, kar odlično ponazori naslednji citat: »Moderna pojmovanja dobrega 

starševstva ne poudarjajo več starševske dolţnosti naučiti otroka druţbenih norm in 

vrednot, ampak ga usmerjati na takšen način, da se bo njegova individualnost kar 

najbolj razvila« (Verheyen, v Lupton, Barclay, 1997, str. 20, v Švab, 2001, str. 139). 

Postmoderni koncept protektivnega otroštva naj bi torej pomenil blaginjo otrok v smislu 

slogana »le najboljše je dovolj dobro«. 

 

Seveda je ta koncept doţivel precej kritike. V določenih segmentih ga kritizira ţe 

Švabova sama, saj meni, da ... »bolj kot se veča »navidezna« otroška avtonomija, bolj 

se ustvarjajo nove oblike in načini nadzora...« (Švab, 2001, str. 142). Kritike drugih 

avtorjev omenja tudi Zidarjeva (2003) in pri tem navede ugotovitve Barkerja (1997), ki 

meni, da takšen pokroviteljski diskurz sploh ne govori o pravih, ţivih otrocih, ampak le 

o nekem konceptu otroštva. Vse te predpostavke otroka opredeljujejo v smislu njihove 

nesposobnosti ali nepripravljenosti, da bi se podredili normam odraslih. »Odrasli tako 

ne ščitijo otrok samih, saj so le-ti bistveno kompleksnejša bitja, kot jih vidijo, pač pa 

varujejo lasten nostalgičen mit o otroštvu oziroma konstrukt otroštva« (Zidar, 2003, str. 

363). 

 

 

3.7 Obsedeno starševanje? 

 

Zavedati se moramo, da tu ne gre le za neke diskurze in koncepte, ki bi se ohranjali le v 

teoriji; protektivno otroštvo je tudi v praksi vedno bolj razširjeno in iz leta v leto bolj 

intenzivno. Starši postajajo ţrtve iluzij o popolnem starševstvu, ki naj bi proizvedlo tudi 

popolne otroke. Vso energijo vloţijo v to, da bi otrokom dali le najboljše, vzgajajo z 
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veliko mero potpeţljivosti, empatije in pozornosti. A hkrati tako negotova in tako 

neprepričana v lastne sposobnosti starševanja ni bila še nobena generacija staršev 

doslej. 

 

Vse več je namreč staršev, ki jih je ideja o popolnem starševanju obsedla do te mere, da 

njihovi otroci postajajo tako rekoč emocionalni in eksistenčni projekt, kar se kaţe v 

pretirani zaščiti, nadzoru, nerealnih pričakovanjih in prikriti manipulaciji. Ti starši z vso 

silo usmerjajo potek otrokovega otroštva in ga tudi občutijo kot največjo odgovornost. 

Saša Pišot (2008) ugotavlja, da so otroci zadnjih petindvajset let postali dobrina 

neprecenljive vrednosti, v katero starši polagajo vse svoje upe in pričakovanja. Zaradi 

vse večjih zahtev zunanjega sveta ima otrok še pomembnejšo vlogo, saj je zveza z njim 

v popolnem nasprotju s tem, kar se od posameznikov pričakuje na vsakodnevni ravni 

(Beck in Beck-Gernsheim, 2006). Tudi Kuharjeva (2007, str. 58) meni podobno: 

Kolikor manj otrok se rodi, toliko bolj cenimo tiste, ki se rodijo, toliko več vlagamo 

vanje, toliko dragocenejši so in toliko zahtevnejše je starševstvo«. Skoraj identično 

razmišlja tudi Michael Winterhoff (2009, str. 33): »Otrok sam po sebi se nam danes zdi 

skoraj kot odrešenik. Ta učinek je okrepljen s pomanjkanjem otrok v moderni druţbi. 

Dejstvo, da se je v zadnjem desetletju rojevalo vse manj otrok, le-te kot v trţnem 

prostoru spreminja v redko in s tem zaţeleno oziroma dragoceno dobrino, s katero je 

treba ravnati prednostno.« Sliši se preprosto, delati najbolje, kot lahko. A v poplavi 

neštetih vzgojnih nasvetov je praktično nemogoče izbrati neko stabilno orientacijo. 

Stare doktrine starševanja v stilu »to je primerno in to ni, to se sme in to se ne sme«, so 

se izgubile z zatonom klasične, tradicionalne druţine. A teh doktrin niso nadomestili 

novi recepti, vsaj ne taki, ki bi jim lahko dolgoročno zaupali in se nanje opirali. Zato se 

morajo starši v vzgojnih izzivih znajti sami. Najbrţ ni potrebno poudarjati, kako stresno 

in naporno je to. 

 

Sodobni starši se zelo trudijo, da bi bili njihovi odnosi z otroki preţeti s toplino, 

razumevanjem, pogovorom. Seveda pa to ne pomeni, da so pri tem tudi zelo uspešni, saj 

med poskusi vzgajanja pogosto naletijo na ovire: »Vzgoja je zelo kompleksna oblika 

medosebne komunikacije, v kateri naletimo na vrsto problemov, ki jih je teţko razumeti, 

še teţje pa je nanje zavestno vplivati in tako vzgojno delovati v zaţeleni (če ţe ne v 

strogo načrtni) smeri« (Kroflič, 1997, str. 14). Starši se tako niti ne  zavedajo, da s 
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takšno usmerjenostjo zelo veliko pričakujejo tudi od otroka in ko enkrat naletijo na 

negativen odziv, na primer trmo, nepripravljenost za pogovor in pogajanje, jih to vrţe s 

tira. Starši so tako zmedeni in se nase ne zanesejo več. Še huje; pogosto se zgodi, da 

sebe označijo za nemočne, slabe starše. V najslabšem primeru pa okrivijo otroke, ki 

svojim staršem nikakor ne morejo ustreči. Vsem informacijam navkljub se današnja 

generacija staršev še vedno ne zna zares vţiveti v svoje otroke, saj je preveč 

osredotočena nase. 

 

Danes se na starše gleda kot na generacijo, preokupirano s kariero in s samimi sabo, 

hkrati pa pretirano osredotočeno na svoje otroke. S strani medijev in mnogih 

strokovnjakov so označeni kot popolnoma preveč informirani, preveč izobraţeni ter 

preobremenjeni, hkrati pa popustljivi in odsotni (Ehrensaft, 1997). To zadnje se 

povezuje tudi z velikim številom ur, ki jih starši preţivijo v sluţbi ali ob drugih 

aktivnostih, stran od otroka. Preokupirani sami s sabo teţko sledijo otrokovim resničnim 

potrebam in tako se oblikuje, kot pravi Ehrensaftova (1997) generacija »izgubljenih 

duš«. 

 

Hkrati pa se na celotno situacijo gleda tudi z drugačnega vidika. Staršem se ne očita le 

preokupiranost s samimi sabo, ampak obsedenost z otrokovo blaginjo, zasipavanje z 

materialnimi dobrinami in nezmoţnost reči ne. Torej, po tej drugi plati pa so starši 

svojim otrokom nič drugega kot sluţabniki, ki slednje vidijo kot prince in princeske in 

jih začnejo pripravljati na uspehe še preden se sploh rodijo. Vsej tej situaciji pravzaprav 

ne moremo reči drugače kot paradoks starševstva. Kako je namreč moţno, da so 

postmoderni starši hkrati izredno zaverovani vase, ter še bolj osredotočeni na svoje 

otroke? Ehrensaftova (1997) meni, da je to povsem moţno. Spremembe v načinu 

ţivljenja so namreč spremenile tudi senzibilnost druţbe, ki sicer daje prednost profitu in 

kariernim doseţkom, a hkrati od staršev pričakuje tudi maksimalno posvečanje otroku 

in vključenost v njegovo odraščanje. 

 

Naravno otroštvo tako postaja stvar preteklosti. Včasih je bila naloga staršev naučiti 

otroka spoštovati druţbene norme in vrednote, danes to nikakor ni več dovolj. Starši se 

počutijo odgovorne tudi za razvoj otrokove individualnosti, zato je danes bolj pravilo 

kot izjema, da se otroka ţe zelo zgodaj začne učiti nekaj tujih jezikov, kakšen 
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inštrument, ali pa se ga vpiše v veliko število kroţkov. Odvisno od vizije in interesa 

staršev. Le-ti do poznega popoldneva ostajajo v sluţbi, nato pa se spremenijo v taksiste, 

ki vozijo otroka od ene do druge interesne dejavnosti. Od otrok pa pričakujejo, da bodo 

zato srečni in uspešni. A starši, ki so zaradi vseh ambicioznih poskusov »biti popoln 

starš« popolnoma izţeti in izčrpani, ustvarjajo le vsega naveličane in razvajene otroke, 

ki v poplavi vseh ponudb niti ne morejo spoznati, kaj jih sploh zanima in kaj je le 

interes njihovih staršev. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1 Opredelitev problema 

 

V raziskovalnem delu diplomske naloge se ţelim osredotočiti predvsem na doţivljanje 

staršev in njihove poglede na eno izmed njihovih pomembnejših nalog, starševstvo. Le-

to postaja vedno bolj načrtovano, premišljeno in vedno manj spontano. Starši so 

izpostavljeni napetostim in stresu, saj se morajo spopadati z vzgojnimi izzivi, hkrati pa 

nanje pritiska tudi druţba. Seveda pa je ob ţe tako napornih in stresnih sluţbah teţko 

biti tudi doma popolnoma dosleden in v stalni pripravljenosti za reševanje vzgojnih 

teţav, zato ni prav nič presenetljivo, da staršem pri tem zmanjka energije, hkrati pa 

občutijo krivdo, če se otroku ne posvetijo dovolj. Zanima me tudi, v kakšni meri starši 

usmerjajo otroka in kaj jih pri tem vodi. Poskušala bom ugotoviti, če so starši pri vzgoji 

bolj negotovi kot samostojni, oziroma koliko se pustijo voditi »od zunaj«. Posvetiti se 

ţelim tudi delitvi druţinskega dela, nazadnje pa bo moj cilj ugotoviti, če imajo starši 

teţave pri vzpostavljanju avtoritete in postavljanju meja. Odločila sem se za 

kvalitativno raziskovanje, ki mi bo omogočilo poglobljen vpogled v samo doţivljanje 

staršev, pri tem pa mi bo v pomoč delno strukturiran intervju. 

 

1.1 Raziskovalna vprašanja  

 

Na osnovi prebrane literature sem postavila šest raziskovalnih vprašanj, na katere bom v 

nadaljevanju odgovarjala s pomočjo spoznanj iz literature, ki jih bom primerjala s 

kvalitativno pridobljenimi podatki iz izvedenih pogovorov. 

 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se sodobni starši za otroka praviloma odločijo 

takrat ko menijo, da mu bodo lahko zagotovili optimalne pogoje za njegov razvoj? 

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši doţivljajo starševstvo kot obdobje 

sprememb in kot veliko odgovornost? 

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši ţe zelo zgodaj začnejo spodbujati in 

usmerjati otroka v razne dejavnosti in ali jim otrokov uspeh veliko pomeni? 

4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:  Ali si partnerji enakovredno razdelijo druţinsko 

delo in vzgojo otrok? 



41 

 

5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:Ali imajo starši teţave pri vzpostavljanju avtoritete 

in postavljanju meja otrokom? 

6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši zaradi negotovosti pogosto prevzemajo 

vzgojne metode iz zunanjih virov (priročnikov, strokovnjakov, drugih staršev)? 

 

 

2 Raziskovalna metodologija 

 

2.1 Predstavitev vzorca in postopek zbiranja podatkov 

 

V raziskavo sem vključila tri druţine, ki so ustrezale postavljeni zahtevi, da je nastarejši 

otrok star med pet in osem let. Takšna starost se mi je zdela najbolj primerna, saj v teh 

letih otrok ţe dobro prepoznava čustvene potrebe drugih, starši pa od njega ţe več 

pričakujejo in zahtevajo. Tudi vzgojni konflikti so v tem obdobju bolj pogosti, otrok ţe 

bolje zna argumentirati svoje ţelje in potrebe, ter se poskuša pogajati.  

 

Prvo druţino sestavljata 38-letni oče in 35-letna mati, ki sta poročena, imata pa tudi 3 

leta starega sina in 8 let staro hčerko. Prvega otroka sta torej imela pri njegovih 30 letih 

in njenih 27. Oba sta zaposlena za polni delovni čas, mati ima univerzitetno izobrazbo, 

oče pa 3-letno strokovno. Ţivijo na podeţelju. 

 

Drugo druţino sestavljata izvenzakonska partnerja; oče je star 36 let, mati pa 34, imata 

pa tudi 6-letno hčerko. Ob njenem rojstvu je bil oče star 30 let, mati pa 28. Oba starša 

imata univerzitetno izobrazbo in redno zaposlitev. Ţivijo v stanovanju v manjšem 

mestu. 

 

Tretjo druţino  sestavljata 33-letna mati in 34-letni oče, ki imata dva sinova; starejši ima 

7 let, mlajši pa 3. Oče ima dokončano 4-letno srednjo šolo, mati pa ima univerzitetno 

izobrazbo. Sta poročena in prav tako kot prvi par ţivita na podeţelju.  

 

Z vsemi druţinami sem se sestala na njihovem domu in se prilagodila njihovim ţeljam 

glede časa izvajanja intervjuja, saj se zavedam, da mladim druţinam prosti čas veliko 
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pomeni. Zaradi nepredvidenih obveznosti mi je bila pri zadnji druţini na voljo za 

pogovor le mati, pri drugih dveh druţinah pa sta bila na mojo ţeljo prisotna oba starša. 

 

Kot ţe omenjeno, sem empirično gradivo zbrala s pomočjo metode spraševanja in sicer 

s tehniko polstrukturiranega intervjuja. Vnaprej sem pripravila vprašanja, vendar sem 

jih sproti prilagajala situaciji in tako pustila intervjuvancem dovolj prostora, da so lahko 

čim bolje izrazili svoje misli. Vprašanja sem imela razdeljena na posamezne sklope, kar 

mi je bilo v pomoč tud pri interpretaciji dobljenih podatkov. Pogovori so trajali od 45 

minut do 1 ure, snemala sem jih z njihovim dovoljenjem s pomočjo diktafona, kar mi je 

zelo ustrezalo, saj sem se tako med samim intervjujem lahko popolnoma posvetila 

pogovoru, ne da mi bi bilo treba stvari zapisovati. 

 

 

2.2 Raziskovalni instrument in statistična obdelava podatkov 

 

Ţe ob odločitvi za temo diplomske naloge sem bila prepričana, da bo empirični del 

izveden s kvalitativnim pristopom, torej s polstrukturiranim intervjujem. Tematika 

naloge je namreč močno osredotočena na percepcijo staršev do otrok, vzgoje, 

partnerstva, kar pomeni, da v veliki meri vključuje osebni vidik, razmišljanje in čustva. 

Tega pa s kvantitativnim načinom raziskovanja ne bi mogla zajeti in tako tudi ne bi 

dobila vseh ţelenih informacij. Intervju kot način raziskovanja se mi zdi poleg tega tudi 

veliko bolj primeren, saj se lahko vprašanja sproti prilagaja situaciji. Kljub temu, da 

sem imela vprašanja vnaprej pripravljena, da sem do določene mere lahko usmerjala 

pogovor, pa mi je osebni stik z intervjuvanci dal moţnost, da začutim, katere teme so 

jim bliţje in o katerih jim je teţje govoriti. Posledično je bila komunikacija bolj 

dvosmerna in tako sem iz pogovora dobila veliko več, kot pa če bi se strogo drţala 

predpisanih vprašanj. 

 

Posnete pogovore sem dobesedno prepisala. Prepisi so avtentični, torej nisem 

popravljala slengovskih in narečnih besed, saj je tako besedilo bolj zvesto originalu. 

Pred procesom kodiranja sem podčrtala pomembne dele, naprimer ključne besede ali 

stavke. Kodiranje je potekalo tako, da sem ključne dele besedila oblikovala v kategorije 

prvega reda, ki so širše, te pa sem zdruţevala v kategorije drugega reda, ki so oţje in se 

tudi večkrat ponovijo. 
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2.3 Primer kodiranja 

 

INTERVJU 
 

A bi lahko rekla, da vaju je 

starševstvo kaj spremenilo, 

naprimer osebnostno? 

N: Ja, seveda. Najbolj to, da se 

začneš zavedat, da na svetu nisi sam 

ti, da maš odgovornost, da za 

nekoga skrbiš. Pa vidim pri svoji 

teti, ki nima otrok, kako je drugač.  

Bolj misliš samo nase, se ne oziraš 

na druge... Če si pa starš, vsaj midva 

sva taka, da prej na druge kot nase 

pomisliva. 

B: Pa tud ugotoviš, pol ko maš 

otroke, da so ene stvari res čist 

nepomembne, za kere si se prej 

sekiral. Pol ti je pa v prvi vrsti to, da 

je z druţino vse v redu, to ti največ 

pomen. 

Se vama, po vajinih izkušnjah, zdi, 

da starševstvo tudi kaj vpliva na 

partnersko življenje? 

N: Ja, seveda, velikokrat zmanjka 

časa za naju... Te ţe sam tempo sil v 

to, da moraš dat prednost drugim 

stvarem, sluţba, otroc, delo doma...  

Pa tud tko, velikokrat tamal ponoč 

pride k nama, ker ga je strah, ko 

grmi, da nama je pol tud tist čas 

odvzet. 

KODE 1.REDA 
 

Starševstvo ju je 

spremenilo 

Zavedata se, da 

nista sama na 

svetu, da imata 

odgovornost 

Prej pomislita 

na druge, kot 

nase 

Določene stvari 

postanejo 

nepomembne, 

ko postaneš 

starš 

Najpomembneje

, da je vse v 

redu z druţino 

 

Za njiju 

velikokrat 

zmanjka časa, 

zaradi tempa je 

treba dati 

prednost drugim 

obveznostim 

Najmlajši hodi 

k njima ponoči 

 

KODE 

2.REDA 
 

 Spremembe 

 

Zavedanje 

odgovornosti 

Zavedanje 

drugih potreb 

prej kot 

svojih 

Starševstvo 

spremeni 

percepcijo 

Prioriteta je 

blaginja 

druţine 

 

 

Pomanjkanje 

časa za 

partnersko 

ţivljenje 

Treba je dati 

prednost 

drugim 

stvarem 

 

 

 

KATEGORIJE 

 
 

 

SPREMEMBE, KI 

JIH PRINESE 

STARŠEVSTVO 
 

 

DOŢIVLJANJE 

STARŠEVSKE 

VLOGE 
 

 

SPREMEMBE, KI 

JIH PRINESE 

STARŠEVSTVO 
 

 

DOŢIVLJANJE 

STARŠEVSKE 

VLOGE 
 

 

PARTNERSKO 

ŢIVLJENJE 
 

 

 

 

PARTNERSKO 

ŢIVLJENJE 
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3 Rezultati in interpretacija 

 

3.1 Analiza  intervjujev po kategorijah 

 

3.1.1 KATEGORIJA: Pogoji za starševstvo 

3.1.2 KATEGORIJA: Pričakovanje otroka 

 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se sodobni starši za otroka praviloma 

odločijo takrat ko menijo, da mu bodo lahko zagotovili optimalne pogoje za njegov 

razvoj? 

 

Kot ţe omenjeno v teoretičnem delu, postaja starševstvo vedno teţja naloga, močno 

povezana z veliko odgovornostjo do še nerojenega bitja. Ta naraščajoča bremena pa 

tako postajajo ovira pri nič več samoumevni odločitvi za otroka. Ker je v druţbi vedno 

bolj uveljavljena zahteva po optimalni podpori otroka, morajo biti vedno boljši tudi 

materialni predpogoji staršev. (Beck, Beck-Gernsheim, 2006). Danes se mladi starši 

dejansko vprašajo, ali si otroka sploh lahko privoščijo in to vprašanje je popolnoma na 

mestu. »Novo pravilo se glasi:«...sodobni ljudje imajo samo toliko otrok, kolikor si jih 

finančno lahko privoščijo. Zavedajo se svoje odgovornosti« (Häusler, 1983, po Beck, 

Beck-Gernsheim, 2006). Mladi torej čutijo veliko odgovornost, da svojemu otroku 

zagotovijo dober ţivljenjski standard, pa čeprav to pomeni, da bodo starševstvo morali 

odloţiti za nekaj let. Zavedajo se, da bodo morali izpolniti še polno pogojev, preden 

bodo sploh pripravljeni na starševstvo. 

 

Seveda pa ne gre le za materialne pogoje. Kot opisujeta zakonca Beck (2006), se 

predvsem mlajše, izobraţene ţenske pred odločitvijo za starševstvo sprašujejo oziroma 

preverjajo, ali je njihovo partnersko razmerje dovolj trdno in stabilno, da bo otroku 

nudilo varno zavetje. Poleg tega velik pomen dajejo osebni zrelosti, čustveni 

pripravljenosti na starševsko vlogo, ki jo doţivljajo kot izjemno odgovorno, specifično 

in zahtevno funkcijo. 

 

Odločitev za starševstvo je tako ena izmed moţnosti izbire, ki so nam na voljo. 

Prevzemanje identitete enega od staršev je druţbeno zaţelena izbira, ni pa nujna (Iglič, 
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2006). Jasno pa je tudi, da ta odločitev ni odvisna le od spolne zrelosti posameznika, 

ampak predvsem od individualne motiviranosti in pripravljenosti prevzeti starševsko 

vlogo (Černič Istenič, 1998). 

 

To tematiko sem vključila tudi v empirični del naloge in sicer v prvo hipotezo, ki 

predpostavlja, da bodoči starši pred odločitvijo za otroka zelo dobro pretehtajo vse 

pogoje za starševstvo. Analiza intervjujev pa je pokazala, da to velja tudi v praksi. 

Velik poudarek partnerji torej dajo na medsebojno razumevanje, kar potrjuje naslednja 

izjava intervjuvanke: »Jst bi rekla, da je ful pomembno, kako se štekaš s partnerjem, da 

mata iste plane, da je razumevanje.« Ob tem jasno vidimo, kako pomembna je za starše 

(predvsem matere) zrelost in stabilnost razmerja. Kot pomembno pa izpostavijo tudi 

finančno stabilnost in dokončano šolanje: »... midva sva nekak hotla eno stabilnost, 

varnost, da maš neki prišparanga... Ni otrok kar tko, da zdej pa ne bo treba nč 

razmišljat...«. Da je staršem pomembna dokončana izobrazba in redna sluţba, dokazuje 

tudi naslednja izjava: »V bistvu mi je blo pomembno, da šolo nardim, pa da si poiščem 

službo prej...« Omenjajo pa tudi lastno pripravljenost na otroka: » Čist splošno 

gledano je zame najpomembnejš, da se za otroka odločiš takrat, ko si nanj pripravljen.« 

 

Ne moremo torej spregledati dejstva, da so starši postali veliko bolj previdni, njihova 

mera odgovornosti do otroka pa se je izrazito povečala. Vzrokov za to je veliko in sem 

jih opisala ţe zgoraj, od osebne zrelosti pa do finančne stabilnosti. Ne smemo pa 

prezreti tudi, da nam ţe sami mediji in vzgojni eksperti skušajo posredovati sporočilo, 

da je vzgoja izjemno zahtevna in odgovorna naloga. Še preden se otrok rodi, preden se 

starši sploh lahko spoznajo z dejanskimi zahtevami, pred katere jih bo otrok postavil, so 

starši tarče sugestij, da  na starševstvo zagotovo še niso dovolj dobro pripravljeni in da 

morajo vse, kar je povezano s prihajajočim otrokom, do potankosti premisliti. Ţelja po 

otroku danes ni več spontana, ampak je povezana z neštetimi argumenti. »Današnji 

otroci predstavljajo »načrtovane otroke« oziroma, kot pravi Günter Grass, »otroke, 

rojene iz glave« (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str.126)«. 

 

Analiza druţin, s katerimi sem opravila intervjuje, sicer ni neposredno pokazala, da bi 

starši pri načrtovanju otroka poskrbeli in pomislili prav na vsako malenkost, je pa zelo 

očitno, da otrok ni samoumevna stvar in da je tudi sama ţelja po otroku pogojena s 
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predhodnim razmislekom o primernosti in pripravljenosti zanj. Zanimiva je izjava 

očeta, ki pravi, da imaš sicer otroka lahko tudi, če ni vse urejeno, a vendar si je sam 

pred to odločitvijo ţelel stabilnosti. 

 

V vseh analiziranih druţinah je prisotna tudi odložena odločitev za starševstvo, saj je 

vseh šest staršev prvega otroka imelo razmeroma pozno. Tudi tukaj se praksa zelo 

povezuje s teorijo in sicer iz vidika prelaganja starševstva na poznejša leta. Starši so 

danes veliko bolj fleksibilni in veliko bliţje jim je ideja odloţenega starševstva, kot 

staršem prejšnjih generacij, ko je bil ţivljenjski potek veliko stroţje začrtan. Ţe dalj 

časa se soočamo z vedno bolj razširjenim odlašanjem s starševstvom in oblikovanjem 

druţine. Mladi ţelijo podaljšati ţivljenje v izvorni druţini in vedno bolj odlašajo z 

rojstvom otrok ter prevzemom odgovornosti za lastno druţino. To potrjuje tudi 

naslednja izjava matere: »Jst nevem kako je pr tistih, ki majo otroke že pri dvajstih letih, 

si niti ne predstavljam, da si lahko že tolk zrel, men je takrat še vse živo po glavi hodil... 

Družina pa to... Ni šans.«  Takšno razmišljanje je danes zelo razširjeno. Fenomen 

odloţenega starševstva pa seveda še vedno vzbuja veliko zanimanje, saj sta starševstvo 

in oblikovanje druţine od nekdaj sodili k znakom, ki so tradicionalno pomenili vstop v 

odraslost (Ule in Kuhar, 2003). Druga mati pa vidi prednosti tudi v tem, da imaš otroka 

zgodaj: »Ja, mogoče bi rekla, da so mlajše mamice bolj fit. Ni pa to pravilo. Prednosti 

so pa itak zmer na eni in drugi strani, ko si mlajši, maš več energije, ko si starejši, pa 

mogoče več zrelosti, resnosti.« 

 

V intervjujih sem se nekaj pozornosti namenila tudi vprašanjem o pričakovanju in 

pripravi na starševstvo. Ena izmed intervjuvank takole opisuje dneve pred rojstvom 

hčerke in samo doţivljanje prihajajočega poroda: »Mene je blo strah, če bo vse v redu... 

Poroda me niti ni blo strah, bolj tisti prvi dnevi, a nam bo šlo. Pa paničarla sem, a bo 

vse pripravljeno, še tiste zadnje dni se prov spomnim, kako sem še letala okrog.« 

Zanimive so izjave očetov, saj kaţejo na strah pred nekompetentnostjo v zvezi z 

otrokom in dvom v lastne zmoţnosti pravilno ravnati z otrokom: »Ja, nevem česa sem 

se bal... Mogoče tega, a mi bo sploh jasno, kako ravnat z otrokom, sam pol to tko čist 

zraven pride ta občutek. Sej, vse je enkrat prvič, teorija ti tle ne pomaga prov dost.« 

Podobna je tudi izjava drugega očeta: »Bal sem se pa... Ja, predvsem to, ker nisem 

vedel, al bom delal vse prav, a bom znal...« Ti strahovi so med bodočimi očeti pogosti, 
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ponavadi bolj, kot med materami. Tudi tukaj najdemo povezavo s teorijo. Zavrlova 

(1999) razlaga, da se pri ţenskah angaţiranost pojavi takoj, medtem ko je pri očetih ta 

neposredna predanost negi in skrbi za otroka na začetku zavirana. Razlog za to 

pasivnost so spremembe, ki jih v rutino prinese novorojeni otrok, hkrati pa tudi strah 

pred nego otroka, predvsem zaradi morebitnih poškodb otroka. 

 

Na prvo raziskovalno vprašanje lahko z gotovostjo odgovorimo pritrdilno, saj je iz 

odgovorov staršev razvidno, da so pred odločitvijo za otroka dobro premislili, ali so 

nanj zares pripravljeni - tako na osebnostnem, kot tudi na materialnem nivoju.  

 

 

3.1.3 KATEGORIJA: Spremembe, ki jih prinese starševstvo 

3.1.4 KATEGORIJA: Doživljanje starševske vloge 

 

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši doživljajo starševstvo kot obdobje 

sprememb in kot veliko odgovornost? 

 

Dejstva, da otrok spremeni ţivljenjski slog partnerjev in da povzroči velike spremembe 

v samem ritmu druţine, ne moremo zanikati. Druţina je nenadoma postavljena pred 

nove izzive in odgovornosti in dokaj hitro določeni aspekti druţinskega ţivljenja stopijo 

v ospredje, določene stvari, ki so bile lahko za partnerja do tedaj pomembne, pa v 

ozadje. Nenadoma prostega časa oziroma časa, ki bi si ga starša lahko vzela popolnoma 

zase, skorajda več ni, saj novorojen otrok zahteva ogromno pozornosti. Spremembe se 

lahko pojavijo v doživljanju partnerskega odnosa ali pa v doživljanju sebe in lastne 

kompetentnosti. 

 

Seveda je prihod otroka za mlada starša najosnovnejši vir sreče in radosti. Takole 

pravita zakonca Beck (2006, str.144): »Otrok odpira nove razseţnosti ţivljenja, ustvarja 

intenzivna občutja, pomaga staršem pri samouresničevanju in osmišljanju njunega 

ţivljenja in jim v čustvenem pogledu predstavlja varen pristan.« Kljub temu pa je to le 

ena plat resnice in tudi empirična raziskava, ki sem jo opravila, kaţe na to, da otrok s 

svojim prihodom prinese veliko veselja, hkrati pa tudi veliko skrbi. Tako je eden izmed 

očetov doţivljal dneve po rojstvu prvega otroka: »Je kr velik prehod.. Iz enga fanta 
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resen ratat ni isto, kot neki prebrat. To se v bistvu moreš naučit drugačnega načina 

življenja.« Nadaljuje pa tako: »Treba se je navadit, da so zdej čist druge obveznosti, prej 

je blo še vsen drugač, pa prjatli... Ko je pa enkrat otrok, se pa vse spremeni.« 

 

Kot prehod iz enega obdobja v drugo, ki se med seboj precej razlikujeta, opisuje svoje 

občutke tudi drug oče: »Pa druge stvari ti naenkrat ratajo dost manj pomembne, prej 

stalno letaš okrog, zdej mi pa večkrat ful odgovarja bit doma, da smo vsi trije skup, al 

pa da kam gremo.« Iz teh izjav lahko sklepamo, da se z rojstvom otroka spremenijo 

prioritete tudi pri moških, predvsem v povezavi s preţivljanjem prostega časa. Vse 

omenjene izjave lahko neposredno poveţemo s teoretičnimi izhodišči. D.R.Meyer 

(1986, v Zavrl, 1999, str. 34, 35) opiše nekaj razvojnih nalog, ki jih mora prevzeti 

moški, ko postane oče. Še posebej dve izmed naštetih sta moţno povezani z izjavami 

intervjuvancev in sicer: 

 Prilagajanje novemu urniku, ki ga oblikuje otrok – ne le matere, tudi očetje se 

morajo znati prilagoditi novi razporeditvi časa 

 Doţivljanje sebe v vlogi očeta – večina moških se, ko postanje očetje, v 

določenih aspektih osebnostno spremeni. Predvsem očetovstvo vpliva na spremembo 

prioritet. 

 

Ena izmed intervjuvanih mater pa še dodatno poudari vidik osebnostnih sprememb: 

»Mene je ful, sej sm že prej rekla, da si včasih še predstavljala nisem sebe z otrokom, 

zdej mi pa ogromn pomen družina, največ v bistvu, poleg službe. Čutiš, da maš en 

namen, da si zarad nekoga na svetu, da poskrbiš zanjga. Pa to, ko spremljaš, kako 

odrašča, pa ko vsak dan kaj novga pogrunta.« Podobno razmišlja tudi druga mati: »Ja, 

seveda. Najbolj to, da se začneš zavedat, da na svetu nisi sam ti, da maš odgovornost, 

da za nekoga skrbiš.« Tudi tretja mati čuti podobno: »Način razmišljanja, življenja, v 

bistvu precej velik stvari. Starševstvo me je pa obogatilo predvsem v tem smislu, da se 

zdej lahko razdajam na miljone koščkov.« 

V teh izjavah se jasno izraţa, kako se posameznikom spremenijo prioritete, tudi če si 

pred tem sebe sploh niso mogli predstavljati v vlogi starša. 

 

Če si podrobneje ogledamo prvo izjavo, opazimo, da mati omenja namen, ki ji ga daje 

otrok, nalogo, da zanj poskrbi. Da v odnosu otrok- starši ni le otrok tisti, ki prejema, je 
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ţe dolgo znano in  prav tako imajo starši do otroka določena pričakovanja. Otroci so 

namreč v postmodernosti začeli pridobivati izključno na emotivni funkciji v druţini in 

večja pozornost do otrok je vsaj delno posledica večjih zahtev po osebnostni 

stabilizaciji, ki jo ustvarjajo vedno bolj tvegani ţivljenjski poteki. In če konkretneje 

pogledamo odnos med materjo in otrokom: Preko tega odnosa si ţenske znova ţelijo 

odkriti in izraziti tiste potrebe, za katere v zunanjem, tehnološko – znanstvenem svetu ni 

več prostora. Preko materinstva s potrpeţljivostjo, skrbjo, sočutjem in neţnostjo do 

otroka iščejo protipol zunanjemu, racionaliziranem svetu (Beck, Beck-Gernsheim, 

2006). Vse to nam torej dokazuje dvosmernost odnosa med materjo in otrokom ter  na 

medsebojno izpolnjevanje potreb. Če poenostavimo - tako kot otrok potrebuje starša, 

tako tudi on potrebuje njega, le iz drugih vidikov. 

 

Staršem sem postavila tudi vprašanje o tem, ali starševstvo doţivljajo kot 

odpovedovanje, odrekanje. Prvi par meni takole: »Ja, sej odrekla sva se velik stvarem, 

ampak se pa zarad tega ne počutva nič prikrajšana. V to greš z zavedanjem, da bo velik 

odrekanja. Odpoveš se tistmu času, ki si ga prej mel čist zase, ampak od otrok tud 

ogromn nazaj dobiš, ti poplačajo«. Drugi par meni podobno: »...mal več organizacije je, 

pa ne moreš se kr spontano neki zmislt pa nekam it naprimer. Sam tega ne čutiš kot da ti 

otrok neki onemogoča, ker se itak navadiš na drug način življenja. Tud otrok sam ti da 

ful nazaj, zame bit starš ni odrekanje. Tudi tretja mati podobno vidi situacijo: 

»Starševstvo je zame osebno največja in najpomembnejša odgovornost in kot tako jo tud 

jemljem... In vse ostale stvari postanejo temu podrejene, čeprov tega prej niti ne 

pričakuješ. Prostga časa je manj, oziroma ga niti ni, če sem čist realna.« 

 

Spremembe, ki jih prinese starševstvo, pa imajo vpliv tudi na partnersko življenje. 

Starševstvo ima namreč velik vpliv na čustveno doţivljanje in odzivanje, tako matere, 

kot tudi očeta, posledično pa na njun medsebojni odnos, saj nenadoma velik del njunega 

vsakdanjika prevzame skrb za otrokovo odraščanje (Salmon in Shackelford, 2008). Tudi 

intervjuvanci so opazili spremembe v medsebojnih odnosih, ko se jim je pridruţil nov 

druţinski član. To dokazuje naslednnja izjava: »Sej ne izgubi na pomenu, ampak včasih, 

sploh ko je bla še majhna, je bil najin odnos mal v ozadje pomaknjen, naenkrat ne greš 

več sam ven, nimaš čist miru zase, za pogovor... Se spremeni ja.« 
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Da je partnerski odnos po rojstvu otroka v določeni meri postavljen v ozadje, lahko 

razberemo tudi iz izjave druge matere: »Ja, seveda, velikokrat zmanjka časa za naju... 

Te že sam tempo sil v to, da moraš dat prednost drugim stvarem, služba, otroc, delo 

doma...« 

Tretja mati pa meni, da otrok odnos med partnerjema lahko še obogati, če sta nanj 

pripravljena: »Če sta partnerja na družino pripravljena, ma definitivno otrok na njun 

odnos ful pomemben vpliv. So pa vzponi pa padci, to pa je del življenja, ane.« 

 

Te spremembe v odnosu so seveda povsem običajne. Odnos med partnerjema ima 

namreč popolnoma drugačne dimenzije, pričakovanja, intimnosti in vzajemnost od 

tistega med staršema. Od trenutka, ko prevzameta še starševsko vlogo, pa je nemogoče, 

da ne bi opazila med seboj še dodatne vezi, ki pa seveda nikakor ne sme uničiti prve. 

(Zattoni, 2003). Podobno meni Brajša (1985, str.15): »Partnerski odnos in druţina sta 

dva vzporedna pojava, ki ne moreta zamenjati drug drugega. Kadar se to zgodi, slabo 

funkcionira tako eno kot drugo.« 

 

Kljub temu pa med pogovori nisem dobila občutka, da starši teh medsebojnih izzivov ne 

bi mogli obvladati. Usklajevanje partnerske in starševske vloge je včasih sicer teţavno, 

vendar se prilagajajo situaciji in tako poskušajo iz nje potegniti največ, tako zanje, kot 

tudi za njihove otroke.  

 

Na raziskovalno vprašanje, ali starši doţivljajo starševstvo kot obdobje sprememb in 

veliko odgovornost, lahko torej odgovorimo pritrdilno.  

 

 

3.1.5 KATEGORIJA: Pogled na otroka 

 

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši že zelo zgodaj začnejo spodbujati in 

usmerjati otroka v razne dejavnosti in ali jim otrokov uspeh veliko pomeni? 

 

Otroštvo se vedno bolj spreminja v program, katerega je treba nenehno nadzorovati, 

spremljati njegov razvoj ter izpopolnjevati njegove pomanjkljivosti. Zelo zanimiv je 

naslednji citat: »Starši, opremljeni s strokovnimi revijami in knjigami, mučijo svoje 
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otroke s poplavo čustev, ki spreminjajo otroške sobe v centre za socializacijo« 

(Gronemeyer, 1989, po Beck, Beck-Gernsheim, 2006). Koliko to v resnici drţi in 

kakšna so pričakovanja staršev do otrok, sem preverjala tudi v intervjujih. 

 

Teţko bi zanikali dejstvo, da starši za svojega otroka ţelijo le najboljše. Nič drugače ni 

bilo tudi nekaj desetletij nazaj, ko starši svojim otrokom z materialnega vidika še niso 

mogli nuditi toliko, kot lahko nudijo otrokom sodobni starši. Le ti imajo moţnost otroka 

vključiti v mnoge interesne dejavnosti, šole v naravi, tečaje in mnoge druge aktivnosti. 

Poleg tega je ponudba različnih igrač, ki spodbujajo otrokov razvoj, vedno večja, da niti 

ne omenjamo knjig, slikanic in podobnega. Današnji starši so prepričani, da morajo 

otroka čim bolj angažirati, še preden gre v šolo. Zadnja leta se je namreč v javnosti 

zelo razširilo mnenje, da je otrok v najzgodnejših letih močno dojemljiv za učenje 

mnogih stvari, zato se na primer učenje tujih jezikov pri treh letih veliko staršem ne zdi 

nič nenavadnega. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, ali je takšna obremenitev za otroka 

res tako nujna. 

 

Zelo pogosto se namreč dogaja, da starši v svoje otroke projicirajo predstave in 

ţivljenjske načrte, še preden gredo v šolo. Čeprav navidez izgleda, da vse to počnejo iz 

ljubezni do otroka, pa se niti sami ne zavedajo, da ob tem uresničujejo lastne potrebe in 

ţelje. Velik del staršev si tako z odkritimi ali pa prikritimi pritiski prizadeva za to, da bi 

bili njihovi otroci čim bolj uspešni. V tistih druţinah, kjer pa otroci teh pričakovanj ne 

morejo izpolniti, pa pogosto prihaja do konfliktov, hkrati pa ţivčnost in razdraţljivost 

staršev, ki se bojijo, da bi otrok izgubil moţnost za uspešno kariero, lahko hitro privede 

do agresivnosti in napetosti med generacijami (Hurrelmann, 1989, v  Beck, Beck-

Gernsheim, 2006). 

 

Odgovori staršev so me precej presenetili, saj so vsaj do neke mere v nasprotju s 

teoretičnimi izsledki. Sicer se večinoma zavedajo, da šola danes ni več dovolj in da je 

dobro, da otrok odkriva svoje interese ter razširja obzorja, vendar pa pri tem nikakor ne 

pretiravajo. Prvi par čuti, da je odgovoren za uspeh svojega otroka in da se je pritisk 

na starše zelo povečal: »Sej to se že v šoli vid, kok več prčakujejo od naših otrok, kot so 

od nas. Sej pol se pa pritisk tud na nas poveča, ker smo itak mi odgovorni za otroke pa 

kolk so uspešni. Otrok dons pride že v šolo z boljšo podlago, kot smo pa mi.« Hkrati se 
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čutita odgovorna tudi za to, da otroka znata motivirati: »Velik bolj je zadnja leta 

pomembn, da otroka zmotiviraš, da se uči, to je največ, da bo mel dobro izobrazbo.« 

 

Drug par se zaveda pritiska, pod katerim so mnogi starši in sicer, da bi lahko nudili 

otroku vsaj toliko kot drugi starši, če ne več: »Zdej je to ful večja odgovornost, pa težje 

je po eni strani, ko je vsega še preveč in otroku hočeš vse dat, pa vse omogočit. Pa vidiš, 

da so vsi, mislm, kar jih jst poznam, so vsi po istim pritiskom, da ja ne bi bil pa lih 

njihov otrok za kakšno stvar prikrajšan. Sej finančno je kr v redu, sam stroški so vsen 

zmer večji, pa vedno več interesnih dejavnosti..« 

 

Zanimivo je, da starši kljub zavedanju vpliva in pričakovanj druţbe, še vedno, če le 

imajo to moţnost, otroku omogočijo čim več. Prizadevajo si za to, da njihov otrok ne 

bi bil prikrajšan, vendar pri tem postavljajo otrokove interese in ţelje pred svoje: »Ja, 

silt je nočem. Sicer mam željo, da bi v glasbeno šolo tud hodila, ampak če ne bo hotla, 

ne bom vztrajala...« Zavedajo pa se tudi, da so interesne dejavnosti lahko tudi 

obremenjujoče: »Obremenjevat šestletnico s ful enimi aktivnostmi se mi ne zdi v redu, 

sej če bo imela željo, bo že sama pokazala in tud stoprocentno ji bova to omogočla.« 

Podobno menijo tudi drugi starši: »No, ona je ful ambiciozna, hodi na sedem krožkov, 

pa bi še na kšnga več, če je nebi midva omejila.« 

 

Seveda pa so starši na otrokov uspeh zelo ponosni, kar dokazuje naslednja izjava: »Ja, 

men to velik pomen, se mi zlo fajn zdi. Sej maš rad otroka ne glede na vse, to je logično, 

ampak ne bom pa rekla, da nisem ponosna, da je šolsko tolk uspešna, da je pametna...« 

 

Na vprašanje, v kakšni meri strukturira otrokov prosti čas, ena izmed mater odgovori 

tako: »Čim manj strukurirava, ker se mi zdi, da je že šola dost velika obveznost in da v 

prostem času potrebuje predvsem prosto igro. Kolkor prostga časa sploh ostane, no. 

(smeh)« 

 

Pri vseh starših je zelo izrazita tudi zahteva po tem, da njihovi otroci dejavnosti, ki se 

jih lotijo, potem tudi dokončajo. Tako pove tretja mati: »Sicer posebnih interesov nima, 

ampak ga pa spodbujava pri raznih dejavnostih. Ampak česar se pa dejansko loti, pa 

tud vztrajava, da se dokonča.« Podobne izkušnje ima tudi prvi par: »To, da bi pa takoj, 
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to pa ne, ker pol pa velikokrat pride do tega, da je najprej navdušenje, pol pa: ah jst pa 

to ne bi. Na primer neki časa nazaj je govorila o kitari, ampak to je blo sam takrat, ko 

je njena sestrična klavir začela igrat in kasneje jo je minil.« 

 

Seveda pa interesne dejavnosti niso edini segment. Zelo pohvalno se mi zdi dejstvo, da 

intervjuvanci svoje otroke vključujejo tudi v aktivnosti doma, pomoč pri domačih 

opravilih in podobno. Nekaj izjav: 

»Ja, ima svoje dnevne zaposlitve. Na primer, pospravi za seboj čevlje, copate, oblačila. 

Z mojo pomočjo sam skrbi za osebno higieno. Prvo pravilo je pa, da morjo bit igrače na 

svojem mestu. Pa pred kosilom tud pomaga mizo pripravit... Tko da nekaj opravil na 

dnevni bazi ma, ker se itak mora naučit te stvari. » 

»Kakšno malenkost že, včasih mi pomaga kaj zlagat, al pa nogavice daje skup, tko, da 

se še mal uči zraven. Drugač ma pa nalogo, da vedno za sabo mora igrače pospravit, 

tle pa ne popuščava.« 

 

Starši se zavedajo, da je pomembno, da otroka naučijo tudi delovnih navad, kar skušajo 

doseči tudi prek enostavnih domačih opravil. Otrok se preko njih nauči tudi določenih 

odgovornosti, ki mu bodo prišle prav  kasnejšem, samostojnem ţivljenju. 

 

Kljub temu na to raziskovalno vprašanje lahko pritrdilno odgovorim le delno. Sicer se 

starši zavedajo pomena zgodnjega vključevanja otroka v razne dejavnosti, vendar pri 

tem ohranjajo zdravo mero razuma in otroka ne usmerjajo na vso silo. Pri vseh pa je 

izraţena ţelja, da bi otroku lahko omogočili tisto, kar si ţeli in da ne bi bil za nič 

prikrajšan oziroma da bi bil deleţen enake podpore, kot njegovi vrstniki.  

 

 

3.1.6 KATEGORIJA: Delitev družinskega dela 

 

4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali si partnerji enakovredno razdelijo 

družinsko delo in vzgojo otrok? 

 

Kljub temu, da je druţinsko delo še vedno spolno določeno, pa so spremembe vseeno 

vidne. Gospodinjenje sicer ostaja v domeni ţensk, ali pa si delo razdelijo s partnerjem, 
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vendar ta delitev pomeni bolj pomoč in podporo s strani moškega. Se pa moški veliko 

bolj ukvarjajo z otroci kot nekoč in s tem posredno pomagajo partnerki. Enakomerna 

porazdelitev dela je torej še vedno bolj teoretična, v praksi pa je tega precej manj.  

 

Kljub temu pa sem preko opravljenih intervjujev dobila občutek, da staršem delitev 

različnih del v druţini ne predstavlja posebnih težav in da si delo večinoma razdelijo 

povsem spontano. Nadzor nad deli imajo sicer ţenske, vendar se njihovi partnerji 

prilagajajo njihovim ţeljam in pomagajo pri opravilih: »Jst recimo delam še popoldne, 

še zraven službe, in mi dostkrat zmanjka časa za kuhanje in ko je B. doma, on brez 

problema zmeraj skuha. Tud sesalca se ne ustraši, kar je za pospravt... Ni tko, da bi blo 

to samo moje delo. So ene stvari bolj »moje«, naprimer likanje, ampak če bi blo pa 

treba, pa tud on brez težav.« 

 

Podobne izkušnje ima tudi druga mati: »Kuham večinoma jst, ker sem dopoldne zmer 

doma...« »Drugač pa to glede delitve, nimava takga sistema, da bi si strogo razdelila, ti 

maš to, ti pa to, ker nama itak to v praksi ne bi zdržalo. Oziroma, ne predstavljam si, da 

bi. Dokler pač vem, da bo G. pomagu, če jst ne bom mogla, mi je to okej, ne zahtevam 

da pol ko pride iz službe, takoj začne sesat pa posodo pomivat. Če pa rečem, pa nardi, 

brez problema ane?« 

 

Tretja mati pa priznava, da je druţinsko delo bolj v njeni domeni: »To si pa deliva čist 

spontano, po potrebi. Sicer večino gospodinjenja opravim jst, mož pa potem vskoči, 

kadar ne morem, oziroma če mu rečem, da mi pomaga.« 

 

Kljub temu, da so intervjuvanke izrazile zadovoljstvo s količino časa, ki ga njihovi 

partnerji posvetijo pomoči pri gospodinjskih delih, pa vseeno dobimo občutek, da so še 

vedno matere tiste, ki to delo usmerjajo in vodijo, partnerji pa jim pri tem po potrebi 

pomagajo. Tudi raziskave potrjujejo, da ţenske še vedno opravijo dva- do trikrat več 

neplačanega druţinskega dela kot moški. Tudi, če jim partnerji pri tem pomagajo, pa 

jim še vedno ostane nadzorovanje opravljenega dela (Habič, 2003, str. 25). Tukaj gre 

predvsem za rutinska dela, kot naprimer pranje, likanje in podobno, medtem ko se 

moški ponavadi oprimejo raznih popravil, skrbi za avto in dvorišče, košnjo trave in 
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podobno. Medtem ko ţenske veliko časa nameniijo kuhanju, čiščenju in nakupovanju, 

moški prevzamejo skrb za gradnjo in popravila (Šadl, 2009). 

 

Le tretja intervjuvana mati je neposredno izrazila ţeljo, da bi bil njen moţ bolj aktiven 

pri skrbi za druţino: »Včasih bi si želela, da bi tud on mal več, ampak po drugi strani 

pa velik drugih stvari nardi, otroka voz okol, okrog hiše ma vse on čez..« 

 

Vendar pa ima pri oblikovanju novih vlog sodobnega očeta velik vpliv tudi to, kako 

mati dojema njegov trud, da enakopravno sodeluje pri druţinskem delu. Če ga ţe 

vnaprej zavrne s stavkom, kot na primer:  Bom že sama pomila, ti vedno kaj razbiješ!, se 

bo oče še naprej drţal tradicionalnih poti, torej stran od druţinskega dela. S takšnimi 

predsodki pa se bo povečevalo negativno ozračje v druţini, polno togih pravil namesto 

sodelovanja (Tambolaš, 2007). 

 

Z gotovostjo lahko trdimo, da so spremembe na tem področju zadnja leta prisotne tudi v 

praksi, vendar še vedno v premajhnem obsegu. Ţenske so ţe mnogo časa v veliki večini 

aktivne v ekonomski sferi in opravljajo plačano delo izven doma, a hkrati še vedno 

ostajajo bolj obremenjene tudi doma. Res je, da moški danes opravijo več gospodinjskih 

del, kot včasih, kar je jasno tudi iz opravljenih pogovorov, vendar pa se to delo še vedno 

razume le kot pomoč in ne v enakovrednem deleţu. 

 

Spremembe na področju vzgoje otrok pa so vendarle bolj izrazite. Izjava ene izmed 

mater: »Men se zdi to itak čist od situacije odvisno, kdo ma več energije v tistem 

momentu, več volje. Če smo naprimer na sprehodu, al pa če gremo na izlet, se oba hkrat 

ukvarjava z njo, se pogovarjamo, ji razlagamo stvari...« Isti par tudi poudari, da si te 

naloge razdelita glede na svoja močna področja:  »V bistvu vsak dela to, kar mu bolj 

leži, G. ponavad bolj aktivno, on tud bolj spodbuja, da bi bla tamala športno aktivna, js 

pa šolske stvari, pa tko...« 

 

Tudi druga mati poudari, da se z moţem pri vzgoji dopolnjujeta: »Če sem pri volji, jaz, 

sicer mož. Se pa trudiva, da se pri kakšnih problemih skupaj usedemo, pa dorečemo 

stvari. Drugače mava pa na vzgojo zlo podobne poglede, tko da se pri tem načeloma 

dopolnjujeva.« 
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Tudi v teoriji zasledimo, da se moški bolj kot na gospodinjska dela, raje omejijo na 

opravila, povezana z otroki. »Ukvarjanje z otroki lahko deluje kot psihološka terapija, 

rutinska gospodinjska opravila ali celo upravljanje gospodinjstva pa so le dodatno, 

odvečno breme« (Švab, 2001, str. 151). 

 

Vsekakor so v primerjavi z nekaj desetletji nazaj moški veliko bolj aktivni na področju 

druţinskega dela, pa vendar, kot ţe omenjeno, enakopravnost na tem področju še ni 

doseţena. Veliko bolj opazne razlike pa so na področju vzgoje otrok, kjer so moški 

vključeni v skoraj enaki meri kot ţenske, vendar se pri tem omejijo na aktivnosti, ki so 

blizu tudi njim samim; ukvarjanje s športom in podobno. Zato tudi na to raziskovalno 

vprašanje lahko pritrdilno odgovorimo le delno. 

 

3.1.7 KATEGORIJA: Vzgojni koncepti 

 

5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali imajo starši težave pri vzpostavljanju 

avtoritete in postavljanju meja otrokom? 

 

1. VZGOJNI KONCEPTI 

 

Sodobni starši so nenehno pod pritiskom vzgojnih strokovnjakov in drugih poznavalcev 

vzgoje, ki preko najrazličnejših medijev skušajo socializirati in vzgajati otroke. Eno 

izmed ključnih vzgojnih dilem pa se zadnja leta še posebej poudarja, in sicer kako 

otroku postaviti meje, da bi dosegli ţelene vzgojne cilje. Kljub mnogim vzgojnim 

teorijam, ki so se pojavile v zadnjih letih, pa še vedno ostaja dejstvo, da otrok meje 

potrebuje, saj mu bolj kot karkoli drugega dajejo občutek varnosti. 

 

Tako je v zadnjih desetletjih, po mnogo neuspelih poskusih raznih vzgojnih strategij, v 

ospredje stopila kakovost starševskega razmerja s poudarkom na intimnosti, ki je 

zamenjala starševsko avtoritarnost. 
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Da so sodobne mlade druţine zelo delovno intenzivne, so pokazali tudi izsledki 

opravljenih intervjujev. Kljub temu pa me je presenetilo, da se starši precej dobro 

zavedajo svojih ciljev in ţelja glede vzgoje otrok. 

 

Najprej si poglejmo, kako so starši opredelili svoje vzgojne koncepte oziroma kako se 

trudijo vzgajati svoje otroke. Prvi par pravi takole: »Nevem, vzgajat poskušam tko, da 

otrok ne bo sebičen, da zna delit. To mi je res ful pomembno. Ne maram pa tud tega, da 

bi bli otroci konfliktne osebe...« Isti par je poudaril tudi, da se pri tem zelo trudita biti 

dosledna: »Se res poskušava držat enih... načel. Pač, da se otrok zaveda, da obstajajo 

pravila, ki se jih more držat. Sej včasih je pa tko, če so pa kšni obiski, pa pol že rečeš, 

no, pa pejd. Če smo pa sami, je pa zlo striktno.« 

 

Tudi drug par je znal opredeliti, kakšen cilje ţeli doseči z vzgojnimi metodami. Izjava 

matere: »Poskušava vzgajat najboljš, kar lahko, kar je sicer dost težje kot izgleda, ker 

pač otrok je določen izziv, včasih tud za živce (smeh).« Njen partner pa meni tako: 

»Pomoje vzgajava tko, z enim namenom, da bo enkrat znala bit samostojna, da bo znala 

z lastno glavo razmišljat.« Pri tem ga dopolni tudi partnerica: »Ja, pa da bo odgovorna 

do sebe in do drugih. Pa tud tko, naprimer kar se bontona tiče, da se zahvali, da se lepo 

obnaša. Pa poskušava, da ne s prisilo, to se mi ne zdi okej, mam rajš na lep način.« 

 

Poglejmo še izjavo tretje matere, ki najprej opredeli svoj način vzgoje: »Predvsem jih 

skušava vzgajat potrpežljivo, ampak striktno.« Temu doda še primerjavo med vzgojo, ki 

je je bila sama deleţna in tisto, ki se je posluţuje sama: »Bi rekla da je v osnovnih 

pogledih moja vzgoja podobna tisti, ki sem jo bila jst deležna.... Opažam pa da sama 

dopuščam velik več, kot je moja mama, sem bolj tolerantna.« 

 

Iz vseh treh izjav je razvidno, da se starši zavedajo, da ima vzgoja svoj cilj, so si pa 

njihove ţelje glede tega, v kakšno osebo naj bi njihov otrok odrasel, precej podobne. 

Večinoma se nanašajo na določene vrednote in osebnostne lastnosti, ki jih cenijo tudi 

sami in jih zato ţelijo posredovati naprej. Pri tem omenjajo nesebičnost, odgovornost, 

ne-konfliktnost in podobno. Vsi tudi poudarijo, da so pri tem dosledni in striktni. 

Presenetilo me je, da imajo starši zelo jasno predstavo o tem, vsaj teoretično, kako kar 

najbolje vzgojiti otroka, vendar se mi to zdi bolj posledica njihove lastne vzgoje 
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oziroma izkušenj, ki jih imajo z otrokom, kot pa posledica raznih teorij iz vzgojnih 

priročnikov. Če poenostavim, menim, da se starši pri vzgoji najbolj zanašajo na svoje 

občutke in da se vzgajati učijo sproti, skupaj z otrokom. Se pa starši se zavedajo tudi 

ovir, ki se pojavijo na poti uspešnega vzgajanja. Prvi par v intervjuju omenja, da ju 

moti, kadar njunim otrokom kdo daje potuho, saj s tem izpodbija njune zahteve: »Tud 

včasih, če pride moja mami, pa reče: ah dej, dej, pust jo. Ampak ne, smo se tko zmenil 

in pika.« Drugi par pa se zaveda, da je vzgoja mnogokrat izziv za ţivce in da je vzgoja 

velikokrat teţja, kot izgleda. 

 

2. REŠEVANJE KONFLIKTOV 

 

V intervjujih sem se nato usmerila v vprašanja, ki se navezujejo na to, kako v druţini 

rešujejo konflikte, ki se pojavijo in kakšne metode starši uporabljajo, če ţelijo otroka 

nagraditi ali kaznovati. Zelo zanimivo je dejstvo, da so prav vsi starši kot najbolj 

učinkovito metodo za reševanje konfliktov navedli pogovor. Tako je ena izmed mater 

odgovorila na vprašanje, če so s hčerko pogosto v konfliktu: »Večinoma ne, če pa so, se 

pa rešuje s pogovorom, lepo se skupaj usedemo pa zmenimo. Prej ne gre od mize, dokler 

se stvar ne razreši.« Tudi drug par pove, da pri tem ponavadi ne popuščajo: »Sej 

ponavad je največ tega pogajanja, ti daj to, midva bova pa to pa to,a ne. Probam ji tud 

razložit, zakaj je treba tko pa tko delat, da se tud neki nauči iz tega.« Tudi tretja mati 

odgovori podobno: »Pri mlajšem sicer pogovor v pravem smislu besede ne pride še v 

poštev, ampak razume pa že, česa se ne sme. S starejšim se pa že velik zmeniva, ker že 

razume kaj pomenijo določene zahteve, kakšne so posledice, če ni priden...« 

 

Današnji mladi starši torej veliko bolj zaupajo metodi pogovora, kot avtoritativnim 

metodam, ki večinoma prepovedujejo in ukazujejo, od otrok pa pričakujejo poslušnost 

in ubogljivost. Vendar pa to pa ne pomeni, da otroci nimajo nobenih prepovedi in 

omejitev, ampak da jim starši te omejitve razlagajo in pojasnjujejo. Tako se otroci laţje 

naučijo, zakaj se nečesa ne sme početi. Starši danes bolj kot kdajkoli prej razumejo in 

spoštujejo otrokove potrebe. Skupaj z otroci tako nenehno oblikujejo nova pravila in 

nove odnose, predvsem pa je pogosto stalno dogovarjanje in prilagajanje novim 

situacijam. 
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3. KAZNOVANJE IN NAGRAJEVANJE 

 

Ena izmed tem, ki me je bolj zanimala, pa se nanaša na področje kaznovanja in 

nagrajevanja otrok. Pričakovala sem, da starši ne bodo imeli tako jasnih odgovorov, 

vendar me je presenetilo, da imajo zelo izoblikovana pravila za nagrajevanje in 

kaznovanje otrok. Prvi par ima izkušnje, da se najbolj obnese preventiva, zato hčerki ţe 

prej povesta, kaj bo sledilo, če ne bo ubogala. Ugotovila sta tudi, katere stvari ji več 

pomenijo, zato se ponavadi kazen navezuje na odvzem tiste stvari. 

 

Drug par o nagrajevanju razmišlja takole: »Načeloma je tko, da jo zmer, če se le da, 

poskušava pohvalit, če je pridna. Pri tem definitivno sva dosledna. Nimava pa tega, da 

bi jo zmer z igračami nagrajevala, ker jih ma že tko preveč.« Prav tako imata urejeno 

področje kaznovanja. Opisujeta ga tako: »…če se pa upira, če noče na primer za sabo 

pospravit, pol pa tud kazen sledi. Lepo ji razložimo, kaj je narobe in če noče razumet, 

gre pa mal v svojo sobo se ohladit. Jst sem striktna pri tem, da mora razumet, da so 

posledice, če ne dela tko kot se zmenmo. Kakšne dvdje z risankami se skrije, pa najbolj 

aktualne igrače. Pol pa ponavad hitr razrešmo zadeve. 

 

Tudi tretja mati ima podobne izkušnje: »Če sta pridna, sta deležna enga privilegija, če 

nista, se jima ta privilegij odvzame. Gre pa predvsem za uporabo računalnika al pa 

branje večerne pravljice. Tak sistem se mi zdi še nabolj efektiven in se tud zraven učita 

posledic svojega obnašanja. To jima bo tud v prihodnosti prov pršlo, vsaj po mojem 

mnenju.« 

 

V vseh treh druţinah je starševsko vodstvo zelo izrazito, kar pa je tudi pogoj za 

normalno funkcioniranje druţine. Starši določijo pravila, vendar hkrati otroku tudi 

razloţijo, zakaj mora ta pravila upoštevati. Ravno v tem se sodobna generacija staršev 

razlikuje od prejšnjih, ki so pravila postavile in dodatna razlaga zanje ni bila potrebna. 

Tudi iz odgovorov staršev je jasno razvidno, da ţelijo otroka tudi prek konfliktnih 

situacij naučiti novega, bolj ustreznega vedenja. 
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Kazni se večinoma nanašajo na odvzem nekih privilegijev, tistega, kar otroku nekaj 

pomeni, nagrada pa je lahko le pohvala ali pa pridobitev privilegija. Starši se tega dokaj 

striktno drţijo, zato se otroci dobro zavedajo omejitev. 

 

4. OTROKOVA AVTONOMNOST 

 

V sklopu tega raziskovalnega vprašanja pa me je zanimalo tudi, koliko svobode starši 

puščajo svojim otrokom glede stvari, ki se otrok neposredno tičejo; na primer, kaj bodo 

oblekli za šolo ali vrtec, kaj bodo jedli, kaj bodo gledali po televiziji in podobno. Vendar 

pa tu bolj kot le za preprosto vprašanje oblačil ali hrane, gre za kompleksnejšo situacijo, 

v kateri se znajdejo starši in otroci. Gre za vsakodnevno odločanje staršev, katere 

odločitve bodo prepustili otroku in katerih ne. S tem, ko mu dajo moţnost, da o 

nekaterih stvareh odloča sam, se hkrati uči tudi samostojnosti. Seveda pa je zelo 

pomembno, da starši pri tem vzdrţujejo vlogo vodje in da imajo tudi nad otrokovimi 

samostojnimi odločitvami nadzor. 

 

Skozi intervjuje sem prišla do ugotovitev, da se v vseh druţinah pojavljajo zelo podobni 

vzorci. Starši so glede določenih odločitev veliko bolj fleksibilni kot so bile prejšnje 

generacije staršev in svojim otrokom dajejo moţnost izbire. Zelo zanimivo je, da starši 

zelo podobno razmišljajo o tem, katere odločitve lahko prepustijo otrokom in katerih ne. 

 

Kljub temu pa se pri tej temi teoretična spoznanja in dejanske, praktične izkušnje 

staršev precej razhajajo. Kot je razvidno iz njihovih odgovorov, imajo večinoma zelo 

jasne cilje glede vzgoje svojih otrok. Ţelijo si, da le-ti prevzamejo določene vrednote in 

načine vedenja, ki se jim zdijo ustrezna, pri tem pa so tudi dokaj striktni in dosledni. 

Oblikovane imajo tudi načine nagrajevanja in kaznovanja in pri tem ne popuščajo. Po 

njihovih odgovorih sodeč nimajo večjih teţav s postavljanjem meja otrokom, saj se le-ti 

zavedajo dogovorjenih pravil in jih načeloma upoštevajo. Kljub temu pa si starši ţelijo 

tudi komunikacije z otrokom in kot zelo pomembno metodo za reševanje konfliktov 

oziroma preprečevanje le-teh, navajajo pogovor. 

Prav tako je v vseh druţinah starševsko vodstvo zelo izrazito. Starši so tisti, ki postavijo 

pravila in s tem ohranjajo svojo avtoriteto, saj se zavedajo, da jo njihovi otroci 

potrebujejo prav toliko, kot njihovo ljubezen. Na raziskovalno vprašanje tako ne mremo 
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odgovoriti pritrdilno, saj je iz interpretacije odgovorov jasno, da starši nimajo posebnih 

teţav pri vzpostavljanju avtoritete in postavljanju meja. 

 

3.1.8 KATEGORIJA: Zunanji vplivi 

 

6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši zaradi negotovosti pogosto 

prevzemajo vzgojne metode iz zunanjih virov (priročnikov, strokovnjakov, drugih 

staršev)? 

 

Eden od rezultatov bliskovitega napredka na področju pedagogike, psihologije in 

medicine se odraţa tudi v ogromnem številu poljudno znanstvene literature, ki naj bi 

bodoče starše optimalno pripravila na njihovo prihajajočo vlogo. »Ta teţnja, ki jo 

pedagogi označujejo s frazo »scientifikacija vzgoje«, za starše ne pomeni nič drugega 

kot to, da morajo pri vzgoji in oskrbi svojih otrok ukrepati vse bolj »znanstveno«; to pa 

po drugi strani zopet pomeni tak način vzgoje, ki je povezan z vse večijimi energetskimi 

in finančnimi investicijami« (Beck, Beck-Gernsheim, 2006, str. 147). Danes je teţko 

ubeţati nasvetom in namigom, kaj vse lahko storimo v prid otroku in kako zanj kar 

najbolje skrbeti, kar lahko hitro pripelje do občutkov krivde. Današnji starši so iz vseh 

strani obkroţeni z zahtevami po tem, da morajo otroka na najboljši moţen način 

spodbujati, podpirati njegove nadarjenosti in odpravljati njegove pomanjkljivosti. 

 

Vse to lahko poveţem s splošno potrošniško naravnanostjo sodobnega človeka. Nič ni 

več dovolj dobro, ves čas stremimo k izboljšanju ţivljenjskega standarda. Seveda pa se 

je ta usmerjenost prenesla tudi na vzgojo otrok in tisto, kar je zadostovalo deset let 

nazaj, danes ne zadostuje več. Pa ne le v materialnem smislu. Več znanja imajo starši o 

vzgoji, več pričakujejo od sebe in od drugih. 

 

Vprašanje pa je, v kakšni meri se starši dejansko obremenjujejo s pravili, smernicami 

in navodili iz neštetih vzgojnih teorij, ki se znova in znova pojavljajo v revijah in 

knjigah za starše. Ena izmed raziskav kaţe, da so najdovzetnejše za sprejemanje in 

upoštevanje medicinskih in pedagoških napotkov matere srednjega sloja, ki so dobro 

izobraţene, ţivijo v mestih in pričakujejo prvega otroka oziroma spadajo v skupino 

»poznih mater« (Beck, Beck-Gernsheim, 2006). Slednji opis ustreza tudi mojemu 
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vzorcu, le da intervjuvani starši ţivijo v manjših mestih oziroma na vasi, zato sem se 

tudi odločila preveriti, če starši zaupajo v svoje sposobnosti oziroma če se obračajo tudi 

na knjige, forume in podobno. 

 

Vsekakor je precej izrazita razlika med materami in očeti. Slednji namreč niso izrazili 

posebne potrebe po tem, da bi brali literaturo o vzgoji, prav tako pa ne po tem, da bi se 

o vzgajanju posvetovali s kom drugim kot s partnerico. Matere pa so izrazile večje 

zanimanje za tovrstno literaturo; ţe med nosečnostjo in tudi kasneje. 

  

Takole ena izmed mater opiše, kaj meni o nasvetih iz raznih priročnikov, predvsem pa 

izrazi nestrinjanje z različnimi internetnimi forumi za starše: »Knjige ja, forumov pa ne. 

To je pa men čist pretirano, kar se na forumih dogaja. Bolj kakšne priročnike, pa knjige, 

itak se s tem tud v službi ukvarjam, pa je pol to kr zraven... 

 

Na knjige se je v dilemah obračala tudi druga mati: »...jst sem pa včasih ful tega 

prebrala, ker mi je blo pač zanimivo, sploh ko sem bla noseča. Sam pol vidiš, da so 

knjige res bolj... Da temeljijo na enih teorijah, praksa je pa neki druzga. Ene stvari sem 

upoštevala, večinoma pa pol po občutku delaš...« 

 

Zelo je zanimivo izrazito negativno mnenje o internetnih forumih: » Za forume pa 

nisem zato, ker je gor tolk presranih mamic, da ti gre kar na bruhanje... Da moreš imet 

vse, da more otrok vse najboljš dobit...« Podobno razmišlja tudi druga mati: »Men je blo 

zanimiv brat različna mnenja, ampak spet sam do ene mere, ker dejansko dobiš slabo 

vest pri določenih komentarjih, ko v bistvu pomisliš, da nisi dost dober starš, če ne 

delaš vsega po najnovejših smernicah. Pol se pa zamisliš, kdo tukaj ni normalen, pa 

neki časa sploh ne bereš več tega.« Presenetljivo podobno je odgovorila tudi tretja mati: 

Predvsem knjige no, v knjige najbolj zaupam. Je blo pa zanimivo, ker so mi med 

nosečnostjo ful odsvetovali, da kakšne forume prebiram in mi je čist jasno zakaj. Tolk 

paranoje na kupu in tako nezaupanje vase, da se kr zamisliš. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo tudi, če so bili starši kdaj deleţni očitkov, da pri vzgoji 

delajo napake. Odgovor ene izmed mater: »Ne, to ne bi rekla, da so kakšni očitki. Se pa 

spomnim, da je blo pri prvem tko, da sem stalno poslušala, kako pa kaj je treba, kako 
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moram delat z njim... Velik je blo enih nasvetov iz vseh strani, ki nej bi bli 

dobronamerni, ampak men so šli že na živce. Takrat sem tud čutila ful pritiska, ki ga 

potem pri drugem nisem več.« Ista mati je povedala tudi, da se za vzgojne nastvete 

večkrat obrne na svojo mamo: »Samo na mojo mamo, ker ma za sabo veliko let izkušenj 

in vem, da mi bo znala pomagat. Se z drugimi sicer tud pogovarjamo o tem, ampak ne 

tolk v smislu nasvetov.« 

 

Starši torej vzgojne dileme večinoma rešujejo sproti, ko se znajdejo z otrokom v neki 

situaciji in se ne ozirajo toliko na navodila iz priročnikov. Prav tako pa ne dajejo 

občutka, da bi bili pri vzgojnih metodah negotovi sami vase in da ne bi zaupali v lastne 

veščine vzgajanja. Ena izmed moţnih razlag za to je tudi strah pred tem, da bi jih 

okolica dojemala kot nezmoţne vzgajati svoje otroke, zato se po nasvete obrnejo le na 

najbliţje sorodnike. Njihov negativen pogled na internetne forume, kjer so pogovori 

večinoma osredotočeni na to, kako biti odličen starš, pa pove to, da se še predobro 

zavedajo, da preko njih starši sami sebi postavljajo ogromna pričakovanja in zahteve. 

Ker nisem uspela dokazati, da se starši v strahu pred nezmoţnostjo vzgojiti otroka zelo 

opirajo na zunanje vire pomoči, tudi na to raziskovalno vprašanje ne morem odgovoriti 

pritrdilno. 
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Zadnja leta pogosto slišimo, da starši postajajo ţrtve iluzij o popolnem starševstvu. So 

pa obenem tudi vedno bolj pod pritiskom, da ustreţejo zahtevam druţbe, ki od njih 

pričakuje, da bodo v svoje otroke vloţili največ, kar lahko in da so hkrati tudi stalno 

odprti za njihove čustvene in materialne potrebe. Bolj, kot so starši dovzetni za vzgojne 

namige in nasvete iz okolja, hitreje bodo podvomili v svojo naravno sposobnost vzgojiti 

otroka.  

 

Z empirično raziskavo sem prišla do zanimivih rezultatov, ki so bili v določenih vidikih 

presenetljivi in v nasprotju z teoretičnimi izsledki. Ugotovila sem, da se starši kljub 

vsem oviram, ki se v sodobnem svetu pojavljajo na poti uspešnega starševstva, močno 

trudijo, da bi otroka vzgojili po najboljših močeh in da bi ga dobro pripravili na 

samostojno ţivljenje. Starševstvo se po njihovih izkušnjah začne ţe pri samem 

načrtovanju otroka, pri tem pa poudarjajo pomen lastne pripravljenosti nanj in finančne 

stabilnosti. Zavedajo se vseh zahtev in izzivov, ki jih prinese otrok, zato starševstvo 

razumejo tudi kot veliko odgovornost. Starševstvo jim je prineslo tudi mnoge 

spremembe, predvsem pa poudarjajo vidik osebnostnih sprememb in zamenjavo 

prioritet.  

 

V empiričnem delu naloge sem raziskovala tudi, kakšna so pričakovanja staršev do 

otrok in prišla do ugotovitve, da se starši zelo trudijo otroku omogočiti čim več in se jim 

vključevanje v obšolske dejavnosti zdi izrednega pomena, vendar pa le do te mere, da 

otrok z njimi ni pretirano obremenjen. Starši pa otroke vključujejo tudi v pomoč pri 

laţjih domačih opravilih, saj menijo, da bodo s tem pridobili delovne navade. To lahko 

naveţem na vprašanje delitve druţinskega dela med materami in očeti. Rezultati so 

precej spodbudni, saj se moški zadnja leta veliko bolj aktivno vključujejo v pomoč pri 

gospodinjskih opravilih in negi otrok. Kljub temu pa ţenske opravijo več vsakodnevnih, 

rutinskih opravil, medtem ko se moški raje ukvarjajo z raznimi popravili in preprostimi 

deli okrog hiše.  

 

Do zanimivih rezultatov pa sem prišla predvsem pri zadnjih dveh hipotezah. Čeprav so 

zadnja leta starši tarče mnogih očitkov, da s pretirano permisivno vzgojo oblikujejo vase 
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zagledane, razvajene otroke, pa sem po pogovorih s starši vseeno dobila občutek, da še 

vedno najbolj starševskemu vodstvu in avtoriteti; veliko bolj kot pretiranemu 

popuščanju in zavijanju v vato. Vzgojne cilje imajo jasno opredeljene, kot najbolj 

učinkovito metodo reševanja teţav pa poudarjajo pogovor. Starši se pri tem najbolj 

zanašajo na lastne občutke, izkušnje in prepričanja in vzgojne dileme rešujejo sproti, 

skupaj z otrokom. Prav tako sem pri vseh dobila občutek, da se najbolj zanašajo na 

svoje instinkte in da skušajo prepoznati otrokove resnične potrebe, ne pa tiste, ki so 

vsiljene od zunaj. 

 

Vsekakor se sodobna generacija staršev v marsikaterem pogledu razlikuje od preteklih, 

vendar je nikakor ne moremo označiti s slabo ali nekompetentno, le obremenjeno z 

vsemi zahtevami, ki jih druţba nenehno postavlja. Le ta vedno bolj stremi k popolnosti 

in uspehu na vseh področjih, to miselnost pa prenaša tudi na starše. A vendar se zdi, da 

se starši vedno bolj zavedajo tega nenehnega pritiska in se počasi vračajo k bolj 

umirjenemu, naravnemu starševstvu, brez neštetih vzgojnih teorij, ki se v praksi nikakor 

ne bi obdrţale. 
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VI. PRILOGE 

 

1 Prepis prvega intervjuja 

 

INTERVJU 

Začela bi kar z vprašanjem, kateri    

so po vajinem mnenju tisti 

najpomembnejši pogoji, da se par 

sploh lahko odloči za otroka? 

N: Jst tko mislim, najprej je sluţba, 

da maš en reden dohodek. Je pa 

pomembno tud, kje ţiviš, midva sva 

najprej štiri leta ţivela pri mojih 

starših, v skupnem gospodinjstvu. 

Ampak tko smo šli ţivet samo zato, 

ker smo vedli, da bo samo začasno. 

Dohodek je pa tista prva stvar ja, jst 

se prej ne bi odločila za otroka. 

Kaj pa starost, se vama zdi to 

pomemben dejavnik? 

N: Ja, starost je bla men 

pomembna... V bistvu mi je blo 

pomembno, da šolo nardim, pa da si 

poiščem sluţbo prej... Pol pa 

odvisno... Pri nama je blo tko, da 

sem jst študirala, B. pa ne, tko da 

sem bila v bistvu stara ţe 28 let, ko 

sem mela prvega otroka. Se je mal 

zavleklo vse skup... Pa tud poročit, v 

bistvu se ne moreš, če ni financ. 

A vidita kaj prednosti v tem, da imaš 

otroka bolj v zgodnjih letih, ali se 

vama zdi boljše starševstvo malo 

odložit? 

N: Ja, jst opaţam, da ko sem imela 

Manico, da sem čist drugač gledala 

na stvari.. Matevţa sem mela pri 

skor 33, Manico pa pri 28 letih. 

Drugače gledaš ja... 

B: Ko si starejši, je čist drugač. Bolj 

si izkušen, dost bolj zrel kot prej... 
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N: Pa bolj te moti vsaka stvar, ko si 

starejši. Pa razlika je bla tud v tem, 

da ko sem imela Manico, sva bla še 

pri starših mojih in je blo drugač, ni 

blo tolk za pospravljat, kuhat... Zdaj 

pri Matevţu je pa drugač, je hiša, 

sluţba, ful več dela, skrbet moraš za 

vse...Več odgovornosti je no. 

Česa sta se pa najbolj veselila 

oziroma bala, ko sta se pripravljala 

na rojstvo prvega otroka? 

B: Ja, jst sem se najbolj veselil tega, 

da bo zdej neki novga, neki, kar še 

nikol ni blo. Je tko, eno pričakovanje 

ane. Bal sem se pa... Ja, predvsem 

to, ker nisem vedel, al bom delal vse 

prav, a bom znal... 

N: Za prvega otroka je bil B. tisti, ki 

se je ful bolj veselil, hitrej je hotel 

met otroka, kot jst. Za druzga je blo 

pa lih obratno (smeh). Ampak, ko je 

bla pa enkrat rojena, si pa mel mal 

krize, ne?  

B: Ja.. Je kr velik prehod.. Iz enga 

fanta resen ratat ni isto, kot neki 

prebrat. To se v bistvu moreš naučit 

drugačnega načina ţivljenja. 

N: Je pa res zame blo drugač, jst sem 

jo devet mescev nosila, sem se ţe 

privadla na dejstvo, da bom mami.. 

Pa sej se je B. ful veselil, noben 

problem mu ni blo pomagat, 

karkol... Ampak je blo vsen zanga 

bolj... 

Bolj šok? 

B: Ja, na en način res. Treba se je 

navadit, da so zdej čist druge 

obveznosti, prej je blo še vsen 

drugač, pa prjatli... Ko je pa enkrat 

otrok, se pa vse spremeni. 

A pa sta si kdaj kaj drugače 

predstavljala, da bo, ko bosta 
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postala starša? Sta mislila, da bo kaj 

lažje, težje? 

N: Ne, jst sm si v bistvu tko 

predstavljala, kot je.  

B: Jst sem vedel, da bo ful velka 

odgovornost, ja predstavljal sem si 

nekak laţje... Nevem zakaj, 

enostavno pol vidiš, da te na vsakem 

koraku zaskrbi za otroka. Ko mali 

kam izgine, pa ga ne vidim, ko je 

čist tih, pa te takoj strah rata.  

A sta se na račun otroka morala 

čemu odpovedat, se vama zdi, da sta 

za kaj prikrajšana? 

N: Ja, sej odrekla sva se velik 

stvarem, ampak se pa zarad tega ne 

počutva nič prikrajšana. V to greš z 

zavedanjem, da bo velik odrekanja. 

Odpoveš se tistmu času, ki si ga prej 

mel čist zase, ampak od otrok tud 

ogromn nazaj dobiš, ti poplačajo. Pa 

tega ne čustiš kot eno 

odpovedovanje... Jst, no, pa B. isto, 

najprej gledava na to, da bojo otroci 

imel vse, šele pol sva midva.  

A bi lahko rekla, da vaju je 

starševstvo kaj spremenilo, naprimer 

osebnostno? 

N: Ja, seveda. Najbolj to, da se 

začneš zavedat, da na svetu nisi sam 

ti, da maš odgovornost, da za nekoga 

skrbiš. Pa vidim pri svoji teti, ki 

nima otrok, kako je drugač.  Bolj 

misliš samo nase, se ne oziraš na 

druge... Če si pa starš, vsaj midva 

sva taka, da prej na druge kot nase 

pomisliva.  

B: Pa tud ugotoviš, pol ko maš 

otroke, da so ene stvari res čist 

nepomembne, za kere si se prej 

sekiral. Pol ti je pa v prvi vrsti to, da 

je z druţino vse v redu, to ti največ 

pomen. 
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Najprej gledata na 

otroke, šele potem 

nase 

 

 

Starševstvo ju je 

spremenilo 

 

Zavedata se, da 

nista sama na 

svetu, da imata 

odgovornost 

 

Prej pomislita na 

druge, kot nase 

 

Določene stvari 

postanejo 

nepomembne, ko 

postaneš starš 

 

Najpomembneje, 

da je vse v redu z 

 

Realen pogled 

na starševstvo 

 

Pričakovanje, 

da bo sicer 

velika 

odgovornost, a 

vseeno laţje 

 

Stalna skrb za 

otroka 

 

 

Veliko 

odrekanja 

Ne čutita 

prikrajšanosti 

 

Manj časa zase 

 

Ne čutita tega 

kot 

odpovedovanje 

 

Otroci vse 

poplačajo 

 

Prednost 

otrokom prej 

kot sebi 

 

Zavedanje 

odgovornosti 

 

 

Zavedanje 

drugih potreb 

prej kot svojih 

 

Starševstvo 

spremeni 

percepcijo 

Prioriteta je 

blaginja druţine 
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Se vama, po vajinih izkušnjah, zdi, 

da starševstvo tudi kaj vpliva na 

partnersko življenje? 

N: Ja, seveda, velikokrat zmanjka 

časa za naju... Te ţe sam tempo sil v 

to, da moraš dat prednost drugim 

stvarem, sluţba, otroc, delo doma...  

Pa tud tko, velikokrat tamal ponoč 

pride k nama, ker ga je strah, ko 

grmi, da nama je pol tud tist čas 

odvzet. Mal se postavi na stranski tir, 

ampak je treba to obrnit druţini v 

prid. Ko se pogovarjava, pač nisva 

sama, ampak sta zraven še otroka, pa 

nam to čist ustreza. 

Na kakšen način si delita družinsko 

delo, torej gospodinjska dela, dela 

okrog hiše in podobno? 

N: To si pa čist deliva. 

Aha, imata prav kakšen načrt, 

sistem? 

N: Ne... Jst recimo delam še 

popoldne, še zraven sluţbe, in mi 

dostkrat zmanjka časa za kuhanje in 

ko je B. doma, on brez problema 

zmeraj skuha. Tud sesalca se ne 

ustraši, kar je za pospravt... Ni tko, 

da bi blo to samo moje delo. So ene 

stvari bolj »moje«, naprimer likanje, 

ampak če bi blo pa treba, pa tud on 

brez teţav. 

Aha, se prilagajata situaciji. 

B: Ja, ni tko, da česa ne bi mogel al 

pa da bi rekel, ne tega pa ne bom, to 

je pa ţenino delo. 

N: Ja, nobenih pravil ni, če je nekaj 

po tleh za posesat, pa če en od naju 

to vid in ma čas, to nardi, tud Borut 

zmer opaz, če je kej za postorit, mi 

ni treba mu nič rečt. 

Kaj pa v zvezi z otroci, naprimer 

domače naloge, pomoč pri učenju? 

B: To pa res ponavad N. dela, jst zlo 

druţino 

 

Za njiju velikokrat 

zmanjka časa, 

zaradi tempa je 

treba dati prednost 

drugim 

obveznostim 

 

Najmlajši hodi k 

njima ponoči 

 

To obrneta druţini 

v prid, ustreza jma 

če so vsi skupaj 

 

 

 

 

Druţ.delo si 

povsem delita 

 

Njej  velikokrat 

zaradi sluţbe 

zmanjka časa, on 

brez teţav postori 

razna dela 

 

Gospodinjska dela 

si delita, niso le 

»njena« 

 

 

 

Tudi on meni, da to 

ni le ţenino delo 

 

 

Prilagajata se 

sprotni situaciji 

 

 

 

 

Pri učenju jim 

 

Pomanjkanje 

časa za 

partnersko 

ţivljenje 

Treba je dati 

prednost drugim 

stvarem 

 

 

Otroci motijo 

tudi intimno 

ţivljenje 

 

Situacijo 

obrneta v dobro 

druţino 

 

 

 

Delitev 

druţ.dela 

povsem 

enakomerna 

 

Sproti se 

prilagajata 

On nima teţav z 

gospodinjskimi 

deli 

 

Gosp.dela so 

naloga obeh 

 

 

Ni mu problem 

opravljati 

»ţenskih«del 

 

Prilagajanje 

situaciji 
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mal. 

A imata kdaj težave s tem, da 

usklajujeta službo pa družinsko 

življenje? 

N: Ja, včasih res. Se pol zgodi, da 

delam stvari za sluţbo tud do dveh, 

treh ponoč. Ko sta še otroka pokonc, 

se ne moreš čist skoncentrirat na 

svoje delo, pa rajš potem to odloţim 

kasneje, pa se jima posvetim.  

A bi mi znala razložit, na kakšen 

način poskušata vzgajat otroke, 

kakšne so vajine metode? 

N: Kaj bi rekla... Nevem, vzgajat 

poskušam tko, da otrok ne bo 

sebičen, da zna delit. To mi je res ful 

pomembno. Ne maram pa tud tega, 

da bi bli otroci konfliktne osebe.. 

Tud iz povratnih informacij iz šole 

vem, da je Manica edina oseba v 

razredu, ki se ne krega z nobenim, 

no, sej js tega tud ne prenesem.  

Potem je tudi v družini podobno, 

nimate kakšnih večjih konfliktov z 

njo? 

N: Večinoma ne, če pa so, se pa 

rešuje s pogovorom, lepo se skupaj 

usedemo pa zmenimo. Prej ne gre od 

mize, dokler se stvar ne razreši. 

Imata tudi kakšen sistem 

nagrajevanja in kaznovanja? 

B: Ja, to pa vedno, to je pa nujno. 

Rečeš, če pa ne boš pridna, pa ne bo 

tega pa tega.  

Aha, bolj preventivno? 

B: Ja, čist preventivno. 

N: Niso pa sam materialne stvari, 

tud naprimer, če ne boš sobe 

pospravla, pa pač ne boš šla ven.  

Najbrž tisto, kar ji več pomeni, ane? 

N: Ja... če ji rečeš, pol ti pa tega ne 

bomo kupil, to nje ne briga. Bolj jo 

tisto, da ne bi smela ven s prijateljco.  

pomaga ona 

 

Včasih imata 

teţave pri 

usklajevanju 

druţine in sluţbe 

 

Ona kdaj dela do, 

2h, 3h, ker se prej 

ne more 

skoncentrirati na 

delo 

 

Vzgajati poskuša 

tako, da otrok ne bo 

sebičen, da bo znal 

deliti 

 

Noče, da bi bila 

otroka konfliktni 

osebi 

Meni, da je hčerka 

edina oseba v 

razredu, ki ni 

konfliktna 

 

 

Konfliktov doma 

večinoma nimajo, 

sicer pa se usedejo 

in pogovorijo 

 

Imata sistem 

nagrad in kazni 

 

Ţe prej povesta, kaj 

bo sledilo, če ne bo 

ubogala 

 

Ne gre za 

materialne stvari 

 

Več ji pomeni 

druţenje, kot 

materialne stvari 

Šolska pomoč 

njeno delo 

 

Usklajevanje 

druţine in 

sluţbe teţavno 

 

Delo pozno v 

noč 

 

 

 

 

Vzgoja za 

nesebičnost in 

pripravljenost 

otroka, da deli 

stvari 

 

Vzgoja za 

nekonfliktnost 

 

Hčerka je 

nekonfliktna 

 

 

 

Konflikti redki, 

reševanje s 

pogovorom 

 

 

 

Sistem 

nagrajevanja in 

kaznovanja 

 

Opozarjanje na 

posledice ob 

neuboganju 

 

 

Prednost 

druţenja pred 

materialnimi 
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A sta pri tem zelo dosledna, vama to 

kdaj povzroča težave? 

N: Bi rekla da sva v 95% dosledna, 

če ne še clo več. Se res poskušava 

drţat enih... načel. Pač, da se otrok 

zaveda, da obstajajo pravila, ki se jih 

more drţat. Sej včasih je pa tko, če 

so pa kšni obiski, pa pol ţe rečeš, no, 

pa pejd. Če smo pa sami je pa zlo 

striktno. Tud včasih, če pride moja 

mami, pa reče: ah dej, dej, pust jo. 

Ampak ne, smo se tko zmenil in 

pika. 

Aha, potem pa to lahko kar 

navežemo na to, če se vama kdo kdaj 

vtika v vzgojo, oziroma če se vidva 

kdaj obračata na koga drugega, kar 

se tiče vzgoje? 

N: Ja, jst se včasih pogovorim s 

sestro, mi včasih kej svetuje. Da bi 

se pa vtikal, pa niti ne, vsaj ne tko, 

da bi direktno kdo na kej opozarjal, 

to pa res ne. 

Kaj pa razni nasveti iz priročnikov, 

forumov? 

N: Knjige ja, forumov pa ne. To je 

pa men čist pretirano, kar se na 

forumih dogaja. Bolj kakšne 

priročnike, pa knjige, itak se s tem 

tud v sluţbi ukvarjam, pa je pol to kr 

zraven... Za forume pa nisem zato, 

ker je gor tolk presranih mamic, da ti 

gre kar na bruhanje... Da moreš imet 

vse, da more otrok vse najboljš 

dobit... Pa se čist da tud z manj 

stvarmi. 

Ja, se strinjam. Pa potem tud v 

praksi upoštevata te nasvete 

strokovnjakov, naprimer katera 

hrana je najboljša, igrače, obleke... 

N: V bistvu se drţim tega, da je čim 

več domačga, to je najboljš in tud 

otrokoma najraj dajem, ker je zdravo 

 

 

 

Sta zelo dosledna, 

poskušata se drţati 

načel, ţelita da se 

otrok zaveda pravil 

 

Če so kakšni 

obiski, sta bolj 

popustljiva 

 

Ne mara, če 

otrokom kdo 

popušča 

 

 

O vzgoji se včasih 

posvetuje s sestro 

 

Direktno se jima 

nihče ne vtika v 

vzgojo 

 

Upošteva nasvete 

iz knjig ali 

priročnikov 

 

 

Forumov ne mara, 

ker na njih 

sodelujejo 

»presrane«mamice, 

ki menijo, da za 

njihovega otroka 

nič ni dovolj dobro 

Meni, da se da 

vzgajati z manj 

stvarmi 

 

 

Otrokoma daje 

domačo hrano, ker 

je zdrava 

 

stvarmi 

 

 

Dosledno 

drţanje 

vzg.načel 

 

Ţelja, da otroka 

upoštevata 

pravila 

 

Striktnost 

odvisna od 

okoliščin 

 

Vmešavanje v 

vzgojo 

 

Posvetovanje o 

vzgoji 

 

Vmešavanje v 

vzgojo 

 

 

Upoštevanje 

določenih 

zunanjih virov 

 

 

Neodobravanje 

forumov 
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in vem, kje je zraslo. Gledam na to, 

da ne dobivata kakšnih barvil, pa teh 

umetnih stvari. Lizik naprimer sploh 

ni, pa tud nasplošno sladkarij... Sej 

jih sploh ne kupujemo, dobr, če kdo 

kdaj kej prnese, je drugač... Kar se 

tiče oblek, mi ni pomembn, da je ena 

znana firma, ampak mora pa bit 

kvalitetno. Za igrače bom pa tko 

rekla. Zame so najboljša igrača lego 

kocke, ker se mi zdi, da spodbujajo, 

da je otrok ustvarjalen, pa 

domišljijo... Tud Manica punčk 

sploh ne porajta tolk, velik rajš ma 

lego kocke pa knjige. Pa to zlo 

spodbujam, da velik bere pa to. Pa 

tamal tud, še tri leta ni star, pa zna iz 

lego kock ţe hišo zgradit. 

A se kdaj zgodi, da vama kdo očita, 

da delata napake pri vzgoji, 

naprimer kakšen drug starš, 

sorodniki?Naprimer, da jih preveč 

razvajata? 

B: Pa niti ne to, da jih preveč 

razvajava, bolj to, da jima preveč 

pustiva, da sta preveč razigrana. Pa 

to bolj za Matevţa, on je pač bolj 

ţivahen, ampak midva ga pustiva, da 

on uţiva, nevem zakaj bi ga 

omejevala, če hoče okol skakat. 

A imata tud vidva kdaj različne 

poglede na kakšno vzgojno 

situacijo? 

B: Se zgodi ja. 

N: Ja, mava, ampak to ostane med 

nama. Večinoma se med seboj grdo 

gledava, ampak otrokoma ne 

pokaţeva če je nesporazum, se mi 

zdi, da tisto pol znata preveč 

izkoristit. Se probava na samem 

zment, da vsa pol pred otrokoma 

usklajena, to se mi zdi dost 

pomembno. 

Ne daje jima 

barvil, dodatkov 

Oblačila morajo 

biti kvalitetna, 

znamka ni 

pomembna 

 

 

 

 

Najboljša igrača 

legokocke, ker 

spodbujajo 

ustvarjalnost in 

domišljijo 

Hčerka ima raje 

legokocke kot 

punčke 

Spodbuja, da 

veliko bere 

 

 

 

 

 

 

Očitajo jima, da sta 

preveč popustljiva, 

da sta otroka 

preveč razigrana, 

vendar se s tem ne 

obremenjujeta 

 

 

 

 

 

Se zgodi, da imata 

različne poglede na 

vzgojno situacijo 

Tega otrokoma ne 

pokaţeta 

 

Se zmenita na 

samem, da sta 

 

 

Hrana brez 

umetnih 

dodatkov 

 

 

 

Kvalitetna 

oblačila 

 

 

 

 Najboljša 

igrača 

legokocke 

zaradi 

spodbujanja 

ustvarjalnosti in 

domišljije 

 

  Hčerka rada 

bere, kar zelo 

spodbuja 

 

Popustljivost 

 

Razigranost 

otrok 

 

Ne 

obremenjujeta 

se z mnenji 

okolice 

 

 

 

 

 

Različni pogledi 

na vzgojo 

 

Tega otrokom 

ne pokaţeta 
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A se vama zdi, da se sedaj od vas, 

mladih staršev več pričakuje, kot se 

je naprimer 50 let nazaj? 

N: Ja, to pa sigurno. 

V kakšnih pogledih pa, če bi znala 

razložit? 

B: Sej to se ţe v šoli vid, kok več 

prčakujejo od naših otrok, kot so od 

nas. Sej pol se pa pritisk tud na nas 

poveča, ker smo itak mi odgovorni 

za otroke pa kolk so uspešni. Otrok 

dons pride ţe v šolo z boljšo 

podlago, kot smo pa mi. 

N: Pa sej so tud otroc bolj zahtevni, 

Manica je naprimer najboljša v 

razredu, pa vidim, da hoče ful stvari 

vedet pa znat. Njej morm prov rečt 

ne, dost je. Tko da ni sam to, da se 

od nas velik prčakuje, tud od otrok 

se in to oni vejo.  

B: Velik bolj je zadnja leta 

pomembn, da otroka zmotiviraš, da 

se uči, to je največ, da bo mel dobro 

izobrazbo. 

Zdaj pa še malo o usmerjanju 

otroka. Na kakšen način zaposlita 

otroke, vama Manica naprimer 

pomaga pri kakšnih opravilih? 

N: Ja, sobo mora pospravt, to je 

njena naloga. Jst za njo ne 

pospravljam, kakšnih igrač pa to. Če 

pa pospravim, pa to pol izgine. 

Skrijemo za par dni, pa pač ni. 

Ponavad to B., njega se mal bolj 

bojita. (smeh) Ko je bla še mlajša, 

sem ji na vrh omare dala, da je pol 

tisto stvar gledala. Hja, lej, nisi 

pospravla, zdej bo pa gor. Pol je pa 

lohk pol leta zmer vse pospravla, pa 

ni blo več nobenga problema. Sej na 

vsake tolk časa mal popustim, 

ampak načeloma ma pa svoje 

naloge. 

potem usklajena 

 

Zdi se jima, da se 

od mladih staršev 

veliko pričakuje 

 

 

 

 

 

V šoli se ogromno 

pričakuje od otrok, 

posledično pa tudi 

od staršev 

Počutita se 

odgovorna za 

uspeh otrok 

 

Tudi otroci so bolj 

zahtevni, hčerka je 

najboljša v razredu, 

a ji še ni dovolj 

 

 

 

Pomembno je, da 

otroka zmotiviraš 

za učenje, 

najpomembnejše 

je, da ima dobro 

izobrazbo 

 

 

 

 

Hčerkina naloga je, 

da pospravlja sobo, 

sicer ji skrijeta 

kakšno igračo 

 

 

 

 

 

Naučila se je 

Usklajenost 

 

 

 

Čutita pritisk 

druţbe na starše 

 

 

 

 

 

 

Pričakovanje do 

otrok v šoli 

 

Odgovornost za 

uspeh otrok 

 

 

 

 

Otroci so vedno 

bolj zahtevni 

 

 

 

 

Motiviranje 

otrok 

 

Pomembna je 

dobra izobrazba 

 

 

 

 

Hčerkina 

opravila in 

naloge 
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Kaj pa glede njenih interesov, kako 

reagirata, ko pravi, da bi se z nečim 

ukvarjala? 

N: No, ona je ful ambiciozna, hodi 

na sedem kroţkov, pa bi še na kšnga 

več, če je nebi midva omejila. Zlo 

rada ma karate, o tem ţe dve leti 

govori in letos ji bomo to ustregli, da 

jo bomo vpisal. To, da bi pa takoj, to 

pa ne, ker pol pa velikokrat pride do 

tega, da je najprej navdušenje, pol 

pa: ah jst pa to ne bi. Naprimer neki 

časa nazaj je govorila o kitari, 

ampak to je blo sam takrat, ko je 

njena sestrična klavir začela igrat in 

kasneje jo je minil.  

B: To je blo sam tolk časa, dokler je 

blo še zanimiv, pol je pa naenkrat ni 

več zanimal. 

A pa drugače spodbujata, da se čim 

bolj vključuje v te dejavnosti, tud če 

je naprimer treba kam vozit? 

N: Ja, normalno. Men se zdi fajn, da 

si otrok čim bolj šir obzorja, da 

spoznava različne stvari, šola dons ni 

več dost. Mora otrok kar sam mal 

spoznavat svoje moţnosti pa 

interese.  

Kako pa kaj v stikih z vrstniki, ji gre 

dobro? 

N: Ja, ma velik prjatlov, ampak ma 

pa včasih v šoli teţave, jo punce... Je 

tak razred, kjer so punce zlo 

konfliktne, in kadar ma kontrolko 

brez napak, ma teţave. Al pa če ma 

kšno stvar novo stvar s sabo, je 

groza. In zdej sploh ne pove, če ma 

kej novga, ker jo čist izolirajo. Pol se 

pa s fanti druţi, ker so manj 

konfliktni, ona se pa noče kregat in 

je zanjo kar hudo.  

B: Pa ni taka, da bi se uprla, ane. 

A se trudita, da bi ji izpolnila čim 

posledic 

neuboganja 

 

Samo včasih 

popusti 

 

 

 

 

Hčerka je zelo 

ambiciozna, 

obiskuje veliko 

kroţkov 

 

 

Vedno počakata, da 

se prepričata, če bo 

navdušenje trajalo 

 

 

Zelo spodbujata, 

da si otrok širi 

obzorja in 

spoznava različne 

stvari, šola ni 

dovolj 

 

 

Hčerka ima veliko 

prijateljev, a so ji 

sošolke 

nevoščljive, če 

ima kaj novega, 

ali če piše 

kontrolko brez 

napake 

 

Noče se prepirati  

 

 

Ne upira se 

 

 

Pri izpolnjevanju 

ţelja sta razsodna, 
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Doslednost 

 

 

 

 

 

Ambicioznost 

hčerke 

 

 

Omejevanje s 

strani staršev 

 

Preudarnost 

 

 

 

Spodbujata 

spoznavanje 

novih stvari  

 

Izobrazba ni 

dovolj 

 

 

Nevoščljivost 

sošolk zaradi 

uspehov 

 

 

 

 

Se ne prepira 

 

 

Neupiranje 

 

 

Preudarnost pri 

izpolnjevanju 

 

 

 

VZGOJNI 

KONCEPTI 

 

 

 

 

 

POGLED NA 

OTROKA 

 

 

 

 

POGLED NA 

OTROKA 

 

 

VZGOJNI 

KOCEPTI 

 

 

 

 

 

 

 

DOŢIVLJANJE 

STARŠEVSKE 

VLOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLED NA 

OTROKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLED NA 

OTROKA 

 

 

 

 

VZGOJNI 

KONCEPTI 

 



81 

 

več želja? 

B: Ja, to gledava, da se ve, da ni lih 

ena muha enodnevnica, da bo pol 

tam v kotu leţalo ane. Ampak če so 

ţelje, pa gledava na to, da če se le 

da, da se jih izpolne, to kar priznam. 

No, vsega pa tud ne. 

N: Sej sam pozna meje, ve, kakšne 

ţelje so sprejemljive. 

Vama veliko pomeni, da je uspešna, 

v šoli in nasplošno? 

N: Ja, men to velik pomen, se mi zlo 

fajn zdi. Sej maš rad otroka ne glede 

na vse, to je logično, ampak ne bom 

pa rekla, da nisem ponosna, da je 

šolsko tolk uspešna, da je pametna... 

Vse to. 

Zdaj pa še malo o mejah in 

razvajenosti. Zanima me, v kakšni 

meri ji dopuščata samostojnost pri 

odločitvah, kaj bo oblekla, kaj bo 

jedla in podobno? 

N: Za hrano je tko, lahko je, kar ji 

paše, no razen za kosilo, takrat bo 

pač jedla to kar je, če ne pa pač 

druzga ni. Včasih si kr precej 

zmišljuje, da tega pa ne bo, ampak 

se ne pustim. Ma pr moji mami kr 

potuho, ker ji posebej skuha neki, 

kar ma rada. 

A pa vaju to moti? 

N: Ja, predvsem za to, ker so 

naprimer pr tamalmu ratal problemi, 

ker od mami juhco bo jedel, naše pa 

ne. Ampak pr nas so taka pravila, da 

kar je na mizi za kosilo, to se je. Sej 

pol če res nočta jest, dobita kakšno 

jabolko, to lih ni, da bi bla lačna. 

Ampak neki časa jih pa pustim, da 

razumeta, da ni prav. 

Glede obleke je pa tud jasno pravilo, 

da nima vsak dan nove obleke za 

šolo, sva zmenjeni, da največ trikrat 

a se kljub temu 

trudita ţelje 

izpolniti 

 

 

Hčerka ve, kje so 
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Sicer ima rada 

otroka ne glede na 

vse, a je ponosna 

na hčerkino šolsko 

uspešnost 

 

 

 

 

Pri izbiranju hrane 

ji pustita svobodo 

 

 

Včasih si zmišljuje, 

a ne popusti 

Ima potuho pri 

drugih 

 

 

 

Zradi potuhe 

nastajajo teţave 

 

Imajo točno 

določena pravila 

 

Na koncu vseeno 

malo popustita, a 

morata razumeti, 

kaj je bilo narobe 
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Hčerka se 

zaveda mej 

 

 

Hčerkin uspeh 

je pomemben 
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njeno uspešnost 
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na teden nove stvari obleče. 

Aha, potem imate kr natančno 

določena pravila, se to najbrž 

obrestuje? 

N: Ja, ona se čist zaveda, kako mora, 

zato se nam pol tud kregat ni treba. 

Koliko sta pa vpletena v to, kaj 

otroka naprimer gledata po 

televiziji? 

N: Ja, pr nas televizije skor ne 

gledamo, Manica tud vpraša ne za 

njo, sploh med tednom. 

B: Po šoli ma itak tisto nalogo, pol je 

kosilo, pol gre pa ven, je pa rajš 

zuni.  

N: Pa brat je treba, rajš ma knjige 

kot televizijo. Edin ob nedeljah zjutri 

za Ţiv ţav vpraša, to pa ja.  

Saj verjetno ma potem kar pri vaju 

zgled, ker je ne gledata. 

B: Ja, če bi midva cele popoldneve 

na kavču visela, pol bi verjetn tud 

ona mela večjo ţeljo po tem.  

N: Velik bolj spodbujam to, da če 

smo skupaj, da je televizija 

ugasnjena, pa se mal pogovarjamo, 

to se mi zdi pa res pomembno, da si 

za to vzamemo čas. 

Aha, to tudi načrtujeta, se trudita, da 

je čim več pogovarjanja? 

N: Ja, naprimer ko ona pride iz šole, 

se usede zraven in mi vse pove, kaj 

je blo. Tko da ene pol ure se zihr 

pogovarjava. To se zavedam, da je 

zlo dobr, da mi tko zaupa. Pa po 

kosilu potem še B. 

Se vama zdi, da ji znata postaviti 

meje? 

N: Načeloma ja, kdaj pa tud ne. 

Sicer mislim, da ve, kje so meje, pri 

tamalemu je pa mal drugače, je drug 

karakter. On se precej bolj upira, so 

z njim večje teţave. In pride tko, da 
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Zaveda se,da ji 

zaupa 
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ker je bolj 

ubogljiva 
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2 Prepis drugega intervjuja 

 

Če sta za, bi zdaj kar začela s prvim 

vprašanjem. Zanima me, kateri so po 

vajinem mnenju tisti 

najpomembnejši pogoji za otroka, 

oziroma, kateri dejavniki so pri 

vama vplivali na to odločitev. 

G: No, neki časa je pa ţe od tega 

(smeh) 

T: Ja.. Jst bi rekla, da je ful 

pomembno, kako se štekaš s 

partnerjem, da mata iste plane, da je 

razumevanje.. Jst ne bi niti 

razmišljala o otroku, če nebi imela 

ob seb nekoga, da mu lahk zaupam, 

pa tko. 

G: Pa s finančne plati mor bit 

urejeno, redna sluţba, pa stanovanje, 

to je jasno. Ena osnova mora bit. 

T: Je pa tko ne.. Sej dejansko znese 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pri načrtovanju 

otroka pomembno, 

da se razumeš s 

partnerjem, da 

imata enake načrte 

 

Ne bi imela otroka 

brez partnerja, ki 

mu lahko zaupa 

 

Finančna plat mora 

biti urejena 
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si včasih tok utrujen, da popustiš, ker 

se ti sploh ne da pregovarjat. Ampak 

se zavedam, da naju bo ta 

popsutljivost še tepla, ker se ţe zdej 

vidi, da bo čist druga oseba, kot je 

Manica. Ampak upamo na najboljše 

(smeh). 

Najlepša hvala vama za pogovor. 

 

 

 

Zaradi utrujenosti 

včasih popusti 

 

Se zaveda, da bodo 
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tud brez tega, da je vse urejeno, 

ampak midva sva nekak hotla eno 

stabilnost, varnost, da maš neki 

prišparanga... Ni otrok kar tko, da 

zdej pa ne bo treba nč razmišlat, sej 

če smo čist realni, je otrok kr velika 

finančna... Kako bi rekla, sej 

razumeš ne, odgovornost v bistvu.. 

A potem sta otroka načrtovala? 

T: Jah v bistvu ja in ne, no. Mal sva 

se pogovarjala o tem, da mogoče bi 

pa zdej bil ţe taprav čas, da bi bli 

trije (smeh). Ampak ni blo to tko, da 

zdej pa to čimprej mor bit. Mislm, 

nisva se neki obremenjevala, ko bo 

pač bo ne. 

G: Ni blo treba dolg čakat (smeh). 

V bistvu sta mela hčerko dokaj 

pozno, ane? A vidita v tem, da imaš 

otroka bolj pozno kakšne prednosti 

ali slabosti? 

T: Nevem... Sej to ni blo tko 

namerno, da pa zdej morva bit tolk 

pa tolk stara, da mava lahko otroka... 

Ne, saj to mislim čisto nasplošno, 

kako gledata na to. 

T: Ja... Jst nevem kako je pr tistih, ki 

majo otroke ţe pri dvajstih letih, si 

niti ne predstavljam, da si lahko ţe 

tolk zrel, men je takrat še vse ţivo 

po glavi hodil... Druţina pa to... Ni 

šans. Tud z G. se takrat še nisva 

poznala, ampak tud če bi mela fanta, 

se pred 25. ne bi odločala za otroke. 

G: Ko si mlajši, maš ponavad druge 

prioritete, šport, kolegi... Vsaj jst sm 

tko mel. Sam to v bistvu... dokler 

otrok dejansko ne pride, nimaš 

tapravga občutka, kaj bo. Pol se pa 

avtomatično prioritete zamenjajo. 

Nevem... Iskreno si prej niti nism 

mogu predstavlat sebe z vozičkom 

(smeh). 

Ţelela sta si 

varnost in 

stabilnost 

 

Otrok je velik 

finančni zalogaj 
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T: Če so pa kšne slabosti tega, bi pa 

rekla, da najbrţ se bol obremenjuješ 

ko si čez trideset, al pa tko, kot vidm 

pr kšnih kolegicah... Pa pravjo, da 

jim včasih kr energije zmanjkuje, 

skoz letat za otrokom. Pa če maš še 

tko naporno sluţbo zraven... 

Mhm. Česa sta se pa najbolj veselila 

oziroma najbolj bala, ko sta se 

pripravljala na rojstvo hčerke? 

T: Ja tko... Mene je blo strah, če bo 

vse v redu... Poroda me niti ni blo 

strah, bolj tisti prvi dnevi, a nam bo 

šlo. Pa paničarla sem, a bo vse 

pripravljeno, še tiste zadnje dni se 

prov spomnim, kako sem še letala 

okrog. Sam pol ko se je pa enkrat 

rodila, je blo pa čist drugač. Naporno 

sicer ful, ampak lepo. 

G: Ja, nevem česa sem se bal... 

Mogoče tega, a mi bo sploh jasno, 

kako ravnat z otrokom, sam pol to 

tko čist zraven pride ta občutek. Sej, 

vse je enkrat prvič, teorija ti tle ne 

pomaga prov dost. 

Kaj se je pa pri vama najbolj 

spremenilo, ko sta postala starša, a 

vaju je starševstvo kaj osebnostno 

spremenilo? 

T: Ja, to pa zlo. Obrne ti svet na 

glavo, ne glede na to, kolk si 

pripravljen na spremembe, še zmer 

je to... Niti ne znam opisat. Otrok ti 

čist spremeni ritem, oba najprej 

pomisliva na hčerko, preden se 

karkol odločava... No sploh na 

začetku, zdej ko je ţe večja, je 

drugač, je laţje. 

G: Pa druge stvari ti naenkrat ratajo 

dost manj pomembne, prej stalno 

letaš okrog, zdej mi pa večkrat ful 

odgovarja bit doma, da smo vsi trije 

skup, al pa da kam gremo. 

predstavljati z 

otrokom 

 

Starejši starši se po 
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in imajo manj 
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otroka jo je bilo 

strah, kakšni bojo 
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porodom je 

pripravljala stvari 
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zelo naporno, 
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On se je bal, da ne 

bi znal ravnati z 

otrokom, vendar je 

hitro dobil ta 

občutek 
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T: To, ko si rekla... osebnostno. 

Mene je ful, sej sm ţe prej rekla, da 

si včasih še predstavljala nisem sebe 

z otrokom, zdej mi pa ogromn 

pomen druţina, največ v bistvu, 

poleg sluţbe. Čutiš, da maš en 

namen, da si zarad nekoga na svetu, 

da poskrbiš zanjga. Pa to, ko 

spremljaš, kako odrašča, pa ko vsak 

dan kaj novga pogrunta. Ne bi 

zamenjala za nič no. (smeh) 

A pa sta si starševstvo prej kaj 

drugače predstavljala? 

T: Jst sm ţe pr prijatelcah vidla, kaj 

prbliţno me čaka, sam realno pa šele 

pol vidiš. Mislm, pr drugih sem čist 

drugač doţivljala druge otroke kot 

svojo. Tko da šele pol zares vidiš, 

kako je. 

Pa ste zaradi otroka morala čemu 

odreči, se počutita zaradi česa 

prikrajšana? 

G: Razen svojga časa, niti ne, mislm, 

jst osebno se ne počutim prikrajšan. 

T: Jst tud ne bi rekla, da sem 

prikrajšana, sam mal več 

organizacije je, pa ne moreš se kr 

spontano neki zmislt pa nekam it 

naprimer. Sam tega ne čutiš kot da ti 

otrok neki onemogoča, ker se itak 

navadiš na drug način ţivljenja. Tud 

otrok sam ti da ful nazaj, zame bit 

starš ni odrekanje. 

A po vajinih izkušnjah starševstvo 

tud kaj vpliva na partnersko 

življenje? 

G: Ja, pomoje ţe. Zdej se tud ko sva 

sama, naprimer zvečer, ko tamala ţe 

spi... Se pogovarjava o čist drugih 

stvareh, kot sva se prej. 

T: Sej ne izgubi na pomenu, ampak 

včasih, sploh ko je bla še mejhna, je 

bil najin odnos mal v ozadje 

Njo je starševstvo 

zelo spremenilo 

tudi osebnostno, 

druţina ji pomeni 

največ 
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sam tudi mnogo 

povrne 
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pomaknjen, naenkrat ne greš več 

sam ven, nimaš čist miru zase, za 

pogovor... Se spremeni ja. 

Okej, zdaj pa k drugemu delu. Kako 

si, če si, delita dela, ki so povezana z 

družinskim življenjem, naprimer 

gospodinjska dela? 

T: Kuham večinoma jst, ker sem 

dopoldne zmer doma, ker doma pač 

prevajam. Tamalo peljem v šolo, pol 

mam tko sluţbene stvari, potem pa 

grem nazaj po P., pol pa ponavad 

kuham, pospravim. G. ma pa bolj 

tko fleksibilen, nestalen urnik dela, 

ker je na terenu večinoma, tko da on 

potem ponavad pač pomaga, če men 

ni zneslo, al pa če se mi kakšen rok 

bliţa, pol tud on pomaga. 

G: V bistvu, če mam čas, še clo z 

veseljem kuham, to mi je prov kot en 

hobi. 

T: Ja, to pa res, rad mal ustvarja 

(smeh). Drugač pa to glede delitve, 

nimava takga sistema, da bi si strogo 

razdelila, ti maš to, ti pa to, ker nama 

itak to v praksi ne bi zdrţalo. 

Oziroma, ne predstavljam si, da bi. 

Dokler pač vem, da bo G. pomagu, 

če jst ne bom mogla, mi je to okej, 

ne zahtevam da pol ko pride iz 

sluţbe, takoj začne sesat pa posodo 

pomivat. Če pa rečem, pa nardi, brez 

problema ane? 

G: Mhm. 

T: Všeč mi je to, da ni lesen, al pa da 

nima unih predsodkov, js pa tega ne 

bom, to pa ni primerno, da moški 

kuha al pa pospravla. Sej drugač mi 

pa dostkrat tud to ustreza, da se s 

tamalo ukvarja tist čas, ko mam jst 

druge stvari, da kej skupi počneta, to 

mi je zlo okej. 

No, ko smo pa že pri tem, mi pa 

rojstvu malo 

pomaknjen v 

ozadje, manj časa 

za pogovor 

 

 

 

 

Zaradi narave 

sluţbenega dela, 

več gospodinjskih 

opravil opravi 

ona, on ima bolj 

nestalen urnik 

dela, zato 

večinoma doma le 

pomaga 

 

 

 

Rad kuha 

 

Nimata strogega 

sistema, v 

katerem bi si 

natančno razdelila 

dela, ampak to 

počneta po 

občutku 

 

Če ona ţeli, da ji 

pomaga, to stori 

brez teţav 

 

 

 

 

Všeč ji je, da njen 

partner nima 

predsodkov do 

gospodinjskih del 

 

Ustreza ji tudi, da 

tisti čas, ko ona 

gospodinji, on 

prevzame delo z 

otrokom 

pomaknjen v 

ozadje 

 

 

 

 

 

Gospodinjska 

dela bolj v 

njeni domeni, 

on ji pri tem 

nudi pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

Kuhanje kot 

hobi 

 

Delitev dela 

po občutku, ne 

po strogem 

sistemu 

 

 

 

Občasna 

pomoč 

 

 

 

 

 

Partner nima 

predsodkov do 

gospodinjskih 

del 

 

 

On prevzame 

delo z otrokom 
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lahko povesta še, kako si delita 

vzgojne naloge, pač, kar je povezano 

s hčerko? 

T: Ja, tle bi spet rekla, da nimava nč 

točno določeno, kdo ma kakšne 

naloge... Men se zdi to itak čist od 

situacije odvisno, kdo ma več 

energije v tistem momentu, več 

volje. 

Al si kakšno drugo stvar mela v 

mislih? 

Ja, ja to, ali pa če mata to tudi kaj 

razdeljeno, kaj kdo z njo počne, ko 

ste doma, kakšne aktivnosti imata 

naprimer vsak posebej? 

G: Nimava tko... Če smo naprimer 

na sprehodu, al pa če gremo na izlet, 

se oba hkrat ukvarjava z njo, se 

pogovarjamo, ji razlagamo stvari... 

Doma pa kdor ma čas, midva greva 

najrajš ven, na igrišče, da se mal 

zmatra. 

T: Če sva pa midve sami, pa 

ponavad kaj bereva, riševa tud... Pa 

kar je za šolo to midve delava. V 

bistvu vsak dela to, kar mu bolj leţi, 

G. ponavad bolj aktivno, on tud bolj 

spodbuja, da bi bla tamala športno 

aktivna, js pa šolske stvari, pa tko... 

Da spodbujam moţgančke (smeh). 

Aha. Potem pa bi kar nadaljevali s 

sklopom o vzgoji. Bi znala opredelit 

vajine vzgojne metode oziroma, kako 

poskušata vzgajati hčerko? 

T: Hmm, ja, kako bi rekla. 

Poskušava vzgajat najboljš, kar 

lahko, kar je sicer dost teţje kot 

izgleda, ker pač otrok je določen 

izziv, včasih tud za ţivce. (smeh) 

G: Pomoje vzgajava tko, z enim 

namenom, da bo enkrat znala bit 

samostojna, da bo znala z lastno 

glavo razmišlat... 

 

 

 

Podobno 

funkcionirata, ko 

gre za vzgojne 

naloge, odvisno 

od volje in 

situacije 

 

 

 

 

 

 

 

Oba se veliko 

pogovarjata s 

hčerko, ji 

razlagata stvari 

 

On s hčerko prosti 

čas preţivi bolj 

aktivno 

 

Ona pa bolj 

spodbuja branje, 

risanje, šolske 

stvari 

 

 

 

 

 

 

 

Trudita se 

vzgajati po 

najboljših močeh, 

vendar se 

zavedata, da je 

otrok poseben 

izziv 

 

Vzgajata z 

namenom, da bi 

odrasla v 

 

 

Podobno si 

delita vzgojne 

naloge, 

spontano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno 

ukvarjanje s 

hčerko 

 

 

Športne 

aktivnosti v 

prostem času 

 

Učne 

dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgajanje po 

najboljših 

močeh, otrok 

predstavlja 

velik izziv 

 

 

 

Namen vzgoje 

je 

samostojnost, 

odgovornost 
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T: Ja, pa da bo odgovorna do sebe in 

do drugih. Pa tud tko, naprimer kar 

se bontona tiče, da se zahvali, da se 

lepo obnaša. Pa poskušava, da ne s 

prisilo, to se mi ne zdi okej, mam 

rajš na lep način. 

Kako pa reagirata, ko pridete v 

kakšen konflikt? 

T: Ja, oba sva usmerjena v to, sploh 

jst no, da skoz prste se pa ne bo 

gledalo. Če ni pridna, če čist za 

brezveze trmo zganja, pol ji ne 

popustim, dokler ne doseţemo enga 

dogovora. Sej ponavad je največ 

tega pogajanja, ti daj to, midva bova 

pa to pa to,a ne. Probam ji tud 

razloţit, zakaj je treba tko pa tko 

delat, da se tud neki nauči iz tega. 

A potem imata tudi kakšen sistem 

nagrad in kazni in a sta dosledna pri 

tem? 

G: Nevem, če je lih sistem to, kar 

mamo, ampak smo se pa navadl, da 

sledijo ene posledice, če ni pridna, al 

pa da bo nagrada, če je. Sam ni pa 

zmer to. 

T: Načeloma je tko, da jo zmer, če se 

le da, poskušava pohvalit, če je 

pridna. Pri tem definitivno sva 

dosledna. Nimava pa tega, da bi jo 

zmer z igračami nagrajevala, ker jih 

ma ţe tko preveč. Sam G. to še 

premal upošteva (smeh). 

G: Ja, jst ji res ful z veseljem 

prnesem kakšno malenkost, ko je 

potem tko navdušena. (smeh) 

T: Ja.. Sam če se pa upira, če noče 

naprimer za sabo pospravit, pol pa 

tud kazen sledi. Lepo ji razloţimo, 

kaj je narobe in če noče razumet, gre 

pa mal v svojo sobo se ohladit. Jst 

sm striktna pri tem, da mora 

razumet, da so posledice, če ne dela 

samostojno osebo, 

da bo odgovorna 

do sebe in do 

drugih 

 

Ne ţelita vzgajati 

s prisilo 

 

 

Ne gledata skozi 

prste in ne 

popuščata 

 

Ob konfliktih ji 

skušata razloţiti, 

kaj je bilo narobe 

in skušata doseči 

nek dogovor 

 

 

 

 

 

Če hčerka ni 

pridna, je kazen, 

če uboga, je 

nagrada 

 

Veliko uporabljata 

pohvalo kot 

nagrado, pri tem 

sta dosledna 

 

Z materialnimi 

stvarmi jo 

nagrajujeta 

občasno, bolj on 

kot ona 

 

 

Če noče ubogati, 

jo pošljeta v sobo, 

da premisli, kaj je 

bilo narobe 

 

Vedno so 

posledice, 

 

 

 

 

Vzgajanje brez 

prisile 

 

 

Nepopustljivos

t 

 

 

Konflikti so 

priloţnost za 

učenje in 

dogovor 

 

 

 

 

 

 

Kazen kot 

posledica 

neupoštevanja 

pravil, nagrada 

ob upoštevanju 

 

Ustna pohvala 

kot nagrada 

 

 

Občasno 

materialna 

nagrada 

 

 

 

 

Hčerka mora 

premisliti o 

tem, kaj je 

storila narobe 

 

Kazen 

ponavadi 

pomeni, da ji 
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tko kot se zmenmo. Kakšne dvdje z 

risankami se skrije, pa najbolj 

aktualne igrače. Pol pa ponavad hitr 

razrešmo zadeve. 

A pa imata vidva kdaj različne 

poglede na to? 

G: Ja, mava ja. Pomoje je dost 

odvisn tud kako si sam bil vzgojen, 

nevem, men so kdaj popustil, ko so 

se naveličal moje trme, pa pol bi tud 

jst tko do P., bi ji kr popustu včasih. 

T: Sej včasih ji popustiva, če smo lih 

v kakšni... Nevem, če nismo doma, 

al pa da mava obiske. Drugač sm pa 

jst bol stroga, ja. Več zahtevam. 

A se o teh stvareh kdaj z drugimi 

posvetujeta, naprimer s svojimi 

starši, al pa drugimi starši, 

prijatelji? 

T: Ja, jst se velik s prjatlco 

pogovarjam, ker ma samo dve leti 

starejšo hčerko, pa mam občutek, da 

me razume. 

Mhm. A kdaj tud podvomita v svojo 

vzgojo, oziroma, ali čutita pritiske iz 

okolice, da pri vzgoji delata napake? 

G: Za pritiske jst nevem, mislm da 

ne. 

T: Ja, včasih, ko je bla še manjša, 

sem podvomla, sploh ko se je 

naprimer eno uro skupi drla, pa 

nisem več vedla, kaj morm narest, da 

bo v redu. Pol se pa  res ţe vprašaš, 

pa kaj bi mogla delat, da bo nehala, 

zakaj je ne znam umirit. Pol sem pa 

razne knjige brala, sam to maš tud 

tisoč enih različnih razlag... No, sej 

zdej pa načeloma kr znamo, ţe veva, 

kaj funkcionira pa kaj ne. 

Ko si omenila knjige... A dosti bereta 

in upoštevata razne nasvete iz knjig, 

priročnikov o vzgoji, oziroma raznih 

forumov? 

ponavadi ji 

skrijeta risanke ali 

igrače 

 

 

Včasih imata na 

vzgojo različne 

poglede, kar je 

posledica njune 

vzgoje 

 

 

Ona je bolj stroga 

in več zahteva 

 

 

 

 

 

 

O vzgoji se ona 

pogovarja s 

prijateljico, ker 

ima občutek, da jo 

razume 

 

 

 

Ne čutita 

pritiskov iz 

okolice 

 

Ona je na začetku 

kdaj podvomila 

vase, ker ni znala 

umiriti hčerke 

 

Obrnila se je tudi 

na literaturo 

 

 

 

 

 

 

 

 

skrijeta igrače 

ali risanke 

 

 

Različni 

pogledi na 

vzgojo 

 

 

 

 

Strogost, 

zahtevnost 

 

 

 

 

 

 

Posvetovanje o 

vzgoji s 

prijateljico 

 

 

 

 

 

Pritiski iz 

okolice 

 

 

Dvom vase in 

v sposobnost 

ravnanja z 

otrokom 

 

Pomoč 

literature 
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T: G. ne, jst sem pa včasih ful tega 

prebrala, ker mi je blo pač zanimivo, 

sploh ko sem bla noseča. Sam pol 

vidiš, da so knjige res bolj... Da 

temeljijo na enih teorijah, praksa je 

pa neki druzga. Ene stvari sem 

upoštevala, večinoma pa pol po 

občutku delaš... Forumi pa tud... 

Men je blo zanimiv brat različna 

mnenja, ampak spet sam do ene 

mere, ker dejansko dobiš slabo vest 

pri določenih komentarjih, ko v 

bistvu pomisliš, da nisi dost dober 

starš, če ne delaš vsega po 

najnovejših smernicah. Pol se pa 

zamisliš, kdo tukaj ni normalen, pa 

neki časa sploh ne bereš več tega. 

Aha, razumem. Potem se vama v 

bistvu zdi, da se od vas, mladih 

staršev veliko pričakuje, oziroma 

več, kot se je od staršev prejšnjih 

generacij? 

G: Ja, če pogledam sam svoje starše, 

so se trikrat manj z mano ukvarjal, 

kot se jst s svojo, pa sm se vseen čist 

dobr znašu v ţivljenju, sam zdej je 

tud vse drugač, ni več tko, kot je blo. 

T: Ja, res... Zdej je to ful večja 

odgovornost, pa teţje je po en stran, 

ko je vsega še preveč in otroku 

hočeš vse dat, pa vse omogočit. Pa 

vidiš, da so vsi, mislm, kar jih jst 

poznam, so vsi po istim pritiskom, 

da ja ne bi bil pa lih njihov otrok za 

kakšno stvar prikrajšan. Sej finančno 

je kr v redu, sam stroški so vsen 

zmer večji, pa vedno več interesnih 

dejavnosti... V glavnem, je razlika. 

Ko smo že ravno pri teh interesih, 

kaj P. najraje počne, s čim se najraje 

ukvarja? 

T: Ja, zlo rada pleše, pa sva jo pol 

tud v plesno šolo vpisala, to kr rada 

Ona je prebrala 

veliko literature 

na temo 

nosečnosti in 

vzgoje, saj se ji je 

to zdelo zanimivo 

 

Nekatere stvari je 

tudi upoštevala, 

večinoma pa je 

ravnala po 

občutku 

 

Prav tako je 

prebirala forume, 

vendar je 

ugotovila,da 

vzbujajo slabo 

vest in preveč 

vsiljujejo 

 

 

 

 

Obema se zdi, da 

se od mladih 

staršev veliko 

pričakuje in da 

sama nista bila 

deleţna tolikšne 

pozornosti od 

svojih staršev 

 

Zavedata se, da je 

vsega preveč in 

da posledično 

hočeš otroku vse 

omogočiti 

 

Sta pod pritiskom 

Ne ţelita, da je 

hčerka za kaj 

prikrajšana 

 

 

Hčerka je vpisana 

v plesno šolo; to, 

literature o 

nosečnosti 

 

 

 

 

Upoštevanje 

določenih 

stvari, ostalo 

po občutku 

 

 

 

Prebiranje 

forumov, a le 

do ene mere 

 

 

 

 

 

 

 

Pričakovanje 

do mladih 

staršev 

 

Sama nista 

bila deleţna 

takšne 

pozornosti 

 

 

Otroku ţelita 

veliko 

omogočiti 

 

 

Pritisk 

Usmerjenost v 

to, da hčerka 

ne bo 

prikrajšana 

 

Hčerkini hobiji 

 

Ples se jima 
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hodi. Men se zdi fajn, ker je tko 

kombinacija zabave pa miganja, 

velik boljš kot televizija. Pa še druţi 

se z drugimi otroki, kar je pa itak še 

en plus. 

A pa spodbujata, da bi se še s čim 

ukvarjala, oziroma ji ustrežeta, če 

izrazi željo, da bi se še s čim 

ukvarjala? 

T: Ja, silt je nočem. Sicer mam ţeljo, 

da bi v glasbeno šolo tud hodila, 

ampak če ne bo hotla, ne bom 

vztrajala. Pa tud tko je, 

obremenjevat šestletnico s ful enimi 

aktivnostmi se mi ne zdi v redu, sej 

če bo imela ţeljo, bo ţe sama 

pokazala in tud stoprocentno ji bova 

to omogočla. 

G: Spodbujava drugač to ja, men se 

zdi super, da jo neki veseli. 

Kako jo pa drugače zaposlita, ko ste 

doma, vama pomaga tud pri kakšnih 

opravilih? 

T: Ja, kakšno malenkost ţe, včasih 

mi pomaga kaj zlagat, al pa nogavice 

daje skup, tko, da se še mal uči 

zraven. Drugač ma pa nalogo, da 

vedno za sabo mora igrače pospravit, 

tle pa ne popuščava. 

Kako pa njene odnose z vrstniki 

ocenjujeta, kakšne stike ima? 

Zaenkrat ni blo kakšnih večjih 

konfliktov, se mi zdi, da se dobro 

razume s sošolkami, tud ko jo 

vprašam, kakšni so sošolci, ne 

dobim občutka, da bi imela s kerim 

od njih teţave. Najrajš se pa s 

sosedovo punčko druţi, pa tud 

spodbujam to. 

V kakšni meri pa ji dopuščata da se 

sama odloča, kaj bo jedla, kako se 

bo oblekla, s čim se bo igrala? 

T: Ja, včasih mamo borbe, ker se 

da rada pleše, se 

jima zdi 

pozitivno, saj se 

hkrati giba in 

druţi z drugimi 

otroki 

 

 

 

Ona ima ţeljo, da 

bi hodila tudi v 

glasbeno šolo, 

vendar je v to ne 

bo silila 

 

Ne ţeli je 

obremenjevati s 

preveč 

aktivnostmi, 

vendar ji bosta 

omogočila vse, za 

kar bo izrazila 

resno ţeljo 

 

 

Hčerka pomaga 

tudi pri laţjih 

domačih 

opravilih, kjer se 

zraven še nečesa 

uči 

 

 

Z vrstniki se 

dobro razume, 

nima teţav 

 

 

Spodbujata to, da 

se druţi z vrstniki 

 

 

 

 

Včasih se jima pri 

določenih 

zahtevah upira  

zdi pozitivna 

dejavnost 
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po 

obiskovanju 

glasbene šole 
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zamisli, da ona tega pa ne bo, ane. 

Silt je ne morem, da nekaj je, ampak 

pol mamo drug način, da lahko 

izbira med dvema moţnostima, več 

ji pa ne popustim, lahko ješ to al pa 

to, če ne pa nič. Sej pol vidi, da ne 

bo mogla izsiljevat, pa hitr popusti. 

G: Včasih sva jo mal bol pustila, da 

si zmišljuje, pol je pa zdej treba več 

ţivcev, da se pogajava z njo. 

T: Za obleko je pa tud podobno, 

pride dan, ko si zamisli, da ne bo 

oblekla, kar ji določim... In to 

priznam, da ji kakšno jutro 

popustim, ker se nama preveč mudi. 

Včasih se mi ne da pogajat, sej se 

zavedam, da to ni okej, ampak 

včasih maš preveč vsega in prej 

popustiš. 

Sta vpletena v to, kaj gleda po 

televiziji? 

T: Ja, precej. Risanko na prvem 

programu, ţiv ţav, drugač pa DVD-

je, ki jih imamo doma, ker vem, da 

so okej. 

G: Mora pa vprašat za televizijo, ne 

pustiva, da bi jo neomejeno gledala, 

ni v redu to. 

Ji znata postaviti meje? 

T: Ja, mislim da ji znava ja. Vsaj 

zaenkrat še, si pa predstavljam da bo 

z leti to teţje. 

Se kdaj bojita, da bi jo razvadila? 

T: Včasih se. Mogoče zato, ker se 

zadnje čase tolk govori o 

razvajenosti. Ampak jst upam, da 

nama nekak uspe obdrţat avtoriteto 

čim dlje, da jo bova lahko vzgojila 

tko, kot se nama zdi najbolj prov. Se 

pa iz vsake napake neki naučiva, sva 

bla še dost bolj popustljiva ko je bla 

še mlajša, in vidva, da to ne gre. 

Upava na najboljše (smeh) 

Vedno skušajo 

doseči nek 

dogovor, vendar 

imata glavno 

besedo onadva 

 

Ko hčerka vidi, da 

ne more izsiljevat, 

popusti 

 

Včasih sta ji 

preveč popuščala, 

zato imata zdaj 

več teţav  

 

Kdaj ji zaradi 

pomanjkanja časa 

popusti, a se 

zaveda, da to ni 

dobro 

 

 

 

Vpletena sta v to, 

kaj gleda po 

televiziji in ji 

omejita čas 

 

 

Zaenkrat ji znata 

postaviti meje, a 

se zavedata, da bo 

z  leti teţje 

 

 

Bojita se tudi, da 

bi jo razvadila, 

ker se o tem 

toliko govori 

 

Ţelita si, da bi 

čimdlje obdrţala 

avtoriteto  

 

Iz vsake napake 

se nekaj naučita 

 

Dogovor, 

pogajanje 

 

 

 

Izsiljevanje 

 

 

Posledice 

popuščanja 

 

 

 

 

Popuščanje 

zaradi 

pomanjkanja 

časa 

 

 

 

 

Nadzorovanje 

prostega časa 

 

 

 

Postavljanje 

meja 

 

 

 

 

Bojita se 

razvajanja 
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avtoriteti 

 

 

Učenje iz 

napak 
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Hvala vama za pogovor. 

 

3 Prepis tretjega intervjuja 

 

Najprej bi te vprašala, kateri so po 

tvojem mnenju  najpomembnejši 

pogoji za otroka, oziroma, kaj je pri 

vama najbolj vplivalo na to, da sta 

se odločila za otroka 

M: Čist splošno gledano je zame 

najpomembnejš, da se za otroka 

odločiš takrat, ko si nanj pripravljen. 

Sicer je pomembna tud starost, 

ampak dost bolj pa to, da je tista 

pripravljenost na starševstvo 

prisotna, da čutiš da je čas ane. Vsaj 

tko je blo pr men, pr nama je najbolj 

vplivala ta ţelja po druţini, to je bil 

en tak znak, da sva pripravljena na 

nov projekt, če tko rečem. 

Kaj pa glede materialnih pogojev, 

sta imela tud tukaj kakšne zahteve? 

Ja, sej to je pa zame samoumevno, 

no, obema je blo jasno, da pri 

starših, ne mojih, ne njegovih ne 

ţeliva ţivet in sva se dost hitr 

odločila da bova začela z obnovo 

ene hiše, da bova čimprej na svoje. 

Sva pa takrat tud ţe oba imela redne 

sluţbe. 

Kaj je pa po tvojem mnenju boljše, 

imeti otroka prej ali kasneje? Ali se 

ti zdi da so prednosti v odloženem 

starševstvu? 

M: Ja, mogoče bi rekla, da so mlajše 

mamice bolj fit. Ni pa to pravilo. 

Prednosti so pa itak zmer na eni in 

drugi strani, ko si mlajši, maš več 

energije, ko si starejši, pa mogoče 

več zrelosti, resnosti. 

Česa pa sta se vidva najbolj veselila, 

 

 

 

  

 

  

Pomembno imeti 

otroka, ko si nanj 

pripravljen, bolj 

kot starost 

 

 

Najbolj je na 

odločitev vplivala 

ţelja po druţini, to 

je bil znak, da sta 

pripravljena na 

druţino 

 

 

Materialni pogoji 

so samoumevni 

 

Ţelela sta 

čimprej na svoje, 

zato sta začela z 

obnovo hiše, 

imela sta redne 

dohodke 

 

 

 

Mlajše mamice 

so bolj fit, vendar 

so določene 

prednosti tudi na 

strani starejših 

mam 

 

Mlajše imajo več 

 

 

 

 

  

 

 

Pripravljenost 

na otroka 

 

 

 

 

Ţelja po druţini 

je vplivala na 

odločitev 

 

 

 

 

Materialni 

pogoji 

 

 

Ţelja po 

ţivljenju na 

svojem 
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mlajših/starejših 

mater 
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ko sta se pripravljala na rojstvo 

otroka? 

M: Ne bi mogla rečt, da sem se česa 

posebej bala, sem se pa zlo veselila. 

Sploh pri taprvem je to tako posebno 

pričakovanje, da se ne da opisat. 

(smeh) 

Te je starševstvo osebnostno kaj 

spremenilo, obogatilo? Oziroma, kaj 

se je pri vama najbolj spremenilo, ko 

sta postala starša? 

M: Način razmišljanja, ţivljenja, v 

bistvu precej velik stvari. Sploh pri 

prvem otroku se dinamika spremeni 

na polno,velik bolj si vezan na 

določena pravila, velik manj 

spontanosti je... Teţko opisat no. 

Starševstvo me je pa obogatilo 

predvsem v tem smislu, da se zdej 

lahko razdajam na miljone 

koščkov.(smeh) Nikol prej nisi 

pripravljen tolk dat nekomu, 

ţrtvovat svoj čas, energijo... Kot pa 

pol ko maš otroka. 

Se počutiš zaradi otrok kdaj 

prikrajšano? Se ti zdi, da si se 

morala čemu odpovedati? 

M: Sicer redko, ampak ja. 

Starševstvo je zame osebno največja 

in najpomembnejša odgovornost in 

kot tako jo tud jemljem... In vse 

ostale stvari postanejo temu 

podrejene, čeprov tega prej niti ne 

pričakuješ. Prostga časa je manj, 

oziroma ga niti ni, če sem čist 

realna. Sploh če moţa popoldne ni 

doma, mam po sluţbi kdaj noro... 

A po tvojih izkušnjah starševstvo kaj 

vpliva na partnersko življenje? 

M: Če sta partnerja na druţino 

pripravljena, ma definitivno otrok na 

njun odnos ful pomemben vpliv. So 

pa vzponi pa padci, to pa je del 

energije, starejše 

več zrelosti 

 

Zelo se je veselila 

prvega otroka, bilo 

je posebno 

pričakovanje 

 

 

 

 

 

Starševstvo je 

vplivalo na njen 

način razmišljanja, 

ţivljenja 

 

Spremenila se je 

dinamika v druţini, 

manj spontanosti in 

več obvez 

 

Starševstvo jo je 

obogatilo v tem, da 

se veliko bolj 

razdaja, za otroka 

je pripravljena 

mnogo ţrtvovati 

 

 

Starševstvo jemlje 

kot 

najpomembnejšo 

odgovornost, ki so 

ji druge stvari 

podrejene 

 

Manj je prostega 

časa, sploh, če 

moţa ni doma 

 

 

 

Starševstvo lahko 

obogati partnersko 

ţivljenje, če sta 

partnerja nanj 

Zrelost 

 

 

Pričakovanje 

prvega otroka 

zelo posebno 

 

 

 

 

 

 

Vpliv 

starševstva na 

način 

ţivljenja, 

razmišljanja 

 

Drugačna 

dinamika 

 

 

Osebnostne 

spremembe, 

več se je 

pripravljena 

ţrtvovati 

 

 

 

Starševstvo 

najpomembnej

ša odgovornost 

 

 

 

 

Prosti čas 

 

 

 

 

 

Pozitiven vpliv 

na partnersko 

ţivljenje 
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ţivljenja, ane. Mislim... Na začetku 

je sploh mal teţavno, ker je tolk 

sprememb, pol ko so pa otroc mal 

starejši, je pa vse bolj umirjeno. 

Ampak drugač... Je lepo imet 

partnerja, ampak po mojem mnenju 

pa otrok prinese v druţino neki 

neprecenljivega. 

Kako je pa v vaši družini glede 

gospodinjskih del, vzgoje? Kako si 

delita te stvari, če si jih? 

M: To si pa deliva čist spontano, po 

potrebi. Sicer večino gospodinjenja 

opravim jst, moţ pa potem vskoči, 

kadar ne morem, oziroma če mu 

rečem, da mi pomaga. Sej... Včasih 

bi si ţelela, da bi tud on mal več, 

ampak po drugi strani pa velik 

drugih stvari nardi, otroka voz okol, 

okrog hiše ma vse on čez... Se na 

koncu uravnoteţi, ne morm rečt da 

ne. 

A pa sta se to zmenila, da imata 

tako, ali je to čist spontano, skozi 

leta prišlo? 

M: Ja, čist spontano, sej pravim. 

Tko, kot sva na začetku delala, sej je 

ohranil do zdej, pa tud nimava 

posebne ţelje, da bi zdej to 

spreminjala, ker nama tak sistem čist 

ustreza. 

Kako pa glede vzgoje otrok? Se oba 

enako vključujeta v to? 

M: Ja, tud pri tem je podobno, da je 

bolj kot ne spontano. Če sem pri 

volji, jaz, sicer moţ. Se pa trudiva, 

da se pri kakšnih problemih skupaj 

usedemo, pa dorečemo stvari. S 

tamlajšim ne, ker še ne razume, s 

starejšim pa. 

Drugače mava pa na vzgojo zlo 

podobne poglede, tko da se pri tem 

načeloma dopolnjujeva. 

pripravljena 

 

Na začetku se je 

treba precej 

prilagoditi 

spremembam 

 

Otrok v druţino 

prinese nekaj 

neprecenljivega 

 

 

Druţinsko delo si 

delita zelo 

spontano, vendar 

večino 

gospodinjenja 

opravi ona, moţ pa 

ji pomaga 

 

Včasih si ţeli, da bi 

ji več pomagal, a 

se zaveda, da on 

postori več na 

drugih področjih 

 

 

Imata sistem, ki sta 

se mu privadila in 

jima ustreza 

 

 

 

 

 

 

Vzgojne dileme 

rešujeta spontano, 

vendar se trudita 

probleme reševati 

sproti,s  

pogovorom 

 

Na vzgojo imata 

podobne 

poglede,pri tem se 

dopolnjujeta 

 

 

Spremembe 

 

 

 

 

Vpliv otroka na 

druţino 

 

 

 

Spontanost pri 

delitvi dela, 

partner aktiven 

v smsislu 

pomoči 

 

 

 

Ţelja po 

popolni 

enakosti na tem 

področju 

 

 

 

Sistem delitve 

jima ustreza 

 

 

 

 

 

 

 

Spontanost pri 

vzgoji, pogovor 

kot rešitev 
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partnerjev na 
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Kako pa poskušata vzgajati vajina 

fanta? Če bi lahko to opredelilila. 

M: Hm... Predvsem jih skušava 

vzgajat potrpeţljivo, ampak striktno. 

Doma imamo določena pravila in teh 

se drţita tud otroka. Kakšnih 

posebnih načinov vzgoje pa pomoje 

nimava, nekak bolj po občutku. 

Emmm.... Skušava jim vcepit 

določene vrednote, pa lepo 

obnašanje. Bi rekla da je v osnovnih 

pogledih moja vzgoja podobna tisti, 

ki sem jo bila jst deleţna.... Opaţam 

pa da sama dopuščam velik več, kot 

je moja mama, sem bolj tolerantna. 

Pa predvsem jima poskušava 

privzgojit delovne navade, to se mi 

pa sploh zdi nujno. 

Omenila si že pogovor. Se ti to zdi 

učinkovita metoda za reševanje 

težav? 

M: Večinoma ja. Pri mlajšem sicer 

pogovor v pravem smislu besede ne 

pride še v poštev, ampak razume pa 

ţe, česa se ne sme. Če je trma 

prehuda, ga pošljem v sobo, pa se 

naj tam dere... Naučit se more, kaj je 

blo narobe, tle ne popuščam. S 

starejšim se pa ţe velik zmeniva, ker 

ţe razume kaj pomenijo določene 

zahteve, kakšne so posledice, če ni 

priden... 

Kakšne pa so? 

M: Tle ne kompliciram. Če sta 

pridna, sta deleţna enga privilegija, 

če nista, se jima ta privilegij 

odvzame. Gre pa predvsem za 

uporabo računalnika al pa branje 

večerne pravljice. Tak sistem se mi 

zdi še nabolj efektiven in se tud 

zraven učita posledic svojega 

obnašanja. To jima bo tud v 

prihodnosti prov pršlo, vsaj po 

 

 

Skušata vzgajati 

potrpeţljivo, a 

striktno 

Obstajajo 

določena pravila, 

ki se jih morajo 

drţati vsi, tudi 

otroka 

 

Nimata posebnih 

vzgojni 

konceptov, bolj 

po občutku 

 

Ţelita vcepiti 

določene 

vrednote, lepo 
obnašanje, 

delovne navade 

 

 
 

Pogovor se ji zdi 

učinkovita 
metoda reševanja 

teţav 

 
Otroka pošlje v 

sobo, če trmari 

 

Ne popušča 
 

Starejši otrok 

razume posledice 
svojih dejanj 

 

 
Če sta pridna, sta 

deleţna 

privilegija, sicer 

kazni 
 

Odvzameta 

računalnik in 
branje pravljice 

 

Učita se posledic 

svojega obnašanja 
Meni, da jima bo 

 

 

Potrpeţljivost, a 

striktnost 

 

 

Pravila veljajo 

za vse 

 

 

 

Vzgoja po 

občutku 

 

 

 

Vcepitev 

vrednot, lepega 

obnašanja, 

delovnih navad 

 

 

 

Pogovor kot 

metoda 

reševanja teţav 

 

 

Vzgojne metode 

 

Nepopustljivost 

 

 

 

 

 

Sistem nagrad 

in kazni 

 

 

Odvzem 

privilegijev 
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kaznovanja 
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mojem mnenju. 

Sta pri tem dosledna? 

M: Poskušava bit, ja. 

Se kdaj glede vzgoje obračata na 

koga drugega, na primer za kakšen 

nasvet? 

M: Samo na mojo mamo, ker ma za 

sabo veliko let izkušenj in vem, da 

mi bo znala pomagat. Se z drugimi 

sicer tud pogovarjamo o tem, ampak 

ne tolk v smislu nasvetov. 

Pa vama kdaj kdo očita, da pri 

vzgoji delata napake? Ali sama kdaj 

podvomita v svojo vzgojo? 

M: Ne, to ne bi rekla, da so kakšni 

očitki. Se pa spomnim, da je blo pri 

prvem tko, da sem stalno poslušala, 

kako pa kaj je treba, kako moram 

delat z njim... Velik je blo enih 

nasvetov iz vseh strani, ki nej bi bli 

dobronamerni, ampak men so šli ţe 

na ţivce. Takrat sem tud čutila ful 

pritiska, ki ga potem pri drugem 

nisem več. 

Si potem tudi kdaj brala kakšne 

knjige, priročnike o vzgoji, mogoče 

prebiraš temu namenjene forume? 

M: Ja, sem ja. No, sej še zdej. 

Predvsem knjige no, v knjige najbolj 

zaupam. Je blo pa zanimivo, ker so 

mi med nosečnostjo ful odsvetovali, 

da kakšne forume prebiram in mi je 

čist jasno zakaj. Tolk paranoje na 

kupu in tako nezaupanje vase, da se 

kr zamisliš. 

Se ti kdaj zdi, da se od vas, mladih 

staršev veliko pričakuje, oziroma 

več, kot se je od staršev prejšnjih 

generacij? 

M.Niti ne. Mislm, pričakuje se 

mogoče res več, ampak so tud pogoji 

boljši, več je vsega... Vsaka 

generacija ima svoje prednosti in 

to prav prišlo v 
prihodnosti 

 

Pri tem sta 
dosledna 

 

 
 

Obrača se le na 

svojo mamo, ker 

ima veliko 
izkušenj 

 

Tudi z drugimi se 
pogovarja o tem 

 

 

 
Pri prvem otroku 

je bilo mnogo 

nasvetov iz vseh 
strani, kako delat 

z otrokom 

 
Ti pogosti nasveti 

so ji šli na ţivce, 

čutila je veliko 

pritiska 
 

 

 
 

 

 
Prebrala je veliko 

knjig v povezavi z 

nego in vzgojo 

otrok, bere jih še 
zdaj 

 

Forumov ni 
prebirala, ker je 

na njih preveč 

paranoje in 

nezaupanja vase 
 

 

 
 

Ne zdi se ji, da se 

od mladih staršev 
toliko pričakuje in 

meni, da so pogoji 

celo boljši 

 

 

Doslednost 

 

 

 

 

Mama kot vir 

pomoči pri 

vzgoji 

 

Pogovor o 

vzgoji z 

drugimi 

 

 

Vzgojni nasveti 

iz zunanjih 

virov 

 

 

Ni ţelela teh 

nasvetov, 

povzročali so 

pritisk 

 

 

 

 

 

Pomoč preko 

literature pred 

otrokoma in 

tudi sedaj 

 

Negativno 

mnenje o 

forumih 
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slabosti, mi velik laţje otrokom 

damo kar potrebujejo, naši starši in 

stari starši so se pa mogoče manj 

obremenjevali s tem, kako je treba 

vzgajat, da bo otrok kar se da 

uspešen. 

Zdaj pa še malo o otrocih, predvsem 

me zanima za starejšega. Kako ga 

zaposlita, vama pomaga pri kakšnih 

opravilih? 

M: Ja, ima svoje dnevne zaposlitve. 

Naprimer, pospravi za seboj čevlje, 

copate, oblačila. Z mojo pomočjo 

sam skrbi za osebno higieno. Prvo 

pravilo je pa, da morjo bit igrače na 

svojem mestu. Pa pred kosilom tud 

pomaga mizo pripravit... Tko da 

nekaj opravil na dnevni bazi ma, ker 

se itak mora naučit te stvari. 

Kakšni so pa njegovi interesi? Jih 

spodbujata? 

M:Sicer posebnih interesov nima, 

ampak ga pa spodbujava pri raznih 

dejavnostih. Ampak česar se pa 

dejansko loti, pa tud vztrajava, da se 

dokonča. 

Kaj pa njegov prosti čas, ga 

strukturirata vidva ali mu dasta čisto 

svobodo? 

M: Čim manj strukurirava, ker se mi 

zdi, da je ţe šola dost velika 

obveznost in da v prostem času 

potrebuje predvsem prosto igro. 

Kolkor prostga časa sploh ostane, 

no. (smeh) 

Kako pa ocenjujeta njegove odnose z 

vrstniki? 

M: Ja,kar je tukaj otrok v okolici, z 

njimi se razume, ni blo nobenih 

problemov. Je pa mal srameţljiv, v 

šoli je trajal neki časa, da se je mal 

bolj vţivel, ampak je premagal tud 

to.  

Prednosti so na 
eni in drugi strani, 

mladi starši so 

materialno 
močnejši, prejšnje 

generacije pa se 

niso toliko 
obremenjevale z 

vzgojo 

 

 
 

Otrok ima svoje 

dnevne 
zaposlitve, 

pospravi za seboj, 

skrbi za higieno, 

pomaga pripraviti 
mizo 

 

Ta opravila so 
redna, ker se mora 

naučiti določenih 

stvari 
 

 

Nima posebnih 

interesov, vendar 
vztrajata pri tem, 

da začeto 

dejavnost tudi 
zaključi 

 

 
 

Prostega časa ne 

strukturirata, raje 

mu pustita prosto 
igro, ker je ţe šola 

velika obveznost 

 
 

 

 

 
 

Z vrstniki se 

razume 
 

Je bolj srameţljiv 

 
 

 

 

Vsaka 

generacija 

staršev ima 

svoje prednosti 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevne 

zaposlitve 

otroka 

 

 

 

 

Redna 

zaposlitev kot 

način učenja 

določenih stvari 

 

 

Začete 

dejavnosti se 

morajo 

zaključiti 

 

 

 

Prosti čas ni 

strukturiran 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos z 

vrstniki 

 

Srameţljivost 
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Sta vpletena v to, kaj gleda po 

televiziji? 

M: To pa zlo, ma pa tud omejen čas,  

pa isto za računalnik. Televizijo pa 

večinoma za kakšno risanko še, pa 

kakšen mladinski film, ostalo pa 

načeloma ne.  

V kakšni meri pa mu dopuščata da se 

sama odloča, kaj bo jedel, kako se 

bo oblekel? 

Pri nekaterih primerih se lahko 

odloča sam, mu dava to moţnost, pri 

drugih sva bolj striktna. Pri hrani 

ponudim moţnost, da izbira med 

dvema stvarema, razen pri kosilu. 

Takrat se pa je to, kar je na mizi, sta 

oba tud navajena na to in razumeta, 

da se o tem ne pogajamo. 

Za obleko ne komplicira, kar mu 

izberem.  

Mu znata postavit meje? 

Se trudiva po najboljših močeh. 

Ţeliva si, da se otrok zaveda najine 

avtoritete, ampak je to velik izziv, 

ker zahteva velik pogajanja, sploh na 

začetku.  

Se kdaj bojita, da bi ga razvadila? 

Ne. S takim načinom vzgoje, kot ga 

prakticirava, se ne bojim, da bi ga 

razvadila.  

Hvala za pogovor. 

 

 
Otrok ima omejen 

čas za gledanje 

televizije, prav 
tako računalnik 

 

Nadzorujeta to, 
kaj gleda 

 

 

 
 

 

Za določene 
odločitve mu 

dajeta moţnost 

izbire 

 
O določenih 

odločitvah se ne 

pogajajo 
 

 

 
 

 

Trudita se 

postavljati meje in 
ţelita si, da se 

otrok zaveda 

njune avtoritete 
 

 

Ne bojita se, da bi 
ga razvadila s 

takšnim načinom 

vzgoje, kot ga 

prakticirata 

 

 

Omejen čas za 

televizijo 

 

 

Nadzorovanje 

prostega časa 

 

 

 

 

 

Moţnost izbire 

 

 

 

Pogajanje le 

občasno 

 

 

 

 

 

Postavljanje 

meja 

 

 

 

 

Razvajanje 
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