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I 

 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Povzetek: 

V diplomski nalogi sem opisala značilnosti povezovalnega starševstva, to je načina vzgoje, ki 

zagovarja dojenje, nošenje otroka, odzivanje na njegov jok, skupno spanje, pozitivno 

discipliniranje ter vzdrţevanje ravnovesja v druţini. V empiričnem delu sem predstavila 

rezultate raziskave, s katero sem ţelela ugotoviti, kakšna stališča in vzgojne principe imajo 

starši v zgodnjem obdobju in koliko se pri vzgojnih ravnanjih opirajo na načela 

povezovalnega starševstva. Rezultate sem pridobila z vprašalnikom, na katerega je odgovorilo 

77 staršev otrok prvega starostnega obdobja. Veliko otrok je bilo dojenih manj kot 6 mesecev, 

kot najpogostejša vzroka za prenehanje z dojenjem pa starši navajajo, da matere niso imele 

dovolj mleka ali pa otrok ni hotel več sesati.  Izračun hi-kvadrat preizkusa potrjuje, da 

izobrazba otrokove matere vpliva na trajanje dojenja - matere z višjo izobrazbo dojijo dlje.  

Starši se pogosto odločijo za skupno spanje z otrokom, le četrtina tega ne prakticira. Je pa ţal 

kar polovica anketiranih staršev ţe kdaj namerno pustila otroka, da je jokal dalj časa, ker ga 

ne ţelijo razvaditi oz. menijo, da jih lahko otrok z jokom  izsiljuje. Na osnovi dobljenih 

rezultatov lahko ocenim, da principe povezovalnega starševstva zagovarja četrtina vseh 

anketiranih staršev, preostali pa samo delno ali pa sploh ne.  

 

Ključne besede: povezovalno starševstvo, predšolski otrok, vzgoja, razumevanje otrokovih 

potreb, navezanost 
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Summary: 

In the thesis I described the characteristics of attachment parenting. This is a way of 

education, which promotes breast-feeding, baby carrying, responding to his crying, joint 

sleeping, positive discipline and maintaining balance in the family. In the empirical part I 

presented the results of a research, which was used to find out what positions and educational 

principles have parents at the early stage and to what extent the educational practices base on 

principles of attachment parenting. The results were obtained with a questionnaire which was 

answered by 77 parents of children in the first age period. Many children were breastfed less 

than 6 months. As the most common reason for cessation of breastfeeding the parents contend 

that the mother did not have enough milk or the child did not want to suck any longer. The 

chi-square test calculation confirms that the child's mother's education affects the duration of 

breastfeeding – mothers with a higher education breastfeed longer. Parents often opt for 

sleeping with the child, only a quarter of them do not practice that. Unfortunately a half of the 

questioned parents have sometimes intentionally left the baby crying for a longer time, 

because they do not want to spoil the child or they believe that the baby can enforce his will 

with crying. Based on the obtained results I can estimate that a quarter of all questioned 

parents support the principles of attachment parenting, while others support it only partially or 

not at all. 

 

Key words: attachment parenting, preschool child, education, understanding the child‟s 

needs, attachment. 
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Če bi novorojenček govoril… 

“Tvoj otroček sem in ti si moja mama. Majcen sem, ne znam govoriti, ne 

poznava se dolgo, pa vendar ti znam povedati marsikaj: da sem zadovoljen, 

umirjen, sit, pa tudi, da me motijo mokre pleničke, da sem lačen, ţejen, da si 

ţelim tvoje toplote, neţnosti, da me vzameš v naročje …” (Bratanič in sod., 

1993: 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomsko nalogo posvečam hčerki Nii Maji, ki mi je dala idejo za temo 

diplomske naloge in me z izkušnjami naučila povezovalnega starševstva.  
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1. 0    UVOD    

Z rojstvom otroka, se “rodi” tudi mati. Ko se je rodila moja hčerka Nia Maja, sem tudi sama 

dobila to zahtevno in odgovorno vlogo. Ţe v času nosečnosti sem brala različne knjige o 

vzgoji in negi otroka, saj sem se materinstva zelo veselila. Kmalu sem v naročju pestovala 

majhno, nebogljeno punčko, ki je bila popolnoma odvisna od mene, saj sem ji nudila hrano, 

zavetje, toplino in ljubezen. Spoznala sem, kako pomemben je odnos med materjo in 

otrokom. Na začetku se mi je skrb za otroka zdela zahtevna in naporna. Moje prepričanje, da 

je materinstvo instinktivno, se je nekajkrat omajalo, ker si nisem znala razloţiti, zakaj Nia 

Maja joka, jaz pa je ne morem potolaţiti. Včasih sem se spraševala, ali bom kos vsemu 

novemu in ali res lahko svoji hčerki nudim vse najboljše. Več časa, ko sem ji posvečala, pa 

sem vse bolj razumevala njene potrebe. Prevzel me je občutek tesne medsebojne povezanosti 

in ves trud je bil povrnjen s hčerkinim nasmehom. 

A bolj ko se mi je stopnjevala samozavest, bolj se je zdelo, da moram okolici razlagati vsa 

svoja vzgojna ravnanja. Ljudje okoli mene pa so mi dajali nasvete, tudi če zanje nisem 

prosila.  

Prvi tak nasvet je bil, da naj hčerke ne jemljem v naročje vsakič, ko joka, ker jo bom na ta 

način razvadila. Ker menim, da otroka s čustveno odzivnostjo ne moreš razvaditi, sem ta 

nasvet takoj zavrnila in ga nisem upoštevala. Čez čas se mi je to obrestovalo, saj Nia Maja 

skoraj nikoli ni jokala, kadar pa je, se je hitro pomirila, ker sem se takoj odzvala in ker sem se 

izurila v razlikovanju različnih vrst njenega joka. Nikoli se nisem bala, da bom s svojo 

ljubeznijo in pozornostjo otroka razvadila. Prav nasprotno, prepričana sem, da je oboje le 

trden temelj zaupanja, ki ji bo v ţivljenju koristil pri medsebojnih odnosih z drugimi ljudmi in 

pri oblikovanju samopodobe. Menim, da si dojenčki zasluţijo, da jih imamo radi, da jih 

pestujemo in ljubkujemo.  

Ker sem ugotovila, da moja hčerka veliko bolje spi v moji bliţini, sem jo večkrat vzela k sebi 

v posteljo. Tudi takrat sem od druţinskih članov dobivala nasvet, da tega ne bi smela početi. 

Ko sem vprašala, zakaj ne, so mi odgovorili, da je to nevarno, da se ne bi ulegla nanjo in jo 

zadušila ter da mi bo kasneje še ţal, ker je ne bom mogla odvaditi te »razvade«. 
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Z dojenjem nisem imela teţav, a kadar je bila hčerka sitna in jokava, so druţinski člani hitro 

predvideli, da nimam dovolj mleka in da moram pripraviti stekleničko z adaptiranim mlekom. 

Dojila sem, kadarkoli se mi je zdelo, da je hčerka lačna. Takrat pa se je drugim zdelo, da je to 

prepogosto in da bi bilo bolje, če bi jo podojila vsake tri ure. Ker sem jo samo dojila vse do 

šestega meseca, so domači postajali nestrpni in mi govorili, da bi moja hčerka lahko dobila ţe 

kakšno “pravo” hrano, čeprav zanjo ni pokazala zanimanja. A izkazalo se je, da ji prav nič ne 

manjka, saj je bila tudi samo od materinega mleka prav lepo okrogla.  

Svetovali so mi nakup raznih pripomočkov, kot so leţalnik, gugalnik, hojica, stajica, 

električna varuška in razne didaktične igrače. Ti pripomočki naj bi mi olajšali delo z otrokom. 

Razumljivo - laţje je otroku priţgati vrtiljak z igračami nad posteljico, kot se z njim igrati in 

laţje ga je posesti v leţalnik, kot ga pestovati v naročju. 

Takih situacij in dobronamernih nasvetov je bilo veliko. Tako kot marsikatera mamica sem se 

tudi jaz začela spraševati, kaj je prav in kaj ne. Zato sem odgovore na svoja vprašanja iskala v 

knjigah. Spoznala sem idejo povezovalnega starševstva dr. Williama in Marthe Sears. Njuna 

knjiga mi je vrnila zaupanje v svoj materinski čut. Bistvo povezovalnega starševstva je 

namreč v tem, da starši otroka razumejo in se temu ustrezno tudi odzivajo.  

Ker je ta način vzgoje v druţbi manj znan, sem se odločila, da v svoji diplomski nalogi 

predstavim sodobni pristop povezovalnega starševstva. Moj namen je predstaviti povezovalno 

starševstvo in njegove značilnosti ter kritično opredeliti njegove prednosti in slabosti. Glavna 

tema bodo načela povezovanja in dileme, ki se bodo pojavile ob njihovem opredeljevanju.  

Skušala bom predstaviti še pomembnost navezanosti med otrokom in materjo ter kakšno 

vlogo imajo pri vzgoji otrokov oče in drugi ljudje, kot je na primer vzgojiteljica.  Zanima me 

tudi, kakšna bi morala biti vzgojiteljica, da bi bila ločitvena stiska pri otroku čim manjša, saj 

se veliko staršev sooča z vprašanjem, kakšen vpliv bo na otroka imelo zgodnje varstvo. 

Ugotovitve mi bodo kot bodoči vzgojiteljici predšolskih otrok pomagale pri nadaljnjem delu. 

Z empirično raziskavo pa bom ugotovila, kakšna stališča in vzgojne principe imajo starši oz. 

koliko se pri vzgojnih ravnanjih (morda nevede) opirajo  na načela povezovalnega starševstva. 

Upam, da bom s tem pomagala tako vzgojiteljem predšolskih otrok kot tudi neizkušenim 

staršem, ki bodo odgovore na svoja vprašanja iskali prav v tej diplomski nalogi.  

 



 3  

 

2. 0 TEORETIČNI DEL 

2. 1 KAJ JE POVEZOVALNO STARŠEVSTVO? 

Povezovalno starševstvo oziroma »attachment parenting« sta utemeljila dr. William in Martha 

Sears, starša osmih otrok in avtorja odličnih knjig o zdravju otrok, starševstvu, vzgoji in 

dojenju (Mlinar, 2004:38). 

Povezovalno starševstvo je način starševstva in vzgoje, kjer starši otrokom namenijo svoj čas, 

z njimi delijo občutja in se z njimi pogovarjajo. To je temelj, ki ga starši v odnosu s svojim 

otrokom postavljajo v njegovih prvih letih (prav tam). 

V slovarju pod besedo »attachment« najdemo razlago, da gre za vez, povezanost, vdanost, 

zvestobo, torej bi takšnemu načinu vzgoje lahko poslovenjeno rekli »starševstvo navezanosti« 

(Šoster-Olmer, 1999: 219, 220). 

Starševstvo navezanosti pomeni bliţino od trenutka rojstva naprej, občutljivo odzivanje na 

otrokov jok, čim več telesnih stikov med starši in in otrokom, skupno spanje takrat, ko to ţeli 

otrok. Tako starševstvo, starševstvo bliţine in zaupanja, prinese v odnos večje razumevanje in 

harmonijo. Predvsem za manjše otroke, dojenčke in malčke, ki še ne znajo verbalno 

komunicirati, tako starševstvo pomeni, da jih bodo starši laţje razumeli in se jim odzvali, ne 

da bi morali na vse kriplje jokati (prav tam). 

Zakonca Sears (2008:13) pravita, da je povezovalno starševstvo vzgojni pristop, ne niz strogo 

določenih pravil. Starše, ki otroke vzgajajo po tej metodi, druţi marsikaj skupnega: matere 

dojijo, dojenčke imajo veliko v naročju in jih vzgajajo s pozitivno spodbudo.  

Povezovalno starševstvo pomeni predvsem to, da znajo starši s srcem in glavo prisluhniti 

potrebam svojega dojenčka in se pri vzgojnih odločitvah opirajo predvsem na to, kakšen je 

njihov otrok in katere metode so najučinkovitejše tako zanj kot za njih. Bistveno je, da otroka 

razumejo in se temu tudi ustrezno odzovejo (prav tam).  

Povezovalno starševstvo je nasprotje danes splošno sprejetemu zahodnemu – potrošniškemu 

in materialističnemu ter pogosto permisivnemu – konceptu starševstva. Ni nekaj novega, gre 

za stil oziroma način ţivljenja mnogih druţin po vsem svetu, ki je uspešen ţe tisočletja 

(Mlinar, 2004). 
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Avtorja Sears (2008: 15) sta za svoj vzgojni pristop oblikovala sedem zlatih načel: 

 povezovanje ob rojstvu in kasneje, 

 dojenje, 

 nošenje otroka, 

 odziv na dojenčkov jok, 

 skupno spanje, 

 ravnovesje in meje ter 

 ignoriranje »dobronamernih« nasvetov. 

Ta načela so izhodiščne točke za osebni slog starševstva, ki upošteva tako potrebe otroka kot 

druţine (prav tam). 

2. 2 NAVEZANOST 

Primarni skrbnik otroka, navadno mati, zanj skrbi celostno. Najprej z zadovoljevanjem 

primarnih bioloških potreb kot sta hranjenje in umivanje, nato pa tudi psihosocialnih potreb 

po varnosti, toplini, komunikaciji, dotiku (Poglajen, 2007). 

Kot novorojenček je otrok nebogljeno bitje, ki nujno potrebuje nekoga, da zanj skrbi, saj v 

nasprotnem primeru ne bi preţivel. Le če sta zagotovljeni obe komponenti skrbi za otroka, 

biološka in psihosocialna, se lahko ustvari pozitiven čustveni odnos med otrokom in njegovo 

materjo (prav tam). 

K varni navezanosti prispevata mati in otrok. To počneta tako, da se odzivata drug na 

drugega. Vedenje, ki spodbuja navezanost, so na primer vse dojenčkove dejavnosti, ki 

izzovejo odziv odraslega: sesanje, jok, smeh, oprijemanje in gledanje staršev v oči. Dojenčki 

ţe pri osmih tednih nekatere oblike vedenja bolj usmerjajo k materam kot k drugim ljudem. 

Poskusi zbliţevanja so uspešni, če se mati nanje toplo odzove, izraţa navdušenje, ima z 

dojenčkom pogoste telesne stike in mu omogoča svobodno raziskovanje okolja (Papalia in 

sod., 2003: 189). 
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Navezovanje je nevidno ustvarjanje čustvenih 

vezi, ki povezujejo ljudi na poseben način. 

Včasih so znanstveniki predvidevali, da obstaja 

takšna vez le med biološko materjo in otrokom. 

Novi znanstveni dokazi pa potrjujejo, da se 

dojenček lahko čustveno naveţe na dve ali tri 

njemu ljube osebe. Trdna čustvena navezanost na 

ljubljeno osebo daje otroku varnost, ki jo 

potrebuje za raziskovanje in osvajanje sveta  

(Pulkkinen, 2008: 17).  

 

Slika 1: Telesni stik med materjo in otrokom 

Znanstvene raziskave potrjujejo, da so zgodnje izkušnje pri navezovanju na ljudi, ki so za 

otroka pomembni, dobra podlaga za sklepanje medsebojnih odnosov pozneje v ţivljenju. 

Novorojenčki prinesejo s seboj na svet nagonsko vedenje, ki jim omogoča čustveno 

navezovanje na druge ljudi (prav tam). 

Angleški psihiater John Bowlby je oblikoval teorijo navezanosti, ki poudarja vlogo skrbi, ki 

jo mati v prvih letih po otrokovem rojstvu posveti otroku (Cugmas, 1998: 12). 

Ugotovil je, da ima vsaka ţival ţe kot mladič sposobnost prepoznati, kam pripada in se v 

nevarnosti zateči tja, kar je poimenoval navezanost (Kompan Erzar in Poljanec, 2009: 39).  

Na podlagi etoloških raziskav navezovanja pri ţivalih in opazovanja otrok s teţavami v 

psihoanalitični kliniki v Londonu je Bowlby sklepal, da je vez med materjo in dojenčkom 

ključnega pomena za zdrav razvoj (Papalia in sod., 2003: 187). 

Obstajajo tri oblike navezanosti (Kompan Erzar in Poljanec, 2009: 42-44): 

 varna navezanost: starši so odzivni, senzitivni, pozorni in predvidljivi, 

 izogibajoča se navezanost: starši so čustveno zasedeni, z otrokom ne sodelujejo in so 

neodzivni na njegove potrebe, 

  ambivalentna navezanost: starši so čustveno nestabilni in nezanesljivi. 
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2. 2. 1 Razvoj navezanosti 

Erik Erikson (po Cugmas, 1998: 12) v svoji teoriji psihosocialnega razvoja navaja, da otrokov 

razvoj poteka v osmih stopnjah. Prva stopnja se imenuje »zaupanje« in traja od rojstva do 

prvega leta starosti. Otrok oblikuje svoj prvi odnos do okolja in do sebe. Odvisen je od 

matere. Od nje prejema, kar mu daje, in se hkrati uči, kako jo pripraviti do tega, da mu daje, 

kar potrebuje. Tako se razvija otrokova gotovost vase. Če mati zadovoljuje otrokove potrebe 

in mu izkazuje naklonjenost, se počuti varnega in zadovoljnega. Če pa ga mati zanemarja in 

mu ne izkazuje naklonjenosti, bo razvil temeljno nezaupanje, ki se lahko v ekstremni obliki 

izrazi tudi kot sovraţno stališče do okolja in ljudi v njem. Glavna kriza tega stadija je torej 

kriza zaupanja v osebo, od katere je otrok odvisen, s to krizo pa je povezana kriza 

samozaupanja. Ustrezna rešitev krize zaupanja in samozaupanja je zelo pomembna za 

posameznikov nadaljnji razvoj. Tako lahko pojav samotarstva, avtističnega vedenja, 

paranoidnih teţenj, depresivnosti in podobnih motenj razloţimo s tem, da je v doţivljanju 

posameznika nezaupanje prevladalo nad zaupanjem. 

Izraz »navezanost« po Praperu (1992: 53) pomeni »trajajoč, intimen, emocionalni odnos«. 

Takšen odnos je mogoč šele takrat, ko se prične ustvarjati »objektni odnos«. To je takrat, ko 

tudi otrok prične prepoznavati osebo, ki mu nudi vso nego in emocionalno oporo.  

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Navezanost med  materjo in otrokom 

Ko se otrok, star okoli dva meseca, prične veseliti kontakta z drugo osebo, še ne loči med 

različnimi osebami. Razveseli se vsakogar. Od tretjega do šestega meseca pa ţe očitno kaţe 

objektne vezi, to pomeni, da gre ţe za emocionalno intenziven, v objekt usmerjen odnos. 

Vendar matere še ne zaznava kot celoto, ampak po delih, kot so oči, prsi, glas in podobno. 



 7  

 

Raziskave kaţejo, da je kontakt oči – oči najpomembnejši dejavnik navezanosti. Od šestega 

do osmega meseca pa otrok ţe prične doţivljati mater kot celoto. To obenem pomeni, da je 

postal sposoben ločiti med »svojim človekom« in ostalimi. Tipično vedenje v tem času je tako 

imenovana »osemmesečna bojazen« (prav tam). 

Večina avtorjev soglaša, da obstajajo v razvoju navezanosti tri faze (Horvat, Magajna, 1987: 

115); 

 Nespecifična navezanost: do sedmega meseca se otrok enako odziva na vsako osebo. 

 Specifična navezanost: nastopi običajno po sedmem mesecu in je v naslednjih treh do 

štirih mesecih zelo intenzivna. V osmem mesecu se pojavi strah pred tujci. 

 Večkratna navezanost: otrok začne kazati znake navezanosti tudi do drugih oseb v 

svojem okolju - odnos navezanosti se razširi najprej na kako drugo osebo, nato pa še 

na več oseb. 

2. 2. 2 Dolgoročni učinki navezanosti 

Med otroki obstajajo pomembne individualne razlike v kakovosti razvoja simbioze z materjo 

in v navezanosti na njo. Ustrezen razvoj otrokom omogočajo matere, ki so dovolj občutljive 

za njihove potrebe in jih tudi ustrezno zadovoljujejo. To je pogoj, da dojenček lahko razvije 

občutek varnosti, ki ga prenaša tudi v nadaljnjo otroško in kasneje odraslo dobo. Primarna 

navezanost naj bi bila osnova za vse nadaljnje navezanosti, ki jih človek v ţivljenju oblikuje 

na primer do zakonca, lastnih otrok in prijateljev (Poglajen, 2007).  

Teorija navezanosti predvideva, da varnost navezanosti vpliva na socialne in spoznavne 

zmoţnosti. Bolj ko je otrok varno navezan na odraslega, ki ga vzgaja, laţje postane 

samostojen in razvija dobre odnose z drugimi. Varno navezani malčki imajo bolj razvito in 

raznoliko besedišče od malčkov, ki so negotovo navezani. Imajo več pozitivnih izkušenj v 

druţenju z vrstniki, prav tako so njihovi poskusi zbliţanja večkrat ugodno sprejeti. Varno 

navezani otroci, stari od tri do pet let, so bolj radovedni, sposobni, empatični, odporni in 

samozavestni, bolje se razumejo z drugimi otroki in laţje sklepajo tesna prijateljstva. Njihovi 

odnosi s starši so bolj pozitivni, prav tako odnosi z učitelji in vrstniki. Dobro znajo reševati 

spore in imajo bolj pozitivno samopodobo (Papalia in sod., 2003: 191). 
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Horvat in Magajnova (1987: 116) pa navajata posledice pomanjkanja čustvene varnosti oz. 

pomanjkanja priloţnosti za razvoj navezanosti na odraslo osebo. Za primer opisujeta otroke, 

ki odraščajo v ustanovah, brez psihične pozornosti in naklonjenosti. Do tretjega ali četrtega 

meseca ni opaziti nobenih razlik v vedenju med dojenčki, ki odraščajo v druţinskem okolju, 

in tistimi, ki odraščajo v zavodih (zaradi obdobja nespecifične navezanosti). Po tem obdobju 

se pokaţejo čedalje pomembnejše razlike. Ker ne oblikujejo specifične navezanosti, ne kaţejo 

anksioznosti ob prihodu tujca. Ker se nanje nihče ne odziva, se bolj malo smejijo in bebljajo. 

Ker njihov jok nikogar ne dokliče, zmanjšajo pogostost jokanja in protestiranja. Zato 

učinkujejo kot čustveno topi in nezainteresirani za okolje. Postanejo telesno togi in napeti, 

govorni razvoj zaostane, pogostejše je guganje telesa in druge samotolaţilne aktivnosti; zaradi 

zniţanja lastne aktivnosti in pomanjkanja spodbud zaostane tudi intelektualni razvoj. 

2. 2. 3 Povezovalno očetovstvo 

Ker v strokovni literaturi vsi tako zelo poudarjajo mater in njeno vlogo, se vsiljuje vprašanje, 

kaj tako pomembnega prispeva, tako za otroka kot za trdnost druţine, sodobni oče. Zagotovo 

je zelo pomemben. V zadnjih desetletjih se je vloga očeta izjemno spremenila. Še en rod pred 

nami so se očetje večinoma doţivljali kot materin dodatek. Sodelovali so samo, kadar jih je 

mati prosila. Njihov deleţ pri vzgoji otrok se je skoraj vedno omejil na področje športa in 

drugih moških dejavnosti. Izvrševali so tudi disciplinske ukrepe, kadar jih je poklicala mati, 

če je otroci niso ubogali (Brazelton, 1999: 429). 

Podobno kot vloga matere tudi vloga očeta zajema čustvene obveznosti in neposredno 

vključenost v nego in vzgojo otrok. Še vedno pa so v večini kultur primarne skrbnice ţenske 

(Papalia in sod., 2003: 184). 

Očetovo vključevanje je odvisno od številnih dejavnikov, vključno z njegovo motivacijo, 

prepričanostjo, da zna skrbeti za otroka, uspešnostjo pri sluţenju denarja, od odnosa z 

otrokovo materjo in njeno spodbudo pri sodelovanju (prav tam). 

Očetova vloga pri skrbi za dojenčka ni nič manj pomembna kot materina, njuni vlogi sta  

različni, tako da se dopolnjujeta. Otrok je tako vselej izpostavljen kriţanju dveh vplivov, zato 

laţje najde svojo pot in lastno osebnost. Očetova vloga je torej neizogibna, specifična in 

temeljna ter se začenja ţe veliko pred rojstvom otroka. Ugotovljeno je, da v primeru 
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očetovega sodelovanja pri otrokovi vzgoji, otrok raste krepkeje in je bolj spreten (Bacus-

Lindroth, 2007: 44). 

Oče ne more dojiti, lahko pa upošteva vsa zlata načela povezovalnega starševstva in se ţe od 

prvega dne spoznava z otrokom. Vsem v druţini koristi, če se tudi oče ukvarja z dojenčkom.    

Ko oče sodeluje pri vzgoji, druţina deluje bolje. Zaradi povezovalnega očetovstva je tudi 

materinstvo laţje. Oče, ki dobro pozna dojenčka, razume, kako pomembna je mama za otroka, 

zato se trudi ustvariti pozitivno ozračje in partnerici ponuditi vso podporo, da se lahko 

popolnoma posveti dojenčku. Povezani oče je pripravljen prevzeti otroka, ko je mama 

utrujena in potrebuje predah (Sears, 2008: 215,216). 

Oče se lahko počuti nespreten, ko opazi, da mati med vsakdanjim stikom z dojenčkom zelo 

hitro pridobiva novo znanje in izkušnje, kar lahko poveča razdaljo med očetom in dojenčkom. 

Ob tem se lahko zapre začarani krog; oče, ki je za to dejansko manj spreten kot mati in čuti, 

da je nepotreben in ob strani, se odloči, da se tega sploh ne bo lotil. Zato je najboljši način, da 

moški premaga svojo negotovost in strah ter vzpostavi dober odnos tako, da se čim več 

ukvarja s svojim otrokom (Bacus-Lindroth, 2007:71). 

Brazelton (1999: 430,431) meni, da oče nastopa kot pomemben “soigralec” svoji soprogi - ne 

samo kot nadomestna ali dodatna “mati”, ampak kot oseba, ki pomaga urejati in 

uravnoteţevati zadeve, kot človek, ob katerem lahko mati preverja svoja stališča. Kot človek, 

ki usmerja in tudi vodi. Kadar se starša ne strinjata, ima oče pomembno vlogo prav v tem, da 

z nasprotnim mnenjem uravnava ravnoteţje v sistemu. Mati tako ni sama s svojimi dvomi in 

negotovostjo, ki se bodo neizogibno pojavili pri številnih vprašanjih o vzgoji otroka. Včasih 

materi pomaga, da jasneje uvidi, v kako intenzivnem novim čustvenim stikom z otrokom je. 

K. Šoster-Olmer (1999: 155) pa pravi, da ni naloga moškega, da počne vse tako kakor ţenska, 

saj sta vlogi moškega in ţenske ţe po naravi drugačni in nista zamenljivi. Vsak od njiju 

prinaša v skrb in vzgojo otroka svoje lastnosti in svoje prednosti, in prav te raznolikosti otroka 

bogatijo. Očetje imajo drugačen glas, drugačen vonj in drugačen ritem hoje. Zato bo celo 

otroštvo in ţivljenje oče igral pomembno vlogo v ţivljenju svojega otroka, če si bo le 

pripravljen vzeti dovolj časa zanj. 

Menim, da se je vloga očeta v zadnjih desetletjih močno spremenila. Večina moških bistveno 

več pomaga v druţini, kot so njihovi očetje. Očetje se v vse večji meri ukvarjajo z dojenčki in 

jih to tudi veseli, večkrat pa tudi pomagajo svoji partnerici pri raznih gospodinjskih opravilih. 
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V tem primeru je tudi materam laţje, ker jih moţje  na ta način razbremenijo in jim nudijo 

podporo. Za dobro starševstvo mora imeti tudi mati nekaj časa zase, saj se izčrpana in 

utrujena ne more tako posvečati otroku in uţivati v materinstvu, kot bi, če bi bila spočita in 

zadovoljna. Ta čas naj se otroku posveča oče. Oba, mati in oče, imata zato po mojem mnenju 

enako pomembno vlogo. 

2. 2. 4 Zgodnje varstvo 

Če so otrokovi starši zaposleni, mu morajo poiskati nadomestno varstvo. Ko proučujemo 

vpliv zgodnjega varstva na otroka, moramo biti pozorni na različne oblike varstva, na njegovo 

kakovost, trajanje in stabilnost ter starost, pri kateri oddamo otroka v varstvo (Papalia in sod., 

2003:200). 

Najpomembnejši dejavnik varstva je varuh oz. vzgojitelj/-ica, saj je spodbudna interakcija z 

odzivnim odraslim ključna za otrokov zgodnji spoznavni, govorni in psihosocialni razvoj. 

Zelo pomembna je tudi čim manjša menjava osebja, saj dojenčki za razvoj zaupanja in varne 

navezanosti potrebujejo dosledno varstvo. Štiriletniki, ki so varno navezani na vzgojitelje, so 

bolj druţabni, občutljivi, empatični in bolj priljubljeni kot negotovo navezani otroci (prav 

tam).  

Avtorici K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2009:145, 146) menita, da je vrtec v prvem 

starostnem obdobju otroka le skrajno zasilna oblika varovanja. V tem obdobju namreč otrok 

še ni toliko razvit, da bi se med vrstniki lahko znašel in se med njimi dobro počutil. Ob sebi še 

vedno potrebuje odraslega, ki mu je neprestano na voljo in ki je nanj pozoren. Varstvo po 

njunem mnenju ni sporno samo po sebi, v smislu da otrok ne bi mogel biti nekaj ur na dan s 

človekom, ki ni druţinski član. Problem je v tem, da najzgodnejše varstvo v vrtcih na ţalost ni 

zasnovano tako, da bi bilo dovolj dobro prilagojeno otrokovim razvojnim potrebam. Skupine 

so velike in vzgojitelji/-ce s še tako močnim čutom po zaščiti in odzivanju na otroke ne 

zmorejo odgovoriti in poskrbeti za vse njihove potrebe. Zato je po njunem mnenju bolje, če za 

otroka skrbi kakšen sorodnik ali da starša zaposlita varuško, ki skrbi za največ tri otroke 

hkrati. Otrok je resnično zrel za vrtec šele okoli tretjega leta, ko je njegova igra ţe usmerjena 

v vrstniško in ima ţe dobro razvite govorne sposobnosti, navezanost pa je ţe izoblikovana.  

Če otrok ţe mora v vrtec, ker starši nimajo druge moţnosti, je za otroka in za starše zelo 

ugodno, če je ta oblika varstva omejena na najkrajši moţni čas. Tako bo otrok v vrtcu le v 
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času, ko je tam zanj najbolj zanimivo in ko še ni preveč utrujen in naveličan. Večino dneva pa 

bo lahko še vedno prebil in uţil skupaj s starši (prav tam). 

Brazelton (1999: 452-456) meni, da bi morali starši opazovati, kakšna je vzgojiteljica. Svetuje 

jim, naj bodo pozorni na to, kako dosledna je pri negi in kako se čustveno posveča otroku. 

Pomembno je tudi, ali spoštuje otroka kot individualno osebnost. Očitno so pri osebi, ki naj bi 

prevzela dodatno varstvo in nego, najpomembnejše lastnosti človeška toplina in čustveno 

vţivljanje v otroka. Najustreznejša je oseba, ki ima rada otroke, se odzove na vsak jok ali 

potrebo po previjanju, ker v tem vidi priloţnost za stik z otrokom. Dojenčki nujno potrebujejo 

odzivno okolje. Če ima vzgojiteljica ţe vsega čez glavo ali če je preveč raztresena, otrok to 

začuti, umakne se vase ali postane potrt. 

Vendar pa ni dovolj, da se vzgojiteljica dojenčku posveča le takrat, ko ta kaţe znamenja 

stiske.  Vzgojiteljice se pogosto lotijo česa drugega v prepričanju, da je otrok zadovoljen, ker 

pač ne joka, vendar to ni res. Otrok potrebuje njeno pozornost (Sunderland, 2008: 57).  

Menim, da ima pri tem, kako se otrok navaja na varstvo, zelo pomembno vlogo postopno 

uvajanje otroka v vrtec. Otrok potrebuje čas, da se navadi na vzgojiteljico in novo okolje, šele 

nato se lahko počuti varnega. 

2. 3 POVEZOVANJE OB ROJSTVU  

Način, kako dojenček in starši začnejo skupno ţivljenje, lahko olajša zgodnje povezovanje. 

Dnevi in tedni po rojstvu so občutljivo obdobje, v katerem dojenčki in mame ţe biološko 

potrebujejo bliţino drug drugega. Če ima mama po porodu dojenčka ob sebi, se naravno 

vedenje dojenčka, ki ţeli telesni stik z njo, in njena intuicija ter ţelja po izkazovanju ljubezni 

zelo lepo dopolnjujejo. Če je dojenček v prvih tednih ţivljenja ob mami, se ta lahko na njegov 

jok, ječanje in telesno gibanje takoj odzove. Mama in dojenček se naučita dobro 

sporazumevati ţe od samega začetka. Če je v prvih nekaj tednih, ko je dojenček najbolj 

nebogljen, mama ljubeča, navezovanje poteka gladko in to je najboljši moţni začetek za vse 

druţinske člane (Sears, 2004:26). 

Mati in otrok sta v prvi uri po porodu večinoma povsem budna. Pripravljena sta, da se 

spoznata in drug drugega sprejmeta. Zato je pomembno, da matere in otroka v tem 

dragocenem času ne ločijo zaradi navad v porodnišnici, ali ju v njuni intimnosti motijo z 

nepotrebno naglico. Otrok je po porodu izredno voljan sesati. Če mati takrat otroka poloţi k 
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prsim, dojenje navadno najbolje uspe. Dojenček sliši materin glas, vidi – čeprav sprva nejasno 

– njen obraz in si zapomni njen značilni vonj telesa. Velja tudi obratno: čim intenzivnejši je 

stik v teh prvih urah, tem tesnejša je povezanost med materjo in otrokom pozneje, tako tesna 

je, da bi se prepoznala celo z zavezanimi očmi (Cramm, 2008: 13). 

Vsaj prve tedne po porodu je dobro, da je doma tudi otrokov oče. V prvih tednih po porodu 

matere potrebujejo nekoga, ki jim je v čustveno oporo. Dobro je, da se očka aktivno udeleţuje 

nege dojenčka prav od začetka. Povezanost v prvih dneh po porodu se bo izrazila v tesnih 

druţinskih vezeh tudi kasneje. Prisotnost očeta v prvih dneh mater razbremeni, da se lahko 

posveti samo dojenju in dojenčku (Mlinar, 2004: 39). 

2. 3. 1 Sobivanje matere in otroka 

Raziskave o povezovanju med novorojenčkom in starši so pripomogle, da danes v 

porodnišnicah materinstvo postavljajo na prvo mesto. Novorojenčka več ne ločujejo od 

mame, temveč sta skupaj v sobi. Za novorojenčka skrbi predvsem mama in ne bolnišnično 

osebje. Če mama dojenčka spoznava tako, da skrbi zanj ţe od vsega začetka, bo močneje 

zaupala svojim sposobnostim (Sears, 2008: 71, 72). 

Avtorja menita, da so dojenčki, ki sobivajo z mamo, bolj zadovoljni; ker se mati odziva na 

njihov jok, tudi manj jokajo. Mame imajo manj teţav z dojenjem, če imajo dojenčka ves čas 

pri sebi in ga zato lahko pogosteje dojijo, zaradi česar dojenčki, ki sobivajo z mamo, redkeje 

dobijo zlatenico. Sobivanje 24 ur na dan pripomore, da se zdravstveno osebje posveti tudi 

mamam, ne le novorojenčkom. Po njunih izkušnjah matere, ki sobivajo z otrokom, redkeje 

zbolijo za poporodno depresijo, ker iz porodnišnice odidejo samozavestne, da znajo skrbeti za 

dojenčka, in tako laţje premagajo vzpone in padce v prvih tednih po rojstvu (prav tam). 

Slovenske porodnišnice so se pridruţile skupni akciji Svetovne zdravstvene organizacije in 

Unicefa: pobudi za novorojencem prijazne porodnišnice. To pomeni, da sta mama in otrok po 

porodu skupaj, da se dojenje vzpostavi v prvih tridesetih minutah po porodu, da se pri zdravih 

novorojenčkih vzpodbuja izključno dojenje, brez dodatkov ali dud, in da se upošteva 24-urno 

sobivanje (Šoster Olmer,1999: 63, 64). 
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Slika 3: Sobivanje matere in otroka v porodnišnici 

Cramm (2008: 23) meni, da je skupno bivanje pogoj, da se mama in dojenček hitreje spoznata 

in da je le-to idealno za zadovoljivo in uspešno dojenje. Samo skupno bivanje omogoča 

hranjenje po potrebi, tudi ponoči. Če mati prespi noči, ko je v porodnišnici, ker ji otroka 

ponoči vzamejo v otroško sobo, se potem, ko pride domov, teţje znajde zaradi nočnih motenj, 

ki jih ni navajena. 

Nekaterim ţenskam skupno bivanje z otrokom takoj po porodu ne predstavlja teţav. Nekatere 

ţenske pa se niso mogle odpočiti, njihovo telo je oslabljeno od napornega poroda in doslej še 

niso prišle v stik z otrokom drugače kot od daleč, zato lahko dojenčkov neutolaţljivi jok pri 

njih povzroči spraševanje: »Zakaj sem se sploh odločila, da bom postala mati?« Takšni 

občutki lahko spodbujajo zavračanje otroka, kar otrok začuti. Če pa otroka vzamejo v otroško 

sobo, se bosta oba spočila in se zjutraj bolj sproščeno spoznavala (Eisenberg in sod., 2001: 

89). 

Menim, da je navezovanje stika med materjo in otrokom po porodu zelo pomembno,  medtem 

ko je skupno bivanje lepa priloţnost za mamice, da se ob tem naučijo skrbeti za svojega 

novorojenčka. Vendar pa ta izkušnja ni za vsakogar. Če mati potrebuje počitek, da si opomore 

od poroda, ni nič narobe, če se za sobivanje z novorojenčkom ne odloči, dokler ni za to 

čustveno in telesno pripravljena. 
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2. 4 DOJENJE 

Materino mleko omogoča otroku najboljši začetek ţivljenja. Je lahko prebavljivo in dojenca 

ščiti pred alergijo in okuţbo. Še pomembneje je, da nudi dojenje udobje in ugodje posebnega 

zbliţanja med materjo in otrokom. Če se mati zaveda, da je dojenje najboljše, dobi zaupanje 

vase (Hoyer, 2004: 6). 

Dojenje je za otroka koristno, saj je materino mleko zanj najboljša moţna hrana. Ustvarjeno je 

prav posebej za otrokove potrebe in ima v ravno pravih količinah vsa hranila, ki jih otrok 

potrebuje. Vsebuje tudi protitelesa, ki otroka ščitijo pred boleznimi in okuţbami. Varuje ga 

pred teţavami z dihanjem in alergijskimi teţavami (Cooper, 2005 : 86). 

Novorojenček se pri prsih nahrani, umiri in varno zaspi, ko čuti bitje maminega srca, ki ga je 

poslušal vso nosečnost. Materino mleko je primerno za vsakega dojenčka. Je laţje prebavljivo 

kot umetna mlečna mešanica. Ves čas, dokler ga otrok uţiva, dobiva od matere številne 

zaščitne snovi proti okuţbi in snovi, ki pomagajo k dozorevanju njegovega telesa. Dojeni 

otroci imajo boljše moţnosti za skladen razvoj in pravilno razporeditev zobovja (Bratanič in 

sod., 1993: 3). 

Dojenje je pomembno tudi na čustvenem področju. 

Dojen otrok občuti mater z vsemi čutili; čuti njeno 

mehko koţo na svojem ličku, voha njen vonj, okuša 

njeno toplo mleko in sliši bitje njenega srca. 

Lačnemu dojenčku ni nikoli treba med jokom čakati, 

da se pripravi steklenička. Če je utrujen, zaspan ali 

bolan, vedno najde zavetje na materinih prsih. Poleg 

tega, da ima mati s prehrano otroka manj dela, 

dojenje vpliva tudi na njeno čustveno in zdravstveno 

stanje. Ob dojenju se namreč izloča hormon 

prolaktin, ki ga imenujemo kar “materinski hormon”, 

saj pomirjujoče vpliva na mater in v njej zbuja 

občutek zadovoljstva in povezanosti z otrokom 

(Šoster Olmer, 1999: 40).  

Slika 4: Dojenje  
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Dojenje ima tudi druge prednosti za otrokovo mater. Matere, ki dojijo, hitreje izgubijo 

odvečno maščevje, ki so si ga nabrale v nosečnosti, saj organizem iz hrane, ki jo poje mati, 

najprej zadovolji otrokove potrebe. Menstruacija se materam, ki dojijo, povrne kasneje kot 

tistim, ki ne dojijo. S tem je izguba krvi manjša, zato je manj moţnosti za nastanek 

slabokrvnosti. Izključno dojenje (brez dodajanja tekočin) prvih šest mesecev je učinkovito 

sredstvo za preprečevanje nosečnosti. Pri ţenskah, ki dojijo, je kasneje v ţivljenju manj 

verjetno, da bodo zbolele za rakom jajčnikov in rakom dojke (Bratanič in sod., 1993: 3).   

Tudi če ima mati občutek, da ima premalo mleka, je pomembno, da dojenčka čim večkrat 

pristavi k prsim, ker pogosto sesanje spodbuja nastanek mleka. Otroka naj podoji, kadar ta 

kaţe znamenja, da bi rad sesal. Na ta način bo dobil toliko hrane, kolikor jo potrebuje. Mati 

naj se ne oklepa urnika in naj ne pusti lačnega otroka čakati (prav tam: 5, 6). 

Pri dojenju ima pomembno vlogo tudi oče, saj je njegov odnos do dojenja najpomembnejši 

dejavnik, ki vpliva na uspešno dojenje. Mnogi očetje podpirajo svojo partnerko pri dojenju, 

ker se zavedajo, da je takšen način prehranjevanja boljši za telesno in čustveno zdravje otroka. 

Oče lahko tudi nudi oporo materi, ki dvomi v uspešnost dojenja. Lahko ji pomaga tako, da ji 

prinese otroka, da ga bo podojila, ga pridrţi, medtem ko se mati namešča v prijeten poloţaj za 

dojenje, med tem, ko doji, pa ji lahko prinese napitek (Felc, 2008:84-86).  

Menim, da je dojenje veliko več kot le hranjenje. Prav tako pomemben je ljubeč telesni stik 

med materjo in otrokom, saj utrjuje njuno navezanost. 

2. 4. 1 Trajanje dojenja 

Mnenja, kdaj je otrok dovolj star, da se preneha z dojenjem, so zelo različna. Tu je nekaj 

predlogov: ko dobi zobe, ko začne jesti gosto hrano, ko shodi, pred osemnajstim mesecem, ko 

zna z besedami prositi za dojenje. V teh mnenjih očitno ni enotnosti, vsako je moč izpodbijati. 

Rast zob ne vpliva na dojenje, saj jih otrok pri dojenju ne uporablja, in kakršnekoli teţave z 

grizenjem lahko hitro odpravimo. Ko dojenček začne jesti gosto hrano, njegovo telo še vedno 

potrebuje prehrambne vrednosti mleka in materino mleko je najboljše in najbolj zdravo. Ko 

otrok shodi, se odpravlja čedalje dlje od doma in prihaja v stik z novimi doţivetji, ljudmi in 

bakterijami - zaščitne snovi v materinem mleku mu lahko samo koristijo. Pred osemnajstim 

mesecem je otroka res laţje odstaviti, saj je kasneje bolj pameten in ve, kaj je zanj najboljše, 

ter zna to izraziti z besedami (Šoster Olmer, 1999:247). 
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Kdaj je pravi čas za odstavljanje, v resnici vesta le otrok in njegova mati. Dokler sta z 

dojenjem zadovoljna oba, ni nobenega razloga, da bi morala to posebno vez pretrgati. 

Priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije in Unicefa je, da naj se otroci dojijo do 

drugega leta starosti oziroma še dlje, če tako ţelita oba. Spodnja meja, do kdaj naj bi se otroci 

dojili, je eno leto, do sredine enega leta  pa izključno, torej brez dodatkov. V idealnih 

okoliščinah naj bi se dojenje prenehalo takrat, ko otrok sam preraste potrebo po njem in se 

sam odstavi (prav tam). 

2. 5 NOŠENJE OTROKA 

Ob otrokovem rojstvu so njegovi čuti obkroţeni z novim svetom, z novimi doţivetji in tudi z 

neugodjem. Veliko dojenčkov opravi s temi spremembami mimogrede, nekateri pa 

potrebujejo zibanje, tresljanje, toploto, pomirjujoče zvoke. Vse to dobi dojenček v maminem 

in očetovem naročju, kadar ga nosita. Objem namreč posnema okolje maternice, to pa je tisto, 

kar dojenčka pomiri (Mlinar, 2005: 14). 

Raziskave so pokazale, da otroci, ki so večino dneva v 

bliţini matere, v tesnem stiku z njo, jokajo kar za 

polovico manj kot otroci, ki niso nošeni. Matere, ki 

imajo otroka poleg sebe, takoj in bolje zaznajo, kdaj je 

otrok lačen, umazan, in lahko takoj zadostijo njegovim 

potrebam. Poleg tega je z nošenjem zadovoljena tista 

osnovna in največja otrokova potreba: biti v bliţini 

matere. Za nošenje otroka po hiši so zelo pripravne 

posebne rute (Mlinar, 2004: 38). 

 

 

Slika 5: Nošenje otroka 

Avtorja Sears (2008: 105) sta vneta zagovornika rute za nošenje otroka oziroma štorklje, 

preproste cule iz blaga, v kateri je dojenček ob maminem ali očetovem telesu. V štorklji ga 

lahko nosita na sprehode in opravljata gospodinjska dela. Nošenje otroka je odlično, ker gre 

takrat tudi za dobesedno povezavo z otrokom. 
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Dojenčki, ki so pogosto v naročju, so manj sitni in več časa mirni, a hkrati pozorni na okolico 

- v takem stanju je otrok zelo prijeten druţabnik in se največ nauči o svetu okrog sebe. Ko 

starši nosijo otroka, postanejo dovzetnejši. Ker imajo otroka ob sebi, ga bolje spoznajo. 

Dojenček je zadovoljen in okrepi se njegovo zaupanje do skrbnika (Sears, 2008: 17).  

Nošenje otroka tako kot druga načela povezovalnega starševstva ni nič novega. Ţenske v 

različnih kulturah po vsem svetu so stoletja nosile dojenčke seboj v različnih rutah in culah. Iz 

izkušenj so vedele, da so dojenčki najbolj zadovoljni v naročju mame in drugih skrbnikov 

(Sears, 2008: 105, 106). 

2. 6 ODZIV NA DOJENČKOV JOK 

Jok je starodaven znak za preplah in ga poznajo tudi mnoge ţivali. Sproţi močan starševski 

odziv. Sprva je otrokovo jokanje neznačilen signal, ki pove staršem le, da je njihov otrok 

nezadovoljen, ne razkrije pa vzroka. Sčasoma se starši naučijo prepoznavati različne vrste 

joka ob različnih otrokovih stiskah (Morris, 2008: 107). 

Otrok navadno zajoka prvič takoj po rojstvu, kar je odraz šoka ob nenadni spremembi okolja. 

Namesto da bi bili zaskrbljeni, se starši večinoma odzovejo z nasmehom, saj vedo, da to 

pomeni, da novorojenčkova pljuča dobro delujejo. Dojenček najpogosteje joka prve tri 

mesece po rojstvu, nato pa redno jokanje polagoma pojema. Pri šestih tednih se solzovoda 

tako razvijeta, da se pojavijo prve solze (prav tam). 

2. 6. 1 Zakaj dojenčki jokajo? 

Dojenčkov jok je jezik, s katerim pove, da je nekaj narobe in prosi starše, naj to uredijo. Jok 

mu zagotavlja preţivetje, saj z njim opozori na svoje potrebe. Z jokom si dojenček zagotovi 

bliţino staršev. Dojenčki večinoma nehajo jokati takoj, ko dočakajo odziv s strani staršev, kar 

še bolj krepi medsebojno povezanost. Ko starši potolaţijo otroka, se ob tem počutijo dobro, 

hkrati pa je zadovoljen tudi otrok. Čim večkrat se starši odzovejo na otrokov klic, tem bolj 

razumejo njegove signale. S tem doseţejo, da se otrok nauči jokati manj (Sears, 2008: 127, 

128). 

Dojenčkov jok je izrazito vznemirjujoč in v okolici vzbudi trud poiskati način, kako otroka 

potolaţiti. Starši ga teţko preslišijo, ker je zelo moteč, zato zahteva najhitrejši odziv.           
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Jok je prvi otrokov odziv na svet in v materi zbuja ţeljo, da bi ga pomirila oziroma da bi 

naredila vse, da jok preneha. Funkcija joka je opozoriti okolico, da je treba hitro nekaj 

spremeniti (Kompan Erzar in Poljanec, 2009: 34). 

Vzrokov, zakaj dojenček joka, je lahko več (Bacus-Lindroth, 2007: 98-100): 

 Joče zaradi dolgočasja in ker je sam: v prvih mesecih, ko se zelo intenzivno privaja na 

novo ţivljenje, dojenček čuti potrebo po odkrivanju in učenju vsega, kar ga obdaja. Če 

ga starši pustijo samega v posteljici, bo jokal, ker tam nima kaj početi. Potrebuje 

druţbo, zato je pomembno, da starši otroka ne puščajo samega, ampak ga vključijo v 

vsakodnevno dogajanje.  

 Joče od jeze in nezadovoljstva: ti dve čustvi sta prisotni, kadar otrok ne more storiti 

nečesa, kar bi si ţelel. Njegove telesne in umske sposobnosti so vsak dan večje, zato 

postopoma narašča tudi njegovo zanimanje, da se česa dotakne in začne odkrivati svet.  

 Joče iz strahu: pri otroku se okoli osmega meseca razvije strah pred neznanci, zato se 

v zanj neznanih okoliščinah skriva za starši.  

 Joče od lakote: najpogostejši vzrok za jok je lakota. Če se starši na jok ne odzovejo, 

začne otrok besno kričati. Lakota za majhnega otroka namreč predstavlja bolečino.  

 Joče od ţeje: velikokrat dojenček, ki je preveč pokrit, joče zaradi neudobja in ţeje. 

Ţejo povzroča tudi suh in ogret zrak v stanovanju.  

 Joče od utrujenosti: ko je otrok utrujen, začne jokati. S tem izraţa neugodje.  

 Joče zaradi neudobja ali zato, ker ga nekaj moti: otrokov jok zaradi neudobja je kratek, 

a se vztrajno ponavlja. Starši morajo zato ugotoviti, kaj dojenčka moti; je to mokra 

plenička, vneta ritka, ga zebe ali mu je vroče.  

 Joče od bolečine: jok zaradi bolečine je običajno visok, predirljiv in ga je teţko 

prenašati. Dojenček še ne zna pokazati, kje ga boli, zato je teţko odkriti, od kod izvira 

bolečina.  

Ko dojenček nekoliko odraste, z jokom izraţa svoje notranje razpoloţenje in z njim prikliče 

pozornost staršev na podoben način kot novorojenček. Lakota, bolečina, dolgčas, utrujenost, 

neudobje in tudi ţelja po pozornosti so razlogi, ki se vsak posebej izraţajo z značilnim jokom, 

ki ga je mogoče izmeriti z aparaturo, imenovano zvočni spektrograf (Brazelton, 1999: 247). 
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Na zapisu, ki je nastal na zvočnem spektrografu, se jasno vidijo razlike v jakosti, višini tona 

in ritmu pri treh tipičnih vrstah joka: osnovni jok, jok, ki izraţa bolečino in jok, ki pomeni 

nejevoljo (Leach, 1991: 157). 

Graf 1: Tipične vrste joka 

Otrok začne jokati potihoma, nato pa se jakost stopnjuje sorazmerno z neugodjem. Jokanja 

zaradi lakote ni teţko prepoznati – opazovati je treba le ritem prehranjevanja in čas, ko otrok 

začne jokati. Kadar je dojenček zelo lačen, je njegov jok glasen, s prizvokom nujnosti in 

kratkimi premori za vdihe. Še najlaţje je potolaţiti ţalostno jokanje, s katerim ţeli otrok 

opozoriti, da se počuti zapuščenega. Vse, kar potrebuje, je malo ujčkanja in pogled na smejoč 

se obraz svojih staršev. Dojenček lahko začne jokati tudi, kadar se z njim preveč ali premalo 

ukvarjamo. Če je zelo utrujen, je njegov jok otoţen in cmerav, lahko si tudi mane oči (Morris, 

2008: 107). 

Kriki in jok so za sproščanje najučinkovitejše sredstvo, s katerim razpolaga dojenček. Kot 

znak za njegovo prizadetost, ki je ciljno usmerjena k odraslemu, naj pride in stori, kar je treba, 

in vrne otroku dobro počutje. Vendar je jok najmlajših tudi čisto normalen fiziološki pojav, 

izraz nečesa, česar sporočila vselej natančno ne razumemo. Nekateri dojenčki jokajo 

pogosteje, štirikrat ali petkrat na dan po 20 do 30 minut, drugi pa le ob koncu dneva in noči. 

Takrat jokajo po dve ali tri ure skupaj (Bacus-Lindroth, 2007: 97). 
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2. 6. 2 Jok in tolažba 

Vsi dojenčki jokajo. Le tako nam lahko povedo, da so lačni, osamljeni, nesrečni ali da jim je 

neudobno. In ker je redkokateri zvok tako moteč kot dojenčkov jok, starši ali varuška takoj 

pritečejo in nahranijo ali potolaţijo jokajočega. Ko se dojenček umiri in zaspi ali zadovoljno 

gleda naokoli, je to znak, da je njegov problem rešen. Toda v nekaterih primerih ne moremo 

ugotoviti, kaj bi dojenček rad, saj kar ne neha jokati. Pomembno je, da mu tudi takrat znamo 

pomagati. Opazili so namreč, da postanejo dojenčki, ki jih znamo potolaţiti, bolj 

samozavestni, ker se naučijo, da lahko vplivajo na svoje ţivljenje (Papalia in sod., 2003: 110). 

Cooper (2005: 99) navaja nasvete, kako potolaţiti dojenčka:  

 nosite otroka v pestunji, da bo čutil vašo bliţino, 

 zibajte otroka v naročju, vozičku, gugalniku, 

 tesneje ga povijte; nekaterim dojenčkom to daje občutek varnosti, 

 pojte ali predvajajte pomirjujočo glasbo; tudi drugi ritmični zvoki dojenčke pomirijo, 

 pojdite na sprehod z vozičkom ali otroka peljite v avtu, 

 naslonite ga na ramo, da bo »podrl kupček«, 

 pripravite  mu toplo kopel. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Otroški jok 

Ko staršem zmanjka moči, da bi otroka tolaţili, naj ga poloţijo na varno, na primer v 

posteljico ali voziček, in si vzamejo čas, da se pomirijo. Otroka naj prepustijo v varstvo 
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prijatelju ali sorodniku. Dojenčki so občutljivi na mamino razpoloţenje; če bo mama napeta 

ali razdraţljiva, bo otrok to občutil in še bolj jokal (prav tam). 

Če se starši na otrokove potrebe hitro odzovejo, v otroku zbudijo zaupanje v lastno 

sposobnost, da zna povedati, kaj potrebuje. Njegova znamenja bodo vse bolj razumljiva, starši 

pa se bodo laţje odzivali nanje, zato bo sporazumevanje med starši in otrokom uspešnejše 

(Sears, 2008: 19). 

Kadar dojenček veliko joka, za to niso krivi starši. Z njimi tudi ni nič narobe, če otroka ne 

morejo vedno potolaţiti. Pomembno je, da se čim bolj potrudijo in se občutljivo odzovejo na 

njegov jok (prav tam:135).  

2. 6. 3 Odziv na dojenčkov jok ali razvajanje? 

V preteklosti je veliko ljudi zagovarjalo stališče, da je dojenčke in malčke najbolje pustiti 

jokati, češ da si tako le »krepijo pljuča«. V novejšem času so otroke puščali jokati zato, da bi 

jih izurili za spanje. Ta tehnika seveda deluje, saj če otroka ne potolaţimo, bo od izmučenosti 

nehal jokati, čez čas pa ne bo več jokal, ker se bo naučil, da jok nima smisla, ker se nanj ne bo 

nihče odzval (Sunderland, 2009: 35-39).  

Starši se sprašujejo, ali dojenček jok uporablja za to, da z njimi manipulira, še posebno kadar 

poslušajo komentarje dobronamernih prijateljev in druţinskih članov, ki pravijo: »Če boste 

otroka tolaţili, kadar se joka, ga boste razvadili. Če boste popuščali, se vam bo pozneje 

maščevalo. Pustite ga, naj joka;« (prav tam). 

Spock (1986: 236) meni, da dojenček po tretjemu mesecu starosti lahko zahteva, da ga starši 

pestujejo, ker se je na to navadil in zdaj misli, da ima do tega pravico. V nadaljevanju staršem 

svetuje: »Zdravilo je zelo preprosto; denite otroka v posteljo, potem pa pojdite ven iz sobe in 

se za nobeno ceno več ne vrnite.« Razloţi še, da bo sprva otrok divje jokal dalj časa, potem pa 

vsak dan manj. Da bi otroka odvadili razvajenosti, potrebujejo starši »precej trdne volje in 

nekoliko trdosrčnosti;« (Spock, 1986:237). 

Avtorica P. Leach (1991:193) je mnenja, da dojenčki niso odrasli ljudje, oziroma niso dovolj 

pametni, da bi bili razvajeni. Pravi, da otrok lahko postane razvajen le, če je zmoţen določene 

stvari zahtevati in ne samo potrebovati. Znati mora uveljavljati svoje pravice, česar dojenček 

še ni zmoţen. Dojenčki čutijo potrebo, ki jo izrazijo in niso sposobni razumsko kovati 
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zapletenih načrtov in zamisli, kot na primer: »Če bom dovolj siten, bo mogoče..« in: »Včeraj 

so mi to dovolili, danes pa bi rad to ponovil, zato bom...«  Zato staršem svetuje, da naj ne 

dopustijo drugim, da jim govorijo o razvajenosti, saj lahko to omaje njihovo samozavest in 

moralo ter celo njihovo razmerje z otrokom. 

Dojenčki jokajo zato, da bi se sporazumevali in ne, da bi manipulirali. To se staršem samo 

zdi. Dojenčkov jok pomeni, da je treba otroku prisluhniti in se odzvati na njegovo klicanje.  

Če starše skrbi, da bodo otroka s tem razvadili in da jih ima otrok z jokom pod nadzorom, 

potem bodo vedno dvomili o ustreznosti odziva na dojenčkov jok. Dojenčkov jok pomeni 

sredstvo za sporazumevanje in ne tehnike za nadzorovanje. Dojenčki ne jokajo, ker bi hoteli 

starše nadzorovati, ampak zato, ker ţelijo govoriti z njimi (Sears, 2008 :130). 

Dojenček se z jokom sporazumeva in si na vsak način prizadeva, da bi sporočil svoje potrebe. 

Jok spodbudi starše k odzivu.  In ker jok pomeni potrebo, bo ta potreba ostala tudi, če se 

dojenček izjoka. Dojenček lahko joka več ur in še ne neha. Konec joka pomeni, da nima več 

motivacije zanj. Če nihče ne odgovori na njegov jok, ima dve moţnosti: lahko joka glasneje, 

krčeviteje in vse bolj moteče v upanju, da bo nekdo le prisluhnil, ali pa obupa in postane 

»priden«, se pravi, da utihne in neha motiti druge. Pri dojenčku se hkrati z jokom konča tudi 

zaupanje: zaupanje vase, da se zna sporazumevati, in zaupanje v odzivnost njegovih 

skrbnikov. Če starši zavestno postanejo neobčutljivi za dojenčkove signale in si ne dovolijo 

nagonskega odziva, delajo v nasprotju z naravo. Jok jih sčasoma ne bo več motil, vendar bo to 

vplivalo tudi na njihov slog starševstva. Izgubili bodo zaupanje v dojenčkove signale in ne 

bodo več razumeli njegovega prvinskega jezika. To se zgodi, ko si starši jok razlagajo kot 

sredstvo za nadzor in ne način sporazumevanja (prav tam: 132- 134).  

Raziskave so pokazale, da dojenčki, ki jih starši pustijo jokati, ne jokajo manj, temveč jokajo 

bolj moteče. Poleg tega se preveč oklepajo staršev in ne postanejo tako hitro samostojni (prav 

tam: 132).  

Čim hitreje začnejo starši tolaţiti svojega otroka, tem prej se bo otrok pomiril. Otroka, ki joka 

več kot pet minut, skoraj ni mogoče pomiriti. Jokavi dojenčki, ki so jih starši v prvem 

četrtletju tolaţili, so se v naslednjih mesecih umirili. Vsi poskusi, da bi otroka odvadili 

jokanja z ignoriranjem ali odmikanjem, pa so imeli nasprotni učinek: ti dojenčki so ostali 

jokavi tudi pozneje in bili so manj komunikativni kot njihovi “razvajeni” vrstniki (Cramm, 

2008: 71). 
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Raziskovalci so si edini, da je edini naravni in normalni odziv staršev na otrokov jok, da 

otroka takoj dvignejo k sebi in poskrbijo zanj. Prav sposobnost razumeti otrokov jok in se 

nanj odzivati je tista, ki bo staršem omogočila vzpostavitev povezovalnega starševstva in 

trdne varne navezanosti, otrok pa bo lahko ob takih starših postopoma jokal vedno manj in bo 

vedno bolj zaupal, da se nanje lahko zanese, ter bo postajal vedno bolj potrpeţljiv (Kompan 

Erzar in Poljanec, 2009: 79). 

Kljub temu se  starši lahko distancirajo od svoje instinktivne potrebe po tolaţenju, otroka pa 

je mogoče izuriti tako, da bo prezrl svojo instinktivno potrebo po joku. Posledice za otroka so 

v poznejšem ţivljenju nagnjenost k depresiji, anksiozne motnje in mentalne bolezni. Če mora 

otrok jokati sam, se nauči, da je zapuščen prav takrat, ko potrebuje pomoč (Sunderland, 2009: 

63). 

2. 7 SKUPNO SPANJE 

Spanje skupaj z otroki ali z drugim izrazom spanje v druţinski postelji oziroma spanje v istem 

prostoru je zelo pomemben del povezanega starševstva. Starševstvo se z nočjo ne neha. 

Spanje skupaj z otroki pomeni, da otrok spi v naši postelji ali v naši bliţini (v posteljici poleg 

zakonske postelje). Pri tem moramo poskrbeti za primerno leţišče in varnost. Pri skupnem 

spanju ni potrebno utrudljivo vstajanje in dvigovanje ţe močno jokajočega in zbujenega 

dojenčka. Če spimo skupaj z dojenčkom, se otrok doji tudi ponoči (otroci tako bolje 

napredujejo pri teţi), je mirnejši, bolj zadovoljen in manj joka.  (Mlinar, 2004:39).  

Pri povezovalnem starševstvu in spanju v skupni postelji gre za odnos do dojenčkovih nočnih 

potreb in za sprejemanje otroka kot majhnega posameznika z velikimi potrebami. Otrok 

staršem zaupa, da mu bodo nenehno na voljo tudi ponoči, ne samo podnevi (Sears, 2008:139). 

Če otrok spi v neposredni bliţini enega od staršev, je čutno okolje okoli njega zaradi številnih 

gibov, dotikanja, vonjev in zvokov bogato. Če se otrok in mama ali oče vso noč dotikata drug 

drugega s koţo, to uravnoveša dojenčkovo nerazvito telo in sistem v njegovih moţganih ter 

ima lahko odločilno vlogo pri trajnem ohranjanju njegove mentalne in telesne blaginje 

(Sunderland, 2008: 70). 

Če se otrok veliko zbuja ponoči, bo hitreje zaspal nazaj, če se na njegov jok odzovemo takoj. 

Dlje ko bo čakal na odziv, bolj se bo vznemiril in manj trdno bo spal naprej. Zato je zelo 

priporočljivo, da otrok v prvih mesecih spi v postelji ob starših, da lahko med spanjem mamo 
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zatipa, sliši njeno dihanje, čuti utrip njenega srca, ga greje njena toplota in se lahko tudi hitro 

nahrani. Na ta način se bo tudi zbujal manj pogosto in se bo pustil hitreje potolaţiti. Tudi v 

primeru teţkih noči, ko začnejo otroku rasti zobje, ko ima krče in ga zbujajo različne teţave, 

bo to obdobje preţivel z dosti manj škode, če bo mama ali oče ob njem in bo zdrţal z njim, 

tudi če se malček ne more takoj potolaţiti (Kompan Erzar in Poljanec, 2009:81). 

Enotnega pravila, kje naj bi otrok spal, ni. Starši naj se ravnajo po tem, kje in kako se najbolj 

naspijo. Večina dojenčkov najbolje spi v bliţini staršev. Spanje v skupni postelji 

marsikateremu staršu pomaga, da se laţje poveţe z dojenčkom in prisluhne njegovim 

potrebam. Ker se otroci pogosto bojijo teme, jih zelo pomirja, če se ponoči lahko dotaknejo 

staršev, in jim zaradi ločitve čez noč ni tesno pri srcu. Dojenčki se v druţinski postelji 

naučijo, da je spanje prijetno stanje, ne pa nekaj, ob čemer občutijo strah. Poleg tega je tudi 

nočno dojenje manj naporno (Sears, 2008: 17). 

V vsej človeški zgodovini so matere in otroci spali skupaj, ker so bili otroci tako na varnem, 

obenem pa je bilo otroka, ko se je ponoči zbujal, najlaţje podojiti in uspavati nazaj, če je leţal 

poleg. Šele v zadnjih dvesto letih je v zahodnih civilizacijah (Evropa in Severna Amerika) 

postalo običajno, da dojenčki in otroci spijo sami v ločeni postelji, nemalokrat v svoji sobi 

(Cotič Svetina, 2008: 23).  

Najnovejše študije s področja delovanja moţganov potrjujejo smiselnost tisočletne modrosti 

in koristnost navade, da malčki in otroci spijo v bliţini staršev. Neposredna bliţina matere 

pomaga uravnavati otrokovo telesno temperaturo, raven hormonov, delovanje metabolnega 

sistema, proizvodnjo encimov, pa tudi srčni utrip, dihanje ter delovanje imunskega sistema. 

Povrhu vsega spanje v skupni postelji pomeni vsak dan za nekaj ur več bliţine s starši, ki je 

pri odraščajočih otrocih ključna za uravnoteţen telesni in čustveni razvoj. V današnjem času, 

ko otroci večino dneva preţivijo ločeni od staršev, je skupno spanje tudi priloţnost za 

povezovanje (prav tam). 

Vprašanje o tem, kje in kako naj otrok spi, sproţa burna čustva samo v nekaterih delih sveta. 

V marsikateri drţavi vprašanje sploh ni sporno – spanje v isti postelji z otrokom je nekaj 

samoumevnega.  Raziskave so pokazale, da večina dojenčkov v jugovzhodni Aziji ponoči spi 

v isti postelji s starši (Sunderland, 2008: 73). 

Za dojenčke je spanje z mamo še posebej pomembno, ker mamino telo pomaga regulirati 

pomembne ţivljenjske funkcije v otrokovem telesu. Znanstvene študije so pokazale, da je v 
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kulturah, kjer starši spijo skupaj z otroki, t.i. smrt v zibki (SIDS) tako redek pojav, da zanj niti 

nimajo izraza.  V nasprotju s splošnim prepričanjem se otroci, ki spijo s starši, razvijejo v 

samostojna bitja, ki premorejo občutek varnosti in imajo praviloma bolj razvito 

samospoštovanje kot otroci, ki spijo sami (Cotič Svetina, 2008:22) . 

Mnoţica raziskav torej dokazuje, da je spanje v isti postelji z otrokom lahko resnična naloţba 

v njegovo telesno in čustveno zdravje. Spanje v isti postelji z dojenčkom lahko pozitivno 

vpliva na njegovo fiziologijo, vse tiste dodatne ure telesnega stika pa otroka zbliţa s starši, 

kajti vezi se ne krepijo samo podnevi, ampak tudi ponoči (Sunderland, 2008: 70). 

Starši, v nasprotju s prepričanjem nekaterih, poročajo, da so bili malčki, ki so spali skupaj z 

njimi, v kasnejših letih zelo samostojni, čustveno stabilni in tudi disciplinsko dokaj 

neproblematični (Dvojmoč Kotnik, 2007). 

Mnenja strokovnjakov v zvezi s konceptom druţinske postelje pa niso enotna. Seveda je 

izbira, ali bodo spali skupaj z otroki ali ne, na strani staršev. Le-ti prepogosto vidijo le 

nekatere senčne plati tovrstne prakse, ki jim jih po navadi posredujejo "dobronamerni" 

sorodniki ali znanci (razvajenost otroka, strah pred tem, da bodo "pomečkali" otroka, strah 

pred incestnimi vzgibi, omejitve v partnerskem spolnem ţivljenju), svojemu srcu, ki jim 

pogosto veleva drugače, pa si zaradi nepoznavanja številnih pozitivnih vidikov ne upajo 

prisluhniti (prav tam).  

Nekateri starši imajo proti spanju v skupni postelji pomisleke, ker se bojijo, da se bodo ulegli 

na dojenčka in ga pomečkali. Raziskave so potrdile, da so takšni strahovi neutemeljeni, če le 

nihče v hiši ne kadi ali pa starša ne spita tako trdno, da je njuna pazljivost okrnjena – ker sta 

uţivala alkohol, zdravila ali sta preprosto izčrpana. Mame se celo takrat, ko spijo, zavedajo, 

da je dojenček poleg njih (Sunderland, 2008:72). 

Mame so intuitivno dovolj občutljive, da začutijo ali zaslišijo otroka. Njuno delovanje telesa 

je namreč vzajemno usklajeno. Kadar ima mama rahel spanec, ga ima tudi otrok. Otrok 

navadno zaspi takrat, ko se mama umiri in ne čaka, da bo zaspal, ko je vzdušje umirjeno in 

sproščeno. Če se otrok pogosto zbuja, to pomeni, da preverja, ali je mati še vedno ob njem, da 

bo poskrbela zanj, če ga kaj boli in vznemiri (Kompan Erzar in Poljanec, 2009: 82). 

Po rojstvu otroka je partnerski odnos staršev pogosto postavljen pred pomembno preizkušnjo, 

predvsem v njegovem seksualnem vidiku. Partnerski odnos morata starša seveda negovati, saj 
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predstavlja temeljni steber urejene druţine. S tem ko se odločita za koncept druţinske 

postelje, se soočita z dodatnimi omejitvami, vendar hkrati tudi z novimi izzivi v svojem 

spolnem ţivljenju, kar zahteva od njiju nekaj več ustvarjalnosti in prilagajanja kot sicer 

(Dvojmoč Kotnik, 2007). 

Malčki, ki so dobrodošli v postelji staršev, jo običajno samostojno zapustijo med drugim in 

tretjim letom starosti. Dobro je, da imajo svojo posteljo, tudi če spijo pri starših, saj morajo 

starši malčkovo spontano pobudo, da bi spali v svoji postelji, seveda podpreti. Občasno, zlasti 

kadar jih je strah ali imajo hude sanje, se lahko tudi po samostojni odločitvi za spanje v svoji 

postelji, še pojavi povsem normalna ţelja malčka, da bi spal pri starših, vendar so takšne 

potrebe vedno redkejše (prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Skupno spanje 

2. 7. 1 Varnostni ukrepi za spanje v skupni postelji 

Da bi čim bolj zmanjšali tveganja pri spanju v skupni postelji, avtorica Pantley (2003: 48-50) 

navaja naslednje previdnostne ukrepe: 

 Postelja mora biti za otroka popolnoma varna. Najbolje je vzmetnico poloţiti na tla, 

saj tako preprečite, da bi nastale kakšne reţe, v katere bi se otrok lahko zagozdil. 

Poskrbite, da bo vzmetnica ravna, trda in gladka. Ne pustite, da bi otrok spal na mehki 
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podlagi, denimo na vodni postelji, zofi, vzmetnici z dvignjenim vzglavjem ali kaki 

drugi upogljivi površini.  

 Poskrbite, da bodo rjuhe napete in dobro pritrjene, tako da jih ne bo mogoče razkopati.  

 Če je postelja dvignjena od tal, uporabljajte varnostno ograjo, da se dojenček ne bi 

skotalil s postelje, še posebej pa pazite, da med vzmetnico ali posteljnim vzglavjem ali 

vznoţjem ni lukenj. 

 Če postelja stoji ob steni ali drugem pohištvu, vsak večer preverite, da med vzmetnico 

in steno oziroma pohištvom ni nobenega prostora, kamor bi se dojenček lahko 

zataknil. 

 Majhni otroci naj spijo med mamo in steno ali varovalno ograjo. Očetje, sorojenci, 

stari starši in varuške se ne zavedajo nagonsko, kje je dojenček, kot se mame.  

 Omislite si večjo vzmetnico, da boste imeli vsi dovolj prostora za obračanje. 

 Razmislite o moţnosti, da bi otrok spal v posteljici, tik ob vaši postelji. 

 Poskrbite, da bo soba, v kateri spi dojenček, in vsi prostori, do katerih bi lahko prišel 

iz nje, varni. 

 Nikoli ne spite z dojenčkom, če ste pili alkohol, zauţili kakšno drogo ali zdravilo, če 

imate zelo trden spanec ali trpite zaradi pomanjkanja spanja in se teţko zbudite. 

 Ne spite z dojenčkom, če ste močnejše postave, ker so ugotovili, da čezmerna teţa 

povečuje tveganje za dojenčka, ki spi v skupni postelji.  

 V prvih mesecih odstranite vse blazine; ko otrok raste, bodite pri dodajanju blazin in 

odej zelo previdni. Dojenčka in sebe toplo oblecite. 

 Ne nosite nobenega spalnega oblačila z vrvicami ali dolgimi trakovi. V postelji ne 

nosite nakita, če imate dolge lase, jih spnite. 

 Ne uporabljajte močnih parfumov ali losjonov, ker  zmotijo dojenčkov voh. 

 Ne dovolite domačim ljubljenčkom spati v postelji z dojenčkom. 

 Nikoli ne pustite dojenčka samega v postelji za odrasle, razen če je to popolnoma 

varno. 

Menim, da je izmed vseh načel povezovalnega starševstva največ kritik deleţno prav spanje v 

skupni postelji. Ob raziskani dilemi pa sklepam, da ni razloga, da dojenček ne bi smel spati v 

postelji s svojimi starši, če je to najbolje zanj in če tako ustreza tudi staršem. Vendar pa 

morajo biti starši pozorni na to, da je otrok v skupni postelji varen (upoštevanje previdnostnih 

ukrepov) in da mu je udobno.  
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2. 8 RAVNOVESJE IN MEJE 

Ker bi starši dojenčku radi dali čim več, pogosto pozabijo na lastne potrebe. Za uravnoteţeno 

starševstvo je ključno, da se starši ustrezno odzovejo na dojenčkove potrebe – naučiti se 

morajo, kdaj mu je treba ustreči in kdaj ne, in biti toliko preudarni, da prisluhnejo tudi sami 

sebi, ko potrebujejo pomoč (Sears, 2008:18). 

Povezovalno starševstvo je za starše lahko zahtevno, tako telesno kot čustveno. Če so zahteve 

otrok prevelike, v nasprotju z zmogljivostjo staršev, se lahko poruši njihovo ravnovesje. 

Zaradi pomanjkanja pozornosti lahko začne trpeti zakon ali pa starši nikakor ne zmorejo 

otroku postaviti meja. Postavljanje mej je naravni sestavni del povezovalnega starševstva. Pri 

tem gre za še eno izmed temeljnih otrokovih potreb - to je, da se nauči, kje so meje. Starši, ki 

upoštevajo načela povezovalnega starševstva, si prizadevajo za ravnovesje in meje tako pri 

otroku kot pri sebi. Če povezovalno starševstvo ni uravnoteţeno, nima pravega učinka (Sears, 

2008:163). 

Če starši ţelijo, da otrok upošteva njihova navodila, si morajo najprej prisluţiti njegovo 

zaupanje. To se razvije, ko odgovorijo na otrokove potrebe.  Otrok, ki staršem zaupa, da bo od 

njih dobil hrano in tolaţbo, ko ju potrebuje, jim bo zaupal tudi, ko mu bodo rekli, naj se česa 

ne dotakne in naj pospravi igrače, ker je čas za spanje. Avtoriteta je ključna za vzgojo, vendar 

mora temeljiti na zaupanju (Sears, 2008:38, 39). 

Otroci, ki jih vzgajajo po načelih povezovalnega starševstva, hočejo ustreči staršem, hočejo 

upoštevati njihovo mnenje. Če sta mama oziroma oče in otrok tesno povezana, sta pogosteje 

istega mnenja. Otrok zato laţe uboga. Ker ve, da starši svet vidijo z njegovimi očmi, laţe 

sprejme njihovo stališče. Zaupa jim, zato sprejme meje, ki mu jih postavljajo. Celo trmasti 

otroci so pripravljeni slediti smernicam staršev, če je odnos med njimi dober (prav tam). 

Povezovalno starševstvo je prehod od vzgoje, ki temelji na strahu, k vzgoji, ki temelji na 

ljubezni. Usmerjeno je na nove metode in strategije. Otroke spodbuja z ljubeznijo, ne s 

strahom pred kaznijo, poniţanjem in izgubo ljubezni (Gray, 2002:48). 

Preveč popustljivi starši ne znajo reči ne. Karkoli ţe si otrok zaţeli, mora tudi dobiti. Pri 

povezovalnem starševstvu otroku ne pustimo početi vsega, kar mu pade na pamet. Starši 

vplivajo na otrokovo obnašanje, spodbujajo ga, da se lepo obnaša, in naredijo vse, da bi mu to 
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olajšali. Hitro posredujejo in mirneje odpravijo teţave. Morajo se naučiti razlikovati med 

otrokovimi potrebami in njegovimi zahtevami (Sears, 2008: 53). 

Kritiki, ki trdijo, da je povezovalno starševstvo permisivno, menijo, da bi morali starši 

nadzorovati otroka, in ne nasprotno. Strah pred tem, da bo dojenček prevzel nadzor, povzroči, 

da je odnos med njim in starši tekmovalen: dojenček hoče manipulirati s starši, zato ga morajo 

prehiteti in prevzeti nadzor. Zaradi takšnega pristopa med otroki in starši zazija prepad in 

lahko se zgodi, da se nikoli zares ne poveţejo in si ne zaupajo (prav tam). 

Mnogi starši in otroci se izčrpavajo v 

neprestanih merjenjih moči, kar zmanjšuje 

učinkovitost druţine kot skupnosti. Starši naj 

vplivajo na ubogljivost svojih otrok v okvirih 

stvarnih pričakovanj in dobronamerne strpnosti. 

Obojestransko zanimanje za problem je osnovni 

pogoj ubogljivosti, ki ga starši laţje doseţejo z 

občutkom za otrokovo doţivljanje, s tem pa tudi 

priznavajo otroka kot osebnost. Ne glede na to, 

koliko je otrok star in kako si starši ţelijo, da bi 

jih otrok ubogal, se ubogljivost najlaţje doseţe, 

če med starši in otroki vladajo dobri medsebojni 

odnosi (Strojin, 2006: 37, 38).  

 

Slika 8: Trmoglav otrok 

Mnogi pojem vzgoje razumejo le kot starševsko orodje, s katerim otroka kaznujemo ali 

discipliniramo, če kaj naredi narobe. Vzgoja pa je nekaj popolnoma drugega. Otroke starši 

vzgajajo ves čas, s svojimi dejanji, svojimi reakcijami ob določenih problemih, s svojim 

odnosom do drugih ljudi. Otroci starše opazujejo, presojajo in se od njih učijo. Če so starši 

otrokom zgled in jih s tem učijo, kako lahko pravilno ravnajo, je takšna vzgoja pravilna. 

Seveda pa navedeno zahteva veliko starševskega udejstvovanja in energije. Starši morajo biti 

ljubeča avtoriteta, ki ve, kaj je prav za otroka. Obstajajo starši, ki svojih otrok sploh ne 

vzgajajo, ne usmerjajo, jim ne postavljajo potrebnih omejitev ali pa jih čustveno popolnoma 

prepustijo samim sebi. Povezano starševstvo je popolno nasprotje takšnega modela in daje 
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staršem osnovo, kje in kako začeti ter kako vzpostaviti komunikacijo z otrokom. Starši 

morajo poleg tega, da otroku ţe v najzgodnejšem obdobju zagotavljajo vse potrebno (pa ne v 

materialnem smislu!), otroka tudi vzgajati, vzpostaviti nenasilne metode discipliniranja in 

določiti jasne meje (Mlinar 2004: 38).  

Svojemu otroku ne smemo dopustiti, da bi počel karkoli. Vzgajati pomeni, da mu pokaţemo, 

kakšno vedenje je sprejemljivo, zaţeleno, in kakšno ni. Otrok dobi občutek varnosti, če čuti, 

da odrasli ve, kaj je dobro in kaj je slabo. To je opozorilo, ki mu pomaga pri obvladovanju in 

uresničevanju njegove svobode na odgovoren način. Vendar morajo biti prepovedi logične, 

notranje povezane in slediti jim morajo tudi dejanja, ki jih otrok lahko razume in sprejme. To, 

kar je prepovedano danes, mora biti prepovedano tudi jutri. Starši naj raje postavijo manj 

prepovedi, in zahtevajo njihovo spoštovanje, kot veliko, ob katerih jih otrok lahko “vleče za 

nos” (Bacus- Lindroth, 2007:164). 

Menim, da se metode discipliniranja spreminjajo, saj so v preteklosti starši svoj prav izsilili s 

tepeţem in groţnjami, nekateri pa so uporabili podkupovanje z materialnimi dobrinami, da bi 

dosegli zmago nad otrokovimi izbruhi. Prepričana sem, da bi morali sodobni starši narediti 

korak naprej in spoštovati otroka ter svoja pričakovanja izraţati jasno in prepričljivo, vendar 

na čim bolj miren način. Za to je potrebno veliko potrpeţljivosti in energije, saj otroci za 

socialno učenje potrebujejo čas, med tem pa si privoščijo raziskovanje vsega, kar se sme in ne 

sme. Če bodo starši opustili boj za premoč, bodo vsakodnevni konflikti manj goreči, kar bo 

omililo tako njihovo kot otrokovo nezadovoljstvo. 

Pomembno je, da pri oblikovanju meja starši zares dobro poznajo svojega otroka, saj le tako 

vedo, kaj lahko od njega zahtevajo in pričakujejo. Prav tako pa tudi otroci poznajo svoje 

starše in čutijo, ali so trdni v svojih vzgojnih načelih in kaj stoji za njihovimi besedami. Če 

začutijo, da so starši negotovi, lahko začnejo preizkušati, kje so meje, in tudi izsiljevati. Zato 

bi morali biti starši v svojih zahtevah čim bolj dosledni.  

2. 9 IGNORIRANJE “DOBRONAMERNIH” NASVETOV 

Še sveţi starši so zelo ranljivi zaradi ljubezni do dojenčka in ţelje, da bi čim bolje opravljali 

svojo novo nalogo. Če jim kdo reče, da njihove metode niso najboljše, se zamislijo in 

zmedejo. Celo najbolj samozavestna mama teţko sledi srcu in materinskemu nagonu, če ji 

knjige, sorodniki in mediji svetujejo nekaj drugega (Sears, 2008:53).  
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Skoraj vsaka mati je na začetku negotova in če prištejemo še utrujenost, neprespanost in 

čustveno ali hormonsko občutljivost, potem ni čudno, da je včasih teţko vztrajati pri tistem, 

kar se staršem zdi najbolj prav za njunega otroka.  Vendar če kakšen nasvet ne zveni dobro, in 

če imajo starši občutek, da to za njihovega dojenčka ni prav, potem ne smejo kloniti pod 

pritiskom. Najbolje je, če zaupajo svojim instinktom (Šoster Olmer, 1999: 86, 87).  

Starši, ki so občutljivi za potrebe in znamenja svojega otroka, postanejo zelo kritični do 

nasvetov o vzgoji. Izogibajo se togim in skrajnim vzgojnim prijemom, ker takšni nazori in 

načini vzgajanja med njimi in otrokom ustvarjajo razdaljo ter jim preprečujejo povezovanje. 

Vzgoja, ki temelji na povezovanju, krepi vezi med starši in otrokom (Sears, 2004: 28). 

Avtorica K. Šoster Olmer (prav tam) navaja nasvete, kako naj se starši poskušajo ubraniti 

pred nasprotujočimi si nasveti: 

 Prepoznajo naj nasvet, ki jim ne daje izbire (Če bi bila jaz na tvojem mestu, bi… 

Moraš … Najbolje bi bilo da… Če ne boš… , potem bo… Ne smeš … sicer bo... Če 

mene vprašaš …). 

 Partnerja naj se glede otroka pogovorita o skupnih nazorih. 

 Starši naj izberejo osebo, ki ji res zaupajo, in se z vprašanji obračajo nanjo. 

 Zavedajo naj se, da nihče ne pozna otroka bolje kot njegovi starši. 

 Poslušajo naj nasvete, preizkusijo pa naj le tistega, ki se zdi za otroka pravi. 

 Vprašajo naj za dodatno razlago. 

 Zahtevajo naj statistične podatke in rezultate raziskav, ki podpirajo nasvet. 

 Rečejo naj: »Morda je bilo to dobro za tvojega otroka, vendar moj zdravnik pravi…« 

 Izjavijo naj: »Zanimiva ideja!« potem pa naj naredijo po svoje. 

 Matere naj določijo moţa za poslušalca z besedami: »Zdajle sem preveč utrujena, da 

bi lahko razmišljala o tem, kar moţu povej, kaj misliš.« 

K. Mlinar (2004: 38) staršem svetuje: “Nihče ne pozna vašega otroka tako dobro kot le vi 

sami. Poslušajte strokovnjake za vzgojo in nego (medicinsko osebje, mame, tašče, sestre, 

prijateljice), toda vedno si zapomnite, da ste samo vi strokovnjak za svojega otroka.” 
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2. 10 KORISTI VZGOJE, KI TEMELJI NA POVEZOVANJU 

Vsi starši si ţelijo, da bi njihovi otroci zrastli v prijazne, ljubeznive, lepo vzgojene in seveda 

pametne ter uspešne ljudi. Starši pri razvijanju teh lastnosti uporabljajo različne metode, saj je 

vsak otrok drugačen. A da bi otroka sploh lahko usmerjali, ga morajo starši dobro spoznati,  

kar lahko doseţejo z načeli povezovalnega starševstva (Sears, 2008: 9). 

Zakonca Sears (prav tam) menita, da njuna metoda starševstva tako vpliva na otroke, da so 

ljubeznivi, razumevajoči in sočutni ter da zaupajo ljudem okrog sebe. Prepričana sta, da 

povezovalno starševstvo otroke obvaruje pred številnimi socialnimi in čustvenimi boleznimi, 

ki pestijo našo druţbo.  

Otroci, deleţni vzgoje, ki temelji na povezovanju, so sočutni in imajo izostren občutek za 

povezanost. Ker od rojstva naprej prejemajo ljubezen in ljubečo nego, odraščajo z zavestjo, da 

so nekomu pomembni. Ljubeča skrb, dajanje, poslušanje in odzivanje na potrebe ljudi, 

postanejo druţinsko pravilo, te odlike pa del otroka. Ti otroci se naveţejo na ljudi, ne na 

stvari, naučijo se dajati in sprejemati ljubezen. So komunikativni in skrbni, zato z vrstniki 

spletejo trdne prijateljske vezi. Kasneje,  ko odrastejo, uţivajo v bliţini s partnerjem, saj jih 

taka vzgoja uči intimnosti. Otroci, katerih starši se primerno odzivajo na njihove potrebe, so 

zaupljivejši in samozavestnejši, ker se iz odnosa s svojimi starši naučijo, da je varno zaupati 

drugim in da bodo njihove potrebe vedno zadovoljene. In ker zaupajo svojim skrbnikom, 

zaupajo tudi sebi, s tem pa pridobivajo občutke zdrave neodvisnosti (Sears, 2004: 40-43). 

Koristi vzgoje, ki temelji na povezovanju, pa zasledimo tudi pri starših; starši bolj zaupajo v 

svoje sposobnosti, zato znajo preceniti, kateri vzgojni nasvet je dober in kateri ne. So bolj 

občutljivi in prepoznavajo otrokova sporočila, saj se naučijo dobro opazovati. Upoštevajo 

otrokov temperament in se odzivajo intuitivno. Med starši, ki otroke vzgajajo po načelih 

povezovalnega starševstva, in otrokom se splete poseben odnos, pri katerem so otroci in starši 

občutljivi drug do drugega, se počutijo povezane, si zaupajo in pozitivno vplivajo na vedenje 

drugega (prav tam). 
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3. 0 PROBLEM 

Povezovalno starševstvo je način starševstva in vzgoje, ki zagovarja čustveno odzivnost, 

dojenje, nošenje otrok, spanje v skupni postelji, izogibanje pogostim in daljšim ločitvam, 

pozitivno discipliniranje ter vzdrţevanje ravnovesja v druţini. Številni starši navedene 

vzgojne metode uporabljajo spontano in če so dovzetni za potrebe in čustva dojenčka, se 

nanje odzovejo prav v skladu z metodami povezovalnega starševstva (Sears, 2008).     

Problem nastane zaradi konflikta z okolico, saj so starši pogosto negotovi, ker so izpostavljeni 

neštetim teorijam in nasvetom zunanjih opazovalcev (prav tam).  

Starši se od šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej spoprijemajo z vedno novimi vzgojnimi 

metodami in koncepti. Priporočene metode, ki si druga drugi včasih celo nasprotujejo, v njih 

vzbujajo negotovost in pomanjkanje občutka za to, kaj je prav in kaj ne. Zaradi tega so 

razdvojeni in se ravnajo po receptih drugih, bolj izkušenih (Pulkkinen, 2008: 15).  

Druţbeno okolje in kultura zahodnega sveta sta oblikovala ideale, po katerih naj bi starši 

vzgajali svoje otroke. Še danes je pogosto prepričanje, da bodo starši otroka razvadili, če ga 

bodo preveč nosili, spali z njim v isti postelji ali se vedno odzvali na njegov jok. Za skupno 

spanje marsikdo meni, da je nevarno, ker bi se lahko mati ulegla na otroka in ga zadušila. 

Veliko ljudi zagovarja stališče, da je dojenčke in malčke najbolje pustiti jokati, ker si otroci 

tako samo „krepijo pljuča‟. Mnogi domnevajo, da dojenčki jokajo, ker hočejo manipulirati s 

starši in ne zato, ker se tako sporazumevajo z njimi; da je dojenčkov jok neprijetna razvada, ki 

se je mora odvaditi, da se bo lepše vključil v svet odraslih. S postavljanjem meja pa skušajo 

nekateri starši otroke nadzirati, jih obvladovati - in ne voditi ter jih podpirati, da prevzamejo 

odgovornost za svoje izbire (Sears, 2008, Sunderland, 2008, Šoster Olmer, 1999).  

Namen empirične raziskave je ugotoviti, kakšna stališča in vzgojne principe imajo starši v 

zgodnjem otrokovem obdobju in če se pri vzgojnih ravnanjih opirajo tudi na načela 

povezovalnega starševstva. 
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3. 1 Raziskovalna vprašanja 

Konkretna raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila, so: 

1. Ali oz. v kolikšni meri se stališča in vzgojna ravnanja anketiranih staršev skladajo s 

principi povezovalnega starševstva? 

2. Kako si starša delita vzgojne naloge? 

3. Ali izobrazba staršev vpliva na njihova vzgojna ravnanja? 

4. Ali starost staršev vpliva na njihova vzgojna ravnanja? 

5. Ali na vzgojna ravnanja vpliva ţivljenje v lastnem gospodinjstvu? 
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4. 0 METODA 

4. 1 UPORABLJENA METODA 

Za izdelavo teoretičnega dela diplomske naloge sem na osnovi prebrane strokovne literature z 

metodo deskripcije razloţila problem, ki ga obravnavam. Uporabila sem deskriptivno metodo 

raziskovanja.  

4. 2 VZOREC 

Raziskavo sem izvedla v Vrtcu Ribnica in v Vrtcu Sodraţica; za sodelovanje sem prosila vse 

starše otrok prvega starostnega obdobja.  

Graf 2: Podatki o tem, kdo je izpolnjeval vprašalnik 

 

Večino (85%) vprašalnikov so izpolnile matere. Eno sedmino (13%) oba - oče in mati skupaj, 

le nekaj (2%) vprašalnikov pa so izpolnili očetje sami.  

Graf 3: Starost staršev 
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Večina (42,9%) mater je starih od 31 do 35 let, tem pa po pogostosti sledi dobra tretjina 

(36,4%) mater, ki so stare od 26 do 30 let. Le nekaj (13%) mater je starih od 20 do 25 let, še 

manj (6,5%) mater pa je starih od 36 do 40 let. Ena mati (1,3%)  je stara od 41 do 45 let. 

Od vseh anketiranih staršev je večina (40,3%) očetov starih od 31 do 35 let, slaba tretjina 

(29,9%) očetov je starih od 26 do 30 let, manj kot petina (18,2%) očetov pa je starih od 36 do 

40 let. Le nekaj (7,8%) očetov je starih od 41 do 45 let, dva (2,6%) očeta sta stara od 20 do 25 

let, eden (1,3%) pa od 46 do 50 let. 

Graf 3: Izobrazba staršev 
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Ugotovila sem, da ima dobra tretjina (36,4%) mater višjo ali visokošolsko izobrazbo, tem pa 

po pogostosti sledi dobra četrtina (27,%) mater, ki imajo univerzitetno izobrazbo ter dobra 

petina (23,4%) mater, ki ima srednješolsko izobrazbo. Le nekaj (10,4%) mater ima poklicno 

izobrazbo, dve materi (2,6%) pa imata magisterij, specializacijo ali doktorat.  

Od vseh anketiranih staršev ima večina (42,9%) očetov srednješolsko izobrazbo, več kot 

četrtina (28,6%) očetov pa poklicno. Nekaj (11,7%) očetov ima univerzitetno izobrazbo, 

podobno število (10,4%) očetov pa višjo ali visokošolsko. Deleţi med srednješolsko 

izobrazbo in magisterijem, specializacijo ali doktoratom so si podobni.  
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Graf 4: Gospodinjstvo 
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Graf 5 se nanaša na vprašanje glede gospodinjstva. Ugotovila sem, da ima večina (83,1%) 

anketiranih staršev lastno gospodinjstvo, šestina (16,9%) anketirancev pa si gospodinjstvo 

deli z otrokovimi starimi starši.  

4. 3 MERSKI PRIPOMOČKI IN TEHNIKE 

Uporabila sem anonimni vprašalnik za starše, ki sem ga sama sestavila. Vključuje predvsem 

vprašanja zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa in ocenjevalne lestvice. 

4. 4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV 

Pred izvedbo raziskave sem za dovoljenje opravljanja le-te prosila ravnateljici Vrtca Ribnica 

in Vrtca Sodraţica. Seznanila sem ju z namenom in cilji raziskave ter priloţila vprašalnik. 

Vprašalnike sem nato razdelila vzgojiteljicam, ki so jih posredovale staršem. Ti so lahko 

vprašalnike odnesli domov in jih izpolnili. Njihovo sodelovanje je bilo prostovoljno, zato so 

imeli  tudi moţnost odklonitve. Vprašalnike so v enem tednu vrnili v nabiralnik, ki sem ga  

postavila v garderobo, s čimer sem zagotovila anonimnost.  Izmed 118 vprašalnikov, ki sem 

jih razdelila, jih je bilo vrnjenih 77. 

Rezultate sem dobila tako, da sem najprej vse vprašalnike pregledala in jih vnesla v program 

za statistično obdelavo podatkov SPSS. Rezultate sem kvalitativno in kvantitativno obdelala, 

nato pa jih s pomočjo programa Microsoft Office Excel, ki omogoča izdelovanje grafov, 

prikazala tabelarično ali grafično. Rezultate sem med seboj primerjala in jih interpretirala 

glede na teoretična izhodišča. 
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5. 0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5. 1 VZGOJNA RAVNANJA ANKETIRANIH STARŠEV 

Graf 5: Uporaba otroških pripomočkov 
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Največkrat uporabljen pripomoček je duda, saj je tako odgovorila četrtina (25,1%) vseh 

anketiranih staršev, sledita kahlica v dobri petini (22%) primerov ter leţalnik (17,6%). 

Najmanj pa se kot pripomočka uporabljata gugalnik v 6,6% in hojica v 4,8% primerov. 

Zanimivo je, da le petina staršev uporablja kahlico; lahko je vzrok ta, da je tisti starši, katerih 

otroci še niso stari dve leti, še ne uporabljajo, morda pa se bodo za njeno uporabo v bodoče še 

odločili.  

Graf 6: Uporaba pripomočka za nošenje 
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Večina anketiranih staršev, to je 60 (79%) anketirancev, ne uporablja nobenega pripomočka 

za nošenje otroka, pestunjo ali kenguru za nošenje otroka pa uporablja le petina (21%) vseh 

staršev. 
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Ugotovila sem, da anketirani starši uporabljajo veliko komercialnih otroških pripomočkov, le 

malokateri pa se odločijo tudi za uporabo pripomočkov za nošenje otroka, ki so značilni za 

starše, ki zagovarjajo princip povezovalnega starševstva, saj je eno od načel nošenje otroka. 

Taki pripomočki so na primer pestunja, trak, štorklja, kengurujček in nahrbtnik, vendar se 

anketirani starši v večini zanje niso odločili. Vzrok za to so po mojem mnenju drugi 

pripomočki, kot so otroški voziček, leţalnik in stajica, kamor starši odloţijo otroka, da jim ga 

ni treba nositi. 

Graf 7: Trajanje dojenja 
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Na vprašanje, koliko časa je bil otrok dojen, so odgovorili vsi, razen enega anketiranca 

(98,7%). Med drugim lahko ugotovim, da je največ mater, in sicer dobra tretjina (35,1%), 

dojila svojega otroka od 6 do 12 mesecev. Deleţi ostalih odgovorov so si podobni. 

Avtorica K. Šoster Olmer (1999: 246) meni, da ima vsak doječi par pravico, da se odloči, kdaj 

je pravi čas za odstavljanje. Čeprav so matere deleţne velike vzpodbude, ko se odločajo za 

dojenje, je mnogo dojenčkov po njenem mnenju odstavljenih prehitro. Meni, da so vzrok za to 

teţave pri dojenju, s katerimi se matere prej ali slej srečajo, in ker ne najdejo prave pomoči in 

nasvetov, poseţejo po steklenički, ki pomeni prvi korak k zgodnjemu odstavljanju.  

Tako sem ugotovila, da je bilo veliko otrok (40,4%) dojenih manj kot 6 mesecev, najmanj 

otrok (18,2%) pa je bilo dojenih več kot eno leto, čeprav je to spodnja meja, do kdaj naj bi se 

otroci dojili. Zato me je zanimalo, zakaj so matere prenehale z dojenjem in otroka odstavile.  
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Graf 8: Razlog za prenehanje dojenja 
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Tudi v tem primeru je na postavljeno vprašanje odgovorila večina (98,7%) anketirancev. Iz 

grafa lahko ugotovim, da je tretjina (34%) mater odnehala z dojenjem, ker niso imele dovolj 

mleka. Tem po pogostosti sledijo matere, ki so nehale z dojenjem, ker otrok ni hotel več 

sesati, takih je dobra četrtina (28%) vseh mater. Petina (22%) anketirancev, je navedla drug 

razlog, na primer: zdravstvene teţave, kot so alergija, genske napake, operacija in bivanje v 

bolnišnici, da se je otrok sam odstavil, da je bilo dojenje boleče za mater, da je bila mati 

ponovno noseča ali pa je pričela z dojenjem naslednjerojenega otroka, da mati ni zmogla 

dojiti dvojčkov ter da je šla mati v sluţbo, otrok pa v vrtec, zato se je pogostost podojev toliko 

zmanjšala, da otrok kmalu ni kazal več ţelje po dojenju. Eden izmed odgovorov je bil tudi, da 

se je otrok tako navadil piti iz stekleničke, da je začel zavračati dojenje. Manjšina (15%) 

anketirancev odgovarja, da je mati nehala z dojenjem, ker je smatrala, da je otrok dovolj star, 

le en (1%) anketiranec pa, da je mati nehala z dojenjem, ker so otroku zrasli zobje. 

Graf 9: Skupno spanje 
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Zanimalo me je, koliko staršev se je odločilo za skupno spanje, torej da otrok spi v postelji 

poleg staršev. Odgovori so bili pribliţno enakomerno razporejeni med tri moţnosti: največ 

(40%) staršev dovoli, da otrok spi v njihovi postelji, slaba tretjina (31%) staršev to včasih 

dovoli, dobra četrtina (29%) anketiranih pa ne dovoli, da bi otrok spal v skupni postelji z 

njimi. 

Graf 10: Razlogi, zakaj se starši ne odločijo za skupno spanje 

0

5

10

15

20

25

Bojim/bojiva se, da bi se na 
otroka ulegla in ga pomečkala, ga 
zadušila.

Imam/imava premajhno 
posteljo.

Ker ob otroku slabo spim/spiva.

Otroka nočem/nočeva razvaditi.

Ker bi to motilo spolno življenje.

Drugo.

 

Graf 11 prikazuje rezultate le za 46 anketirancev - tistih, ki so na vprašanje glede skupnega 

spanja odgovorili, da otroku ne pustijo spati skupaj z njimi ali da mu to pustijo le včasih. 

Največ, dobra tretjina (34,8%) staršev ima zadrţke glede takega spanja, ker ob otroku slabo 

spijo. Slaba tretjina (29%) staršev noče razvaditi otroka, četrtina (24,6%) anketirancev pa je 

navedla kak drug razlog. Najpogostejši je bil, da s tem, ko otrok spi v isti postelji kot starši, 

tudi on slabše spi, kot če bi spal sam in da je navajen na svojo posteljo. Pogosta razloga sta 

bila tudi, da starši ţelijo otroka navaditi na samostojnost in da se bojijo, da bi otrok predolgo 

spal v skupni postelji in bi ga tega kasneje teţko odvadili. Nekaj (7,2%) anketirancev ne pusti 

spati otroka v postelji staršev, ker imajo premajhno posteljo. Le malo (2,9%) anketirancev 

ima zadrţke, ker se bojijo, da bi se na otroka ulegla ter ga tako pomečkala ali celo zadušila, 

eden (1,4%) od anketirancev pa ima zadrţke glede skupnega spanja zato, ker bi to motilo 

spolno ţivljenje staršev. 
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Ugotovila sem, da veliko otrok spi v postelji s svojimi starši, pa čeprav le občasno. Tudi tisti 

starši, ki se za skupno spanje niso odločili, so pogosto pripisali opombo, da otrok spi v njihovi 

postelji le, kadar je bolan, ali kadar ga kaj boli, večkrat pa se pride tudi zjutraj stisniti k 

staršem v njihovo posteljo in se malo “pocrkljati”. Skupno spanje je eden od načel 

povezovalnega starševstva in rezultati so pokazali, da je takšen način povezovanja značilen 

tudi za večji del anketiranih staršev. 

Na vprašanje, ali so starše druţinski člani ali prijatelji kdaj posvarili, da bodo otroka razvadili, 

je dve tretjini (67,5%) anketirancev odgovorili pritrdilno, tretjina (31,2%) pa nikalno. Ena 

anketirana oseba ni odgovorila na to vprašanje. Rezultati so pokazali, da druţinski člani, 

prijatelji in znanci svarijo večino anketiranih staršev, da naj ne upoštevajo načel 

povezovalnega starševstva zaradi svojega prepričanja, da bo to povzročilo otrokovo  

razvajenost.  

5. 2  ODZIVI STARŠEV NA OTROKOV JOK 

Graf 11: Ali so anketirani starši namerno pustili otroka, da se joka dalj časa? 
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Graf prikazuje, da je dobra polovica (56%) anketirancev namerno pustila otroka, da je jokal 

dalj časa, malo manj kot pol  (44%) pa tega ni nikoli storila. 
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Graf 12: Razlogi, zakaj so starši namerno otroka pustili jokati 
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Na to vprašanje je odgovorila slaba polovica (45,5%) vseh anketirancev, ker so na to 

vprašanje odgovarjali le tisti, ki so na vprašanje, ali so kdaj namerno pustili otroka , da joka 

dalj časa, odgovorili pritrdilno. Ena anketirana oseba na vprašanje ni odgovorila. Petina 

(19,5%) anketirancev je  navedla druge razloge: izsiljevanje, trma in preizkušanje meja ter 

popustljivosti staršev. Nekaj (6,9%) anketirancev je pustilo otroka, da joče, ker ga niso hoteli 

razvaditi. Podoben deleţ je bil tistih staršev, ki so pustili otroka, da joče, ker so ga ţeleli 

navaditi na točen urnik odhoda v posteljo (10,4%) in staršev, ki niso vedeli, kaj še lahko 

storijo, da bi otroka potolaţili (7,8%).  

Graf 13: Ali je staršem znan vzrok, zakaj otrok joka? 
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Večina (67%) staršev točno ve, zakaj njihov otrok joka, manjšina (33%) pa včasih ve, včasih 

ne. Ena  anketirana oseba ni odgovorila na vprašanje. 
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Graf 14: Najbolj učinkovite metode tolaţenja 
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Petina (19,6%) anketirancev je odgovorila, da jokajočega otroka najlaţje potolaţijo, če ga 

nosijo. Deleţi ostalih odgovorov so si podobni; starši uporabijo dudo (18%) ali skoraj v 

enakem razmerju (17,6%) pojejo otroku in z njim poslušajo glasbo. Sedmina (14,3%) 

anketirancev uporablja metodo zibanja, nekoliko manj (10,2%) pa jih otroka pomiri tako, da 

gre na sprehod z vozičkom. Nekaj (6,1%) anketirancev je mnenja, da je dobra metoda za 

pomiritev jokajočega otroka tudi trepljanje po hrbtu oziroma “podiranje kupčka”. V enakem 

deleţu so se anketiranci odločili za masaţo kot učinkovito metodo tolaţenja ali pa so navedli 

druge metode tolaţenja: otroku dajo igračo oz. »ninico«, otrok sesa palec, otrok pije po 

steklenički, prigovarjanje z mirnim glasom in dotik, pripovedovanje in preusmeritev 

pozornosti. V enakem razmerju so se starši odločili še za tesno zavijanje dojenčka v odejico in  

kopanje v topli vodi.  
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5. 3 DELITEV VZGOJNIH NALOG 

Graf 15: Pogostost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti: previjanje 
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Polovica (49,4%) mater pogosto previja svoje otroke, slaba tretjina (31,2%) jih previje včasih, 

slaba petina (19,5%) anketirancev pa pravi, da vedno previje otroka mati. Enak deleţ 

anketirancev meni, da očetje le redko previjejo otroke, ali pa da jih previjejo le včasih. Nekaj 

(9,1%) anketirancev je odgovorilo, da očetje nikoli ne previjejo svojega otroka, trije (3,9%) 

anketiranci pa, da očetje pogosto to storijo.  

Graf 16: Pogostost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti: kopanje  
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Deleţi odgovorov so si podobni; matere včasih, pogosto ali vedno kopajo svojega otroka. 

Nekaj (15,6%) anketirancev pravi, da mame le redko okopajo svojega otroka. Večina (37,7%) 

anketirancev odgovarja, da očetje to naredijo včasih. Deleţi ostalih odgovorov so si podobni, 

manjšina (6,5%) anketirancev pa pravi, da očetje vedno kopajo svojega otroka.  
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Graf 17: Pogostost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti: hranjenje 
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V enakem razmerju (42,9%) so anketirani starši odgovorili, da matere včasih ali pogosto 

opravljajo nalogo hranjenja svojega otroka. Le nekaj (10,4%) anketirancev pravi, da matere 

vedno opravljajo to nalogo, en (1,3%) anketiranec pa, da matere le redko opravljajo nalogo 

hranjenja. Dva (2,6%) anketiranca nista odgovorila, kako pogosto matere hranijo otroka. 

Polovica (51,9%) anketirancev odgovarja, da očetje včasih nahranijo svojega otroka, dve 

petini (39%) anketirancev pa, da očetje redko to počno. Deleţi ostalih odgovorov so si 

podobni. Tudi v tem primeru dva anketiranca nista odgovorila, morda zato, ker se otrok hrani 

sam.  

Graf 18: Pogostost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti:  uspavanje 
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Odgovor večine (40,3%) anketirancev je, da matere le včasih opravljajo nalogo uspavanja 

otroka, slaba tretjina (32,5%) anketirancev pravi, da matere pogosto opravljajo to nalogo, v 

sedmini primerov (18,2%) pa anketiranci pravijo, da so matere tiste, ki vedno uspavajo  

otroka. Deleţi ostalih odgovorov so podobni. Slaba polovica (42,9%) odgovarja, da očetje 

včasih opravljajo to nalogo, nekoliko manj (36,4%) anketirancev pa, da očetje le redko 
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opravljajo nalogo uspavanja svojega otroka.  Nekaj (11,7%) anketirancev  pravi, da očetje 

nikoli ne opravljajo omenjene naloge, manjšina anketirancev pa, da očetje pogosto ali vedno 

uspavajo otroka.  

Graf 19: Pogostost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti:  igra z otrokom 
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Polovica (49,4%) anketirancev pravi, da se matere včasih igrajo s svojim otokom, slaba 

tretjina (40,3%) pa, da se matere pogosto igrajo s svojim otrokom. Nekaj (9,1%) anketirancev 

ocenjuje, da matere vedno opravljajo omenjeno nalogo, en (1,3%) anketiranec pa, da se 

matere le redko igrajo s svojim otrokom. Ugotovila sem tudi, da se v več kot polovici 

primerov (57,1%) očetje včasih igrajo s svojim otrokom, v slabi tretjini (29,9%) pa redko. 

Manjšina (9,1%) anketirancev odgovarja, da se očetje pogosto igrajo s svojim otrokom, trije 

(3,9%) anketiranci pa ocenjujejo, da so očetje tisti, ki se vedno igrajo s svojim otrokom.  

Graf 20: Pogostost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti:  sprehod in igra na prostem 
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Polovica (50,6%) anketirancev pravi, da grejo matere s svojim otrokom včasih na sprehod ali 

se z njim igrajo na prostem, slaba tretjina (32,5%) pa, da matere to storijo pogosto.            
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Nekaj (15,6%) anketirancev odgovarja, da so matere tiste, ki vedno opravljajo nalogo 

sprehoda ter igre na prostem, en (1,3%) anketiranec pa je odgovoril, da mati le redko opravlja 

omenjeno nalogo. 

Ugotovila sem tudi, da več kot pol (63,6%) anketirancev pravi, da očetje včasih opravljajo 

nalogo sprehoda oziroma igre na prostem s svojim otrokom, dobra četrtina (27,3%) 

anketirancev pa odgovarja, da očetje le redko opravljajo omenjeno nalogo. Nekaj (5,2%) 

anketirancev ocenjuje, da očetje pogosto opravljajo nalogo sprehoda ali igre na prostem s 

svojim otrokom, dva (2,6%) anketiranca  pravita, da očetje vedno opravljajo omenjeno 

nalogo, en (1,3%) anketiranec pa, da očetje nikoli ne opravljajo te naloge.  

Če primerjam vse vsakodnevne dejavnosti, kot so previjanje, kopanje, hranjenje, uspavanje, 

igranje z otrokom in sprehod oz. igro na prostem, ki jih opravljata oba starša, lahko ugotovim, 

da so pri vsaki od njih matere tiste, ki jih opravljajo pogosteje. V prvem letu je gotovo vzrok 

to, da je mati doma z otrokom, ker ima porodniški dopust, oče pa je v sluţbi,  zato matere bolj 

pogosto opravljajo omenjene dejavnosti. Vendar pa tudi očetje pogosto enakopravno 

sodelujejo pri nekaterih od dejavnosti, predvsem pri otrokovem kopanju, uspavanju, igri in 

sprehodu oz. igri na prostem, manj pa pri previjanju in hranjenju. 

Graf 21: Navezanost otroka na starše 
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Graf 22 prikazuje, kako so anketirani starši rangirali navezanost otroka na mamo in očeta. 

Ugotovila sem, da je večina (96,1%) anketirancev glede otrokove navezanosti uvrstila mamo 

na prvo mesto.  
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Dva (2,6%) anketiranca sta tovrstno navezanost rangirala na drugo mesto, en (1,3%) 

anketiranec pa jo je uvrstil na tretje mesto. Tudi očeta so starši v večini uvrstili na prvo mesto, 

za to se je odločilo skoraj polovica (49,4%) anketirancev. Več kot dve petini (44,2%) jih je 

očeta uvrstilo na drugo mesto, trije (3,9%) so ga uvrstili na tretje mesto, en (1,3%) anketiranec 

pa je uvrstil navezanost na očeta na četrto mesto. En (1,3%) anketiranec je navezanost na 

očeta uvrstil šele na sedmo  mesto in zraven dopisal, da starša ţivita ločeno. 

Graf 22: Navezanost otroka na sorojenca 
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Izmed vseh anketiranih staršev jih je večji deleţ (13%) navezanost na brata uvrstilo na drugo 

mesto, nekoliko manj (6,5%) na prvo, ostali pa so navezanost na brata uvrstila na ostala 

mesta, od tretjega do sedmega. Več kot polovica (66,2%) anketirancev navezanost na brata ni 

uvrstilo na nobeno mesto; predvidevam, da otrok nima brata.  

Tudi sestro je večji deleţ (13%) anketirancev glede na navezanost otroka uvrstilo na drugo 

mesto, nekoliko manj (5,2%)  jih je otrokovo navezanost na sestro umestilo na prvo mesto. 

Ostali anketiranci so otrokovo navezanost na sestro umestili od tretjega do devetega mesta. 

Tudi v tem primeru več kot pol (68,8%) anketirancev navezanost otroka na sestro ni uvrstilo 

nikamor. Predvidevam, da ti otroci nimajo sestre.  
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Tabela 1: Navezanost otroka na stare starše 

rang/ oseba babica 

(1) 

dedek 

(1) 

babica 

(2) 

dedek 

(2) 

1. rang 
4 5 3 2 

2. rang 
36 15 13 6 

3. rang 
22 18 22 13 

4. rang 
10 11 12 12 

5. rang 
2 7 4 6 

6. rang 
0 4 1 2 

7. rang 
1 3 2 1 

8. rang 
0 0 1 3 

9. rang 
0 0 1 0 

Zgornja tabela prikazuje navezanost otroka na stare starše po očetovi in po materini strani; da 

bi jih med seboj ločila, sem jih oštevilčila. Skoraj polovica (46,8%) anketirancev je prvo 

babico, glede na navezanost otroka nanjo, uvrstila na drugo mesto, dobra četrtina (28,6%) na 

tretje mesto, desetina (13%) pa na četrto mesto. Večina (23,4%) anketirancev je navezanost 

na prvega dedka umestila na tretje mesto, petina (19,5%) anketirancev na drugo, sedmina 

(14,3%) anketirancev pa ga je umestila na četrto mesto.  

Drugo babico je večina (28,6%) anketirancev uvrstila na tretje mesto, pribliţno šestina 

(16,9%) pa jo je uvrstila na drugo ali četrto mesto. Navezanost otroka na drugega dedka je 

šestina (16,9%) anketirancev uvrstila na tretje mesto, podoben deleţ (15,6%) anketirancev pa 

ga je uvrstilo na četrto mesto.  

Dva anketiranca babico 1 nista uvrstila nikamor, dedka 1 pa ni rangirala slaba petina vseh 

anketirancev. Slaba četrtina babice 2 ni nikamor uvrstila, dedka 2 pa anketiranci niso rangirali 

v dveh petinah vseh primerov. Predvidevam, da so morda nekateri od starih staršev ţe pokojni 

ali ţivijo v oddaljenih krajih. 
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 Graf 23: Navezanost otroka na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice 
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Graf prikazuje navezanost otroka na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Ugotovila sem, 

da je največ, dobri dve petini (41,6%) anketirancev, navezanost otroka na vzgojiteljico 

umestila na tretje mesto, slaba četrtina (24,7%) pa na četrto. Ostali anketiranci so navezanost 

na vzgojiteljico nekje v enakem številu uvrstili od prvega mesta pa vse do devetega mesta. 

Dva (2,6%) anketiranca vzgojiteljice nista uvrstila nikamor. 

Podobno kot pri navezanosti otroka na vzgojiteljico je tudi navezanost na pomočnico 

vzgojiteljice dobri dve petini (42,9%) anketirancev uvrstilo na tretje, ena petina (20,8%) pa na 

četrto mesto. Ostali anketiranci so navezanost nekje v enakem razmerju uvrstili od prvega do 

devetega mesta. Dva (2,6%) anketiranca tudi v tem primeru pomočnice vzgojiteljice nista 

uvrstila nikamor.  

Graf 24: Navezanost otroka na druge osebe  
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Anketiranci so imeli moţnost, da napišejo še tiste osebe, na katere je otrok navezan, a niso 

bile zajete v razpredelnici. Dobra četrtina (27,0%) anketiranih staršev  je teto ali strica uvrstila 

na drugo mesto, dva anketiranca pa na prvo. Na tretje, četrto in peto mestu po pogostosti 

sledijo bratranci in sestrične. Osebe, kot so soseda, prijatelji ter ostali sorodniki, so 

anketiranci enakomerno uvrstili na ostala mesta. 

Če povzamem rezultate glede otrokove navezanosti, je le-ta prav gotovo najtesneje navezan 

na svoje starše - na mater sicer bolj kot na očeta. Na drugem mestu so otrokovi sorojenci, stari 

starši in drugi sorodniki, kot so tete, strici, bratranci in sestrične. Vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice so starši v povprečju najpogosteje uvrstili na tretje mesto, glede na to, kako tesna 

je navezanost med njima in otrokom. Vsi ostali (prijatelji, sosedi, znanci) so na vseh sledečih 

mestih, najverjetneje zato, ker se otrok z njimi druţi samo občasno. 

5. 4  STALIŠČA ANKETIRANIH STARŠEV 

Vprašanje, ali otrok s svojim jokom lahko uveljavlja oblast nad starši in z njimi manipulira, je 

opisno vprašanje in ga zaradi tega ne morem prikazati tabelarično ali grafično. Vendar pa sem 

ugotovila, da skoraj vsi anketiranci menijo, da otrok lahko manipulira z jokom, še posebej, če 

mu starši to dopustijo oziroma ne znajo postaviti meja. Pribliţno polovica anketirancev, ki so 

mnenja, da otrok joka, da bi dosegel svoje, dodaja, da to velja le za otroke, starejše od enega 

leta, in ne za dojenčke. Dojenček s svojim jokom še ni zmoţen manipuliranja s starši. Večina 

anketiranih staršev je razloţila, da znajo preceniti, kdaj otrok joka s “pravim” razlogom 

oziroma zaradi potrebe in kdaj joka zato, da bi uveljavil svojo voljo. Menijo, da otroci hitro 

ugotovijo, da lahko izsilijo ţeleno z jokom, če starši zaradi tega popustijo in poudarjajo, kako 

pomembno je, da so starši trdni pri postavljanju meja. Sicer pa so enotnega mnenja, da je 

treba otroku takoj pomagati, če je v stiski ali ga kaj boli. Zanimivo mi je, da starši 

manipuliranje z jokom opisujejo kot “tuljenje brez solz”. Le štiri anketirane osebe so mnenja, 

da otrok z jokom ne more manipulirati s starši in da na ta način le izraţa svoje potrebe, čustva 

in razpoloţenje.  

Iz prebrane strokovne literature (Leach, 1991, Kompan Erzar in Poljanec, 2009, Sears, 2008, 

Sunderland, 2009) lahko povzamem, da se večina avtorjev strinja, da je jok sredstvo 

sporazumevanja, s katerim otrok ţeli sporočiti svoje potrebe in s tem spodbuditi starše, da se 

odzovejo in mu pomagajo, da se bo bolje počutil. Normalen odziv staršev pa je, da otroka 

vzamejo k sebi, poskrbijo zanj in ga potolaţijo. Otrok ne joka zato, da bi starše nadzoroval, 
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ampak zato, ker jim skuša povedati, da je lačen, ţejen, utrujen, da mu je neudobno, da ga kaj 

boli, mu je dolgčas ipd. Rezultati so pokazali, da anketirani starši menijo, da otrok z jokom 

lahko tudi izsiljuje in ga izrabi za to, da bi mu ustregli, njihova naloga pa je, da “prevzamejo 

oblast” in ne popustijo. Anketirani starši se torej v večini ne strinjajo z načelom 

povezovalnega starševstva, ki govori o tem, da se je treba na otrokov jok vedno odzvati,  ker 

otrok nima namena, da bi s starši manipuliral in uveljavljal svojo oblast. 

Tudi vprašanje o mnenju staršev, kakšna bi morala biti vzgojiteljica, da bi bila ločitvena stiska 

pri otroku čim manjša, je opisno, in ga zaradi tega ne morem prikazati tabelarično ali 

grafično. Ugotovila sem, da je večina anketirancev navajala določene pridevnike, kakšna naj 

bi bile vzgojiteljica: ljubeča, prijazna, skrbna, neţna, razumevajoča in materinska. Biti mora 

tudi sočutna in pozorna do otrokovih potreb. Otroka »pocrklja« in potolaţi ter tako zamoti, da 

pozabi, da pogreša svoje starše. Opisujejo vzgojiteljico, ki je pozitivna, ima rada otroke in z 

veseljem opravlja svoje delo. Posveča se vsem otrokom in si vzame čas za vsakega posebej 

ter nikoli ne ignorira otroka v stiski. Veliko anketirancev je odgovorilo, naj bo vzgojiteljica 

tudi dosledna, odločna in avtoritativna. Najbrţ tako menijo, ker tudi jasno postavljene meje 

pripomorejo k temu, da se otrok počuti varno. Zasledila sem tudi odgovore, ki pravijo, da 

navedene lastnosti vzgojiteljic v realnosti niso moţne, in da bi morala otroka zato raje paziti 

na primer babica, ki ga dobro pozna, in bi se lahko posvečala samo njemu.  

5. 5 ALI STAROST, IZOBRAZBA IN VRSTA GOSPODINJSTVA 

VPLIVAJO NA VZGOJNA RAVNANJA STARŠEV? 

Ţelela sem izvedeti, ali obstaja medsebojna odvisnost med starostjo mater, njihovo izobrazbo 

in vrsto gospodinjstva ter med moţnimi odgovori na sledeča vprašanja: 

 Koliko časa je bil otrok dojen? 

 Ali dovolite otroku, da spi z vami v isti postelji? 

 Ali ste kdaj namerno pustili otroka, da joka dalj časa? 

Da bi izvedela, ali obstaja povezava med navedenimi spremenljivkami, sem s pomočjo SPSS-

programa izračunala hi-kvadrat preizkus in dobila naslednje rezultate: 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,950), lahko trdim, da starost otrokove 

matere ne vpliva na to, koliko časa je bil otrok dojen. To potrjuje tudi izračun hi-

kvadrata (x ² = 5, 216), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri stopnji 
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prostosti df =12, in 5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema 

spremenljivkama ni statistično pomembna. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,010), lahko trdim, da izobrazba otrokove 

matere vpliva na to, koliko časa je bil otrok dojen. To pomeni, da med 

spremenljivkama obstaja povezanost, kar potrjuje tudi izračun hi-kvadrata (x ² = 

26,197), ki je večji od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri stopnji prostosti df =12, in 

5- odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema spremenljivkama je statistično 

pomembna.  

Graf 25: Trajanje dojenja glede na izobrazbo matere 
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Polovica mater (50%), ki so dojile manj kot 3 mesece, ima srednješolsko izobrazbo. 

Skoraj polovica mater (47%), ki so dojile od 3 do 6 mesecev ima višjo ali 

visokošolsko, slaba tretjina (29,4) pa univerzitetno izobrazbo. Podobno je tudi pri 

tistih materah, ki so dojile od 6 do 12 mesecev. Več kot eno leto pa so v polovici 

primerov (50%) dojile matere z univerzitetno izobrazbo in v slabi tretjini primerov 

(28,6%) matere z višjo ali visokošolsko. Iz navedenih podatkov lahko sklepam, da 

matere z višjo izobrazbo dojijo dlje časa. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 3,264), lahko trdim, da vrsta gospodinjstva ne 

vpliva na to, koliko časa je bil otrok dojen. To potrjuje tudi izračun hi-kvadrata (x ² = 

3, 980), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri stopnji prostosti df = 3, in 

5- odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema spremenljivkama ni statistično 

pomembna. 
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 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 2,832), lahko trdim, da starost otrokove 

matere ne vpliva na to, ali otrok spi v skupni postelji. To potrjuje tudi izračun hi-

kvadrata (x ² = 4, 273), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri stopnji 

prostosti df = 8, in 5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema 

spremenljivkama ni statistično pomembna. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,501), lahko trdim, da izobrazba otrokove 

matere ne vpliva na to, ali otrok spi v skupni postelji. To potrjuje tudi izračun hi-

kvadrata (x ² = 7, 332), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri stopnji 

prostosti df = 8, in 5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema 

spremenljivkama ni statistično pomembna. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,860), lahko trdim, da vrsta gospodinjstva ne 

vpliva na to, ali otrok spi v skupni postelji. To potrjuje tudi izračun hi-kvadrata (x ² = 

0, 301), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri stopnji prostosti df = 2, in 

5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema spremenljivkama ni statistično 

pomembna. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,842), lahko trdim, da starost otrokove 

matere ne vpliva na to, ali so starši otroka namerno pustili, da joka dalj časa. To 

potrjuje tudi izračun hi-kvadrata (x ² = 1, 411), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-

funkcije pri stopnji prostosti df = 4, in 5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema 

dvema spremenljivkama ni statistično pomembna. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,215), lahko trdim, da izobrazba otrokove 

matere ne vpliva na to, ali so starši otroka namerno pustili, da joka dalj časa. To 

potrjuje tudi izračun hi-kvadrat (x ² = 5, 789), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-

funkcije pri stopnji prostosti df = 4, in 5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema 

dvema spremenljivkama ni statistično pomembna. 

 S tveganjem, ki je manjše od 5% (Sig. = 0,440), lahko trdim, da vrsta gospodinjstva  

ne vpliva na to, ali so starši otroka namerno pustili, da joka dalj časa. To potrjuje tudi 

izračun hi-kvadrat (x ² = 0, 596), ki je manjši od tabelirane vrednosti hi-funkcije pri 

stopnji prostosti df = 1, in 5-odstotni stopnji tveganja. Povezava med tema dvema 

spremenljivkama ni statistično pomembna. 
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6. 0 SKLEP 

Povezovalno starševstvo bi lahko poimenovala tudi starševstvo s srcem. Starši, ki se odločijo 

za ta način vzgoje, imajo otroke veliko v naročju ali štorklji, matere jih dojijo, oba starša se 

povezujeta z otrokom. Odločijo se za skupno spanje z otrokom in so veliko bolj občutljivi na 

dojenčkov jok. Otroka razumejo in se temu ustrezno tudi odzivajo. Vse to je temelj, ki ga 

starši s svojim odnosom postavijo v malčkovih prvih letih in pomeni bliţino staršev od 

otrokovega rojstva naprej.  

Kljub temu, da  povezovalno starševstvo predstavlja sodobni pristop k vzgoji, to pravzaprav 

ni nov slog starševstva, ker gre za način vzgoje otroka, ki je uspešen ţe tisočletja in se je 

ohranil v številnih tradicionalnih druţbah.   Starši morajo  znati le prisluhniti otrokovim 

potrebam in se nanje tudi odzvati. Če to storijo,  ravnajo spontano v skladu z načeli 

povezovalnega starševstva.  

Res je, da morajo starši novorojenemu otroku posvetiti veliko časa in intenzivno 

zadovoljevati njegove potrebe, vendar to ne pomeni, da bodo otroku vse dovolili in mu 

popuščali, kar zaradi nepoznavanja načel takšnega načina vzgoje napačno domnevajo nekateri 

ljudje. Največja ovira pri tem, da bi vsi starši vzgajali otroke v skladu z načeli povezovalnega 

starševstva, so razni »dobronamerni nasveti«, ki največkrat izpostavljajo pojem razvajenosti. 

Starši velikokrat dobijo nasvet, kako se ne povezati z otrokom, npr.: »Pusti ga, naj joka;«, 

»Navadi ga, da se ne bo dojil vsake pol ure;« in »Ne imej ga toliko po rokah, ga boš čisto 

razvadila.«  Tako je postalo normalno, da starši otroke namerno pustijo jokati, da otroci spijo 

v ločenih posteljicah ali celo sobah in večino časa preţivijo v leţalniku, stajici ali vozičku. 

Pristop povezovalnega starševstva je zato  v nasprotju z nekaterimi druţbenimi navadami.  

Opaţam, da mnogi ljudje napačno razumejo pojem razvajanja. Izkazovanje ljubezni in 

omogočanje varnosti nimata nič z razvajenostjo, le-ta je po mojem mnenju povezana 

predvsem z zmoţnostjo postavljanja meja. Starši morajo preceniti ali gre za otrokovo potrebo 

ali ţeljo po nečem, in se odločiti, kdaj in kako reči ne. Ljubkovanje, upoštevanje otrokovega 

mnenja, pohvale in posvečanje časa skupnim aktivnostim z otrokom niso razvajanje. Starši 

otroka razvajajo, kadar ugodijo vsaki otrokovi zahtevi, da bi se izognili konfliktu in namesto 

otroka naredijo tisto, kar zmore sam. 
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Pri povezovalnem starševstvu ne gre za pravila, kako vzgajati otroka, ampak za preprost 

pristop, ki staršem omogoči, da se z otrokom poveţejo, tako da upoštevajo njegove potrebe, 

načela povezovalnega starševstva pa jim lahko pomagajo, da z otrokom laţje vzpostavijo 

pristen stik. Povezovalno starševstvo sicer govori o metodah za laţje povezovanje, vendar 

ničesar ne predpisuje; starši lahko svoj vzorec starševstva prilagodijo otroku in sebi. Otroci so 

preveč individualni, da bi lahko govorili samo o enem načinu vzgoje. Starši morajo biti 

prilagodljivi in ohraniti načine, ki se izkaţejo za uspešne, ter spreminjati tiste, ki se izkaţejo 

za neuspešne; poiskati način, ki ustreza njim in otroku.  

Študij ob pisanju diplomske naloge mi je pomagal, da znam bolje opazovati otrokova 

ravnanja in jih razumeti ter da znam kritično gledati na različne vzgojne pristope staršev. Ko 

sem proučevala zbrano literaturo, sem našla tudi številne odgovore na vprašanja, ki si jih 

prvotno nisem zastavila. Raziskovanje tematike mi je bilo v veselje, saj se s temi problemi 

srečujem v vsakodnevnem ţivljenju pri vzgoji svoje hčerke. Zdaj vem, da je prav, da ji 

prisluhnem, se odzovem na njene potrebe, da se zanesem na lastno intuicijo in da z zadrţkom 

sprejemam nasvete in svarila okolice. Postala sem bolj samozavestna pri svojih odločitvah, saj 

se zavedam, da nihče ne pozna moje hčerke bolje kot jaz. Ker se ravnam po metodah 

povezovalnega starševstva, sva z Nio Majo tesno povezani. Vsak dan mi pokaţe, kako sem ji 

pomembna, jaz pa ji svojo ljubezen izkazujem z ljubkovanjem, da se z njo igram, jo podojim 

in ji dovolim, da spi v postelji poleg mene. Nia Maja  je zato vesel, zadovoljen otrok, ki skoraj 

nikoli ne joče - ni ji treba, saj jo tako dobro poznam, da čutim, kaj mi ţeli sporočiti in se glede 

na to tudi ustrezno odzovem. Spoznala sem, da je bistvo povezovalnega starševstva vzgoja z 

ljubeznijo, pozornostjo in razumevanjem, ki je najboljša dota, ki jo lahko otrok prejme od 

svojih staršev. 
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8. 0 PRILOGA 

8. 1 VPRAŠALNIK 

Vprašalnik 

Spoštovani, 

sem Ana Ambroţič, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti. Za temo 

diplomske naloge sem si izbrala raziskati stališča in ravnanja staršev v zgodnjem otrokovem 

obdobju. Prosim vas, da rešite anketni vprašalnik in mi s tem pomagate pri pisanju diplomske 

naloge. Zagotavljam vam anonimnost; podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe 

diplomske naloge. Odgovarjajte iskreno in pri vsakem vprašanju obkroţite le en ponujen 

odgovor, razen če je navedeno drugače. V primeru, da je v druţini več otrok, naj se vaši 

odgovori nanašajo na otroka, ki je v vrtcu pri vzgojiteljici, kjer ste dobili vprašalnik.  

Najlepša hvala za sodelovanje. 

1. Vprašalnik izpolnjuje: 

a) otrokova mama  

b) otrokov oče  

c) oba skupaj 

2. Obkroţite vse pripomočke, ki ste jih oz. jih še uporabljate za otroka: 

a) leţalnik  

b) gugalnik 

c) stajica 

d) hojica 

e) mobile (vrtiljak z igračami) nad otrokovo posteljico 

f) duda  

g) kahlica 

3. Ali ste uporabljali oz. še vedno uporabljate kakšen pripomoček za nošenje otroka? 

a) da, pestunjo ali kenguru 

b) ne 
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4. Koliko časa je bil otrok dojen? 

a) manj kot 3 mesece 

b) 3 do 6 mesecev 

c) 6 do 12 mesecev 

d) več kot eno leto 

5. Zakaj je mati z dojenjem prenehala? 

a) Ker se je zdelo, da je otrok dovolj star. 

b) Ker so otroku zrasli zobje. 

c) Ker mati ni imela dovolj mleka. 

d) Ker otrok ni hotel več sesati. 

e) Drugo:____________________________. 

6. Ali dovolite otroku, da spi z vami v isti postelji? 

a) da (nadaljujte z 8. vprašanjem) 

b) ne 

c) včasih 

7. Če ste na 6. vpr. odgovorili z b) ne ali c) včasih, navedite svoje zadrţke do otrokovega 

spanja v postelji staršev? Lahko izberete več odgovorov: 

a) Bojim/ bojiva se, da bi se na otroka ulegla in ga pomečkala ali zadušila. 

b) Imamo premajhno posteljo. 

c) Ker ob otroku slabo spim/ spiva. 

d) Otroka nočem/ nočeva razvaditi. 

e) Ker bi to motilo spolno ţivljenje. 

f) Drugo: ______________________________. 

8. Katere metode se po vašem mnenju najbolje obnesejo pri tolaţenju jokajočega otroka? 

Lahko izberete več odgovorov: 

a) masaţa 

b) duda 

c) zibanje 

d) petje ali glasba 

e) nošenje 

f) trepljanje po hrbtu oz. »podiranje kupčka« 
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g) tesno zavijanje dojenčka v odejico 

h) kopanje v topli vodi 

i) sprehod z vozičkom 

j) voţnja v avtomobilskem sedeţu 

k) drugo:____________________ 

9. Ali menite, da večinoma veste, zakaj otrok joče, oz. kaj potrebuje? 

a) Da, po navadi točno vem, zakaj joka. 

b) Včasih da, včasih ne. 

c) Ne, njegovega joka pogosto ne razumem. 

10. Ali ste kdaj namerno pustili otroka, da se joka dalj časa? 

a) da 

b) ne (nadaljujte z 12. vprašanjem) 

11. Če ste na 10. vpr. odgovorili z a) da, navedite razlog, zakaj ste otroka pustili jokati? 

a) Da ga ne bi razvadila. 

b) Ker sem/ sva ga ţelela navaditi na točen urnik odhoda v posteljo. 

c) Ker si tako le krepi pljuča. 

d) Ker nisem/ nisva več vedela, kako bi ga potolaţila. 

e) Drugo: ________________________________________. 

12. Spodaj so navedene vsakodnevne dejavnosti odraslih z otrokom. Prosimo, da v oba 

stolpca – za očeta in mater ocenite, kako pogosto jih izvajata.  Pogostost označite z 

izbiro številke, pri čemer pomeni: 5 = vedno, 4 = pogosto, 3 = včasih, 2 = redko, 1 = 

nikoli.   

Opomba: Praviloma bo pri dejavnosti, ki jo mama opravlja pogosto (4), oče dobil oznako 2 

(redko), kadar si dejavnost enakopravno delita, boste obema pripisali 3 (včasih) itd.. 

 

Dejavnost MAMA OČE 

a) previjanje 
  

b) kopanje  
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c) hranjenje  
  

d) uspavanje 
  

e) igranje z otrokom 
  

f) sprehod oz. igra na prostem 
  

g) drugo 
  

 

13. Obkroţite vse osebe, na katere je otrok navezan (se jih razveseli, nima teţav biti več ur 

samo z njimi …), na prazna mesta dopišite osebe, ki niso na seznamu. Nato obkroţene 

osebe rangirajte tako, da osebi, na katero je otrok najbolj navezan (v najzgodnejšem 

obdobju je to skoraj vedno mati), pripišete rang 1, naslednji (npr. babici) rang 2 itd. 

Kadar se vam zdita dve osebi otroku enako pomembni, jima lahko pripišete isti rang 

(npr. vzgojiteljici 3 in pomočnici vzg. 3). 

 

Oseba Rang 

a) mama 
 

b) oče 
 

c) vzgojiteljica 
 

d) pomočnica vzgojiteljice 
 

e) babica (1) 
 

f) babica (2) 
 

g) dedek (1) 
 

h) dedek (2) 
 

i) brat 
 

j) sestra 
 

k)  
 

l)  
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14. Ali so vas kdaj druţinski člani, prijatelji ali znanci posvarili, da boste otroka razvadili, 

če ga boste preveč nosili, spali v isti postelji ali se vedno odzivali na njegov jok? 

a) da 

b) ne 

15.  Kakšno je vaše mnenje? Ali menite, da otrok s svojim jokom lahko uveljavlja oblast 

nad starši in z njimi manipulira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

 

16.  Kaj menite, kakšna bi morala biti vzgojiteljica, da bi bila ločitvena stiska pri otroku 

čim manjša? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Starost otrokove mame: ________ 

18. Izobrazba otrokove mame: 

a) osnovnošolska izobrazba 

b) poklicna izobrazba 

c) srednješolska izobrazba 

d) višja ali visokošolska izobrazba 

e) univerzitetna izobrazba 

f) magisterij, specializacija, doktorat 

19. Starost otrokovega očeta:________ 

 

20. Izobrazba otrokovega očeta: 

a) osnovnošolska izobrazba 

b) poklicna izobrazba 

c) srednješolska izobrazba 

d) višja ali visokošolska izobrazba 

e) univerzitetna izobrazba 

f) magisterij, specializacija, doktorat

21. Gospodinjstvo: 

a) Vaša druţina ima lastno gospodinjstvo. 

b) Vaša druţina si gospodinjstvo deli z otrokovimi starimi starši. 

 


