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POVZETEK 
 

Moje magistrsko delo opredeljuje vzgojni slog intervjuvanih staršev in predstavlja njihov 

odnos do institucionalne vzgoje v vrtcu, strokovne avtonomije vzgojiteljev ter razvojnih potreb 

predšolskega otroka.  

 

V teoretičnem delu se posvetim predvsem različnim vzgojnim stilom, s katerim starši vplivajo 

na otroka, njihovim temeljnim konceptom in posledicam. Dotaknem se osnovnih temeljev 

socialnega, čustvenega, predvsem pa psihosocialnega razvoja osebnosti, ki je ključnega 

pomena pri raziskovanju vpliva družine in socialnega okolja na otrokove osebnostne 

značilnosti. Ker se področje raziskovanja nanaša na institucionalno vzgojo v vrtcu, izpostavim 

določene značilnosti kurikuluma, ki se uporabljajo pri načrtovanju predšolske vzgoje v vrtcu. 

Pri tem se naslonim na pomen sodelovanja in vzpostavljanja ugodne klime v odnosih s starši, 

pa tudi s tem povezane strokovne avtonomije vzgojitelja. V nadaljevanju definiram 

najpogostejše oblike učenja, vzgojne metode ter strategije odzivanja na moteče vedenje, ki so 

navedena v okviru predšolske pedagogike. 

 

V empiričnem delu s kvalitativno raziskavo na vzorcu šestih staršev analiziram, katerega 

vzgojnega sloga se poslužujejo intervjuvani starši; kakšno stališče imajo o vzgojnih pristopih / 

načelih vzgojiteljev v vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok; kako vrednotijo strokovno avtonomijo 

vzgojiteljev; ter na kakšen način si razlagajo vzroke za pojavljanje motečega vedenja v 

določenem starostnem obdobju (5-6 let). Raziskava pri tem osvetli, kako starši vrednotijo 

pomen sodelovanja z vrtcem, opredeli njihove predloge za izboljšanje medsebojnega 

sodelovanja, ter pokaže morebitne povezave z vzgojnim slogom na tem konkretnem vzorcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: vzgojni slog, predšolska vzgoja, družinska vzgoja, moteče vedenje, strokovna 

avtonomija. 
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ABSTRACT 
 
 

My master's thesis aims to define the educational style of interviewed parents and present their 

attitude towards institutional care, educational activities of kindergarten teachers, their 

professional autonomy and clarify the understanding of causes of disruptive behaviour of 

children at 5-6 years of age.  

 

The theoretical part is focused primarily on various educational styles with which parents 

influence their children, their fundamental concepts and consequences. I address basic 

fundamentals of pre-school social, emotional, and in particular psychosocial development of 

their personality, which is crucial in exploring the impact of family and social environment on 

the child's personality traits. Since the area of research relates to the institutional care in 

kindergarten, I highlight certain features of the curriculum, which are used in the planning of 

preschool education in kindergarten. In doing so, I lean on the importance of cooperation and 

the establishment of a favourable climate in relations with parents, as well as related 

professional autonomy of the teacher. Further in my thesis I define the most common forms of 

learning, educational methods and strategies of responding to disruptive behaviour, which are 

referred to in the context of pre-school education. 

 

In the empirical part I use qualitative survey on a sample of six parents to analyse, which 

educational style are applied by the interviewed parents; what standpoint they have on 

educational approaches / principles of teachers in kindergartens visited by their child; how they 

value the professional autonomy of teachers and how they interpret the causes for the 

occurrence of a disruptive behaviour in a child in a specific age group (5-6 years). In doing so, 

the research illuminates how parents perceive the importance of cooperation with kindergartens 

and reveals potential links with educational style on this particular sample.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: style of education, early childhood education, family education, disruptive 

behavior, professional autonomy. 
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I    UVOD 
 

V vzgoji razlikujemo vzgojne stile, ki zajemajo odnose, vloge, načine komuniciranja med člani, 

sredstva ter načine vzgojnega poseganja. Od naših stališč in ostalih elementov, ki zadevajo 

vzgojo, je odvisno, kateri stil si izberemo. Ob vstopu otroka v vrtec se lahko cilji, načela in 

metode dela bistveno razlikujejo od družinske vzgoje. Vzgojitelji namreč uporabljajo take 

neformalne oblike in strategije odzivanja na moteče vedenje otrok, ki sledijo njihovim osebnim 

stališčem, vrednotam in prepričanjem. So nevidne in jih pojmujemo kot notranji, implicitni 

kurikulum. 

 

Družinska vzgoja naj bi, ob upoštevanju razvojnih značilnostih obdobja otroka ter 

vsestranskemu iskanju vzrokov za nastanek motečega vedenja, stremela k sodelovanju in 

dopolnjevanju institucionalne vzgoje, ki jo je otrok deležen v vrtcu. Za poseganje po 

najprimernejših vzgojnih pristopih je pomembno zavedanje odraslega, da vzgojni stil prilagaja 

otroku ter njegovim individualnim potrebam, s čimer mu omogoča razvijanje v samostojno in 

zrelo osebnost. Prav slednje me je spodbudilo k raziskovanju starševskih odzivov na otrokovo 

nezaželeno vedenje, prodornost in nenehne poskuse neodvisnosti. Le-ti procesi so namreč 

ključni in neizogibni v fazi razvoja otroka v starosti od tretjega pa vse do petega leta, ko je za 

otroka značilno, da je zelo prodoren in glasen; z glasnim govorjenjem skuša prodreti v 

razmišljanje odraslih, agresivnost je sredstvo za dosego njegovih ciljev, prav tako je opazno 

energično gibanje, s katerim skuša prodreti v prostor. Pri tem je pomembno spodbujanje 

otrokovih poskusov neodvisnosti, hkrati pa usklajevanje te težnje z družbenimi pravili in 

preusmerjanje nezaželenega vedenja na realno in sprejemljivo področje, ki je skladno z 

zahtevami okolja. 

Ker sem pri delu v vrtcu opazila, da si družinska in institucionalna vzgoja v vseh pogledih nista 

povsem enotni, sem se odločila za tovrstno raziskavo, v kateri bom predstavila, kako starši 

glede na lastni vzgojni slog razvijejo določena pričakovanja do vzgojnega delovanja 

vzgojiteljev. Zanima me, kakšen je njihov odnos do strokovne avtonomije ter kako vrednotijo 

vzgojiteljeva priporočila o vzgojnih prijemih– jih razumejo dobronamerno ali jih doživljajo kot 

poseg v področje zasebnosti in intimnosti? Jih morda implementirajo v svoji družinski vzgoji? 

Pri vsem tem ne bom zanemarila razvojnih značilnosti obdobja, v katerem se otrok nahaja, ter 

vzrokov za moteče vedenje, ki jih starši pripisujejo njegovemu pojavljanju (individualna 

ozadja, vodenje kot ozadje, institucionalna ozadja motečega vedenja). 

 

Raziskava bo med drugim ponudila vpogled v konkretna vzgojna delovanja staršev ter 

primerjavo stališč in pričakovanj do vzgojiteljev glede na vzgojne sloge, ki jih uporabljajo v 

družini. Ugotovitve bi lahko predstavljale odskočno desko za izboljšanje sodelovanja, 

ozaveščanje o pomenu vzgojnega delovanja na razvoj otroka, opolnomočenje vseh udeleženih 

v vzgojnem procesu ter nadgrajevanje medosebnih odnosov med starši in vzgojitelji. 

Izpostavila bom vpliv pozitivne interakcije na uspešno vzgojo, predvsem pa pomen lastne 

refleksije ter odprtosti za spremembe, ki vključuje različnost mnenj, pričakovanj ter potreb. 

Namen mojega dela je ozavestiti tako vzgojitelje kot starše na tem področju ter izluščiti 

smernice delovanja glede na obstoječo strokovno literaturo.  
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II     TEORETIČNI DEL 
 

 

1.   VZGOJNI STILI IN DRUŽINA DANES 

 

1.1  Opredelitev družine  
 

Družina je osnovna celica družbe in tudi prva družbena skupina, v kateri si posameznik 

pridobiva izkušnje z drugimi ljudmi, obenem pa je edini dejavnik socializacije, ki ga nimamo 

možnosti izbrati (Musek, 1999). Puhar (1985) ugotavlja, da družina kot nekakšna miniaturna 

družba s svojo strukturo, socialnimi pravili in notranjimi razmerji moči, predstavlja otrokovo 

prvo izkušnjo o vrednosti življenja, prve predstave o ljudeh, življenjskih problemih in načinu 

njihovega reševanja. V družini si otrok prvič najde svoje mesto, veljavo in vrednost med 

ljudmi. Shapiro (2003) meni, da je v otrokovem življenju najpomembnejši, najtrajnejši in hkrati 

najzaupnejši prav odnos s starši. Ti so po njegovem prepričanju tisti, ki mu pomagajo pri 

vrednotenju življenjskih doživljajev ter oblikovanju v čustveno zrelega in stabilnega človeka. 

 

Musek (1999) nadaljnje pojasnjuje,  da je vzgojni stil v družini pomemben dejavnik otrokovega 

razvoja, saj ima korelacija med vzgojnim stilom v družini in osebnostno strukturo 

mladostnikov ter odraslih statistično pomembno vrednost. Četudi vzgojni stil po njegovem 

mnenju ni edini dejavnik otrokovega razvoja, je pomemben element, ki je tesno povezan s 

kakovostjo družinskega okolja in življenja nasploh.  

 

V zadnjem desetletju se vse več raziskovalcev pri nas (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič, 

Poljanšek, 2002; v Marjanovič Umek, Fekonja, Bajc, 2005) in tujini (Kontos, 1991 in 

Andersoon, 1989) ukvarja s vprašanji kakovostne predšolske vzgoje v povezavi z družinskim 

okoljem (Marjanovič Umek, Fekonja, Bajc, 2005). Zelo zanimive so ugotovitve Kontos (1991), 

ki je proučevala kakovost vrtca in družinskega okolja v povezavi z otrokovim razvojem. Na 

podlagi pridobljenih rezultatov avtorica meni, da kakovost družinskega okolja in vrtca 

pomembno vplivata na otrokov razvoj, saj ugotavlja pozitivno povezanost med merami 

kakovosti vrtca, družinskega življenja in otrokovega razvoja (Kontos, 1991).  

 

 

1.2  Spreminjanje družine skozi čas 

Družinska in sorodniška razmerja so se skozi zgodovino vedno spreminjala, zato Boscolo 

(1996, v Rus Makovec, 2003) družino opredeljuje kot zelo spremenljiv organizem. 

Spremembe, ki vključujejo razumevanje družine ter zasebnosti, so potekale skozi čas in 

prostor, pa tudi družbo, v kateri so se pojavljale. Rus Makovec (2003) ugotavlja, da je družina 

danes kljub visokemu odstotku razvez bolj stalna kot včasih, ter da je bila družba v preteklosti 

manj uvidevna do teh »nestalnih« oblik družine. 

Družinska pluralizacija, ki jo je začela sprejemati šele postmoderna doba, je torej obstajala že 

v preteklosti (Švab, 2001). Lüscher, Schultheis in Wehrspaun  (1988, v Boh, 1988) govorijo o 

sindromu »multiperspektivnosti«, kjer je zaradi družbenega ozračja, ki subjektom odpira 

množico različnih perspektiv in orientacij za njihovo delo, prisoten naraščujoč pritisk pri 

odločanju med alternativnimi opcijami. Modernizacija življenja nasploh in splet različnih 

objektivnih in subjektivnih dejavnikov, ki so med drugim prinesla transformacijo družinske 

skupnosti in prehod k fluidnosti ter reorganizaciji družine,  tako postavlja nove izzive za starše. 

Švab (2001, str. 46) izpostavi nuklearno družino kot izhodišče za vse nadaljnje oblike, kjer je 
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ureditev utemeljena na zakonih podrejenosti, avtoriteti ter asimetrični alokaciji družinskega 

dela. Avtorica (prav tam) tako ugotavlja, da se je s formiranjem postmodernih fenomenov, kot 

so podaljševanje mladosti, odložitev starševstva, naraščanje razvez ter reorganiziranje družin, 

družinska skupnost oddaljila od svojih bioloških determinant. Tako konstitucija družine ne 

predpostavlja več starševstva, prav tako pa ne heteroseksualnosti kot edine legitimne spolne 

usmerjenosti.  

 

Zaviršek in Sobočan (2012) se strinjata, da je vse večja družbena »sprejemljivost« istospolne 

usmerjenosti gejem in lezbijkam začela uresničevati željo po otroku, ki se bodisi rodijo v 

istospolnih zvezah, jih posvojijo ali vzamejo v rejništvo. Ta trend se kaže v številu registriranih 

partnerstev, npr. v Nemčiji, kjer otroci živijo v malo več kot vsakem desetem registriranem 

partnerstvu - 12 % (Rupp, 2009, v Zaviršek in Sobočan, 2012). To so t.i. »mavrične družine«, 

ki predstavljajo samostojno obliko družine ter sovpadajo s pluralističnim ustvarjanjem 

individualne ter enakopravne posameznikove osebnosti (prav tam). 

 

 

1.3  Vrste družin  

Rener, Sedmak, Švab in Urek (2006) definirajo družino kot dvogeneracijsko skupnost, v kateri 

je udeležen vsaj en starš in otrok; člani živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj 

povezani z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem (prav tam, str. 13). 

Tipologije družin so zelo različne, Brown (1992, v Rener, Kozmik in Potočnik, 1995) pa 

povzema naslednjo tipologijo družin v treh notranjih diferenciranih sklopih, ki jih predlaga 

OZN: 

 jedrne družine, ki se delijo na biološke, socialne, enostarševske in adoptivne; 

 razširjene družine, ki se delijo na sorodniške in modificirane; 

 reorganizirane družine, ki se delijo na dopolnjene in homoseksualne družinske 

skupnosti. 

(prav tam, str. 20). 

Urek (2005a) pri tem izpostavlja problematiko odstopanja od heteroseksualne nuklearne 

družine, ki deluje kot neke vrste norma oziroma izhodišče, po katerem se vrednoti vse ostale. 

Avtor opozarja na rabo pojmov normalno in nenormalno, tradicionalno, nekonvencionalno 

ipd., saj ti pojmi na nek način stigmatizirajo oblike družin, ki v določenem socialnem okolju 

niso prevladujoče (prav tam, str.160). 

 
 
1.4  Vpliv družine in vzgojnega stila na razvoj otroka 

Ule (2000) meni, da se je koncept vzgoje upravičeno oddaljil od spodbujanja avtoritarnih 

nadzorov ter se osredotočil na otrokovo individualnost in odkrivanje sveta preko spontane, 

prostovoljne igre, s čimer si prisvaja svet odraslih ter se z njimi identificira. Pri tem avtorica 

izpostavi vpliv modela vzgoje na psihološki razvoj otroka v dani družini ter definira vzgojne 

modele kot »modele starševstva«. Starši so namreč otrokovi primarni identifikatorji, prek 

katerih si prisvaja vzgojne vrednote, mišljenje ter vse vzorce vedenja in čustvovanja. 

Odraščanje otrok Ule (2000, str. 34) definira kot preizkus preteklega dela staršev. Pri tem je 

izrednega pomena uspešna primarna socializacija, kjer poteka ponotranjenje družbene kulture 

in strukturiranje osebnosti. Rener, Kozmik in Potočnik (1995) pa v okviru družinske funkcije 
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navajata še stabilizacijo odrasle osebnosti ter čustveno varnost, ki jo partnerja vzajemno nudita 

drug drugemu (prav tam).   

 

1.5  Vzgojni stili v družini 
 

Kljub mnogim skupnim značilnostim družine se med njimi pojavljajo tudi razlike v vrsti in 

načinu vzgajanja otrok. Gre za različnost vzgojnih slogov, ki zajemajo celostnost odnosov, 

vlog, vezi, načinov komuniciranja med člani ter sredstev in načinov vzgojnega poseganja 

(Cencič, 1986, v Lepičnik Vodopivec, 2007, str. 184). Peček Čuk in Lesar (2009) opredeljujeta 

vzgojni stil kot odnos med starši in otroki, ki vsebuje sistem metod in sredstev, s katerimi 

poskušajo starši vzgojiti otroka z določenimi lastnostmi. Poznamo različne vzgojne stile, 

katerega si izberemo, pa je odvisno od naših stališč in elementov, ki zadevajo vzgojo. S 

proučevanjem vzgojnih stilov v družinah se je konec 20. stoletja ukvarjala D. Baumrind (1971, 

1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), ki je na podlagi analize opazovanj interakcij 

med starši in otroki ugotovila dve temeljni dimenziji vzgojnega stila staršev: zahtevnost-

nezahtevnost ter odzivnost-neodzivnost. 

 

Glede na navedene dimenzije lahko po mnenju različnih avtorjev (Hauck, 1988; Kroflič, 1997; 

Peček Čuk in Lesar; 2009) izluščimo avtokratski, svobodni oz. anarhični in demokratični 

vzgojni stil. Vec (2011) kot vzgojni stil omenja še brezbrižnost ali ne-vpletenost in 

zanemarjenost. V tem primeru odrasli niso zmožni ali ne znajo vzpostaviti čustvenega odnosa 

(niti pozitivnega niti negativnega) z otrokom. V mojem magistrskem delu bom podrobneje 

opredelila prve tri navedene vzgojne stile, ki so med seboj jasno razmejeni in se razlikujejo po 

svojih specifičnostih.  

 

1.5.1  Avtokratski ali represivni ali avtoritarni vzgojni stil 
 

Pri avtoritarnem vzgojnem stilu gre za prepletenost neodzivnosti in zahtevnosti. Zanj je 

značilno odklanjanje otroka in usmerjenost v partnerja. V njem prevladujejo moč, vsiljevanje 

in avtoritarnost. Tak stil vzgoje Bergant (1981) pojmuje kot avtokratski in je značilen za trdo 

družino. Represivni ali avtokratski vzgojni stil je značilen za patriarhalni tip družinske vzgoje 

in za vse tiste vzgojne koncepte, ki zagovarjajo mnenje, da je osnovna naloga vzgoje prenesti 

na otroka moralna pravila, norme, vrednote in načine vedenja, ki so uveljavljena v družbi 

(Peček, Čuk in Lesar, 2009). 

Lepičnik Vodopivec (2007) kot skupno značilnost avtokratskega vzgojnega stila navaja 

strogost. »Starši otroka med drugim ustrahujejo, utesnjujejo in mu ne dovolijo niti kančka 

svobode. Tako morajo otroci svoje starše brezpogojno poslušati in ubogati, to pa zavira razvoj 

samostojnega in obenem čustveno zdravega otroka. Avtoritarna disciplina je vsiljena od zunaj. 

Starši obravnavajo otroka s položaja moči, ki jim jo daje  avtoriteta. Ker so starejši, prevzemajo 

nase vse probleme, ki jih imajo v resnici otroci, pod pretvezo, da sami teh problemov niso 

sposobni nositi in reševati. Starši želijo imeti vedno prav, saj se bojijo, da bi drugače izgubili 

svojo avtoriteto in moč. Prevzemajo odgovornost za vse, kar sodi v njihovo obveznost, in tudi 

tisto, kar vanjo ne sodi. Otroci nimajo možnosti soodločanja, kaj šele, da bi lahko o posledicah 

svojih odločitev razmišljali in jih predvidevali. Komunikacija v družinah s prevladujočim 

avtoritarnim vzgojnim stilom je enosmerna, tj. od starša k drugemu staršu in otrokom, 

povratnih informacij pa ni« (prav tam, str. 185). 

 

V ospredju avtokratskega vzgojnega stila je torej popolni nadzor staršev nad otrokom. Starši 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Debeljak Dita, magistrsko delo 
 

11 

 

postavljajo pravila, ob kršenju le-teh pa sledijo sankcije, ki so večkrat tudi fizične narave. V 

zvezi s tem govori Coloroso (1996) o »trdi družini«, v kateri prevladuje hierarhija moči.  

 

Rezultati raziskave J. Lepičnik Vodopivec (2007) iz leta 2006, v kateri sodelujejo starši otrok, 

vključenih v peti razred osnovne šole z območja severozahodne Slovenije, kažejo, da 7.8 % 

staršev, zajetih v vzorec, uporablja avtokratski vzgojni stil; med njimi prevladujejo moški. Tudi 

različne internacionalne študije v Kanadi in Avstraliji (Russell, Hart, Robinson in Olsen, 2003) 

potrjujejo, da očetje v večji meri vzgajajo svoje otroke avtoritarno. V primerjavi s preteklimi 

leti pa podatki nakazujejo na precejšen upad staršev s takšnim načinom vzgoje (Lepičnik 

Vodopivec, 2007). 

 

 

1.5.1.1  Posledice avtokratske vzgoje 

 

Otroci, vzgajani v avtokratskem stilu, nenehno pričakujejo pobude od zunaj, sebe pa doživljajo 

kot popolnoma nesposobne (Gostečnik, Pahole in Ružič, 1999). Posledice vsega tega so 

neposlušnost, anksioznost in frustracije otrok. V družini se otroku namesto zaupanja vase 

razvijeta občutek krivde in negativna samopodoba, ki lahko pusti trajne posledice v otrokovem 

razvoju (prav tam). Kroflič (1997) pa med drugim navaja, da se posledice represivne vzgoje  

kažejo v tem, da otrok razvije podoben način vedenja in si začne podrejati šibkejše; lahko se 

začne upirati ali pa postane pretirano prilagodljiv, poslušen in podredljiv. 

 

 

1.5.2 Anarhični - laissez faire - svobodni vzgojni stil 
 

V družinah, v katerih prevladuje svobodni vzgojni stil, je na vseh ravneh šibka komunikacija, 

ki se pojavlja izključno na podlagi individualne pobude. Bergant (1981) meni, da ta tip vzgoje 

otroka sili v položaje, v katerih je oropan slehernih izkušenj, onesposobljen za premagovanje 

težav in navezovanje čustvenih stikov. Avtorica povezuje anarhični vzgojni stil z razvajenostjo 

otrok in ugotavlja, da je tistega, česar je pri trdi vzgoji premalo, pri razvajanju preveč. Starši 

so otroku predvsem čustveno naklonjeni, za pozornost se otroku ni treba truditi. Pretirana 

zaščitniška vzgoja je lahko posledica občutkov krivde zaradi prezaposlenosti ali pa način 

zlorabljanja otroka v odnosu med zakoncema, kot zaščitnika v boju proti partnerju. Coloroso 

(1996) se strinja, da gre tu za »mehko družino«, v kateri je vloga staršev minimalna. Otroci 

postavljajo pogoje, njihove želje postanejo za starše zahteve. Odgovornost za njihovo ravnanje 

prevzemajo starši, otroci pa tako nikoli ne začutijo povezave med lastno odločitvijo in 

posledicami te odločitve. Za razliko od prožne družine se v mehki družini (prav tam) prepletajo 

nezahtevnost in neodzivnost ter nezahtevnost odzivnosti. V tem primeru govorimo o 

svobodnem, anarhičnem, »laissez-faire« vzgojnem stilu (Bergant, 1981). Zanj je po mnenju 

avtorice značilno zanemarjanje, ignoriranje in neupoštevanje otroka, če je vzgojni stil 

osredinjen predvsem na partnerja. Če pa je le-ta osredinjen na otroka, so prisotni pretirana 

tolerantnost, popustljivost ter posledično razvajenost otroka (prav tam).  

 

Lepičnik Vodopivec (2007) v svoji raziskavi iz leta 2006, v kateri sodelujejo starši otrok, 

vključenih v peti razred osnovne šole z območja severozahodne Slovenije, ugotavlja, da 8.9 % 

staršev, zajetih v vzorec, uporablja vzgojni stil laissez-faire; med njimi prevladujejo ženske 

(prav tam, str. 183-195). 
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1.5.2.1  Posledice svobodne – anarhične vzgoje 

 

Lepičnik Vodopivec (2007) je mnenja, da je z vidika razvijanja ustvarjalnosti tak vzgojni slog 

pozitiven, čeprav zaradi prevelike svobode velikokrat tudi nesprejemljiv. Kljub temu različni 

avtorji ugotavljajo, da se bo »otrok, vzgajan v takem stilu, težko uveljavil, zato doživlja pogoste 

občutke manjvrednosti in nezaupanja vase. Otroci v zahtevnosti dokaj hitro prerastejo 

zmogljivosti svojih staršev in postanejo izsiljevalci. Po drugi strani se bojijo prevzemanja 

odgovornosti in samostojnosti, zato se pri njih razvije občutek krivde, tesnobe in negotovosti« 

(Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999, str. 186).  

 

 

1.5.3  Demokratični vzgojni stil 
 

Za demokratični vzgojni stil je značilno prepletanje odzivnosti in zahtevnosti. V njem 

prevladujejo recipročnost, dvosmerna komunikacija in prava avtoriteta. Osredinjen je na 

otroka, zanj je značilno obojestransko sprejemanje in odzivanje. Tak vzgojni stil se po mnenju 

B. Coloroso (1996) manifestira v »prožni družini«. Hauck (1988) meni, da gre tu za prijazno, 

a nepopustljivo vzgojo. Starši se ne obotavljajo z otrokom odkrito pogovoriti o vedenju, ki ga 

ne odobravajo. Pri tem se zmeraj osredotočijo samo na njihova dejanja, ki jih nikoli ne 

povezujejo z otrokom kot osebnostjo. Celo v trenutku, ko otroka grajajo zaradi kakega 

neprimernega dejanja, bodo starši, ki sodijo v to skupino, znali zanj najti tudi pohvalno in 

spodbudno besedo. 

 

Tudi Bergant (1981) je mnenja, da ta tip priznava otroka kot enakovrednega partnerja, ki ima 

pravico odločati o skupnih zadevah. Avtorica govori o t.i. prožni družini. »Cilj take vzgoje je 

samostojen in odgovoren človek. Starši otroka razumejo, ga sprejemajo, mu dajejo ljubezen, 

dober zgled staršev in pogovor ob nepravilnostih. Vedo, da se s prisiljevanjem in poslušnostjo 

dosega le kratkotrajne, trenutne uspehe« (prav tam, str. 21). S tem želi pojasniti, da ljubezen, 

razumevanje in dober zgled v vzgoji delujejo nekoliko počasneje, vendar trajneje, in ustvarjajo 

otroku prijetnejše ozračje, v katerem so vsi zadovoljni in srečni. Če želijo starši vzgajati otroka 

s tem stilom, naj torej spodbujajo individualne razlike med otroki, upoštevajo njihove potrebe, 

postanejo tolerantnejši v razumevanju nezrelih reakcij, obenem pa naj jih pripravljajo k 

samostojnosti pri odločanju in reševanju konfliktnih situacij. Komunikacija naj bo pogosta, 

vsestranska in neposredna, medsebojna odvisnost v družini pa velika. Povratna informacija naj 

bodo stalnica v komunikaciji, izhodišče pa obojestransko spoštovanje (Bergant, 1970). 

 

Lepičnik Vodopivec (2007) v svoji raziskavi iz leta 2006, kjer sodelujejo starši otrok, 

vključenih v peti razred osnovne šole z območja severozahodne Slovenije, ugotavlja, da 83.3% 

staršev, zajetih v vzorec, uporablja demokratični vzgojni stil (prav tam, str. 183-195). 

 

 

1.5.3.1  Posledice demokratične vzgoje 

 

Lepičnik Vodopivec (2007) pojasnjuje, da ni »nič dragocenejše kot to, da se otrok nauči 

sprejemati sebe takšnega, kakršen je. (…) Otrok, obdarjen s to možnostjo, bo znal previhariti 

vse viharje, kos bo sleherni nalogi in nobena težava ga ne bo zares spravila iz tira« (prav tam, 

str. 187). Ob strpnem ravnanju staršev, ki razumejo, da je proces čustvenega in socialnega 

osamosvajanja od primarne družine ter razvijanja samostojne osebnosti neogiben, je tako po 

mnenju avtorice otrokov prehod v obdobje odraslosti lažji. Družina lahko kot posrednica otroku 

pomaga pri vključevanju v družbo odraslih in prilagajanju njenim zahtevam. V strpnem in 
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razumevajočem okolju otrok postane manj kljubovalen in strpnejši, saj ga vedenje staršev ne 

sili v čezmerno obrambo (prav tam, str. 188).  

 

 

2.  SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

Tekom socializacije otrok razvija vse kompleksnejša čustva, ki se tesno povezujejo z miselnim, 

pa tudi telesnim in socialnim razvojem. Pri tem je pomembna kakovost dojenčkove in 

malčkove navezanosti na skrbnika, ki se razvija postopoma. Otrok se skozi odraščanje sooča s 

tako pozitivnimi kot negativnimi čustvi. Kavčič in Fekonja (2008) razlagata, da starši s svojim 

vedenjem in primernim odzivanjem lahko otroka naučijo konstruktivnega spoprijemanja s 

čustvi. V tem poglavju bom opredelila razvoj čustev in navezanosti predšolskega otroka; 

čustvene potrebe, ki se pojavljajo vzporedno z razvojem čustev; značilnosti vedenja otrok, ki 

se pojavljajo v določenih starostnih obdobjih ter pristope, ob katerih moramo upoštevati 

značilnosti posameznega otroka.  

 

 

2.1  Vloga temperamenta 
 

Temperament je področje osebnostne strukture, ki zajema predvsem značilnosti čustvovanja in 

načina vedenja. Informacija o otrokovem temperamentu je pomembna zato, ker je otrok s  

svojimi prirojenimi načini odzivanja in vedenja aktiven partner pri oblikovanju svoje vzgoje 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Avtorici ugotavljata, da je otrokov temperament 

povezan z vzgojnim slogom staršev, a da na to vplivajo še drugi dejavniki, npr. otrokov spol in 

starost, osebnost staršev ter socialni in kulturni dejavniki. Starši naj bi bolj odobravali 

negativno razpoloženje pri dečkih, prav tako naj bi bolj anksiozne (tesnobne) mame hitreje 

izgubile samozavest pri pomirjanju otroka in mu nudile manj topline. »Pomemben dejavnik pri 

spopadanju z otrokovim težavnim temperamentom je socialna podpora, ki jo mati prejema iz 

svojega okolja – kadar je ta nizka, kažejo matere težavnejših otrok do njih manj rahločutnosti« 

(prav tam, str. 113). 

 

Če se pojavi neujemanje med otrokovim vzorcem odzivanja in okoljem, se tveganje za razvoj 

težav v otrokovem razvoju poveča. Marjanovič Umek in Zupančič (2009) tako izpostavita 

pozitiven vpliv ugodnega okolja, ki ustreza temperamentnim značilnostim otroka. 

»Temperamentno razmeroma počasna in manj družabna starša naj bi npr. našla več spodbud za 

malčka in mu hkrati pomagala najti ustrezne spodbude v mirnem okolju« (prav tam, str. 116). 

Za optimalen razvoj otroka v nekem okolju je torej pomembno, da se otrokov slog odzivanja 

ujema z zahtevami okolja ter da okolje ustreza njegovemu temperamentu. 

 

 

2.2   Razvoj navezanosti pri predšolskem otroku 

 
Navezanost opredeljujemo kot močno čustveno vez med dvema osebama. Pojav navezanosti 

je eden pomembnih razvojnih mejnikov v prvem letu življenja, predvsem pa utrjuje odnos med 

otrokom in njihovimi skrbniki (Nemec in Kranjc, 2011). Razvoj navezanosti Bowlby (1969) 

deli na štiri stopnje : 

 

 stopnja pred navezanostjo (do približno 6. tedna otrokove starosti). Za njo je značilno, 

da dojenčki v tem obdobju še niso navezani na določeno osebo, saj se ne vznemirjajo, 
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če so v družbi z neznanimi ljudmi in če oseb, ki skrbijo zanje, ni v bližini; 

 

 stopnja oblikovanja navezanosti oz. stopnja nespecifične navezanosti (do približno 8. 

meseca). V tem obdobju dojenčki še zmeraj ne protestirajo, če se ločijo od skrbnikov, 

kljub temu, da jasno pokažejo večjo naklonjenost do njih, kot do drugih; 

 

 stopnja jasne ali specifične navezanosti (do približno leta in pol ali dveh let starosti). 

Na tej stopnji otroci izražajo strah pred ločitvijo, če skrbnika ni v njihovi bližini. Poleg 

tega v njegovi prisotnosti namerno vzdržujejo bližino ter jo uporabljajo kot varno bazo, 

s pomočjo katere raziskujejo okolje in nanj delujejo. Na podlagi pojava separacijske 

anksioznosti, ki se univerzalno pojavlja pri vseh dojenčkih, lahko sklepamo, da so si 

dojenčki sposobni v spomin priklicati osebo, ki je ne zaznavajo v svoji bližini; 

 

 oblikovanje vzajemnega odnosa (od približno leta in pol). V zadnji stopnji separacijska 

anksioznost upade kot posledica razvoja miselnih predstav (reprezentacij) in govora, ki 

malčkom omogočata razumevanje razlogov za odsotnost skrbnika in sposobnost 

predvidevanja njegove vrnitve 

 

(prav tam, str. 118). 

 

Kakovost dojenčkove in malčkove navezanosti je torej v največji meri odvisna od vedenja 

osebe, na katero je otrok navezan, do otroka. Tudi različni raziskovalci (npr. Pierrehumbert, 

Ramstein, Karmaniola in Halfon, 1996; v Marjanovič Umek, 2004) so ugotovili, da oseba, na 

katero je otrok varno navezan, izraža veliko mero odzivnosti, občutljivosti, pozornosti, 

naklonjenosti, telesnega in očesnega stika, komunikacije, spoštovanje samostojnosti, 

sodelovalnosti ter sprejemanja skrbnosti in odgovornosti za otroka. Zdrava navezanost po 

mnenju omenjenih avtorjev pospešuje raziskovanje, radovednost ter obvladovanje družbenega 

in fizičnega okolja. Takšna navezanost naj bi povečevala otrokovo zaupanje v druge 

medosebne odnose ter omogočala kasnejši razvoj zrelih in čustvenih odnosov z vrstniki 

(povzeto po Parke in Gauvain, 2009, v Nemec in Krajnc, 2011, str. 122). 

 

 

2.3  Razvoj čustev 
 

Čustva ali emocije so odzivi na dogodke, ki imajo za nas določeno vrednost. Razumevanje in 

delovanje čustev je nujno za razumevanje vedenjskih vzorcev predšolskega otroka, saj le-ta 

predstavljajo zagon za vsa njegova vedenja. Smrtnik Vitulić (2007) ugotavlja, da se preko 

psiho-fiziološkega odziva, ki organizira in uravnava posameznikove izkušnje, posameznik 

učinkovito prilagaja na zaznane spremembe. Za otroka so čustva bistvenega pomena tudi zato, 

ker čustveni signali izvabljajo iz ljudi določene odzive, ki otroku pomagajo organizirati 

njegovo socialno vedenje in strukturirati dogodke v okolju (Zupančič, 2008). Marjanovič 

Umek in Zupančič (2009 poudarjata, da znajo dojenčki že zelo zgodaj v življenju prikazati 

širok obseg čustev. V prvih tednih življenja se novorojenčki največkrat nasmehnejo, če so siti, 

sanjajo, začutijo blag dotik ali slišijo zvok. V tretjem mesecu se dojenčkov nasmeh kot izraz 

veselja največkrat pojavlja v prijetni interakciji z ljudmi. Med tretjim in četrtim mesecem se 

začne glasno smejati, sprva le v odziv na razmeroma močne prijetne dražljaje. Smeh nam tako 

vsekakor sporoča otrokovo pozitivno čustveno stanje in ima pomembno vlogo pri oblikovanju 

odnosa z njegovimi skrbniki. Nemec in Krajnc (2011) ugotavljata še, da »v prvih dveh mesecih 

po rojstvu na otrokovem obrazu med jokom opazimo jezne izraze. Dojenček in malček izražata 
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tudi čustva žalosti kot odziv na bolečino ali ločitev od osebe, na katero sta navezana, vendar so 

ta veliko manj pogosta kot jeza« (prav tam, str. 124).  

 

Milivojević (1999) razlaga, da razvoj temeljnih in kompleksnih čustev poteka prek stanja 

umirjenosti in neaktivnosti ter stanja povečane aktivnosti ali splošne vzburjenosti. Razvoj 

čustev se po njegovem mnenju tesno povezuje z miselnim, pa tudi telesnim in socialnim 

razvojem (prav tam, str. 50). Tudi Kavčič in Fekonja (2008) sta mnenja, da se prepoznavanje, 

razumevanje in izražanje čustev razvija in spreminja skladno z otrokovim spoznavnim ter 

socialnim razvojem. Tako se pogostost čustvenega izražanja postopno zmanjšuje, otrok pa 

postaja vedno bolj sposoben izražati čustva na primeren način. Ena izmed pomembnih 

značilnosti otrokovih čustev je tudi ta, da otroci precej hitreje prehajajo iz enega čustva v drugo, 

saj je njihova pozornost kratkotrajna, spoznavne sposobnosti so šibke, prav tako jim manjka 

izkušenj (prav tam). 

 

2.3.1 Otrokovo razumevanje čustev 

»Med otrokovim četrtim in petim letom starosti se prične razumevanje osnovnih čustev z vidika 

prepričanj, mentalnih stanj ter želja, ki pripeljejo do njih. Otroci začnejo analizirati mentalne 

perspektive, ki jih posameznik zavzame v določeni situaciji« (Kavčič in Fekonja, 2004, v Šetor, 

2013, str.18). Otroci tako že zmorejo opisati situacije, v katerih posameznik doživlja neka 

čustva in jih izražati na svojem obrazu. Ko je otrok še starejši, pa zmore pravilno opisati 

situacije, ki privedejo do doživljanja čustev samozavedanja, kot so ponos, ljubosumje, krivda 

in sram (prav tam). 

 

 

2.4  Čustvene potrebe 
 

Vzporedno z razvojem čustev se pojavljajo tudi čustvene potrebe. Smrtnik Vitulić (2007) 

navaja naslednje osnovne čustvene potrebe:  

 

 potreba po izkazovanju in prejemanju ljubezni; 

 potreba po varnosti; 

 potreba po uspehu; 

 potreba po spoštovanju in priznavanju; 

 potreba po koristnosti; 

 potreba po osamosvajanju; 

 potreba po disciplini in omejitvah. 

 

(prav tam). 

 

Horvat in Magajna (1989) pri otrokovem čustvenem razvoju izpostavita pomembnost dosledne 

ter vsakokratne odzivnosti na njegove čustvene potrebe. Le-te morajo biti zadovoljene, če 

hočemo, da se otrok razvije v zdravo in prilagojeno osebo (prav tam). 

 

 

2.5  Delitev čustev 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) sta soglasni v delitvi čustev na osnovna (temeljna) in 

sestavljena (kompleksna). Osnovna čustva (zanimanje, strah, veselje, gnus, jeza, presenečenje, 

žalost) so po mnenju avtoric tista, ki se pojavijo že kmalu po rojstvu. Kompleksna čustva, kot 
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so ponos, sram, krivda, ljubosumje in osramočenost, pa se pojavijo kasneje v razvoju ter so 

odvisna od našega samozavedanja in zavedanja odzivov okolice na naše vedenje. Nanašajo se 

na ugodno ali neugodno doživljanje in vrednotenje sebe (prav tam, str. 123). 

 
V nadaljevanju na kratko opišem nekatera izmed osnovnih čustev, ki so pri predšolskem otroku 

najpogosteje opažena. Posebej se posvetim čustvu jeze, ki pedagoškim delavcem in staršem 

postavlja vedno nove izzive pri razreševanju motečega vedenja ter se lahko pojavi ob 

nedosledni odzivnosti na otrokove čustvene potrebe.  

 

 

2.5.1  Čustvo veselja 

Milivojevič (1999) opredeljuje čustvo veselja kot zadovoljitev posameznikove želje, ki ima 

zanj zelo visoko vrednost. Predvsem v predšolskem obdobju je za otroka pomembno, da 

doživlja veliko dražljajev, ki mu vzbujajo čustva veselja. Kavčič in Fekonja (2008) razlagata, 

da otroci svoje veselje najpogosteje izražajo preko različnih gibalnih aktivnosti (skakanje, 

objemanje, tekanje itd.). Veseli jih predvsem sodelovanje z vrstniki, pohvala, da so uspešni, ter 

dejavnosti, ki so zanj pomembne in mu sprožajo trenutno ugodje (prav tam).  

 

2.5.2  Strah 
 

»Strah je neprijetno čustvo, ki ga sproži ogroženost ali grožnja ogroženosti. Večino strahov 

predstavlja naučeno vedenje. Nekatere strahove vzbudijo otrokove resnične izkušnje z 

dražljaji, ki naravno vzbujajo strah (npr. glasni zvoki), ali neprijetni dogodki. Lahko pa so 

strahovi posledica posnemanja vedenja oseb v otrokovi bližini. Dojenčki v prvi polovici leta 

starosti le redko izražajo čustva strahu, v drugi polovici leta pa izrazi strahu postajajo 

pogostejši« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 125). Horvat in Magajna (1989) pojasnjujeta, da se v 

drugem in tretjem letu starosti strahovi pojavljajo v različnih situacijah, njihovo število se veča, 

prav tako pa njihova intenzivnost. Malček ima več strahov kot dojenček, ker je sposoben 

samostojnega gibanja, bolje prepozna možnost nevarnosti, več o tem, česar se je treba bati, pa 

se je že naučil od drugih ljudi. Pogost strah v otroštvu je strah pred ločitvijo od matere oz. 

otrokovih skrbnikov, kar imenujemo separacijska anksioznost. Ta strah je razvojen, kar 

pomeni, da nastane zaradi napredujočega otrokovega razvoja in s časom tudi izgine (prav tam). 

 

Nemec in Krajnc (2011) izpostavljata prisotnost individualnih razlik v dojemanju strahu pri 

otrocih. »V strahovih otrok lahko opazimo individualne razlike, ki so posledica razlik v 

spoznavnem in telesnem razvoju ter izkušnjah« (prav tam, str. 126). Z izražanjem in 

občutenjem otrokovega strahu se povezujejo številni dejavniki, kot so otrokova inteligentnost, 

spol (deklice kažejo več strahov kot dečki), telesno stanje (bolni otroci kažejo intenzivnejše 

odzive strahu), socialno ekonomski položaj (otroci nižjega socialno-ekonomskega položaja 

kažejo razmeroma več strahov) ter socialne interakcije - odzivi strahu pri drugih (prav tam, 

2011).  
 

Pri nudenju pomoči otroku s strahovi je pomembno, da mu med soočanjem s situacijami, ki 

strah povzročajo, omogočimo doživljanje večjega nadzora nad tem neprijetnim čustvom. 

»Predvsem je pomembno, da v takih situacijah otroka potolažimo ter mu z objemom in 

umirjenim govorjenjem sporočimo, da je varen« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 12). Na ta način 

otroku poskusimo razložiti določene pojave in situacije ter ga hkrati postopno spodbujamo, da 

se sooča s tistim, kar v njem zbuja strah. 
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2.5.3  Jeza 

 
Milivojević (1999) za pojav čustva jeze predpostavlja oceno subjekta, da se nekdo obnaša na 

način, ki ogroža njegovo pomembno vrednoto. Avtor pri tem poudarja, da je jeza lahko 

pozitivna, saj otroku pomaga, da se postavi zase in premaguje ovire, ob neprimernem izražanju 

pa postane negativna, saj hitro rodi konflikte in nasilje. Kavčič in Fekonja (2008) razlagata, da 

se jeza pri otroku največkrat pojavi takrat, ko se pojavijo ovire pri zadovoljevanju njegovih 

potreb, mu kaj ne uspe, ali pa mora storiti nekaj, česar ne želi. Otrok se na čustvo jeze lahko 

odzove z agresivnostjo, tj. na impulziven način, ali pa na inhibiran način - z umikom (Hurlock, 

1974, v Kavčič in Fekonja, 2008). Agresivnost podrobneje opredelim v nadaljevanju mojega 

dela, opisujem pa tudi pojav trme, ki je v predšolskem obdobju razvojno pogojen odziv na 

doživljanje frustracij. 

 

2.5.3.1  Agresivnost 

Agresivnost opredeljujemo kot lastnost posameznika oz. njegovo nagnjenost k agresivnemu 

vedenju, agresijo pa kot vedenje, ko posameznik samemu sebi ali nekomu drugemu namerava 

prizadeti telesno ali psihično škodo, resnično ali simbolno (Nemec in Krajnc, 2011). Pojavi se, 

kadar čustva jeze ne moremo učinkovito obvladovati. Razlikujemo več vrst agresivnosti glede 

na njene oblike izražanja: 

 

 telesna (pretepanje, porivanje); 

 besedna (prepiranje, zmerjanje); 

 posredna (prikrita agresivnost -  npr. obrekovanje); 

 neposredna (opazna agresivnost – npr. udarec); 

 instrumentalna (namen je pridobiti predmet, privilegij ali prostor); 

 sovražna (namen je prizadejati škodo nekomu); 

 reaktivna (agresivnost kot odziv na napad, grožnjo ali frustracijo); 

 proaktivna agresivnost (uporaba moči za nadvladovanje druge osebe, ustrahovanje) 

 

(povzeto po Stenberg in Campos, 1989, v Parke in Gauvain, 2009). 

 

Pri delitvi agresivnosti glede na oblike izražanja moramo biti pozorni tudi na njene pozitivne 

vidike. Poleg razdiralne agresivnosti namreč obstaja tudi pozitivna (ustvarjalna) agresivnost 

(Tancig, 1987). Le-ta naj bi stremela k ohranjanju in potrjevanju življenja, medtem ko naj bi 

bil smoter negativne agresivnosti njegovo izločanje (prav tam). 

 

 

2.5.3.1.1  Dejavniki, ki vplivajo na agresivnost otrok 

Bandura (1973) v svoji raziskavi ugotavlja, da na agresivnost otrok vplivajo številni dejavniki, 

ki izvirajo iz značilnosti otroka in okolja, v katerem živi. Zupančič in Justin (1991) menita, da 

so skoraj vsi otroci do neke mere agresivni, zato lahko zmerne oblike agresivnega vedenja 

pojmujemo kot normalno značilnost razvoja predšolskega otroka. S starostjo narašča besedna 

agresivnost, lahko pa opazimo tudi druge oblike posredne agresivnosti, kot so maščevalnost, 

negativizem in zlovoljnost. Nemec in Krajnc (2011) se strinjata, da dečki pogosteje kot deklice 

kažejo agresivno vedenje, in to ne le telesno, temveč tudi besedno. Ljudje se med seboj že v 

otroštvu razlikujemo tudi po tem, kakšna je naša frustracijska toleranca, torej odpornost na 

frustracije. Te individualne razlike so rezultat sovplivanja prirojenih osebnostnih dejavnikov in 

vzgojnih dejavnikov (prav tam). Avtorici poudarjata, da je prav tako nezanemarljiv vpliv 
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prisotnosti agresivnega modela. Če je otrok v situaciji, ko opazuje delovanje enega ali več 

agresivnih modelov, bo v igri poskušal posnemati opazovano vedenje. Pomembno je torej 

zavedanje, da so odrasli lahko zelo pomemben model za učenje konstruktivnega spoprijemanja 

s čustvi in preprečevanja agresivnega vedenja. Poleg modela, ki ga otroci vidijo v starših, je 

pomemben tudi njihov odziv na agresivnost. Če se na neko agresivno vedenje starši odzovejo 

z odobravanjem in nagrajevanjem, bodo to vedenje pri otroku okrepili; zelo verjetno se bo 

pojavljajo pogosteje ali celo posplošilo tudi na druge situacije (prav tam, 2011). 

 

2.5.3.1.2  Smernice za ravnanje ob agresivnem vedenju otroka 

 

Kavčič in Zupančič (2006) opozarjata, da je ob pojavu agresivnosti ključno, da otroku s svojim 

vedenjem podamo sporočilo, da je lahko jezen, a še zmeraj ljubljen. Otrok je lahko ob tem zelo 

razburjen, kar je zanj še posebej stresno. V nadaljevanju povzemam nekaj smernic za ravnanje 

ob agresivnem vedenju otroka: 

 

 ostanimo mirni. Mi smo namreč odrasli in naj bi bili zmožni kontrolirati svoje reakcije 

ter ravnati razumno. 

 

 Uporabimo lastno empatijo. Z našim neverbalnim in verbalnim odzivom pokažemo 

razumevanje.  

 

 Uporabimo komunikacijo. Če je otrok pripravljen pojasniti svoja čustva, mu damo 

dovolj časa, da pove vse, kar želi. Prepričajmo se, da otroka razumemo pravilno. Ko se 

otrok dovolj pomiri, mu pomagajmo najti rešitev za njegov problem. 

 

 Poskusimo uporabiti strategije pomirjanja. Otroka objamemo, ga stisnemo k sebi, 

znižamo ton glasu ter mu omogočimo, da razjasni, zakaj in kako je prišlo do takšnega 

vedenja. 

 

 Ob pojavu agresivnosti se ustrezno odzovemo. Poskrbimo za varnost otroka in otrok 

okoli njega. Pomembno je, da ločimo otrokovo čustvo jeze in neprimerno vedenje 

 

 (povzeto po Kavčič in Zupančič, 2006). 

 

Avtorici pri tem izpostavita načelo, da je v komunikaciji z otrokom pomembno osredotočanje 

na vedenje, ki pa ga zaradi neustreznosti ne smemo posploševati na otrokovo celotno osebnost. 

To bi namreč v njem lahko sprožilo občutke manjvrednosti in močne krivde. Ostati moramo 

mirni, a odločni. Ko otroku jasno sporočimo, katero vedenje ni sprejemljivo, mu ponudimo 

alternativo - takoj ali pa kasneje, ko se otrok nekoliko umiri (prav tam, 2006). 

 

 

2.5.3.2 Trma in izbruhi togote 

Ker v mojem empiričnem delu raziskovanja analiziram primer togote, v nadaljevanju opisujem 

značilnosti tega vedenja, ki nastane kot posledica frustracije otroka. 

 

Mackonochie (2004) opredeljuje trmo kot vedenje, ki se praviloma začne pojavljati v obdobju 

malčka, torej okoli drugega in tretjega leta. Njen osnovni izvor naj bi bil v frustraciji, ki jo 

otrok doživlja in je še ne zna razrešiti na drugačen način. Kadar je frustracija prevelika, da bi 

jo lahko razrešil ali vsaj deloma sprostil, se lahko pojavi t.i. izbruh togote. Nemec in Krajnc 
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(2011) to opisujeta kot dogajanje, ko »otrok lahko vse odriva od sebe, brca, vpije in vrešči, se 

meče ob tla ali topota z nogami« (prav tam, str. 142). Praviloma izbruh ne traja dlje kot tri ali 

štiri minute in se navadno konča nenadno, kot se je začel. Avtorja pojasnjujeta, da so trma in 

izbruhi togote možna posledica razvojnih značilnosti otroka in jih je treba kot takšne razumeti. 

Malčki imajo namreč komaj kaj nadzora nad temi vedenji in čustvi, ki jih sprožajo. Z njimi 

tudi preverjajo, kje so meje, in ali jih starši zares brezpogojno ljubijo. »Težave se pojavijo, 

kadar otroci ugotovijo, da s takšnim vedenjem pridobijo pozornost, takojšnjo uveljavljanje 

svoje volje ali materialne dobrine« (Mackonochie, 2004, str. 45). 

 

Kot pri vseh pristopih v okviru predšolske pedagogike, je pri odzivanju na otroško trmo in 

izbruhe togote najbolje upoštevati značilnosti posameznega otroka. Lahko pa se držimo nekaj 

splošnih smernic, ki jih navaja Cowley (2007) : 

 

 če se le da, trmo ali izbruh togote preprečimo že vnaprej; 

 

 odzivajmo se zrelo in umirjeno; 

 

 uporabimo učinkovite strategije. Včasih pomaga, da otroka hitro zamotimo z drugo 

dejavnostjo ali predmetom. Kadar je izvor izbruhov predvsem vzbujanje pozornosti, je 

učinkovita tudi taktika ignoriranja; 

 

 poskrbimo za varnost otroka in otrok okoli njega; 

 

 pogovorimo se z otrokom, a šele, ko se umiri. Izrazimo svoje občutke ob njegovem 

vedenju; otroci bodo tako dobili dober zgled, kako obvladujemo svoja čustva; 

 

 potolažimo otroka 

 

(prav tam, str. 38). 

 

Nekaterim otrokom, ki jih čustva povsem prevzamejo, ali navzočnost drugih podkrepljuje 

njihov izbruh, pomaga, da jih začasno odstranimo iz družbe drugih v miren prostor, kjer se 

bodo lahko umirili. Včasih je učinkovit samo močan in topel objem, ki otroka pomiri (Nemec 

in Krajnc, 2011). 

 

 

2.5.4  Žalost 

Zupančič (2008) razlaga, da otroci in odrasli najpogosteje doživljajo žalost predvsem zaradi 

izgube ljubljene osebe ali objekta. Hariss (1996, v Šetor, 2013) ugotavlja, da pri večini otrok 

intenzivna žalost ni prav pogosta. Lahko jo pa doživljajo otroci, ki so izgubili ljubljeno osebo, 

od katere so bili odvisni (prav tam, str. 18).  

 

2.6  Psihosocialni razvoj po Eriku Eriksonu 
 

Ker se mi zdi navedena teorija ključna za razumevanje razvoja osebnosti, saj v njej ključno 

vlogo igra način delovanja otroka na socialno okolje ter delovanje tega okolja nanj, v 

nadaljevanju opisujem teorijo psihosocialnega razvoja, ki obsega celotno posameznikovo 

življenje. 
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Po Eriksonovi teoriji so konflikti povezani z odnosi posameznika z drugimi ljudmi v družbi. 

Erikson (1980) je v svojem delu predpostavil osem stopenj psihosocialnega razvoja, 

podrobneje pa bom opisala stopnjo, ki zajema obdobje med tretjim in petim letom starosti, saj 

so značilnosti le-tega obdobja ključnega pomena za interpretacijo rezultatov v raziskovalnem 

delu moje magistrske naloge :  

 

- 1. stopnja: traja do prvega leta starosti. Vsebuje konflikt med zaupanjem in 

nezaupanjem v svet. Erikson meni, da se občutek temeljnega zaupanja razvije, če so 

njegove fizične in psihološke potrebe po navezanosti, telesnem stiku, ljubezni in udobju 

nenehno zadovoljene ter so njegove izkušnje v odnosu s svetom v glavnem pozitivne; 

 

- 2. stopnja: poteka med prvim in drugim letom starosti. Otrok se sreča s konfliktom med 

samostojnostjo in dvomom vase. Erikson (1980) opozarja, da morajo otrokovi skrbniki 

zagotoviti primerno količino nadzora in pravil. Tedaj se bo naučil ustreznega 

samonadzora svojih impulzov, pa tudi primernega samo-uveljavljanja svojih potreb in 

želja. Preveč omejevanja, kritike ali pretirano zaščitništvo v tem obdobju pa otroku 

sproža sram in dvom o tem, da je zmožen samostojno živeti; 

 

- 3. stopnja: poteka med tretjim in petim letom starosti. Erikson (1980) navaja začetek 

te stopnje v času, ko se otrok sooči s konfliktom med iniciativnostjo in občutkom 

krivde. Za to obdobje pravi, da je otrok zelo prodoren: z glasnim govorjenjem prodira 

v misli drugih, z nezadržno radovednostjo v neznano, z agresivnostjo do ciljev, z 

energičnim gibanjem v prostor. Postavlja si prve načrte in jih skuša uresničiti, vendar 

so njegove želje marsikdaj nesprejemljive in nerealne. Razvija se vest, notranji glas, ki 

ga usmerja, kaznuje in razdvaja znotraj njega samega. Avtor (prav tam) meni, da je 

glavni konflikt med otrokovo željo po neodvisni pobudi za aktivnosti ter občutki krivde 

zaradi nezaželenih in nepričakovanih posledic takšnih aktivnosti. Starši (in drugi 

odrasli) pomagajo reševati to krizo, če se pozitivno odzovejo na otrokove poskuse 

neodvisnosti, hkrati pa te težnje uskladijo z družbenimi pravili in nezaželeno vedenje 

preusmerijo na socialno sprejemljivo področje. Tako se otroci naučijo postavljati cilje 

brez strahu pred občutki krivde. Če starši pretirano zavračajo otrokove pobude, jih 

kritizirajo in otroka ob neuspelih poskusih ponižujejo, pa se razvijejo močni občutki 

krivde, ki zavrejo želje po uveljavljanju svojih sposobnosti in zamisli (Erikson, 1980, 

str. 80); 

 

- 4. stopnja: nastopa od šestega leta do pubertete. Erikson (1980) to stopnjo opisuje kot 

boj med delavnostjo in manjvrednostjo. Otrok lahko ali trdo dela, da bi naloge obvladal, 

ali pa preprosto razvije značilen občutek neustreznosti; 

 

- 5. stopnja: zajema čas pubertete in začetek dvajsetih let. V tej stopnji Erikson (1980) 

navaja konflikt mladostnika med identiteto in zmedenostjo glede lastne vloge; 

 

- 6. stopnja: nastopa med dvajsetim in štiridesetim letom. Mlad odrasel človek se sreča 

s konfliktom med intimnostjo in osamljenostjo; 

 

- 7. stopnja: nastopa med štiridesetim in šestdesetim letom. Posameznik se sooči s 

konfliktom med ustvarjalnostjo in stagnacijo; 

 

- 8. stopnja: nastopi po šestdesetem letu. Posameznik doživlja konflikt med integriteto 
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jaza in obupom  

 

(povzeto po Erikson, 1980, str. 30 - 90). 

 

Avtor je torej predpostavljal, da ima vsaka izmed stopenj v razvoju svojo nalogo, razvojno 

krizo, ki jo mora posameznik razrešiti. Razvojno krizo lahko posameznik razreši uspešno ali 

neuspešno. Njegova osebnost se oblikuje glede na razrešitev krize, razvoj pa se seveda 

nadaljuje, ne glede na to, ali je bila razrešitev uspešna ali neuspešna. 

 

 

3.   PREDŠOLSKI OTROK  
 

3.1  Posebnosti učenja predšolskega otroka 
 

Bahovec in Kodelja (1996) se strinjata, da ima otroški razvoj svoje zakonitosti. Individualne 

razlike v razvoju so po njunem mnenju velike predvsem v prvih letih. Pomembno za otrokov 

razvoj je poznavanje »kritičnih obdobij«. Kroflič (1999) to pojmuje kot »obdobja, ki so najbolj 

primerna za učenje in v katerih otrok pokaže tudi največ sposobnosti, da se določeno stvar 

nauči« (prav tam, str. 78). Avtor navaja posebnost učenja predšolskega otroka, da se uči 

celostno. To pomeni, da preko čutil prejema različne informacije, ki jih v povezavi s čustvenim 

doživljanjem in razmišljanjem spreminja v nova znanja in spretnosti. Krajnc in Nemec (2011) 

pri tem izpostavljata pomembnost vzgojiteljevega posredovanja čim večjega števila 

neposrednih izkušenj (prav tam). Naslednja pomembna lastnost predšolskega otroka, ki jo 

Kroflič (1999) izpostavi, je njegov manjši obseg pozornosti in krajši čas ohranjanja 

pozornosti, prav tako pa zmogljivost delovnega spomina. Intenzivno posnemanje po mnenju 

avtorja nastopi po dopolnjenem 18. mesecu. Avtor v svojem drugem delu razlaga, da »v vrtcu 

mlajši otroci posnemajo starejše in tako pridobivajo nove spretnosti in navade« (Kroflič, 2008, 

str. 91). Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) navajata neposredno aktivnost kot pomembno 

zakonitost pri učenju otroka. »Brez neposredne aktivnosti otrok ne gradi znanja in ne more 

razumeti sveta. To lahko doseže le preko tipanja predmeta, videnja pojava in aktivnega 

sodelovanja pri reševanju problema« (prav tam, str. 70). Kroflič (1999) nadaljnje opiše 

notranjo motivacijo kot  »kritično ravnotežje v vzgoji in učenju, ki ga dosežemo z uvidom, da 

učenje prihaja od znotraj« (str. 92). Pravi še, da mora odrasli otroka podpirati, poskrbeti za 

ustrezno okolje in material ter ga voditi skozi izkušnje dejavnega učenja. Otrokovo učenje je 

po njegovem mnenju namreč odvisno od pozitivne interakcije z odraslim, ki mora biti pozoren 

na pomen psihološko varnega ozračja. »Odrasli si mora prizadevati, da podpira otroka, medtem 

ko se z njim pogovarja in igra« (Kroflič, 1999, str. 111). Vzpostaviti mora torej pristne odnose 

in se osredotočati na njegove sposobnosti.  

 

 

3.2 Razvojne značilnosti predšolskega otroka  
 

Stevanović (2003), kot tudi drugi predšolski pedagogi, izpostavlja, da imajo otroci vrsto telesno 

– fizioloških in duševnih posebnosti, ki se razlikujejo od odraslih in jih je potrebno pri vzgoji 

upoštevati. Avtor razlikuje naslednje vzgojno pomembne značilnosti : 

 

 biološki primanjkljaj: izkazuje se v dolgotrajni nebogljenosti človeškega bitja v 

primerjavi z živalskimi mladiči. Otrokova odvisnost od odraslih, predvsem od staršev, 

se izraža z dvema izrazitima potrebama: potrebi po varnosti in potrebi po uveljavljanju; 
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 gnetljivost: je lastnost živčnega sistema majhnega otroka in se kaže v izredni duševni 

gnetljivosti – dostopnosti za sprejemanje vtisov iz okolja, v katerem se otrok razvija; 

 čutnost: velika, izrazita čutnost majhnega otroka pomeni, da otrok razume in dobro 

dojema besede in pojme za vse tiste pojave in stvari, ki jih vidi, otipa, posluša in se z 

njimi igra; 

 sugestibilnost: sprejemljivost in pripravljenost otroka, da prevzame stališča in mnenja 

drugih; 

 radovednost in motiviranost: potreba po otroku, da čim več sprašuje in spozna; 

 čustvenost: čustva preplavljajo majhnega otroka kot močni valovi in ga pretresajo, saj 

je njegovo življenje preprosto in nagonsko usmerjeno; 

 ranljivost: tesno je povezana z močno čustvenostjo majhnega otroka; 

 egocentričnost: težnja majhnega otroka, ki se kaže v želji, da bi se vse vrtelo okrog 

njega, njegovih potreb in interesov; 

 usmerjenost v igro: igra je dejavnost, ki omogoča otrokov razvoj in je nepogrešljiva pri 

razvoju otrokove osebnosti 

 

 (povzeto po Stevanović, 2003). 

 

Za individualiziranje ali prilagajanje odnosov posameznemu otroku je zelo potrebno 

poznavanje otrokovega razvoja. Ker v tem odnosu vzgojitelj sooblikuje otrokovo osebnost, se 

mora le-ta zavedati, da otrok ni pomanjšan odrasli, temveč bitje s prav posebnimi značilnostmi. 

Starši in vzgojitelji morajo otrokov razvoj ustrezno spodbujati ter zahtevati naloge, ki so v 

skladu z njegovimi zmožnostmi. Le tako bo uspešno razvil vse svoje funkcije in sposobnosti, 

tako psihične kot fizične (Marjanovič Umek, 1990).  

 

 

3.3 Pedagoški pristopi in metode v predšolski vzgoji 
 

3.3.1 Metode socialnega učenja predšolskega otroka 
 

Socialno učenje umešča otroka v določen socialni prostor ter mu omogoča uspešno sodelovanje 

v tem prostoru, ki ga otrok šele spoznava. Je bistven pedagoški proces pri učenju otroka, saj 

razvija socialne veščine, mu omogoča stike z drugimi, ter pomaga pri sodelovanju in 

dogovarjanju z vrstniki. Hkrati je pomembno za ohranjanje njegovega bistva in grajenje 

pozitivne samopodobe (Durjava, 2004).  

 

Warden in Christie (2001) predstavita drugo dimenzijo socialnega učenja, ki zajema 

razumevanje sebe, drugih ljudi ter medosebne interakcije v skupini. Pri tem naj bi šlo za 

zavestno izbiranje najučinkovitejših ravnanj v določenih socialnih situacijah, kjer otrok v 

socialni sredini uspešno zadovoljuje svoje osnovne psihosocialne potrebe in upošteva potrebe 

drugih. Ključne kvalitete, ki naj bi jih otrok razvil za uspešen osebnosti in socialni razvoj so 

»osnovne osebne, medosebne in komunikacijske spretnosti ter poznavanje in razumevanje 

sebe, medosebnih odnosov, pravic, dolžnosti ter dela« (prav tam, str. 28). Stritih (2011) 

poudarja, da posamezniki brez naštetih veščin ne morejo učinkovito funkcionirati v 

medosebnih odnosih, se spopadati z življenjskimi zahtevami in konstruktivno prispevati k 

razvoju družbe, ko odrastejo. 

 

V tem poglavju bom povzela osnovne metode socialnega učenja, ki jih odrasli uporabljajo pri 

razvijanju otrokovih socialnih veščin (povzeto po Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 146-
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156): 

 

 navajanje. Je osnovna metoda, ki jo uporabljamo že pri dojenčku. Bistvo navajanja je 

vztrajno ponavljanje in zgled, s katerim pri otroku oblikujemo kulturne in higienske 

navade; 

 

 seznanjanje in prepričevanje. Pomembno je seznanjanje s pravili, takoj ko otrok 

razume govor. Pri tem razlagamo njihov pomen ter pojasnitev, zakaj ravnamo tako in 

ne drugače. Pomembno je, da je prepričevanje v skladu z nevrofiziološko zrelostjo 

otroka, tako da dejansko razume tisto, v kar ga prepričujemo. Otroka seznanjamo in 

prepričujemo s pogovori, dogovori, razlagami, zgodbicami, navajamo mu primere iz 

vsakdanjega življenja itd. Pomembno je, da so primeri in zgledi pozitivni. To metodo 

lahko uporabljamo zelo pogosto; 

 

 spodbujanje. S spodbujanjem otroke usmerjamo, da na najboljši možni način opravijo, 

kar pač zmorejo. Poznamo različna sredstva spodbujanja: 

- pohvala. Je lahko učinkovita spodbuda, če poudarja napredujoč otrokov napredek. Če 

hvalimo otrokovo osebnost kot celoto, pa to ni najbolj primerna strategija. S takšnim 

načinom namreč ne izpostavimo konkretnega željenega vedenja in napredka. V 

primeru, da pohvala ni realna in premišljena, je zavajajoča in škodljiva. Poznamo 

različna merila, ki jih morajo vzgojitelji upoštevati v zvezi s pohvalo; npr. pohvalimo  

takoj, ko opazimo, da je otrok nekaj storil sam od sebe; ne čakamo na izjemne rezultate; 

pohvalo utemeljimo in jo uporabljamo smiselno, ko opazimo, da je otrok v določeni 

stvari napredoval; ter pohvalimo v navzočnosti drugih, ko je to mogoče. Pri vsem tem 

je zelo pomembno, da ne pohvalimo zgolj rezultata dejanja, ampak tudi ves trud, ki ga 

je otrok vložil; 

- obljube. Pri obljubljanju mora biti vzgojitelj pozoren na to, da dano obljubo uresniči, 

prav tako ne sme v obljubah pretiravati; 

- nagrade. Le-te vzgojitelj uporablja predvsem zato, da okrepi obnašanja, kot so: 

oblačenje, navajanje na čistočo, pospravljanje, vztrajnost itd. Ko otroka učimo nove 

veščine, so poleg materialnih nagrad učinkovite tudi socialne, npr. pozornost in 

pohvale; 

- spodbujanje otrokove samostojnosti. Pri tem govorimo o dveh vidikih: samostojnost v 

zvezi s skrbjo za samega sebe, in samostojnost v odločanju. Nekateri otroci so namreč 

pasivni, preveč sugestibilni in vodljivi, zato jih je potrebno zavestno postavljati v 

položaj, ko se morajo odločati sami. Tudi ko se npr. otroci v skupini opredeljujejo do 

določenih stališč, pasivne otroke izpostavimo in jih vprašamo za njihovo stališče. 

Pasivnega otroka spodbujamo z besedami: zmoreš, znaš, napake so popravljive. S tem 

mu vcepljamo veselje do poskušanja in odkrivanja; 

- spodbujanje zaželenega vedenja. Otroka pohvalimo za vedenje, ki je pozitivno, večkrat 

pa mora začutiti, da ga vrednotimo na ravni osebnosti. Če mu namreč ne potrdimo 

osebne vrednosti, se lahko njegovo vedenje obrne v protest. Otroku povemo, kaj se nam 

zdi v redu, dobro in prav, pri tem pa ga spodbujamo, da napako popravijo sami; 

 

 preprečevanje. Kakor v medicini, tako tudi v pedagogiki velja rek »bolje preprečevati, 

kakor zdraviti.« To modrost bi lahko aplicirali na preprečevanje hudih stisk 

posameznika ali fizične bolečine, skratka razne neljube situacije. V to skupino pa sodijo 

naslednja sredstva: discipliniranje, prepovedi, grajanje in v težjih primerih kaznovanje. 

Pomembno za ugoden učinek socialnega učenja pa je poseganje po teh sredstvih šele 

takrat, ko izčrpamo prej našteta pozitivna sredstva. Po Kroflič (1997) povzemam 
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naslednja sredstva preprečevanja: 

- discipliniranje. To je postopek, ki predvideva, da otroka vnaprej seznanimo s 

posledicami neustreznih in ustreznih vedenja. Namen je, da se otrok  nauči sprejemati 

posledice svojih dejanj, saj se le tako približa odgovornemu ravnanju. Pomemben je 

lastni samonadzor otroka ter opuščanje zunanjega nadzora; 

- prepovedi. Le-te morajo biti jasne, smiselne, razumljive, konkretne ter spremljane s 

pozitivnimi navodili – torej kaj otrok lahko počne; 

- graja. Pri graji je pomembno, da se nanaša na otrokovo neprimerno vedenje, ne pa na 

njegovo osebnost. V nasprotnem primeru namreč otrok dobiva sporočilo, da je kot 

človek slab, to pa lahko prispeva k izgrajevanju njegove slabe samopodobe; 

- kaznovanje. Ta metoda je v vzgoji nezaželena, saj pri otroku vzbuja jezo, trmo, odpor, 

maščevanje, ponižanje in kljubovanje. Najbolj destruktivno za otrokovo izgradnjo 

zdrave samopodobe ter celosten razvoj je zastraševanje, poniževanje ali telesno 

kaznovanje. Zato mora vzgojitelj vedno reagirati premišljeno, ne v afektu, ter se naučiti 

ustreznega odzivanja (samoobvladovanje, počasno, globje dihanje). Če smo že izčrpali 

vsa sredstva in se poslužimo kaznovanja, moramo poskrbeti, da je otrok bil seznanjen 

z določenim pravilom – torej se svojega dejanja zaveda. Vedno se skušamo zatekati k 

naravni kazni, ki naj bo ustrezna storjenemu prestopku. Kaznovati moramo takoj, kadar 

otrok ponavlja neustrezno dejanje. Ne smemo kaznovati z odtegovanjem najnujnejših 

življenjskih potreb, sploh pa ne s fizičnim kaznovanjem. To namreč otroka ponižuje, 

škodi zdravju ter otroka nauči, da je fizična sila sredstvo, ki zmaga. V primeru, da smo 

napovedali kazen za določeno neprimerno ravnanje, mora le-ta biti uresničljiva; 

- restitucija. To je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča posamezniku, da popravi 

materialno ali moralno škodo drugim. Ukrepi morajo biti smiselno povezani s 

povzročeno psihološko ali materialno škodo. Je pozitivna metoda, saj otroku daje 

priložnost, da kritično razmisli o svojem vedenju, in sam popravi posledice slabo 

premišljenih dejanj. Te metode ne izvajamo pod prisilo; 

- mediacija. Pod tem pojmom razumemo poravnavanje oziroma alternativno reševanje 

sporov. Postopek mediacije ali poravnavanja usmerja nevtralna tretja oseba, ki sprtim 

stranem pomaga doseči sporazum, razrešuje njihov spor in na novo ureja medsebojna 

razmerja. Mediacija se lahko opravi tudi v pogovorni obliki. Ko udeleženci dosežejo 

zanje zadovoljive rešitve, je cilj dosežen. V vrtcu lahko uporabimo mediacijo tako, da 

se vzgojitelj vključi v medvrstniške spore kot nevtralna tretja oseba in ga razreši po 

mirni poti. 

 

Razvoj socialnega učenja se začne že v primarni družini. Vzgojitelj oziroma starš se mora 

aktivno in neprestano truditi za kvaliteten odnos, ki otroku nuditi varnost in zaščito, pa tudi 

pridobivanje znanja in življenjskih veščin, ki jih pridobi preko opazovanja vedenja in dejanja 

drugih. Priljubljena metoda socialnega učenja je socialna igra, ki pripomore k razvijanju 

intelektualne, emocionalne in socialne plati otrokove osebnosti ter vzpodbuja njegovo 

ustvarjalnost. Z njeno pomočjo otrok bolje spozna in izraža sebe, svoje potrebe, čustva ter 

okrepi komunikacijo z drugimi in samim seboj (Bandura, 1982).  

 

4.   JAVNI VRTEC IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI 
 

V tem poglavju opisujem glavne značilnosti javnega vrtca ter ciljev predšolske vzgoje v vrtcu, 

ki so zasnovane na javno veljavnem nacionalnem dokumentu »Kurikulumu za vrtce«. 
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Bahovec in Golobič (2004) opredeljujeta vrtec kot javni zavod oziroma institucijo, ki skrbi za 

uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokom, vključenim v javne vrtce, država 

zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. Pri tem je potrebno upoštevati razlike 

med njimi ter pravico do izbire in drugačnosti, kar se mora preko organizacije življenja in dela 

v vrtcu vseskozi uresničevati (prav tam). Različne raziskave (Marjanovič Umek, 2002a, v 

Lešnik in Marjanovič Umek, 2005), ki so bile izvedene v sedemdesetih in osemdesetih letih, 

so pokazale pozitiven vpliv vrtca na otrokov spoznavni, socialni in govorni razvoj. Tudi otroci 

staršev, ki imajo nižjo izobrazbo, ali živijo v manj spodbudnem družinskem okolju, lahko v 

vrtcu pridobijo veliko veščin in znanja. 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) pri tem poudarjata, da vrtec ob nudenju pomoči družini 

in skrbi za dvig kakovosti življenja predšolskega otroka ne sme posegati v zasebnost niti ne 

nadomešča primarne vloge družine. 

 

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja javno veljavni nacionalni dokument 

»Kurikulum za vrtce«. Med najpomembnejšimi cilji kurikuluma so: 

 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire; 

 celostni in uravnoteženi razvoj otrok; 

 poznavanje in razumevanje otrokovega načina spoznavanja in doživljanja okolja; 

 zagotavljanje pestre ponudbe vsebin, metod, oblik dela z otroki; 

 spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka; 

 strokovna avtonomija in odgovornost vseh strokovnih delavcev 

 

(povzeto po Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Dokument v središče postavlja otroka, njegove razvojne, individualne zmožnosti ter 

posebnosti. Vzgojitelju omogoča strokovno načrtovanje kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu, 

ki se na ravni izvedbenega kurikuluma lahko razvija in spreminja. Pri tem mora upoštevati 

neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše 

okolje (prav tam).  

 

 

4.1 Vzgojitelj predšolskih otrok 
 

Batistič Zorec (2003) opisuje vzgojitelja predšolskih otrok kot osebo, ki vodi skupino v vrtcu 

in ima za to ustrezno formalno izobrazbo. V naših vrtcih v skupini otrok običajno sodelujeta 

dva vzgojitelja: diplomirani vzgojitelj s sedmo stopnjo izobrazbe ter pomočnik vzgojitelja s 

peto stopnjo strokovne izobrazbe (prav tam). 

 

Bezenšek (2000) poudarja, da »Kurikulum za vrtce« (1999) predvideva vzgojiteljevo 

poznavanje značilnosti otrokove rasti in razvoja. To mu omogoča, da se primerno odziva na 

razlike v otrokovih interesih in sposobnostih ter pripravi individualni program za posameznega 

otroka. Predšolski otrok namreč tako lahko razvija tiste sposobnosti, ki jih bo skozi odraščanje 

ves čas potreboval.  

 

Kroflič (2005) izpostavlja naslednje spretnosti, ki naj bi jih bil dober vzgojitelj sposoben ves 

čas prakticirati in izpopolnjevati: 
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- skrb za vzpostavitev emocionalne bližine med staršem, vzgojiteljico in 

otrokom; 

- spodbujanje empatije pri otroku in empatičnih vrstniških odnosov, kjer je v 

ospredju otrokovo zaznavanje vrstnikovih potreb in pričakovanj; 

- spodbujanje otrokovega moralnega razsojanja ob pravilih preko učno 

usmerjenih aktivnosti; 

- spodbujanje otrok, da aktivno sodelujejo pri postavljanju skupnih pravil 

bivanja in soodločajo; 

- skrb za vključevanje otrok s posebnimi potrebami ter spodbujanje otrokovega 

spontanega sprejemanja kulturne drugačnosti in drugačnosti po sposobnostih; 

- omogočanje globokega doživetja in potopitve v učno situacijo, da otroci 

zaznavajo dejavnost z vsemi čutili (sluhom, vidom, okusom, tipom, itd.) in se 

celostno učijo  

 

(prav tam, 2005). 

 

Vzgojitelj mora poleg vseh naštetih spretnosti otroku nuditi izbiro ter dovolj časa za 

uresničevanje potreb in interesov, pripraviti ustrezne materiale za določeno aktivnost, otroka 

vzpodbujati, da sam prihaja do rešitev ter tako negovati njegovo ustvarjalnost (Bezenšek, 

2000). 

 

 

4.1.1 Direktivni in nedirektivni vzgojitelj 

 

Vlogo vzgojitelja lahko opredelimo tudi kot direktivno ali nedirektivno. Direktivni vzgojitelji 

naj bi se osredotočali bolj na uresničevanje programa, kot pa na otroka. Otroci, ki so direktivno 

vodeni, naj bi posledično razvili večjo pasivnost in manjšo ustvarjalnost. Nasprotno pa naj bi 

nedirektivni vzgojitelj spodbujal dejavno udeležbo otrok v vseh elementih kurikuluma. Skušal 

naj bi slediti željam in interesom otrok ter jim ponujal dejavnosti, med katerimi bi lahko izbirali 

(Batistič Zorec, 2003). 

 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) poudarjata pomembnost vzgojiteljeve pozitivne 

naravnanosti in  sposobnosti razumevanja otroka. Menita, da je tudi zelo »demokratični« 

vzgojitelj lahko problematičen, če vselej ravna »v dobro otroka« ter ga prepušča igri. V 

dejavnostih brez zahtevanih izzivov se otrok namreč ne počuti dobro, saj se dolgočasi in zapade 

v neiniciativnost in nemotiviranost (prav tam). 

 

 

 

4.1.2 Strokovna avtonomija vzgojitelja v odnosu s starši 

 

4.1.2.1  Razumevanje avtonomije vzgojitelja 

 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) je avtonomija opredeljena kot 

»samostojno upravljanje, odločanje«. V mojem delu se osredotočam predvsem na strokovno 

avtonomijo vzgojitelja, saj je ta koncept relevanten za razumevanje analize ter namena mojega 

raziskovanja. 

Avtonomijo Lepičnik Vodopivec (2012)  opredeljuje kot večplastno, saj le-ta posega na različne 

ravni, od profesionalne do osebnostne. Avtorica razlaga, da razumevanje  avtonomije v našem 
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prostoru ne predpostavlja absolutne svobode, ampak svobodo, ki posamezniku omogoča 

postavljanje določenih pravil znotraj dogovorjenih okvirov. Vzgojitelj je po njenem mnenju 

avtonomen kot strokovnjak in človek. Bečaj (2002) nadaljnje razglablja o pomenu 

vzgojiteljeve avtonomije znotraj stroke ter jo definira kot strokovno avtonomnost na 

programski in izvedbeni ravni. Programska avtonomija vzgojitelja po mnenju avtorja sestoji iz 

vzgojiteljeve pristojnosti v smislu samostojnega odločanja o ciljih in programih; avtonomija 

na izvedbeni ravni pa iz svobodnega odločanja pri izbiri metod, oblik dela, sredstev in načinov 

obravnave v odnosu s starši. Avtonomnost odločanja Novak (2005) vidi v svobodi odločanja 

pri načrtovanju vzgojnega dela; torej kaj in kako bo vzgojitelj/ica načrtoval/a, katere vsebine 

bo izbral/a in jih usklajeval/a s kurikulom za vrtce. Avtorica izrazi zavedanje, da so vzgojitelji 

v odnosu s starši velikokrat v dilemi, kako postaviti meje strokovne avtonomije. Tako poudari, 

da imajo starši sicer pravico do zahtev, želja in mnenj, vendar ne na škodo otroka in stroke. 

»Vzgojitelj mora v dialogu s starši predstaviti svoje mnenje, predloge in razumevanje njihovih 

zahtev; včasih seveda postaviti meje, jih staršem jasno predstaviti in zastopati svoja strokovna 

stališča ter stroko« (Novak, 2005). Pri tem obstaja problem, saj vsem željam staršev ni vedno 

mogoče ugoditi, zlasti pa ne, če so njihove želje v nasprotju s strokovnimi spoznanji in škodijo 

otrokovemu optimalnemu razvoju. 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v republiki Sloveniji (2011) kot pogoj za avtonomnost 

opredeljuje strokovno usposobljenost strokovnih delavcev, kar jim omogoča uravnoteženo 

izvajanje nacionalnega kurikula ter svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev. 

Odgovornost za delo tako pomeni strokovnost ter etičnost ob upoštevanju pravic otrok in 

staršev (prav tam, str. 99). 

 

 

4.1.2.2 Kvalitetno sodelovanje med starši in vrtcem 

Kvalitetno sodelovanje med starši in vrtcem Lepičnik Vodopivec (2012) pojmuje kot 

pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki prispeva k ustreznemu dopolnjevanju 

družinske in institucionalne vzgoje.  Pri tem poudarja, da »čeprav vrtec staršem nudi storitve, 

ne sme posegati v zasebno sfero družine. Spoštovati mora jezik, identiteto, prepričanja, 

vrednote, navade in običaje, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja – torej 

upoštevati strokovno avtonomijo vrtca in vzgojitelja« (prav tam, str. 59). Za doseganje 

strokovne avtonomije in kakovostno delo v vrtcu mora vzgojitelj/ica torej dobro poznavati  in 

razumeti zakonitosti o otrokovem razvoju, načela in cilje predšolske vzgoje, teoretska ozadja 

posameznih področij ter različne pristope in načine dela s predšolskimi otroki.  

Vonta (1989) govori o aktivnem partnerstvu med družino in institucijo, saj po njenem mnenju 

»sodelovanje predšolske institucije z družino zagotavlja razvojno kontinuiteto otroka« (prav 

tam, str. 90). Otrok namreč potrebuje določeno stabilnost, ki mu pomaga pri adaptaciji v novo 

okolje. V prizadevanju za vključevanje družin in aktivno vlogo staršev pri načrtovanju in 

evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, avtorica povzame šest tipov sodelovanja, ki 

ga institucije lahko uresničujejo: 

 usposabljanje za starševstvo, ki zajema pomoč staršem pri spretnostih in znanju, kar 

jim pomaga razumeti otrokov razvoj in oblikovati primerno okolje; 

 učinkovito komuniciranje na relaciji vrtec-dom in obratno; 

 vključevanje članov družine kot prostovoljcev; 

 posredovanje informacij o najbolj optimalnih strategijah za otrokovo učenje doma, ki 

bi povezovale dogajanja doma in v vrtcu; 
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 sprejemanje odločitev, kar predvideva vključevanje staršev v upravljanje vrtca; 

 sodelovanje s skupnostjo, s čimer bi se povezali različni servisi ter vsa sredstva, ki so 

na voljo v skupnosti vrtca  

(povzeto po Epstein, 1985, v Vonta, 1989, str. 93-94). 

 V ospredju aktivnega sodelovanja med starši in vrtcem je torej predvsem obojestranska 

odgovornost, kakovostna komunikacija, ki temelji na dialogu, ter iskanje konsenza pri 

reševanju problema. Starši se morajo aktivno dogovarjati za vzpostavljanje optimalnih 

pogojev, ki vodijo k realizaciji vzgojnega procesa, sodelovati pri otrokovem doseganju 

vzgojnih ciljev ter podpirati in upoštevati vzgojiteljeve predloge v medsebojni komunikaciji 

(Berčnik in Devjak, 2012). 

 

4.1.2.2.1  Profesionalna vloga vzgojitelja v odnosu do staršev 

 

Profesionalno delo vzgojitelja v vrtcu se odraža tudi v njegovem profesionalnem odnosu do 

staršev. To se nanaša predvsem na zasebne stike in zasebna angažiranja vzgojiteljev in staršev, 

ki se lahko, kot opozarjata Bahovec in Golubič (2004), obrnejo v škodo vzgojitelja. 

Profesionalen odnos s starši je pomembno vzpostaviti takoj ob vstopu otroka v vrtec; kljub 

postavljanju osebnih meja pa jim je potrebno prisluhniti v vseh vprašanjih, dvomih, pripombah 

in nanje reagirati z odprtim razgovorom. Novak (2005) izpostavlja predvsem izražanje 
strpnosti in vljudnosti, ki omogočata vljudno postavitev meja pri osebah, s katerimi težje 

komuniciramo. Avtorica poudarja še humanost, sproščenost, samostojnost, empatijo do otrok, 

odgovornost, samokritičnost in sposobnost opazovanja, kot pogoj za uspešno komunikacijo s 

starši in otroki (prav tam). 

 

 

4.1.2.2.2 Komunikacija med vzgojiteljico in starši 

 

Pri mnogih teoretikih (Kalin, 2009; Kavkler, 2008a; Dukes in Smith, 2007; ter Jensen in 

Jensen, 2011; v Bučar, 2012) je bilo že moč zaslediti pomembnost uspešne komunikacije s 

starši in otroki za doseganje dobrega medsebojnega sodelovanja. V vrtcu poteka veliko 

medsebojne komunikacije, ni pa vseeno, na kakšen način si vzgojitelji in starši izmenjujejo 

informacije. Novak (2005, str. 62) pri tem izpostavi pomembnost ne samo verbalne, ampak tudi 

neverbalne komunikacije, saj pravi, da »s svojo držo ali mimiko izražamo marsikatero 

sporočilo«. Bistven pomen avtorica pripisuje odprtosti, neposrednosti in poštenosti 

komunikacije na obeh straneh. Ob morebitni negativni komunikaciji se lahko namreč zgodi, da 

nerazčiščene situacije sprožijo negativne misli. »Avtonomija vzgojiteljice se zgodi v vsakem 

pogovoru s starši, v katerem se soočijo želje staršev in stroke. Vzgojiteljice moramo biti odprte 

za dialog in sodelovanje s starši. V vrtcih moramo stremeti k temu, da dialoge s starši 

obravnavamo čimbolj strokovno, da lahko vzpostavimo meje, jih kdaj tudi spremenimo« (prav 

tam, str. 63). Starši se morajo torej zavedati in poznati meje svojega soodločanja, predvsem pa 

verjeti, da želje in predlogi vzgojiteljev niso v nasprotju s strokovnimi spoznanji. 

 

4.2  Prikriti kurikulum in vloga vzgojiteljice 
 

Kroflič (2005) prikriti kurikulum razloži kot dogajanja v vrtcu, ki v uradnih dokumentih, kot 

je npr. »Kurikulum za vrtce« ali letni delovni načrt vzgojiteljice, niso zabeležena. 
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Vzgojiteljičina dejanja, ki niso načrtovana, predvidena ali reflektirana, torej spadajo v področje 

prikritega kurikuluma v vrtcu. Ta dejanja avtor umešča predvsem v nestrukturirane dnevne 

dejavnosti, ki pokrivajo področje otrokove proste igre ter dnevne rutine. Prikriti kurikulum se 

v tem primeru ne navezuje na »naučeno znanje«, temveč na vzgojiteljičine vrednote, 

pričakovanja in implicitne teorije, ki jih poseduje v zvezi s svojimi predstavami o idealnemu 

otroku in primernem učenju (prav tam). Bahovec in Kodelja (1996) razlagata, da je naloga 

vzgojiteljice med drugim ta, da strukturira otrokov bivanjski prostor; razmisli, kakšne igrače 

oziroma materiale bo otroku ponudila v času proste igre; kakšna bo njena vloga v otrokovih 

samoiniciativnih dejavnostih; kako bo organizirala čas za izvedbo dnevne rutine ter kako bo 

vključila spontanost in fleksibilnost v strukturirane dejavnosti. Realizirati mora torej glavna 

načela in cilje kurikuluma za vrtce. 

 

Tudi Hoffman (2000) v sklopu dnevne rutine kot sestavine »prikritega kurikuluma« navaja 

znanje vzgojiteljice o zakonitostih otrokovega razvoja in strategijah zgodnjega poučevanja ter 

njene osebne vrednostne predstave o tem, kateri pristopi so za otroka najboljši. To skupno tvori 

že prej omenjeno »implicitno teorijo«. Avtor predlaga, da vzgojiteljice le z reflektiranjem 

lastnih osebnih vrednot lahko prepoznajo priložnosti in možnosti za spreminjanje najmanj 

strukturiranih elementov, ki nastajajo tekom otrokovega bivanja v vrtcu (prav tam). 

 

 

4.3 Proces tranzicije otroka v vrtec iz vidika ekološkega modela 

Ekološki model, ki ga je zasnoval Urie Bronfenbrenner, temelji na ideji, da je človekov razvoj 

v prvi vrsti vzajemna dejavnost in povezanost med aktivnim posameznikom ter določenem, 

spreminjajočem se okolju, kjer so pomembni vsi odnosi med okolji in njihovimi konteksti 

(Bronfenbrenner, 1994). Človeka tako definira kot aktiven in dinamičen sistem, ki se v 

interakciji z okoljem spreminja, ta proces interakcije pa naj bi bil pogojen s časovnim 

obdobjem, v katerem je posameznik ter z značilnostmi razvijajočega se posameznika in 

njegovega konteksta. Razvoj otroka ter njegov domet (kako in v katero smer se bo razvijal) je 

odvisen od vsake komponente v tej formuli, Bronfenbrenner (1989, v Hristovski, 2003, str. 

320) pa izpostavi tri tipe osebnostnih značilnosti, ki naj bi imele velik vpliv na procese med 

posameznikom in okoljem: 

 

 dispozicije; 

 bioekološki viri, ki vključujejo sposobnosti, izkušnje, znanja in spretnosti;  

 določene karakteristike, ki privabljajo ali odvračajo odzive socialnega okolja   

 

(prav tam, str. 320). 

 

Vidik ekološkega modela, ki poudarja pomen interakcije v okolju, v kontekstu posameznika 

(dom, vrtec, šola, služba) predvideva socialne in kulturne povezave, ki jih Bronfenbrenner 

predstavi s koncentrični krogi. V center teh koncentričnih struktur, ki so med seboj povezane 

in predstavljajo neposredne izkušnje, je umeščen posameznik, ki je del vsake od njih. To je 

mikrosistem, ki predstavlja vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih odnosov. V primeru 

tranzicije otroka v vrtec so v mikrosistemu otrok, dom ter vrtčevsko okolje, v katerem je otrok 

udeležen. Muuss (1996) pri tem ugotavlja, da otrok v množici različnih mikrosistemih 

soustvarja medosebne odnose, ima določene vloge ter prisostvuje v različnih aktivnostih.  

 

Sledi mezosistem, ki je sestavljen iz odnosov med mikrosistemi. Ko otrok prehaja v šolo, gre 

v tem primeru za interakcije med šolo in domom, domom in vrtcem ter med vsemi tremi okolji. 
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Tukaj Epstein (1983a, v Muuss, 1996) opozarja na problem divergentnosti različnih 

mikrosistemov, ki sestavljajo mezosistem, saj lahko zaradi pomanjkanja pomembnih povezav 

med mikrosistemi prihaja do izolacij med njimi (npr. starši se ne zanimajo za otrokovo delo v 

šoli), kar odvzema povezavam znotraj mezosistema svoj smisel ter vodi v odtujenost in 

delikventno vedenje otrok.  

 

Mezosistem je obdan z naslednjim koncentričnim krogom, ki ga Bronfenbrenner (1994) 

imenuje eksosistem. Le-ta se nanaša na povezave med okolji, v katerih otrok ni udeležen 

neposredno. Primer tega je šola ter službeno okolje staršev, s katerim otrok aktivno ni povezan, 

ima pa kljub temu vpliv na njegovo šolanje. 

 

Naslednji je makrosistem, ki opredeljuje skupek karakteristik mikro-, mezo-, in eksosistemov 

določene kulture, subkulture ali drugih struktur, ki soustvarjajo različne življenjske stile ter 

sisteme verovanj. Bronfenbrenner (1994) opredeljuje makrosistem torej kot širše socialne in 

kulturne vplive, v katere posameznik ni neposredno vpleten.  

 

Na podlagi opisanega modela menim, da na proces tranzicije vpliva veliko dejavnikov, ki s 

stalno spreminjajočimi se okoljskimi okvirji vplivajo na človekov razvoj. Izkušnje, ki jih otrok 

pridobi med svojimi bližjimi, neposrednimi ter bolj oddaljenimi okolji, porajajo nove vloge ter 

odnose. Te Bronfenbrenner (1994) imenuje »ekološke tranzicije« - torej tranzicije do novih 

vlog in okolij. Dockett in Perry (2007, v Hristovski, 2003, str. 323) poudarjata, da je na prehodu 

otroka v vrtec pomembno, da mu odrasli pomagajo pri procesu tranzicije. To dosežemo s 

spodbujanjem ustrezne komunikacije med vrtcem in domom, toplo čustveno povezanostjo med 

obema, predvsem pa pozitivnim socialnim in emocionalnim počutjem otroka. Ti dejavniki mu 

namreč omogočajo pridobitev občutka kontinuiranosti in zaupanja v novo okolje (prav tam). 

 

 

5.   MOTEČE VEDENJE OTROKA  
 

V poglavju bom predstavila definicijo »motečega vedenja«, ki ima pomemben učinek na 

vzgojno delovanje staršev in vzgojiteljev. Osredinila se bom na dejavnike nastanka motečega 

vedenja ter optimalne strategije ravnanja ob njegovem pojavljanju. V moji raziskavi bom 

namreč analizirala, katere vzroke starši pripisujejo otrokovemu motečemu vedenju ter če so 

njihove strategije odzivanja naravnane v preventivni smeri ali pa omejitveni.  

 

 

5.1 Definicija motečega vedenja 
 

Têrmin  »moteče vedenje« je vezano na vedenje v neki socialni interakciji, kar pomeni, da je 

moteče za socialno okolje, ne pa za tistega, ki tako vedenje izraža. Vec (2011) pojasnjuje, da 

moteče vedenje ne zajema le različnih oblik agresivnega vedenja, temveč ima zelo različne 

oblike in stopnje – od nagajivosti, nezbranosti, neupoštevanja navodil, pomanjkljivega 

spoštovanja drugih pa vse do hujših antisocialnih vedenj. Stringaris in Goodman (2009) 

izpostavljala tri dimenzije motečega vedenja že pri otroku, ki bi lahko predstavljali dejavnike 

tveganja za kasnejši razvoj opozicionalnega vedenja pri mladostniku : razdražljivost, ki se 

povezuje s temperamentom, zlasti jezo in zamerljivostjo; škodljivost, ki se nanaša na 

premišljeno agresivno delovanje proti drugim; in samosvojost, ki zajema predvsem odklanjanje 

in neupoštevanje pravil. Pri tem je pomembno poudariti, da je vsako vedenje za otroka 

smiselno, ne glede na to ali je sprejemljivo ali ne, saj je to njegov edini poznani način odzivanja 

na okolje, v katerem živi.  
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5.2 Razlaga nastanka motečega vedenja 
 

Izvor motečega vedenja ni enoznačno opredeljiv, saj nanj redko vpliva le en sam posamezni 

dejavnik. Zato se različni raziskovalci na tem področju (Krajnčan in Škoflek, 2000; Vec, 2011, 

2008; Kobolt, 2010a; Rapuš Pavel, 2009) strinjajo, da ne obstajajo preproste in hitre rešitve pri 

soočanju s tovrstno problematiko. Mikuš Kos (1991) in Kobolt (2011) ugotavljata, da odrasli 

pri vzgoji največkrat uporabljajo kaznovalne in odklonilne odzive na moteče vedenje, kar zgolj 

povečuje število otrokovih negativnih izkušenj z okoljem ter utrjuje neprimerne vedenjske 

vzorce. Tudi pri delu z otrokom v vrtcu se je pomembno zavedati posledic napačnih odzivov 

ter načinov dela z otrokom, ki lahko »moteče vedenje še dodatno utrdi in poglobi« (Simčič, 

2015, str. 199). Mikuš Kos (1991) nadaljnje pojasnjuje, da je nastanek motečega vedenja vselej 

v neprekinjeni povezanosti z okoljem, ki vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti, pomembne 

so pa tudi prirojene značilnosti, ki narekujejo značilnosti odzivanja in posledično izid 

interakcije z drugimi. Krajnčan in Škoflek (2000) pri tem poudarita pomembnost zavedanja, 

da »imajo vedenjske motnje bolj kot vse ostale razvojne motnje tako specifični splet vzrokov 

za nastanek ter so zelo odvisne od otrokovega trenutnega psihofizičnega stanja, senzibilnosti 

trenutnega okolja za moteče vedenje ter interaktivnih spodbud - med okoliščinami in otrokom« 

(prav tam, str. 168). Vec (2011) v svojem delu predstavi model SIVI, kjer se usmerja na štiri 

temeljna psihološka ozadja motečega vedenja: skupina, individuum, vodenje in institucija. V 

nadaljevanju opisujem specifičnosti vsakega dejavnika posebej. 

 

5.2.1 Skupina kot ozadje motečega vedenja 

 

Vec (2011) ugotavlja, da na moteče vedenje skupina lahko deluje kot samostojni dejavnik 

izvora, še najpogosteje pa z vsemi ostalimi zgoraj naštetimi dejavniki. Avtor našteva nekaj 

temeljnih elementov, ki lahko pri članih skupine delujejo kot izvor motečega vedenja: 

 

 skupinske norme: posameznik zaradi želje po vključitvi v skupino sprejme nekatere 

norme, ki niso skladne s sprejetimi v širšem socialnem kontekstu; 

 kultura ravnanja s konflikti in problemskimi situacijami: pojavlja se predvsem tam, 

kjer »kultura« ne podpira soočanja in konstruktivnega ravnanja s konflikti in problemi; 

 siljenje skupine: posameznik včasih sprejme nekatera vedenja v skupinskih situacijah, 

vendar takšnega vedenja sam ne ponotranji; 

 strukture: oblike skupinskih struktur so z motečim vedenjem povezane na različne 

načine (pojavlja se pri poteku oblikovanja struktur; nejasnosti ali nestabilnosti struktur; 

nejasni predstavi o vlogah v različnih skupinskih strukturah); 

 faze razvoja skupine: moteče vedenje je bolj pogosto v fazi konfliktov, ki nastopi po 

fazi formiranja skupine (povzeto po Tuckman, 2001); 

 cilji: pomembno je, da so cilji v skupini zares zastavljeni kot skupinski, kar pa zahteva 

medsebojno aktivnost in sodelovanje. Če tega ni, obstaja nevarnost, da so cilji zgolj 

posamezni oziroma individualni (povzeto po Vec, 2008) 

 

(prav tam, 2011, str. 134-136). 

 

Skupina otrok v vrtcu je predvsem za predšolskega otroka zelo pomembna, saj zanj predstavlja 

prostor za učenje, pridobivanje novih izkušenj ter utrjevanje že poznanega znanja. Skupina 

torej pomeni pozitiven doprinos k otrokovemu čustvenemu, socialnemu in kognitivnemu 
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razvoju; lahko pa je vir možnosti za nastanek oz. poglobitev motečega vedenja (Mikuš Kos, 

1999). 

 

5.2.2 Individuum kot ozadje motečega vedenja 

 

Ozadja motečega vedenja, ki jih izvorno prepoznavamo v posamezniku, sestavljajo 

kompleksen sklop genetskih, bioloških ipd. predispozicij, ki lahko trajno zaznamujejo življenje 

in delovanje posameznika. Vec (2011, str. 201) pri tem poudarja, da le-te vedno delujejo v tesni 

soodvisnosti od socialnih interakcij, v katere je otrok vpleten. Bregant (1987) in Vec (2001) 

govorita o bioloških, prirojenih dejavnikih; čustvenem razvoju z zametki osebnostne 

strukture ter reakcijah na pretirano obremenilne situacije, kjer moteče vedenje nastopi takrat, 

ko otrok s svojimi vzorci delovanja ni kos zanj posebnim situacijam. 

 

 

5.2.3 Vodenje kot ozadje motečega vedenja 

 

Vpliv različnih stilov vodenja na skupino in njene člane sem opredelila že v začetku mojega 

dela, ko sem analizirala določene vzgojne stile ter njihove posledice. Čeprav je demokratični 

stil v vzgoji najbolj zaželen, pa vsak stil vodenja lahko spodbuja moteče vedenje. »Moteče 

vedenje naj bi bilo najbolj pogosto zlasti v situacijah, kadar otroci demokratičnega vodenja 

niso navajeni ter pri otrocih, ki imajo že izoblikovane motnje vedenje. Le-ti bi ga namreč lahko 

razumeli kot popustljivo ali celo kaotično vodenje« (Vec, 2011, str. 41). Avtor torej ugotavlja, 

da tudi demokratično vodenje, kjer naj bi bilo značilno dogovarjanje in obojestranska 

odgovornost, lahko izziva moteče vedenje. Goldner - Vukov (1988), ki izhaja iz sistemske 

teorije in teorije komunikacije, kot najbolj neučinkovito in škodljivo vodenje izpostavlja t.i. 

»kaotično vodenje«. Tako vodenje namreč ne prinaša neke stalnice, saj otrok nima nobene 

prave orientacije, kaj naj bi počel in česa ne. Posledica takšnega vzgojnega stila je lahko moteče 

ali disocialno vedenje, saj včasih otrok le z izrazito motečim vedenjem doseže relativno stalnost 

v reagiranju staršev: to je kaznovanje (prav tam).  

 

 

5.2.4 Značilnosti institucije kot ozadje motečega vedenja 

 

Schein (2004; v Vec, 2011, str. 143), ugotavlja, da gre pri institucionalnem ozadju motečega 

vedenja za samo postavitev, videz ter ambient okolja, ki posamezniku ne ustreza oz. mu vzbuja 

neprijetne občutke. Prav tako je pomembna kultura ustanove, njena sprejeta prepričanja in 

vrednote. Če posameznik le-te ne sprejema, lahko nestrinjanje pokaže z motečim vedenjem. 

Olsen in Cooper (2001) pri tem poudarjata izreden pomen razvojne naravnanosti, kjer morata 

vzgojitelj in starš razumeti značilnosti otrokovega razvoja na vseh področjih ter prilagoditi 

delovanje v skladu z njegovimi potrebami. 

 

 

5.3 Moteče vedenje predšolskega otroka v vrtcu 
 

Kot sem že večkrat poudarila, so vzroki za pojav motečega vedenja zelo raznoliki, saj gre za 

večplasten fenomen. Kljub temu se dogaja, da učitelji in vzgojitelji navajajo razloge, ki so 

izven njihovega vpliva, opažanja ter nadzora. Miller (1996, v Šetor, 2013) v svojem delu 

opisuje rezultate, ki kažejo, da pedagoški delavci največkrat krivdo za nastanek tovrstnega 

vedenja pripišejo bodisi staršem ali otroku, poleg tega pa se pogosto zatekajo k uporabi kazni.  

Pri tem se poraja vprašanje o zadostnosti znanja, veščin in časa vzgojiteljev, da bi se lahko 
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učinkovito bojevali z motečim vedenjem otroka ter ga razumeli. Tukaj se navezujem predvsem 

na posluževanje preventivnih ukrepov, ne zgolj kaznovalnih. Vzgojiteljevo zaznavanje otrok, 

ki imajo težave v socialni integraciji (izraz poudari težavo, ki jo ima posameznik, in vpelje 

socialno ali okoljsko raven, ki je povezana z nastajanjem težav) in čustvenem ter vedenjskem 

izražanju (izraz poudari soodvisnost področij, ki se med sabo vzdržujeta), je namreč zelo 

odvisno od njegove potrpežljivosti, znanja ter meril. 

 

V Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003, str. 35) je opredeljeno, da pri predšolskih 

otrocih še ni mogoče govoriti o izoblikovani osebnosti, vendar so kljub temu lahko prisotne 

težave v smislu vedenjskega izstopanja, ki zahtevajo strokovno pomoč. V navedem dokumentu 

je navedena naslednja klasifikacija najbolj očitnih težav pri vedenju in čustvovanju: 

 

 otroci, ki izražajo razne telesne težave, motnje hranjenja, prebave in izločanja (driska, 

motnje spanja, neješčnost); 

 otroci z razvadami in navadami (sesanje prstov, grizenje nohtov, pozibavanje, tolčenje 

z rokami); 

 otroci z emocionalnimi in vedenjskimi znaki neustrezne prilagoditve (nevarno 

agresivni, razdražljivi otroci s togotnimi izbruhi, lahko so cmeravi ali pretirano plahi); 

 otroci s težavami in motnjami kontaktov (samotarstvo, strah pred odraslimi, izogibanje 

vrstnikom, neupoštevanje navodil, ščipanje, grizenje, grobost do odraslih, vrstnikov in 

živali). 

 

Avtorica Kristančič (2002) kot moteče vedenje definira pogosto ali ponavljajoče vedenje, ki v 

skupini lahko povzroča stresno situacijo ali situacijo, ki je v nasprotju z dejavnostjo ostalih 

prisotnih otrok. Tako vedenje naj bi bilo nepredvidljivo, bučno in agresivno. Avtorica navaja 

oblike pogostega in intenzivno motečega vedenja, kot so: zavračanje navodil, povzročanje 

telesnih bolečin sebi in drugim otrokom (praskanje, grizenje, brcanje, tepež), napadi 

nekontrolirane jeze, zapuščanje skupine brez dovoljenja, uničevanje opreme, kratkotrajna 

pozornost (prav tam, str. 113-114). Šetor (2013) v svoji raziskavi, ki je potekala med 200 

slovenskimi vzgojitelji predšolskih otrok, ki vodijo oddelke drugega starostnega obdobja, 

ugotavlja, da najpogosteje prihaja do tistih vedenj, ki s fizičnim nasiljem niso povezana. 

Avtorica tovrstna opažanja povezuje z razvojem, saj imajo od četrtega leta starosti otroci težave 

pri obvladovanju socialnih veščin, zato včasih težje sledijo rutini, segajo v besedo, klepetajo, 

se težje sporazumevajo (prav tam, str. 115). 

Cooper (2006b; v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 96) poudari, da so vzgojiteljeve 

opredelitve in zaznave opisanih težav odvisne od njegovega dojemanja pojma »normalno« in 

»nenormalno«, ki se kreira iz izkušenj v otroštvu, starševskih izkušenj, članov družbe itd. 

Čustvena in vedenjska dimenzija težav se med seboj prepletata, če pa prištejemo še negativne 

socialne reakcije, pride do otrokove nezadovoljene potrebe po sprejetosti in pripadnosti, kar 

vodi k nadaljnjim čustvenim stiskam (prav tam). 

 

 

5.3.1 Ustrezni pedagoški pristopi ob motečem vedenju otroka 

Kobolt (2010 a) navaja naslednje intervencije oz. pedagoške prijeme, ki so se v praksi izkazale 

za najučinkovitejše:  

 

- ko se moteče vedenje pojavi, se z otrokom pogovorimo ter ga opozorimo o 

neprimernosti vedenja; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Debeljak Dita, magistrsko delo 
 

34 

 

- spremljamo otroka in raziskujemo morebitne vzroke, ki so privedli do tega vedenja; 

- opazujemo vedenja v različnih okoliščinah ter skušamo ugotoviti namen oziroma 

sporočilo, ki nam ga z vedenjem želi predati; 

- dogovarjamo se z otrokom o željenih oz. pozitivnih vzorcih vedenja, ki bi bili dobri 

tako zanj, kot za vse okoli njega; 

- uporabljamo »jaz sporočila«, tj. otroku razjasnimo lastna čustva in občutke v osebni 

obliki, ter pozitivna sporočila – ne govorimo mu samo, česa ne sme, ampak poiščemo 

alternativo, kaj lahko; 

- aktivno poslušamo otroka, tj. poskušamo razumeti, kaj otrok čuti ter kakšni so njegovi 

notranji boji; 

- imamo izgrajen jasen sistem pozitivnih in negativnih posledic; 

- vseskozi iščemo nove pedagoške prijeme ter pomoč pri svetovalni službi, predvsem pa 

ustvarjamo pogoje za pogovore s starši; 

- manjše prestopke ignoriramo; 

- ko smo izčrpali vse strategije se kot zadnje poslužimo odstranitve otroka iz prostora. 

 

Predpogoj za nadaljnje razreševanje že izraženega vedenja je v prvi vrsti razumevanje 

otrokovega vedenja. Slednje predstavlja rdečo nit mojega raziskovanja, v katerem bom 

poskušala razbrati stališča staršev pri soočanju z motečim vedenjem. 

 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) pri tem obsojata vzgojiteljevo razumevanje vedenja na 

ravni otrokove osebnosti. Tudi posploševanje, »da so vsega krivi starši«, ne zveni 

argumentirano in strokovno utemeljeno. Avtorja poudarjata, da si vsi otroci želijo pozornosti, 

ampak ker je zaradi svoje notranje stiske ne morejo vzbujati na pozitiven način, izberejo moteče 

vedenje (kričijo, uničujejo predmete, »eksplodirajo«). Zato morajo vzgojitelji kot strokovno 

podkovani pedagoški delavci z znanjem in izkušnjami vedeti, kdaj je pametno takšno vedenje 

ignorirati ter kdaj oz. kako se morajo nanj odzvati. »Vzgojitelj mora znati ustrezno ravnati v 

vseh primerih nevarnosti za otrokovo zdravje, kakor tudi v primerih škodljivih moralnih 

vplivov« (prav tam, str. 194). S tem avtorja izpostavita pomembnost različnih odzivov v 

različnih okoliščinah, kjer se je vedenje pojavilo. Otrok v primeru venomer enakega odzivanja 

namreč ve, da bo dobil, kar hoče, zato s takšni vedenjem poskuša vedno znova. Ključen je 

pozitiven odnos do otroka, ki ga mora le-ta začutiti (prav tam). 

 

Jana Rapuš Pavel (2009) v svojem delu predstavi model LSCI (Life Space Interview), ki ga je 

sestavil Fritz Redl, in podaja smernice za izvajanje kriznih posegov. Model lahko uporabljamo 

ob pojavu kateregakoli izstopajočega vedenja pri otroku : 

 

- sprostitev napetosti: otroka najprej ločimo od situacije in mu omogočimo prostor in čas 

za umiritev; 

- vzpostavitev časovne linije in pogovor: odrasli skuša preko spraševanja in 

razjasnjevanja dekodirati otrokove izjave in ugotoviti, kako je otrok videl situacijo. S 

tem otrok vzpostavi kontrolo nad svojimi čustvi in kronološko umesti dogodek; 

- iskanje bistva spora; 

- skupno iskanje rešitev; 

- sestava načrta za novo vedenje v prihodnjih podobnih situacijah; 

- pomoč in priprava otroka za ponovno vrnitev v skupino. 

 

Rapuš Pavel (2009, str. 428) še poudarja, da ob pojavu motečega vedenja ne smemo reagirati 

preveč čustveno in impulzivno, temveč moramo ozavestiti, katero vedenje nas moti in v nas 

vzbudi nenadzorovane reakcije, kot so npr. kričanje in grožnje. Negativna čustva si moramo 
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priznati, ne pa jih izražati v odnosu do otroka, ki se neprimerno vede. Namesto usmerjanja v 

lastna čustva se moramo posvetiti otrokovim potrebam in intervenirati v skladu z njimi. Za 

učinkovito in uspešno pomoč je potrebno otroka najprej natančno in sistematično opazovati in 

analizirati njegovo vedenje in težave; kaj zmore, kako razmišlja in se loti naloge, pri kateri 

stvari je negotov, kako naj informacije uporabi za nadaljnje aktivnosti. Spodbujanje otroka na 

močnih področjih je namreč izrednega pomena za otrokovo pozitivno podobo o sebi ter lahko 

predstavlja veliko oporo pri vzgoji (Magajna, 2004). 

 

5.3.2 Strategije, ki manjšajo verjetnost motečega vedenja v vrtcu 

 

Izrednega pomena pri manjšanju verjetnosti pojavljanja motečega vedenja je, kot sem zapisala 

že pri povzemanju Veca (2011), dosledna postavitev meja. Strojin (2006) pravi, da je 

postavljanje meja življenjskega pomena, saj le-te vplivajo na razvoj zrele osebnosti. Meja 

namreč v kasnejšem razvoju preraste v vrednoto. Avtor poudarja, da smo v zvezi z mejami pri 

otroku v večji prednosti, če uporabljamo osebno govorico (»hočem, nočem«). Če posegamo po 

brezpogojni govorici, se vzgoja namreč hitro spremeni v dresuro, ki pa otrokovi notranji 

motivaciji ne prispeva kaj dosti. 

 

Vzgojitelj v vrtcu mora postavljati razvojno primerne omejitve, spoštovati različne 

sposobnosti, interese, tempo otrok ter se jim prilagoditi. V procesu učenja in prisvajanja 

določenih vzorcev mišljenja in delovanja seveda ni nič narobe, če otrok mejo prestopi; še več, 

to možnost otrok celo potrebuje. »Takrat moramo otroka na kritični točki ustaviti in ga spomniti 

na dogovore in pravila oz. skupne sklepe« (Strojin, 2006, str. 31). Kot že omenjeno, pa vsi 

avtorji zagovarjajo pomembnost vzgojiteljeve doslednosti. »Doslednost se kaže v vzgojiteljevi 

drži, ko pri določenih postavljenih pravilih ne popusti oziroma jih dosledno upošteva vselej in 

pri vsakem otroku. Nič ni hudega, če se otrok kdaj počuti zavrnjenega, kadar mu vzgojitelj 

nečesa ne dovoli. Na ta način se uči, da ne more dobiti vselej tistega, kar se zamisli« (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 107). Kljub doslednemu ravnanju pa lahko v določeni situaciji 

za določenega otroka iz utemeljenih razlogov mejo oz. pravilo spremeni, je ne upošteva ali pa 

postavi drugačno. To vzgojiteljevo držo imenujemo fleksibilnost (prav tam).  

 

V vrtcu je dobro imeti pripravljene dejavnosti, s katerimi lahko vzgojitelj moteče vedenje 

preusmeri ali pa zanj poišče bolj konstruktivno pot. Gordon (1983) kot zelo učinkovit 

preventivni dejavnik izpostavi jasna in smiselna pravila, ki jih vzgojitelj soustvari skupaj z 

otroki, saj na ta način le-ti prepoznajo smisel v njihovem upoštevanju. Magajna (2004) navaja 

pomembnost pogoste rabe pozitivnih spodbud, kjer otroku ob vsakem dosežku in dobro 

opravljenem delu namenimo pozornost in pohvalo. To namreč okrepi občutek lastne vrednosti 

ter zaupanje vase in v svoje zmožnosti (prav tam). Bečaj (2006) predlaga tudi vključitev učenja 

veščin, ki otrokom pomagajo pri obvladovanju kritičnih socialnih in emocionalnih situacij:  

 

 sprotno razvijanje interpersonalnih ter intrapersonalnih sposobnosti (deljenje igrač, 

strpnost); 

 reševanje problemov in konfliktov (soočanje z obtožbo, izgubo, izločenostjo; 

sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja, odločanje); 

 sledenje dnevni rutini (poslušanje in upoštevanje navodil). 

 

(prav tam). 

 

Med vsakim pedagoškim procesom mora vzgojitelj pozornost nameniti internaliziranim 
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oblikam vedenja (npr. umaknjenost vase in nesamostojnost), ki za skupino sicer niso moteče, 

vendar otroka lahko ovirajo pri njegovem razvoju. Kobolt (2010, str. 150) v povezavi s tem 

opozori na problematiko reagiranja zgolj na opazne vedenjske motnje, pri čemer so čustvene 

težave, ki ne izkazujejo vedenjske motečnosti, pogosto po krivem spregledane.  

 

 

III     EMPIRIČNI DEL 

 

1   OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Peček Čuk in Lesar (2009) pojasnjujeta, da v vzgoji razlikujemo vzgojne stile, ki zajemajo 

odnose, vloge, vezi, načine komuniciranja med člani, sredstva ter načine vzgojnega poseganja. 

Od stališč staršev in ostalih elementov, ki zadevajo vzgojo, je odvisno, s katerim stilom bodo 

vzgajali svojega otroka. Po mnenju različnih avtorjev (Hauck, 1988; Kroflič, 1997; Peček Čuk 

in Lesar; 2009) lahko izluščimo avtokratski, svobodni oz. anarhični in demokratični vzgojni 

stil. 

 

Družina je najpomembnejša forma v življenju posameznika in prva družbena skupina, v kateri 

si otrok prvič najde svoje mesto, veljavo in vrednost med ljudmi. Shapiro (2003) pravi, da si v 

tej skupnosti otrok razvije tudi najpomembnejši, najtrajnejši in hkrati najzaupnejši odnos – to 

je odnos s starši. Ravno zato izbira vzgojnega stila vpliva na vse področje otrokovega razvoja, 

saj Musek (1999) ugotavlja, da ima korelacija med vzgojnim stilom v družini in osebnostno 

strukturo mladostnikov ter odraslih statistično pomembno vrednost. Ker ima otroški razvoj ima 

svoje zakonitosti, ki vključujejo posebnosti pri učenju, in vrsto fizioloških in duševnih 

posebnosti, s katerimi se razlikujejo od odraslega, jih je treba pri vzgoji upoštevati. 

 

Moje raziskovanje namenjam ugotavljanju vzgojnega stila intervjuvanih staršev in njihovem 

razumevanju razvojnih značilnosti starostnega obdobja otroka (5-6 let). Glede na določeni 

vzgojni slog ter primerjanje strokovne literature raziskujem, na kakšne načine se starši odzivajo 

na moteče vedenje otroka in kako vrednotijo pedagoške pristope vzgojiteljic v vrtcu1. Ob 

vstopu otroka v vrtec se namreč cilji, načela in metode dela lahko bistveno razlikujejo od 

družinske vzgoje, saj vzgojitelji uporabljajo neformalne oblike in strategije odzivanja na 

moteče vedenje otrok, ki sledijo njihovim osebnim stališčem, vrednotam in prepričanjem. 

Istočasno starši razvijajo odnos do strokovne avtonomije vzgojitelja oziroma institucionalne 

vzgoje. Zanima me, če starši spoštujejo vzgojiteljevo načrtovanje pedagoškega dela, ki je v 

skladu s kurikulumom za vrtce, ali pa nezavedno rušijo meje strokovne avtonomije s svojimi 

neomejenimi zahtevami, željami in mnenji, ki otrokovemu razvoju lahko celo škodujejo. 

Preverila bom tudi, če starši reflektirajo lastno vzgojno delovanje in se zavedajo vpliva 

družinske interakcije na pojavljanje motečega vedenja, ki je v določenih situacijah normalen 

razvojni pojav.  

                                                             
1 Ker so v oddelkih Kranjskih vrtcev, ki jih obiskujejo otroci intervjuvanih staršev, zaposlene 

samo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, v empiričnem delu največkrat uporabim žensko 

obliko samostalnika. Nevtralno, moško obliko samostalnika, uporabim za splošno opredelitev 

têrmina, ki predpostavlja strokovnega delavca v skupini. 
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Ker si družinska in institucionalna vzgoja v svojih pogledih velikokrat nasprotujeta, mi bo 

raziskava pomagala soočiti morebitne dileme in pričakovanja, ki se porajajo iz strani staršev, 

seveda zgolj na podlagi izbranega vzorca intervjuvancev.  

 

 

2   CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Zastavljeni cilji glede na probleme moje raziskave so sledeči: 

 

- raziskati, katerega vzgojnega sloga se poslužujejo intervjuvani starši; 

- ugotoviti, kakšne izkušnje in stališča imajo starši o vzgojnih pristopih/načelih 

vzgojitelja v vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok, ter kako doživljajo medsebojno 

sodelovanje; 

- dobiti vpogled v stališča staršev o mejah strokovne avtonomije vzgojiteljev in 

njihovega vzpostavljanja avtoritete ter uvideti morebitne povezave z vzgojnim slogom; 

- raziskati, kako starši vrednotijo priporočila vzgojiteljev o pedagoških prijemih pri 

pojavljanju motečega vedenja ter kako se ta doživljanja povezujejo z vzgojnim slogom; 

- dobiti vpogled v starševsko razumevanje otrokovega motečega vedenja v določenem 

starostnem obdobju otroka (5-6 let) ter ugotovitve primerjati z njihovim vzgojnim 

slogom. 

 

 

3   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
            

R1: Kateri vzgojni slog, določen glede na različne načine reševanje konflikta z otrokom, 

uporabljajo starši? 

 

R2:  Kakšno stališče imajo starši o vzgojnih pristopih/načelih vzgojiteljev v vrtcu, ki ga 

obiskuje njihov otrok? Se pojavlja nezadovoljstvo glede dela strokovnih delavcev in kakšni so 

njihovi predlogi za izboljšanje medsebojnega sodelovanja? 

 

R3: Kako se vzgojni slogi staršev povezujejo z njihovimi pričakovanji do vzgojiteljevega 

vzpostavljanja avtoritete v vrtcu? Kakšno vrednost starši pripisujejo strokovni avtonomiji 

vzgojiteljev? 

 

R4: Kako starši vrednotijo priporočila vzgojiteljev o pedagoških prijemih pri pojavljanju 

motečega vedenja? Kako se ta doživljanja povezujejo z vzgojnim slogom, ki ga uporabljajo? 

 

R5: Na kakšen način si starši razlagajo vzroke za pojavljanje (konkretnega) motečega vedenja 

v določenem starostnem obdobju (5-6 let)? Kako se mnenja razlikujejo glede na vzgojni slog, 

ki ga uporabljajo v svoji družinski vzgoji? 

 

4  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V empiričnem delu sem uporabila opisno (deskriptivno) metodo, ki služi spoznavanju in 

opisovanju pojavov, ne išče pa vzrokov in posledic preučevanih pojavov (Sagadin, 2003; v 

Cencič, 2002). Podatki so bili zbrani na kvalitativen način, in sicer s polstrukturiranim 
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intervjujem (kvalitativna vsebinska analiza). Zanj je značilno, da proučuje mnenje ljudi o 

določeni temi ter spoznava njihove misli, pomene in čustva, ki jih pripisujejo posameznim 

dogodkom in stvarem (Vogrinc, 2008). Poleg tega si raziskovalec poleg ciljev, ki jih želi doseči 

z izvedbo intervjuja, vnaprej postavi nekaj bistvenih vprašanj, preostala vprašanja pa oblikuje 

sproti med samim potekom intervjuja (prav tam). 
 

 

4.1  Vzorec 
 

Vzorec sem izbrala po metodi snežene kepe, v raziskavi pa je sodelovalo šest ljudi, ki tvorijo 

tri pare staršev predšolskih otrok starostne skupine 5-6 let. Kvalitativno metodo za raziskavo 

ali polstrukturirane intervjuje sem izvedla v skladu z dogovorom z intervjuvanci ter njihovim 

predhodnim dovoljenjem. 

 

Izbrala sem pare, ki jih osebno poznam ter jih dojemam kot odprte, svobodomiselne in 

pripravljene deliti svoje izkušnje in pogled na vzgojo v vrtcu in družini. Družine živijo v 

manjšem naselju, otroci pa obiskujejo različne enote istega vrtca. Z vsakim intervjuvancem, 

katerih imena so zaradi varstva osebnih podatkov spremenjena, sem izvedla ločen intervju. 

Prav tako so spremenjena imena njihovih otrok, ki pripadajo preučevani starostni skupini (5-6 

let). 

 

 

Tabela 1: Intervjuvane osebe in njihovi otroci 

 

Intervjuvanec Spol Starost Spol 

otroka 

Starost 

otroka 

Število otrok v 

družini 

Maja prvi par ženski 31 let ženski 6 let 2 

Uroš moški 30 let 

Renata drugi par ženski 35 let moški 5 let 2 

Peter moški 39 let 

Darja tretji par ženski 28 let moški 6 let 1 

Blaž moški 31 let 

 
Tabela 1 

Opis tabele:  
 

Prvi par predstavljata Maja in Uroš, ki živita v zakonski skupnosti. Sta starša 6-letne deklice in 

3-letnega dečka. Maja je po poklicu administratorka v bolnišnici, Uroš pa strojni tehnik v 

manjšem podjetju. Družina živi v manjšem naselju v hiši. 

 

Drugi par predstavljata Renata in Peter, ki nista poročena. Sta starša 5-letnega dečka in 11-

letne deklice, ki je Renatina biološka hči, Peter pa je v vlogi očima. Renata je po poklicu 

pomočnica vzgojiteljice, Peter pa je zaposlen na občini. Družina živi v manjšem naselju v 

bloku. 

 

Tretji par predstavljata Darja in Blaž, ki nista poročena. Sta starša 6-letnega dečka. Darja je 

trenutno brez zaposlitve, Blaž pa je pleskar. Družina živi v manjšem naselju v hiši.  
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4.2  Raziskovalni pripomoček 
 

Uporabila sem polstrukturiran intervju, ki je zajemal vnaprej pripravljena vprašanja odprtega 

tipa. Vprašanja so razdeljena na štiri sklope, ki so opisani v nadaljevanju. Vprašanja so bila za 

vse udeležence zastavljena podobno, glede na njihove potrebe, nivo razumevanja ter namen 

raziskovanja pa sem prilagajala podvprašanja.  

 

 

4.3  Opis postopka zbiranja podatkov 

 
Podatke sem zbrala na osnovi izpeljanih intervjujev s tremi pari staršev. Za sodelovanje sem se 

dogovorila osebno, vsi so bili z veseljem pripravljeni sodelovati. Pred izvedbo intervjujev sem 

jih seznanila s potekom raziskave ter njenim namenom. Šest intervjujev sem posnela s 

snemalnikom na osebnem telefonu in nato prepisala gradivo brez slenga in mašil v prvem 

koraku analize. 

 

Intervjuji so bili opravljeni na domovih intervjuvancev. Vprašanja so bila razdeljena na tri 

tematske sklope.  

 

 

1. sklop zajemajo vprašanja glede konkretnega reševanja konflikta s svojim petletnikom 

oz. šestletnikom, ki so doprinesla k določitvi vzgojnega sloga staršev. Vzgojni slog 

enega od staršev se lahko tudi razlikuje. Smernice za vprašanja so bile: postavljanje 

zahtev, odzivnost na otrokove potrebe, komunikacija z otrokom, način pri 

postavljanju meja, cilj pri postavljanju pravil, argumentiranost pravil in zahtev, 

upoštevanje razvojnih značilnosti, dojemanje lastne avtoritete. 

 

2.  sklop vprašanj obravnavajo stališča staršev do vzgojnih postopkov vzgojiteljev v 

vrtcu, ki ga obiskuje njihov petletnik oz. šestletnik. Smernice za vprašanja so bile: 

izkušnje z vzgojnim delovanjem vzgojiteljice, meje strokovne avtonomije in 

odgovornosti vzgojiteljice. Tu so zajeti odgovori o odnosu, ki ga imajo starši do 

vzgojiteljevih priporočil glede vzgojnih prijemov. Podvprašanja, ki so mi bila v pomoč 

pri izvedbi intervjujev: upoštevanje priporočil, odnos do priporočil, uresničevanje 

(implementacija) le-teh v družinski vzgoji.  
 

3. sklop zajemajo vprašanja o razumevanju otrokovega vedenja v določenem starostnem 

obdobju (5-6 let). Na podlagi realnega primera starši opisujejo, kakšne naj bi bile 

primerne kazni / sankcije / logične posledice ob konkretnem motečem vedenju otroka, 

ter jih utemeljijo. Poleg tega sem jih vprašala, kaj menijo, da je otroka privedlo do 

takega vedenja (iskanje vzroka za moteče vedenje)- individualna ozadja, vodenje kot 

ozadje ali institucionalna ozadja motečega vedenja. 

 

 

4.4  Postopki obdelave podatkov 
 

Intervjuji so bili razdeljeni na tematske sklope, opisane v prejšnjem odstavku. Glede na 

izpeljane kode prvega in drugega reda sem oblikovala kategorije, prikazane ločeno za vsak 

posamezni par. Nato sem podatke analizirala in navedene odgovore uporabila za moja 

raziskovalna vprašanja. Za lažjo obdelavo sem po prepisu gradivo oblikovala v zborno 
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slovenščino. 

 

Šest intervjujev sem izvedla v obdobju od 5.9.2016 do 14.10.2016. Vsak je trajal približno 45 

minut. Njihovo veljavnost sem zagotovila z neodvisnim kodiranjem gradiva dveh oseb, ki 

imata univerzitetno pedagoško izobrazbo, ter primerjavo in uskladitvijo rezultatov. 

Interpretacijo rezultatov sem nato podala intervjuvancem za potrditev ter jo podkrepila s 

pregledom obstoječe strokovne literature. Zanesljivost intervjujev sem zagotovila z 

razjasnitvijo vprašanj ter natančnimi in prilagojenimi navodili, da je bila dosežena razumljivost 

pri vsakemu intervjuvancu posebej. 

 

Prikazani so rezultati očeta in mame iz posameznega para. Vsakemu tematskemu sklopu 

pripada ena tabela. Združene so kode Maje in Uroša, Renate in Petra ter Darje in Blaža. S 

pomočjo opisanega modela sem želela primerjati razlike in podobnosti med vzgojnima stiloma 

obeh staršev ter ostale karakteristike, ki so relevantne za ugotovitve moje raziskave. 

 

 

4.4.1 Primer kodiranja dela intervjuja  

 

Tabela 2: Primer kodiranja dela pogovora z Majo (prvi par) 

 

Pogovor Koda prvega reda Koda 

drugega reda 

KATEGORIJA 

 

… Kaj pa mislite o 

vašem postavljanju 

meja? Se vam zdi, da se 

držite vseh »obljub« ali 

kdaj popustite, ker je tako 

enostavnejše? 

 

 

 

 

 

Saj vem, lahko bi bila bolj stroga in 

pikolovska, samo nimam se časa niti volje 

non-stop pregovarjati, itak ne boš mogel 

vedno komandirati otroka. 

 

pomanjkanje 

energije in časa za 

pregovarjanje 

 

 

 

 

hitre rešitve 

 

 

 

 

 

VZGOJNI UKREPI OB 

KONFLIKTNI SITUACIJI 

 

 

Težko je biti pameten, kakšna je dobra 

vzgoja, saj ima vsak svoje prepričanje, kaj je 

za otroka najboljše. Trudim se najbolj kar 

znam, a z dvema otrokoma in stresno službo 

enostavno kdaj ne prideš skozi stvari, ki si 

jih planiral in prevečkrat popuščaš pri 

rečenem. 

 

težko shajanje z 

dvema otrokoma in 

hitro popuščanje 

pri pravilih 

 

popuščanje pri 

pravilih 

Večkrat ne morem biti odločna, kot bi 

morala v tistem momentu biti, že tako ali 

tako je Lea dovolj prikrajšana zaradi svoje 

bolezni, zato ji večkrat kaj spregledam, saj 

se mi otrok zasmili . 

 

usmiljenje zaradi 

presnovne motnje 

 

 

neodločnost 
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Pa saj še sama ne vem, kaj bi včasih, konec 

koncev je to le samo otrok. Vem pa, da bo 

prej ko slej moral povsod ubogati in bo tik-

tak konec njegovega otroštva, pa mu zato 

večkrat pustim, da naredi, kar želi, saj smo 

venomer omejeni z nekimi pravili. 

 

 

negotovost in 

popustljivost pri 

zahtevanih 

navodilih 

 

 

nedoslednost 

pri navodilih 

Ali zase mislite, da vas otrok dovolj 

upošteva, oziroma kakšna je po vašem 

mnenju vaša avtoriteta? Kako se s 

partnerjem dopolnjujeta pri vzgoji, sta 

usklajena? 

 

 

Tako da vem, da ima mož več besede, 

ampak sebe ne morem spremeniti. 

 

dojemanje partnerja 

kot prave avtoritete 

ne-

samozavest 

pri vzgoji 

 

DOJEMANJE LASTNE 

AVTORITETE 

Saj otrok rabi eno glavo družine in pa enega, 

ki ga vedno razume, to je lahko le mama. 

 

čustvenost mame in 

racionalnost očeta 

neenotnost 

avtoritet 

 
Tabela 2 

5  Prikaz rezultatov in interpretacija 
 

Pridobljene rezultate prikazujem posebej po posameznih treh sklopih. Pri vsakem sklopu so 

rezultati opisani v treh tabelah, od tega ima vsak par svojo tabelo. V tabelah sem na sredini 

navedla opisane kategorije, ki so glede na odgovore parov iste ter se združujejo. Na levi strani 

od kategorij so predstavljene kode prvega in drugega reda, ki analizirajo pripoved mame, na 

desni strani pa so predstavljene kode očeta. Namen takega prikaza je boljša preglednost tabel. 

Pod tabelo sledi analiza rezultatov glede na kategorije, kjer primerjam rezultate obeh staršev.  

 

5.1  Analiza intervjujev: vrsta vzgojnega sloga 
 

V sklopu »vrsta vzgojnega sloga« me je zanimalo, kako starši rešujejo konflikte z otrokom in 

kolikšno pozornost namenjajo otrokovim potrebam, komunikaciji, razvojnim značilnostim itd. 

Zanimalo me je tudi, kako starši dojemajo svojo avtoriteto do otroka ter hierarhijo vlog v 

družini (podrejenost, nadrejenost). V tem sklopu sem izpeljala kategorije: vzgojni ukrepi ob 

konfliktni situaciji, odgovornost otroka za svoja dejanja, dojemanje lastne avtoritete.  

 

 

5.1.1 Primer konflikta v prvi družini: prehranjevalne navade 6-letne Leje in njena 

laktozna intoleranca 
 

Maja : »Ko moža ni zraven, Lea točno ve, da me lahko prinese naokoli… //… npr. ko pride iz 

vrtca noče jesti ničesar, razen sladkarij ali sadnih kašic, pa že v vrtcu pojé bolj malo. Ali ko 

sem z njo v trgovini, pri blagajni vedno sitnari, da vzamemo še kakšno čokolado, čeprav ima 

laktozno intoleranco ter jo je res težko dobiti.  Toliko časa izsiljuje, da popustim in nato hodiva 

od trgovine do trgovine, da dobi, kar želi. Pri možu tega ni, ima več avtoritete.« 

 

Uroš: »Ko je na mizi kosilo ali večerja, se ne pregovarjamo. Z ženo že poskrbiva, da ne pojé 

hrane, ki bi ji škodovala, že s tem porabimo precej časa. Za njo vem, da jo Lea lažje vrti okoli 
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prsta, a meni se kaj podobnega pri blagajni v trgovini še ni zgodilo, pri meni že ve, kje so 

meje.« 

 

 

Tabela 3: Reševanje konfliktov in predviden vzgojni slog – kodiranje rezultatov prvega para 

 

Maja  Uroš 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

težko shajanje z 

dvema otrokoma 

 

 

 

popustljivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGOJNI UKREPI 

OB KONFLIKTNI 

SITUACIJI 

 

 

 

 

 

 

 

jasne meje 

 

 

 

zahteve jasno razloži 

(napove tudi posledice) 

 

otrok ve, kakšna bo 

posledica (ne bo 

risanke, pravljice) 

 

 

hitro popuščanje pri 

pravilih 

nepopustljivost 

 

 

ne odstopi od zahtev, 

izsiljevanje se ne 

nadaljuje 
 

pomanjkanje 

energije in časa za 

pregovarjanje 

 

hitre rešitve 

 

doslednost 

 

 

obljuba dela dolg (npr. 

pospravi igrače, nahrani 

žival) 

negotovost in 

popustljivost pri 

zahtevanih 

navodilih 

 

nedoslednost 

usmiljenje zaradi 

presnovne motnje 

neodločnost 

 

razlaganje 

razloži, zakaj ne sme 

uživati nekaterih 

izdelkov, skupaj 

poiščeta nadomestek 

 

 

podkupovanje v 

zameno za mir 

(sladkarije) 

 

podkupovanje 

 odločnost ne upošteva otroka za 

vsako ceno 

demokratičnost lahko sicer odloča o 

nadomestni izbiri (npr. 

prosti čas), če se skupaj 

dogovorimo in 

strinjamo 

toleriranje kričanja 

sproščanje jeze 

otrokovo 

postavljanje 

pogojev 

navajanje k 

gospodinjskim 

opravilom 

 

navajanje 

 

 

 

 

 

 

ODGOVORNOST 

OTROKA ZA SVOJA 

DEJANJA 

 

 

 

navajanje 

 

navajanje k praktičnim 

opravilom (kako 

popraviti neko stvar) 

spodbujanje 

empatije 

spodbujanje varstva 

mlajšega bratca in 

opisovanje njegovih 

potreb 

 

spodbujanje k 

delitvi igrač z 

bratcem in 

pospravljanju 

 

spodbujanje 

vzornega vedenja 

osamosvajanje vztrajanje, da se potrudi 

pri skrbi zase 

 

večkrat naredi kaj 

namesto deklice 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Debeljak Dita, magistrsko delo 
 

43 

 

 podcenjevanje 

otrokovih 

zmogljivosti 

opogumljanje, da otrok 

postori veliko sam 

 

zavedanje, da 

večkrat podceni 

otrokove zmožnosti 

 

naravna kazen 

 

kazen, s katero občuti, 

kaj je sam storil 

drugemu 

 

 

kmalu prekine 

kazen ali jo 

spremeni 

otrokovo 

nezavedanje 

lastne 

odgovornosti 

 

pomislek glede 

pravilne vzgoje 

 

nesamozavest pri 

vzgoji 

 

 

 

 

 

 

 

DOJEMANJE 

LASTNE 

AVTORITETE 

 

samozavest pri 

vzgoji 

 

 

nima pomislekov glede 

lastne vzgoje 
občutek 

obremenjenosti spoštovanje iz strani 

otroka 
 

občutek prevelike 

čustvenosti 
 

odsotnost 

manipulacije 

 

ne mara podkupovanja 
dojemanje partnerja 

kot prave avtoritete 

neenotnost 

avtoritet 

Tabela 3 

 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »vzgojni ukrepi ob konfliktni situaciji« so zajete kode, ki se nanašajo na Majino 

opisovanje težkega shajanja z dvema otrokoma. Maja ima občutek, da prehitro popušča pri 

pravilih ter išče hitre rešitve, saj ji primanjkuje energije za razglabljanje in pregovarjanje. 

Zaveda se, da je popustljiva in pretirano zaščitniška do otroka, vendar si pri tem ne more 

pomagati. Otrokoma vedno kupi igrače ali sladkarije, če si jih za vsako ceno želita. Upošteva 

vse njune želje, četudi se zaveda, da niso primerne. Uroš po drugi strani pravi, da so njegove 

meje zelo jasne in pri njih ne popušča. Prav tako se drži reka, da »obljuba dela dolg« ter zahteva 

od otroka tisto, kar je bilo dogovorjeno. Zaveda se, da ne more zahtevati od mlajšega in 

starejšega otroka enako, se pa trudi, da so njune naloge čim bolj enakovredne. 

 

Kode, ki se nanašajo na Majine odgovore o spodbujanju otrokove samostojnosti in 

prevzemanju odgovornosti za neprimerna ravnanja, sem uvrstila v kategorijo »odgovornost 

otroka za svoja dejanja«. Maja ima dober občutek glede svojih metod pri navajanju na 

gospodinjska in higienska opravila, prav tako se trudi, da je otrokoma pozitiven zgled. Prizna, 

da večkrat kaj opravi namesto otroka, npr. mu obuva čevlje, ga nahrani ali pospravi igrače, saj 

podceni njegove zmožnosti ali pa preprosto želi prihraniti čas. Pri Urošu je bilo mogoče 

razbrati, da veliko pozornost namenja navajanju otrok na praktična opravila – razlaga jim, kako 

stvari delujejo in spodbuja k opazovanju, ko mora npr. zamenjati žarnico ali gumo na kolesu. 

V odnosu med sorojencema spodbuja predvsem skrb starejše Leje za bratca ter vživljanje v 

njegovo počutje in razlike v dojemanju, ki so posledica njegove starosti. Zanj je izrednega 

pomena torej spodbujanje samostojnosti in iznajdljivosti pri otroku. Če kaznuje, kaznuje tako, 

da Leja razmisli in sama preko pogovora skuša ugotoviti, kje in zakaj je prišlo do konflikta 

(npr. kako to zdaj vpliva na prihodnost, česa ne bo več, kaj se bo spremenilo). 
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V kategoriji »dojemanje lastne avtoritete« so zajete kode, ki se nanašajo na vprašanja o občutku 

kompetentnosti, vlogi sebe v vzgojnem procesu ter vrednotenju svojih vzgojnih pristopov. 

Maja pri tem izrazi občutek obremenjenosti, saj ima Leja veliko zdravstvenih težav, med 

drugim boleha za kronično vnetno črevesno bolezen ter laktozno intoleranco, kar pomeni, da 

mora vso prehranjevanje družine prilagoditi in ji nasploh posvečati veliko pozornosti. Prav tako 

se zaveda, da otrok z njo manipulira, vendar je ujeta v začaran krog žrtvovanja. Pravo avtoriteto 

ima lahko po njenem mnenju oče, s čimer nakazuje na poskus prelaganja odgovornosti in 

sprijaznitve s situacijo. Po drugi strani Uroš pravi, da glede otrokovih poskusov manipulacije 

nima težav, saj ne popušča zlahka in vztraja pri svojih disciplinskih pristopih. Kljub temu, da 

ima visoko avtoriteto, jima ne odklanja čustvene bližine, saj poudarja, da oba otroka ob prihodu 

iz službe vedno stisne k sebi in se z njima igra. O svoji vzgoji ima torej pozitivno mnenje, ne 

prenaša pa pretiranega razvajanja in popuščanja vsem otrokovim kapricam. 

 

 

Vrsta vzgojnega stila – poskusna teorija: 

 

Maja 
 

Maja pri svojem vzgajanju zavestno popušča pri pravilih in dopušča Leji, da uveljavi svojo 

voljo, kljub temu, da so bile meje jasno postavljene (npr.: »Ne bomo kupili te čokolade, ker 

imamo dovolj stvari v vozičku«). S tem sporoči otroku, da se z vztrajnim izsiljevanjem mejo 

lahko razpusti in doseže svojo voljo. Tako prihaja do začaranega kroga rušenja avtoritete, pri 

čimer Ribič Hederihova (2004) opozori, da starši pravil in zahtev svojim otrokom ne 

postavljajo jasno in odločno, poleg tega pa so posledično otroci tisti, ki usmerjajo starše. Tak 

stil vzgajanja imenuje permisivni vzgojni stil. »Otroci v zahtevnosti dokaj hitro prerastejo 

zmogljivosti svojih staršev in postanejo izsiljevalci lastnih staršev. Po drugi strani se bojijo 

prevzemanja odgovornosti in samostojnosti, zato se pri njih razvije občutek krivde, tesnobe in 

negotovosti« (Gostečnik, Pahole, Ružič, 2000, str. 186). Maja se sicer trudi in otroke spodbuja 

k samostojnosti in odgovornosti (»…sama poskrbita za morske prašičke, tudi pri kuhanju in 

peki piškotov rada sodelujeta…«), vendar po drugi strani veliko stvari naredi namesto njih. 

Neprestano omenja Lejino presnovno motnjo, ki narekuje prehrano celotni družini (»…že 

preiskave so bile za nas zelo naporne, preden so sploh ugotovili, kaj je… povsod je treba paziti 

na hrano tako doma kot zunaj, sem kdaj v strahu, da kdaj pozabili, spregledali…«). Maja se 

zaveda, da zaradi obremenjenosti popušča v prid svojemu notranjemu miru. Prav tako meni, 

da je oče tisti, ki predstavlja »glavo družine«; to namiguje na prelaganje avtoritete na partnerja 

zaradi lastnega neobvladovanja situacije. 

 

Predvideni vzgojni slog pri Maji: permisivni vzgojni slog 

 

 

Uroš 

 

Uroš svoje zahteve jasno definira in napove tudi posledice njihovega ne-uresničevanja (»…če 

noče pojesti za večerjo tistega, kar si je zaželela, potem tudi risanke ne bo, ona to točno ve...«). 

Hkrati skupaj z otrokom poskuša poiskati alternative (»…dam ji možnost, da pojé vsaj polovico, 

kar je na krožniku…«), ne dovoli pa izsiljevanja (»…ji rečem, ni problema, ampak da tudi 

nagrade ne bo, in izsiljevanje se konča…«). Poudari, da so njegove meje zelo jasne in pri njih 

ne popušča. Prav tako se drži reka, da »obljuba dela dolg«, ter zahteva od otroka, da uresniči, 

kar je bilo iz obeh strani dogovorjeno. Zaveda se, da ne more zahtevati od mlajšega otroka 

istega, kar od starejšega, se pa trudi, da je njuna vloga čim bolj enakovredna. Svojo doslednost 
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izraža s tem, ko otroku vedno ponudi možnost soodločanja oz. iskanja alternativnih rešitev, a 

vseeno ne dopusti kršitve določenega pravila. Peček Čuk in Lesar (2009) za demokratični 

oziroma interakcijski vzgojni stil predvidevata nujnost discipline in kaznovanja, kar tudi Uroš 

dojema kot nekaj neizogibnega. »Disciplina mora biti prisotna od otrokovega rojstva, da se 

otrok podredi moralnim pravilom, vendar pa je potrebno otroku dovoljevati določeno mero 

svobode. Kazen je usmerjena na vedenje in mora krepiti otrokov občutek odgovornosti, 

pravičnosti in reda; omogočiti refleksijo njegovega dejanja in ga s tem navajati na 

samodisciplino. Kazen je lahko torej priložnost, da se kršitelj sooči z učinki svojega vedenja« 

(Peček Čuk & Lesar, 2009, str. 155). Uroš pravi, da veliko pozornosti posveča Lejini skrbi za 

mlajšega bratca, jo spodbuja k delitvi igrač in skuša čimbolj omiliti ljubosumnost med 

sorojencema. To nakazuje na spodbujanje otrokovega moralnega razsojanja, pa tudi razvijanje 

samostojnosti, kar je značilno za demokratični vzgojni slog. 

 

Predvideni vzgojni slog pri Urošu: demokratični vzgojni slog 

 

 

5.1.2 Primer konflikta v drugi družini: izbruh togote 5-letnega Aleksa, ko ne doseže, kar 

želi 
 

Renata: »Včasih se zgodi, da enostavno ne vem, kako naj pomirim Aleksa, ko izbruhne v jok, 

histerično kričanje ter brcanje, ko mu odvzamem predmet, ki mu lahko škoduje (npr. električni 

aparati).« 

 

Peter: »Dobro ve, s katerimi predmeti se ne sme igrati, a vseeno izbruhne v togotni jok, ko ni 

po njegovo. Zgodba se velikokrat ponovi tudi, če ne dobi željene igrače, ali jo nekje pozabi.« 

 

Tabela 4: Reševanje konfliktov in predviden vzgojni slog – kodiranje rezultatov drugega para 

 

Renata  Peter 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

možnost izbire tiste 

igrače, ki je varna 

 

pravica odločanja 

 

 

 

VZGOJNI  UKREPI 

OB 

KONFLIKTNI 

SITUACIJI 

 

 

 

 

 

opozarjanje 

 

opozarjanje, da so 

nekateri predmeti 

nevarni 

 

 

sankcije ob izbruhu 

trme 

preklic obljub oz. 

privilegijev pogovor o 

neprimernem 

vedenju (izbruh) 

povratna 

informacija 

  

napotitev iz 

prostora 
ignoriranje do 

določene meje 

ignoriranje 

 

postavitev pogoja, 

da neha kričati, če 

se želi vrniti v isti 

prostor 

 

sklepanje 

kompromisov 

 

 

 

brezkompromisnost ni pregovarjanja 

seznanitev otrok je 

seznanjen, da 

sledi kazen, če ne 

uboga 

 

 

  

 

hitre reakcije takoj ustavi 

izbruh togote 
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Tabela 4 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »vzgojni ukrepi ob konfliktni situaciji« so zajete kode, ki se nanašajo na Renatine 

odgovore o postavljanju zahtev pri realni konfliktni situaciji z otrokom. Renata zase pravi, da 

ob otrokovem izbruhu, ko ne dobi željenega predmeta, pozornost preusmeri na preostale igrače, 

ki so otroku prav tako zanimive. Do določene meje izbruh ignorira, vedno se z otrokom vedno 

pogovori, česa ni storil prav, in kako bi lahko reagiral drugače. Če se izbruh pojavi v javnosti, 

ne popusti in reagira mirno ter odločno. Pravi, da včasih ljudje dogajanje opazujejo in se jim 

otrok smili, vendar je to ne ustavi pri svojemu namenu. Aleksu jasno pove, da se lahko vrne iz 

sobe, ko bo nehal kričati. Peter Aleksa ob igranju z nevarnimi predmeti opozori o nevarnosti 

tega početja, ko pa le-ta izbruhne v histerični jok in izsiljevanje, mu ne ponudi drugih opcij. Po 

navadi ga brez pregovarjanja napoti iz prostora. Za tisti dan mu prepove privilegije, otroka pa 

že pravočasno s tem seznani. 

 

V izpeljani kategoriji »odgovornost otroka za dejanja« so zajete kode, ki opredeljujejo, na 

kakšen način Renata in Peter omogočata otroku, da reflektira svoje dejanje in prevzame 

odgovornost zanj. Renata pravi, da v primeru izbruha trme doma, otroka pošlje v sosednji 

prostor, da se umiri in razmisli (»…v tej sobi ima običajno kinestetični pesek ali masažne 

kroglice za stiskanje, ki Aleksa največkrat pomirijo…«). S tem pristopom otrok dobi možnost, 

da ugotovi, kaj je storil narobe, in z umikom prevzame odgovornost. Peter po drugi strani takoj 

zaustavi izbruh togote ter dvomi, da otrok ve, kaj je prav in kaj narobe. Ne verjame niti, da se 
otrok odgovornosti za svoje vedenje zaveda.  

 

Kode, ki se nanašajo na vrednotenje in dojemanje lastne avtoritete, sem uvrstila v kategorijo 

»dojemanje lastne avtoritete«. Renata meni, da imata s partnerjem usklajeno vzgojno ravnanje 

ter da je jasno razvidno, kdo ima glavno besedo v družini. Poudarja, da je iz vseh strani prisotno 

veliko ljubezni in čustvene bližine. Tudi Peter se strinja, da je pri svoji vzgoji samozavesten, 

saj sta otroka ubogljiva, prav tako pa se s partnerko v vseh pogledih dopolnjujeta. Poudari še, 

da ne dela razlik med Aleksom in njegovo starejšo polsestro Ano (»Ana ni nikoli čutila 

prikrajšanosti zaradi tega, ker ni moja biološka hči… nikoli ni bilo razlik med njima, do obeh 

čutim enako naklonjenost…«). 

 

umik iz prostora, da 

se umiri in razmisli 

 

 

prevzem 

odgovornosti in 

omogočanje 

refleksije dejanja 

 

 

 

ODGOVORNOST 

OTROKA ZA 

SVOJA        

DEJANJA 

 

ni odgovornosti otrok še ne ve, kaj 

je prav in kaj ne 

 

 

jasno je, kdo je starš 

in kdo otrok 

 

 

 

jasna hierarhija 

 

 

 

DOJEMANJE 

LASTNE 

AVTORITETE 

samozavest otroka ga ubogata 

enotnost s partnerko se 

dopolnjujeta 

ne dela razlike med 

otrokoma 

 

ne dela razlik med 

svojim otrokom in 

pastorko 
veliko izkazovanja 

ljubezni 

 

ljubezen 
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Vrsta vzgojnega stila – poskusna teorija: 

 

Renata:  

 

Renata se po izbruhu trme z otrokom pogovori, vendar niti v javnosti ne popusti izsiljevanju 

ter ga do neke meje ignorira (»… največkrat ga poskušam karseda ignorirati, saj dejansko 

pomaga samo, ko otrok dojame, da on ni center vesolja in se vse ne vrti okrog njega… 

enostavno zdržim, tudi v javnosti, čeprav kakšen rad postrani pogleda, ampak vem, da je to 

dobro zanj...«). Prisotnost povratnih informacij ter doslednost pri vzgoji tvorijo značilnosti 

demokratičnega vzgojnega sloga (Hauck, 1988). Otrok ima v opisanem primeru možnost 

soodločanja pri izbiri igrač, za pomiritev pa mnogo razpoložljivih sredstev, ki mu lahko 

pomagajo, da razmisli o svojemu vedenju. Renatina izbira kazni temelji na prevzemu otrokove 

odgovornosti, ne pa lastnemu dokazovanju pozicijske avtoritete, torej nedvomno nadrejenega 

položaja v družini.  

 

Predvideni vzgojni slog pri Renati: demokratični ali interakcijski ali avtoritativni vzgojni 

slog 

 

 

Peter: 

 

Peter se običajno z otrokom ne pogovori o neprimernem vedenju, temveč ga takoj kaznuje (»… 

večkrat sem se že pregovarjal, pa se mi ne zdi to stvar, ki učinkuje…//…  otrok potrebuje 

disciplino, da lahko odraste v normalnega človeka…«). Poleg tega meni, da otrok ni sposoben 

prevzemati odgovornosti za svoja dejanja (»… otrok ne razume, kaj dela, zato tudi je 

otrok…//… zato je nujna dobra vzgoja in kazen, da se zaveda, kaj je storil…«).  Represivni stil 

sicer predvideva popoln nadzor staršev nad pravili ter hitre, odločne reakcije na otrokove 

kršitve. Prav tako naj starši ne bi odstopali od pravil, avtonomija oziroma možnost odločanja 

otroka naj bi bila omejena (Hauck, 1988). Kljub vsemu je pri paru prisotno precej čustvenosti 

in enotnosti, oba sta namreč mnenja, da imata usklajeno vzgojno delovanje.  

 

Predvideni vzgojni slog pri Petru: avtoritarni vzgojni slog 

 

 

5.1.3 Primer konflikta v tretji družini: nezmožnost uspavanja otroka 
 

Darja: »Luka ponoči ne zaspi, včasih mu uspe šele okoli treh zjutraj, vmes pa ves čas hodi po 

sobi, igra video igrice in trka po vratih. To se dogaja tudi čez dan, ne spi niti v vrtcu. Ves čas 

je poln energije, zna biti nasilen, saj v vrtcu ščipa otroke, ko ne dobi njihovih igrač ali pa se 

prijatelji z njim nočejo igrati. Doma igrače meče v steno ali pa od jeze močno udarja po mizi.«   

 

Blaž: »Luka je zelo energičen otrok, kar se pozna tudi pri spanju, saj ne zaspi, stalno trza in se 

vrti. Tudi na silo ne pomaga nič. Poskusila sva že, da drživa roke trdo ob telesu, vendar vseeno 

traja ogromno časa, da se umiri.« 
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Tabela 5: Reševanje konfliktov in predviden vzgojni slog – kodiranje rezultatov tretjega para 

  

 
Tabela 5 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »vzgojni ukrepi ob konfliktni situaciji« so zajete kode, ki se nanašajo na Darjine 

odgovore o postavljanju zahtev pri realni konfliktni situaciji. Darja pravi, da v primeru 

neuspelega poskusa uspavanja, otroka največkrat premesti k sebi v spalnico in ljubkuje. Vedno 

ga poduči, da bo v vrtcu zaspan in se bo slabo počutil. Včasih ga tudi prisili, da zaspi (»…če je 

situacija zares kritična in ne more zaspati niti po polnoči, mu tesno primeva s partnerjem roke 

in noge na postelji, da se lažje umiri…«). Blaž se z Lukom običajno pogovarja, prav tako mu 

dovoli, da gleda TV ali igra igrice (»… video igrice niso ravno najboljša izbira, ampak le tako 

se malo umiri in potem lažje zaspi…// … kar se tiče igrač, jih lahko sam izbere…«).  

 

V izpeljani kategoriji »odgovornost otroka za dejanja« so zajete kode, ki opredeljujejo, na 

kakšen način Darja in Blaž omogočata, da otrok reflektira svoje dejanje in zanj prevzame 

odgovornost. Darja pravi, da je vzrok za agresivnost, ki se pojavlja pri otroku, njegova 

neprespanost. Prav tako ne določi nobenih sankcij, otroka zgolj opozori o neprimernosti 

vedenja. Tudi Blaž izrazi sprijaznitev s situacijo, saj zatrjuje, da so storili vse, kar je v njihovi 

moči. V primeru agresivnosti torej ne ukrepa, kaznovanje je popolnoma odsotno.   

 

Kode, ki se nanašajo na vrednotenje in dojemanje lastne avtoritete, sem uvrstila v kategorijo 

»dojemanje lastne avtoritete«. Darja se zaveda svoje popustljivosti in pretiranega razvajanja 

otroka, kljub temu pa mu skuša s stalnim izkazovanjem ljubezni »nuditi dobro popotnico za 

razvoj in prihajajočo odraslost«. Pri Blažu sem ravno tako razbrala optimistično zagovarjanje 

Darja  Blaž 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

premestitev  otroka v 

spalnico in 

ljubkovanje 

 

ljubkovanje 

 

 

 

 

VZGOJNI  UKREPI OB 

KONFLIKTNI 

SITUACIJI 

 

komunikacija 

 

pogovor 

 

 

permisivnost 

omogočitev gledanja 

tv-ja, igranja igric  

opozarjanje, da bo 

zaspan 

 

opozarjanje 

  

možnost izbire igrač 
občasno nasilno 

pridržanje telesa, da 

se umiri 

prisila 

 

tak je po naravi, 

krivda kogarkoli je 

izključena 

 

sprijaznitev 

 

ODGOVORNOST 

OTROKA ZA DEJANJA 

sprijaznitev »ni ukrepov, storili 

smo vse« 

odsotnost 

kaznovanja 

ni kaznovanja zaradi 

agresivnosti  

ni kaznovanja zaradi 

agresivnosti 

 

odsotnost 

kaznovanja 

 

popustljivost 

 

 

 

permisivnost 

 

DOJEMANJE LASTNE 

AVTORITETE 

 

permisivnost 

 

mehka vzgoja in 

svobodomiselnost 

razvajanje 

 

veliko ljubezni 

 

ljubeznivost 

instinkt sledi srcu 
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mehke vzgoje in svobodomiselnosti, ki naj bi otroku omogočala, da se razvije v odprto, 

ustvarjalno in svobodno osebo. Pri vzgajanju namreč »sledi srcu ter ravna, kakor se v konkretni 

situaciji najbolj znajde«. 
 

 

Vrsta vzgojnega stila – poskusna teorija: 

 

Darja in Blaž:  

 

Oba starša uporabljata pristope, kjer prevladujejo pozitivni vzgojni ukrepi, kot so ljubezen, 

skrb, varovanje ter odsotnost kaznovanja (Darja: »… to dojemam kot problem, na katerega 

Aleks ne more vplivati…//… vedno ga skušam razumeti, ga vzamem k sebi in pomirim…«; Blaž: 

»… z Aleksom se veliko pogovarjam o tem in ga ne obsojam…//… če otrok ne more zaspati, ga 

prisiliti ne moreš…«). Par ne namerava iskati pomoči pri strokovnjakih, saj meni, da je 

otrokova energičnost zgolj prehodno obdobje, ki ga morajo prebroditi (Blaž: »… žal je to 

problem, ki pa se z zdravili ne more pozdraviti, to obdobje mora Aleks enostavno prerasti…// 

… danes prehitro sklepajo in postavijo diagnozo, ki otroka na nek način zaznamuje…«; Darja: 

»… če je otrok energičen, se to kasneje v življenju lahko izkaže kot pozitivna lastnost, ki prinaša 

uspehe v življenju. Ni bolezen, ki se jo pozdravi z zdravili…«). Pri njunem ukrepanju se pojavi 

sicer tudi prisila, vendar ne kot sredstvo uveljavljanja svoje moči, temveč kot zadnji poskus 

pomiritve otroka (Darja: »… če ne gre zlepa, ga s tem prisiliva, da je pri miru, saj drugače ne 

zaspi…«). V ospredju vodenja je torej otrokova svoboda in njegove razvojne naloge ter potrebe, 

ki jih partnerja spoznavata, da na podlagi njih prilagodita vzgojne prijeme. To lastnost Peček 

Čuk in Lesar (2009) navajata kot značilnost permisivnega vzgojnega sloga. Pri tem stilu vzgoje 

se otroci odločajo po svoje, vendar odgovornost za njihovo ravnanje prevzemajo starši 

(Lepičnik Vodopivec, 2007). Blaž in Darja vzroke za otrokovo agresivnost pripisujeta 

neopredeljivim dejavnikom, na katere nima nihče vpliva (Blaž: »… Aleksu skušava na vsak 

način razložiti, kaj dela narobe…//… večkrat pomaga samo pogovor in je nekaj časa povsem 

miren, nato pa spet izbruhne«; Darja: »… nasilja ne podpirava, niti iz najine niti otrokove 

strani…//… če otroka v vrtcu udari ali »znori«, se vedno pogovoriva s starši in razloživa 

situacijo, prav tako se pogovoriva z Aleksom…«). Par torej fizičnemu nasilju ostro nasprotuje, 

kljub temu pa otroku ne omogoči doživetja posledic svojega ravnanja, saj mu ne prizna 

odgovornosti zanj. Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) pri tem poudarjata, da brez 

discipliniranja oz. ustreznega kaznovanja otrok težko pride do spoznanja, da agresivnost ni v 

skladu z družbeno sprejemljivim vedenjem. 

 
 

Predvideni vzgojni slog pri Darji in Blažu: permisivni vzgojni slog 
 

 

 

5.2  Analiza intervjujev: stališča staršev do pedagoških pristopov vzgojiteljev v 

vrtcu 
 

V sklopu »stališča staršev do pedagoških pristopov vzgojiteljev v vrtcu« me je zanimalo, 

kakšne izkušnje imajo starši z vzgojnim delovanjem vzgojiteljice, v kolikšni meri pripisujejo 

vzgojiteljici avtonomnost oziroma odgovornost pri vzgojnem delovanju ter kako vrednotijo 

vzgojiteljeva priporočila o določenih vzgojnih pristopih. Želela sem namreč ugotoviti, kako se 

ti dejavniki povezujejo z ugotovljenim vzgojnim slogom, ki ga starši uporabljajo pri družinski 

vzgoji. V tem sklopu sem izpeljala kategorije: vzgojno delovanje vzgojiteljice, avtonomnost 

vzgojiteljice, vrednotenje vzgojiteljevih priporočil ali pristopov.  
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Tabela 6: Stališča staršev do pedagoških pristopov vzgojiteljev v vrtcu – kodiranje rezultatov 

prvega para 

 

 

 
Tabela 6 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »izkušnje z vzgojnim delovanjem vzgojiteljice« so zajete kode, ki se nanašajo na 

Majine odgovore o splošnih izkušnjah, ki jih ima glede vzgojnih postopkov vzgojiteljice v 

vrtcu. Maja izpostavlja nezadovoljstvo z vzgojiteljico, saj pravi, da se premalo posveča 

posameznemu otroku ter ravna po načelu najmanjše obremenitve v smislu, da dela z »levo 

roko«. Poleg tega meni, da težko pride z njo v stik, saj je bodisi na bolniški, ali pa na hodniku 

klepeta z drugimi. Uroš izraža srednje zadovoljstvo z vzgojiteljico, saj poudarja, da vloži 

premalo truda pri spodbujanju otrokove redoljubnosti oziroma zaščiti osebnih stvari. 

 

V izpeljani kategoriji »avtonomnost vzgojiteljice« so zajete kode, ki opredeljujejo mnenje obeh 

staršev o samostojnosti in avtonomnosti vzgojiteljice pri izvedbi vzgojnega programa. Maja 

meni, da si vzgojiteljica privzema preveč pravic ter krši načelo zasebnosti, saj jo je že večkrat 

posredno zalotila, da je zasliševala otroka o intimnih družinskih zadevah. Uroš po drugi strani 

zaupa v strokovnost vzgojiteljice, red in rutino, ki je prisotna v dotičnem vrtcu.  

Maja  Uroš 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

nezadovoljstvo z 

vzgojiteljico, 

zadovoljstvo glede 

pomočnice 

 

nezadovoljstvo 

 

 

 

 

VZGOJNO DELOVANJE 

VZGOJITELJICE 

 

 

 

 

 

 

 

srednja 

zadovoljnost 

srednje zadovoljen 

z vzgojiteljico 

 

 

premalo truda 

 

premalo se potrudi 

pri zaščiti oblačil pri 

likovnem 

ustvarjanju 

premalo posvečanja 

posamezniku 

 

nizka 

produktivnost 
načelo najmanjšega 

odpora 

 

klepetanje na hodniku 

 

osebno mnenje 

matere 
 

osebno 

mnenje očeta 

 

razmetane omarice  

prevelika odsotnost 

 

odsotnost 

pomanjkanje otrokove 

zasebnosti 

želja po 

zasebnosti 

 

 

AVTONOMNOST 

VZGOJITELJICE 

 

zaupanje v 

avtonomijo 

zaupanje v 

strokovnost 

 

jemljejo si preveč 

pravic 

 

preveč 

avtonomije 
odobravanje reda in 

rutine 

 

drugačnost razmer v 

vrtcu 

 

 

dvom v 

strokovnost 

vzgojiteljice 

 

VREDNOTENJE 

VZGOJITELJEVIH 

PRIPOROČIL 

 

pozitivno 

vrednotenje 

 

pozitivno mnenje 

upoštevanje 

nekaterih vzgojnih 

prijemov 
posploševanje 

vzgojiteljice 
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Kode, ki se nanašajo na mnenje in upoštevanje priporočil vzgojiteljice, sem uvrstila v 

kategorijo »vrednotenje vzgojiteljevih priporočil«. Maja ima glede priporočil in nasvetov 

vzgojiteljev mešane občutke, saj pravi, da so razmere v vrtcu precej drugačne ter da 

vzgojiteljice rade posplošujejo določene značilnosti na vse otroke. Zase pravi, da vzgaja v 

skladu s svojim občutkom, saj najbolje pozna svojega otroka. Uroš pa izraža pozitivno mnenje 

glede vzgojnih pristopov, prav tako jim zaupa ter jih deloma upošteva tudi doma.  

 

Povezava z vzgojnim slogom: poskusna teorija:  

 

Predvideni vzgojni slog, ki ga uporablja Maja pri svoji družinski vzgoji, je kot ugotovljeno 

permisivni vzgojni slog. Pri Maji je moč zaslediti negativno mnenje o pedagoških pristopih, ki 

jih uporablja vzgojiteljica v hčerinem vrtcu (»…meni se zdi pač, kot da se vse dela z levo 

roko….//…pomočnica se po mojem mnenju zelo potrudi, za drugo tega ne morem reči…//…se 

je že zgodilo, da je pozabila dati mojemu otroku dieto,  sicer se je sama izpostavila in priznala, 

ampak lahko bi se huje končalo…«). Za razliko od Uroša, Maja poudarja pomembnost 

posvečanja otroku kot posamezniku, saj si želi več individualnega pristopa ter redne prisotnosti 

vzgojiteljice (»… nekaterim staršem je vseeno če je druga oseba  v skupini, meni pa se zdi, da 

je otrok še bolj zmeden…//… pri ustvarjanju je na primer vse skupinsko, po nekem vzorcu, kot 

da ni zaželeno, da si drugačen…«). Lepičnik Vodopivec (2007) je mnenja, da je z vidika 

razvijanja ustvarjalnosti permisivni vzgojni slog pozitiven, čeprav zaradi prevelike svobode 

velikokrat tudi nesprejemljiv. 

 

Uroš, ki uporablja bolj demokratični stil vzgajanja, po drugi strani zagovarja red in rutino, 

zaupa v strokovnost institucije ter v veliki meri spoštuje avtonomijo strokovnih delavcev (»… 

red mora v vrtcu biti, drugače skupina ne bi funkcionirala…//… zaupam njihovi vzgoji, imajo 

veliko izkušenj…//… že z enim ali dvema otrokoma je včasih križ, kaj šele z dvajsetimi…//… 

Leji je všeč, zato je tudi meni; otrok se mora prej ko slej privaditi na resničnost …«). Lepičnik 

Vodopivec (2007) pojasnjuje, da je ob strpnem ravnanju staršev, ki razumejo, da je proces 

čustvenega in socialnega osamosvajanja od primarne družine ter razvijanje samostojne 

osebnosti neogiben, otrokov prehod v obdobje odraslosti lažji. Uroš izpostavlja pomembnost 

vrtca pri vključevanju otroka v družbo odraslih in prilagajanju njenim zahtevam, kar je značilno 

za demokratični slog vodenja.  

 

Po moji oceni se v primeru Maje in Uroša razlika v vzgojnem stilu pokaže pri pričakovanjih 

glede organiziranosti programskega in izvedbena dela v vrtcu, ki naj bi bilo pri Maji posvečeno 

otroku in njegovim interesom, medtem ko Uroš bolj ali manj zagovarja upoštevanje pravil, reda 

in rutine, ki je predpisana od zunaj.  
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Tabela 7: Stališča staršev do pedagoških pristopov vzgojiteljev v vrtcu – kodiranje rezultatov 

drugega para 
 

 

Tabela 7  

 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »izkušnje z vzgojnim delovanjem vzgojiteljice« so zajete kode, ki se nanašajo na 

Renatine odgovore o splošnih izkušnjah, ki jih ima glede vzgojnih postopkov vzgojiteljice v 

vrtcu. Renata je zadovoljna z vzgojiteljico, saj meni, da se posameznemu otroku veliko 

posveča, ga spodbuja pri aktivnostih ter omogoča izbiro tako pri likovnih dejavnostih kot 

gibalnih aktivnostih. Prav tako naj bi bila vzgojiteljica zelo odzivna, saj redno organizira 

pogovorne urice ter si vzame veliko časa za organizacijo portfolia in zbiranje slikovnega 

gradiva. Tudi Peter je zadovoljen z vzgojiteljico, le pri pomočnici pogreša več strogosti in 

discipline, saj so po njegovem mnenju otroci bolj razpuščeni pod njenim vodstvom. Izpostavi 

zadovoljstvo glede rednega in pogostega informiranja o otrokovem napredku iz strani 

vzgojiteljice, všeč mu je tudi velika mera ustvarjanja z naravnimi materiali ter izvajanje 
raznoraznih projektov, ki se odvijajo v njihovem vrtcu.  

 

V izpeljani kategoriji »avtonomnost vzgojiteljice« so zajete kode, ki opredeljujejo mnenje obeh 

staršev o samostojnosti in avtonomnosti vzgojiteljice pri izvedbi vzgojnega programa. Renata 

vzgojiteljici povsem zaupa ter ji sproščeno prepusti otroka v varstvo, ravno tako Peter, ki v 

vzgojno delo in strokovnost strokovnih delavcev ne dvomi. 

  

Renata  Peter 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

zadovoljstvo z 

vzgojiteljico 

 

zadovoljstvo 

 

 

 

 

IZKUŠNJE Z VZGOJNIM 

DELOVANJEM 

VZGOJITELJICE 

 

 

srednja 

zadovoljnost 

zadovoljstvo z 

vzgojiteljico 

 

premalo 

discipline 

pogreša več 

strogosti in 

discipline od 

pomočnice 

vzgojiteljice 

 

velika mera 

spodbujanja otroka 

 

pozitivne 

metode 

socialnega 

učenja 
 

veliko pozornosti do 

otroka ustvarjanje veliko učenja z  

naravnimi materiali  

redna komunikacija 

in govorilne ure 

 

komunikacija 

 
komunikacija redni pogovori 

 

zaupanje ter 

sproščenost 

 

 

zaupanje 

 

AVTONOMNOST 

VZGOJITELJICE 

 

 

zaupanje 

 

zaupanje v vzgojno 

delo 

dogovarjanje in 

dopolnjevanje glede 

reakcij pri motečem 

vedenje 

 

 

 

sodelovanje 

 

 

VREDNOTENJE 

VZGOJITELJEVIH 

PRIPOROČIL 

upoštevanje 

priporočil 

upoštevanje 

nasvetov in 

nekaterih 

postopkov 

želja po 

intimnosti 

nerad govori o 

izbruhih obiskovanje šole za 

starše 

 

informiranje 
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Kode, ki se nanašajo na mnenje in upoštevanje priporočil vzgojiteljice, sem uvrstila v 

kategorijo »vrednotenje vzgojiteljevih priporočil«. Renata se v želji po enotnosti vzgojnega 

delovanja z vzgojiteljico pogosto dogovarja o reakcijah, ki naj bi bile najbolj učinkovite ob 

pojavljanju izbruhov trme in togote pri Aleksu. Obiskuje tudi šolo za starše ter se redno 

udeležuje predavanj, s katerimi se seznanja o otrokovih razvojnih potrebah ter išče nasvete pri 

drugih starših. Peter šole za starše ne obiskuje, prav tako se o Aleksovih izbruhih nerad 

pogovarja z vzgojiteljico, saj se mu tovrstni pogovori zdijo preveč zasebni. Kljub temu z 

veseljem upošteva nasvete in metode, ki se mu zdijo uporabni ter koristni.  

 

 

Povezava z vzgojnim slogom: poskusna teorija:  

 

Predvideni vzgojni slog, ki ga uporablja Renata pri svoji družinski vzgoji, je demokratični 

vzgojni slog. Renata pri vzgojiteljici v vrtcu najbolj ceni njeno zavzetost za posameznega 

otroka, pogostost tehnik spodbujanja ter ponujanje možnosti izbire pri vseh dejavnostih (»… 

že pri izdelkih, ki jih Aleks prinese domov, začutim njegovo energijo, da je to čisto njegovo…//… 

všeč mi je, da ni »kalupov«, po katerih morajo otroci nekaj ustvariti…//… vidim, kako ima moj 

Aleks vsak dan več idej, med vikendom pogreša vrtec …//…z vzgojiteljico se odlično 

dogovarjamo ter sodelujemo, veliko nama tudi svetuje pri starševski vzgoji…«). Renata se 

zaveda pomena kvalitetnega sodelovanja med starši in vrtcem, kar Lepičnik Vodopivec (2012) 

pojmuje kot pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki prispeva k ustreznemu 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Ker je tudi Renata zaposlena kot pomočnica 

vzgojiteljice, ji veliko pomeni spontanost in fleksibilnost v strukturiranih dejavnostih, kar 

Bahovec in Kodelja (1996) opredeljujeta kot eno izmed pomembnih načel Kurikuluma za vrtce. 

Temu sledi tudi strukturiranje otrokovega bivanjskega prostora ter razmislek o vzgojiteljičini 

vlogi pri otrokovih samoiniciativnih dejavnostih (prav tam). Durjava (2004) pri tem ugotavlja, 

da je s tovrstnimi elementi v vrtcu omogočena možnost socialnega učenja, ki umešča otroka v 

določen socialni prostor in mu ponuja uspešno sodelovanje v prostoru, ki ga otrok šele 

spoznava. Renata v svojih besedah veliko vrednost pripisuje komunikaciji, samostojnosti in 

odgovornosti otroka za svoja dejanja. Vzgojiteljice prav nič ne kritizira, je odprta in refleksivna 

do lastnega vzgojnega dela, saj obiskuje šolo za starše in se trudi k izpopolnjevanju znanja na 

področju otrokovih razvojnih in vzgojnih nalog (»… nikoli ne moreš biti popoln starš, pač 

podeduješ neke vzorce, vse kar lahko narediš je to, da znaš biti kritičen do sebe in se skušaš 

znova in znova izpopolnjevati…//… vsak vzgaja, kakor sam najbolj misli, da je prav, večja 

umetnost je pa preseči sam sebe…«). Tudi demokratični vzgojni slog je zelo »prožen«, 

zavzema se za dvosmerno komunikacijo, upoštevanje vseh udeleženih kot enakovrednih 

ustvarjalcev vzgojnega procesa, timsko delo in sodelovanje. Pri Renati je moč opaziti, da je 

odlična poslušalka, ki rada sodeluje, predvsem pa se obnaša kot član tima. 

 

Peter po drugi strani zagovarja prisotnost reda in discipline, ki je po njegovem mnenju v 

Aleksovi vrtčevski skupini pomanjkljiva (»... bi morala biti kdaj pa kdaj bolj stroga, saj se mi 

zdi, da fantje v skupini delajo »galamo«…//… skupina je zelo glasna, pa velikokrat se kakšen 

otrok sprehaja zunaj po hodnikih… «). Kljub temu mu je všeč velika mera ustvarjanja z 

naravnimi materiali, pri čemer sta si z Darjo enotna (Peter: »… Aleks zelo uživa pri risanju, 

sploh z prstnimi barvami, pa tudi tiskajo veliko…«). Glede dnevne rutine ter vzgojnih potreb 

se z vzgojiteljico ne dogovarja, saj se mu to ne zdi bistvenega pomena (»… te stvari ima žena 

čez, se bolj spozna na vrtec in vzgojo, sama dela v vrtcu…//… po navadi Renata odloži in 

pobere Aleksa, zato nimam veliko stika…//…oni imajo svoj red, v to se ne vmešavam… «). 

Vzporednico s predvidenim avtoritarnim vzgojnim slogom pri Petru vidim v tem, da je njegovo 

pričakovanje do vzgojnega delovanja vzgojiteljice v vrtcu vezano na povečano disciplino ter 
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strogost, kar predstavlja rdečo nit Petrovega pogleda na vzgojo. Izrazi tudi željo po upoštevanju 

zasebnosti glede problematike sinovega impulzivnega vedenja, ki po njegovem mnenju spada 

v intimno sfero družinskega okolja (»… ker že vem, da zna biti zelo naporen, mi ni vseeno…//… 

konec koncev je moj otrok, kaj naj rečem, da je slab, tega ne morem…//… za moje pojme so vsi 

preveč »firbčni«, saj hočejo dobro, pa vseeno, ko se je treba za kaj zavzeti, pa samo prelaganje 

odgovornosti…«). Pri tem velja poudariti, da mora vzgojitelj v odnosu do staršev upoštevati 

načelo zasebnosti in intimnosti, kljub temu pa ima obvezo, da v »dialogu s starši predstavi 

svoje mnenje, predloge in razumevanje njihovih zahtev, postavi meje, če je to potrebno ter jih 

staršem jasno razloži. Pri tem mora zastopati svoja strokovna stališča ter stroko« (Novak, 

2005). Želje in predlogi staršev namreč ne smejo biti v nasprotju s strokovnimi spoznanji, ki 

delujejo v dobro otroka in vseh vpletenih v pedagoškem procesu.  
 

 

Tabela 8: Stališča staršev do pedagoških pristopov vzgojiteljev v vrtcu – kodiranje rezultatov 

tretjega para 

 

Tabela 8 

 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »izkušnje z vzgojnim delovanjem vzgojiteljice« so zajete kode, ki se nanašajo na 

Darjine odgovore o splošnih izkušnjah, ki jih ima glede vzgojnih postopkov vzgojiteljice v 

vrtcu. Darja je z izvedbo dnevne rutine načeloma zadovoljna, ne strinja se le glede otrokovega 

počitka v vrtcu. Vzgojiteljica namreč vztraja, da naj Luka počiva na ležalniku, kljub temu, da 

Darja  Blaž 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

nezadovoljstvo pri 

določenih stvareh 

 

srednje 

zadovoljstvo 

 

 

 

 

 

 

 

IZKUŠNJE Z 

VZGOJNIM 

DELOVANJEM 

VZGOJITELJICE 

 

 

 

 

zadovoljstvo zadovoljstvo z 

vzgojiteljico 

 

odobravanje 

kurikuluma 

 

odobravanje reda 

in istih pravil za 

vse 

siljenje otroka k 

počitku, čeprav noče 

zaspati 

 

formalnost 

 

preveč »formalnosti«  

cenjenje truda 

 

potrpežljivost in 

trud 

 

 

nesoglasja zaradi želje 

po aktivnosti otroka 

med počitkom drugih 

 

 

 

nesoglasja 

 zadovoljstvo z 

dejavnostmi 

veliko aktivnosti, 

da se otrok zamoti 

 

preveč pristojnosti 

 

preveč 

avtonomije 

 

AVTONOMNOST 

VZGOJITELJICE 

 

 

zaupanje 

zaupanje v 

njihovo delo 

redko upoštevanje 

priporočil 

neupoštevanje 

priporočil 

 

 

VREDNOTENJE 

VZGOJITELJEVIH 

PRIPOROČIL 

 

upoštevanje 

priporočil 

 

upoštevanje 

nasvetov pri 

uspavanju otroka 
za vse otroke ni istega 

recepta 

dvom v 

strokovnost 
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ne more zaspati. Po mnenju mame bi moral pedagoški delavec otroku ponuditi aktivnosti, s 

katerimi bi se med spanjem ostalih otrok lahko zamotil, vzgojiteljica pa temu nasprotuje, saj 

naj bi to vodilo k rušenju miru in nezmožnosti počitka ostalih otrok. Darjo moti tudi formalno 

obnašanje vzgojiteljice v smislu pretiranega upoštevanja uradnega kurikuluma, saj naj ne bi 

popuščala pri otrocih, ki zahtevajo posebno obravnavo. Blaž po drugi strani odobrava prisoten 

red, saj je po njegovem mnenju nujno, da otrok ponotranji določena pravila vedenja, ki so enaka 

za vse, predvsem pa pomembna za normalno delovanje skupine. Ceni potrpežljivost in trud 

vzgojiteljice, saj se zaveda, kako naporno je lahko shajati samo z enim otrokom. Všeč mu je 

ponudba aktivnosti, med katerimi otrok lahko izbira tekom bivanja v vrtcu.    

 

V izpeljani kategoriji »avtonomnost vzgojiteljice« so zajete kode, ki opredeljujejo mnenje obeh 

staršev o samostojnosti in avtonomnosti vzgojiteljice pri izvedbi vzgojnega programa. Darja 

meni, da ima vzgojiteljica preveč pristojnosti, saj starši ne vedo, kaj se dejansko dogaja za 

štirimi stenami igralnice. Kljub temu pravi, da še ni doživela ničesar, kar bi ji lahko vzbudilo 

dvom v korektnost njenega dela. Blaž po drugi strani izrazi absolutno zaupanje v strokovno 

delo vzgojiteljice ter poudari, da je za uspešno vodenje skupine potrebna določena mera 

svobode. 

 

Kode, ki se nanašajo na mnenje in upoštevanje priporočil vzgojiteljice, sem uvrstila v 

kategorijo »vrednotenje vzgojiteljevih priporočil«. Darja meni, da je težko primerjati vedenje 

otroka v vrtcu in doma, saj istega recepta za pomiritev otroka ni. Nekatere vzgojiteljičine 

nasvete je  že preizkusila, ampak se v dani situaciji niso obnesli, zato se jih več ne poslužuje. 

Blaž je po drugi strani upošteval idejo vzgojiteljice, da naj se pogovori z otrokom o nespečnosti 

ter občutkih, ki se mu ob tem porajajo. Pravi, da je omenjena metoda pri umirjanju otroka 

nekajkrat že pomagala. 

 

 

Povezava z vzgojnim slogom: poskusna teorija:  

 

Predvideni vzgojni slog, ki ga uporabljata Darja in Blaž pri svoji družinski vzgoji, je permisivni 

vzgojni slog. Darja meni, da bi vzgojiteljica morala upoštevati Lukove želje in mu omogočiti 

aktivnosti med počitkom, ne glede na to, da ostali otroci potrebujejo mir in počitek (»… ni 

razloga, da se premetava na ležalniku in gleda v zrak…//… saj ne bi nikogar motilo, če bi se 

igral v tišini…//…ker je najlažje otroka pustiti, da imaš mir…«). S tem izrazi dvom v korektnost 

strokovne delavke glede poteka in organizacije počitka v vrtcu. Nacionalni dokument 

(Kurikulum za vrtce, 1999) izpostavlja, da je organizacija počitka odvisna od individualnih 

potreb, kjer je predvidena pravica do izbire in drugačnosti. To pomeni, da je omenjeno načelo 

potrebno upoštevati tudi pri zadovoljevanju otrokovih potreb, kamor sodita spanje in počitek. 

Vzgojiteljica naj bi torej delovala strokovno v primeru, če bi bil počitek Lukova potreba, ki pa 

je v tem primeru želel ostati buden. Glede na to, da Luka ne zaspi niti doma, ima problem po 

mojem mnenju globlje razsežnosti ter bi se moral reševati v sodelovanju z različnimi 

strokovnjaki, torej interdisciplinarno, predvsem pa sodelovalno in v korist otroku. 

 

Kroflič (1997) pri utemeljevanju permisivnega vzgojnega stila povzema Rousseau-ja (1762), 

ki meni, da ta slog vzgajanja poskuša otroka obvarovati pred osebami, ki s svojim vedenjem 

slabo vplivajo nanj ali omejujejo njegovo voljo. Prav tako naj bi otroka čim manj utesnjevali, 

okolje in osebe v stiku z njim pa naj bi bile pod stalnim nadzorom. Darjine zahteve glede vzgoje 

v vrtcu sovpadajo z načeli prilagajanja in zadovoljitve vsake otrokove želje, kar je značilno za 

permisivni vzgojni slog (»… saj nič ne rečem, super so in vse, ampak treba se je prilagoditi 

otroku…«). Izrazi tudi rahel skepticizem glede profesionalnosti strokovnega kadra in dvom v 
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omogočanje dobrobiti otroka v vrtcu (»… treba je zaupat, samo pa kdaj premišljujem, dejansko 

ne vem, kaj se dogaja za štirimi stenami…«). Kroflič (1997) v povezavi s tem opisuje lastnost 

permisivnega sloga, ki poskuša preko nadzorovanja okolja in oseb v njem, otroka obvarovati 

pred neprimernimi vedenji. Blaž tovrstnih dilem glede zaupanja nima, delo in strokovnost 

vzgojiteljice spoštuje, v njegovih besedah pa je moč zaslediti zahvalo za trud, ki ga izkazuje 

tekom bivanja otroka v vrtcu (»… verjamem, da je naporno, brez reda in pravil pa sploh ne bi 

šlo, zato Luka ni izjema…//… ja, če ne bi zaupal, ne bi imel otroka v vrtcu, sto procentno 

zaupam vsem vzgojiteljem v vrtcu…«). V tem pogledu torej odstopa od tipično permisivnega 

sloga, saj je zaupljiv do oseb, ki skrbijo za otroka v času vzgojno-varstvenih dejavnosti, prav 

tako od vzgojitelja ne pričakuje posebnega prilagajanja ali zadovoljevanja vsake otrokove 

želje. 

 
5.3  Analiza intervjujev: razumevanje otrokovega motečega vedenja 
 

V sklopu »razumevanje otrokovega motečega vedenja« me je zanimalo, kako bi starši reagirali 

ob motečem vedenju otroka, ki sem jim ga predhodno opisala. Želela sem namreč ugotoviti, 

kakšne oblike posledic se zdijo posameznemu staršu najbolj primerne, ter kakšen vzrok 

pripisujejo tovrstnemu otrokovemu vedenju. Svoje ugotovitve sem primerjala z vzgojnimi 

slogi, ki sem jih izpeljala tekom mojega raziskovanja, ter poiskala vzporednice med njimi. V 

omenjenem sklopu sem izpeljala naslednji kategoriji: ustrezni pedagoški pristopi in 

predvidevanje izvora vedenja. 

 

 

Resnični primer motečega vedenja 5-letnice (ime je spremenjeno zaradi varstva osebnih 

podatkov) :  

 

Klara je petletna deklica, ki obiskuje javni vrtec v Ljubljani. Zadnje leto se njeni starši in 

vzgojitelji v vrtcu spopadajo z dekličinim izrazitim disocialnim vedenjem, ki rezultira v 

neuspešni integraciji v skupini oz. oddelku vrtca. Dogodek izpred parih mesecev, ki bi 

presenetil ali vsaj pretresel objektivne opazovalce, se vsega vajenim vzgojiteljem zdi nekaj 

povsem običajnega. Ko so se otroci igrali zunaj na igrišču, je deček, ki je velik ljubitelj živali, 

našel dve pikapolonici in jih postavil na leseno desko na ogled ostalim vrstnikom. Ko je Klara 

prišla do njih, je brez razmišljanja in s čudnim sijajem v očeh pikapolonici zgrabila, jih stisnila 

s prsti ter pokončala. Nato je zmazek obrisala v hlače. Ko je deček začel jokati, je brez besed 

odšla stran in se hudomušno smejala. Tudi nasploh je po besedah vzgojiteljev nagnjena k 

uničevanju majhnih živali, med igro z dojenčki pa npr. tolče z dojenčkovo glavo ob mizo ter 

ga brca. Pri tem vidno uživa, saj se ves čas smeji. Stalno moti ostale otroke, jim uničuje izdelke 

ter ima nasploh šibke sposobnosti vživljanja v počutje in mišljenje vrstnikov ter odraslih. 

 

Klara ima dve polsestrici, ki sta še dojenčici. Zaradi ločitve staršev je ves čas razpeta med obe 

reorganizirani družini, ki sta v medsebojnih konfliktih. Njenemu očetu je bil v otroštvu 

prepoznan sindrom ADHD, tj. nevrološka razvojna motnja, ki zajema motnjo pozornosti, 
nemirnosti in vedenjsko impulzivnost (Gillberg, Carlstrom in Rasmussen, 1983). Tega podatka 

zaradi želje po verodostojnosti in pristnosti mojih ugotovitev pri raziskavi intervjuvanci ne 

vedo. 
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Tabela 9: Razumevanje otrokovega vedenja – kodiranje rezultatov prvega para 

 

T 

abela 9 

Opis tabele:  
 

V kategoriji »ustrezni pedagoški pristopi ob vedenju« so zajete kode, ki se nanašajo na Majine 

odgovore o izbiri strategij oziroma vzgojnih metod, ki se ji zdijo najbolj učinkovite za zgoraj 

opisani primer. Maja predlaga pogovor z otrokom o neprimernosti vedenja, ki mora nastopiti 

takoj po dogodku. Meni tudi, da je otroku potrebno razložiti, kakšno težo ima njeno dejanje ter 

ji na ta način približati občutke mučene živali. Blaž po drugi strani zagovarja konkretnejšo 

demonstracijo, s katerim bi deklica lahko občutila posledice, ki jih je povzročila s svojim 

agresivnim in nepredvidljivim vedenjem. Pri tem ne implicira nikakršnih nasilnih postopkov. 

Preko pogovora bi sam skušal ugotoviti namen tega početja in nato omogočil, da deklica svoje 

težnje izrazi na sprejemljiv način ali popravi storjeno škodo.  

 

V izpeljani kategoriji »predvidevanje izvora vedenja« so zajete kode, ki opredeljujejo mnenja 

obeh staršev o razlogih za opisano vedenje deklice. Maja meni, da vzrok za tovrstno vedenje 

najverjetneje tiči v nepravilni vzgoji oz. agresivnosti do otroka, saj naj bi le zaradi nakopičene 

sovražnosti otrok izražal agresijo do predmetov in živali. Blaž poleg tega omeni, da bi bil razlog 

lahko tudi prirojen karakter, ki ga je deklica podedovala in iskanje pozornosti, kar naj bi 

izražalo otrokovo notranjo stisko. 

 

Razumevanje otrokovega vedenja: poskusna teorija:  

 

Maja bi ob opisanem vedenju deklice uporabila metode pogovora, razlage in spodbujanja 

empatije. Uroš bi dodal bolj konkreten prikaz posledic in storjene škode (»… če ji ne pokažeš, 

kako boli, ne bo nikoli vpostavila dobrega odnosa do živali…//… ne, da jo močno udariš, saj 

Maja  Uroš 

Kode 1.reda Kode 2.reda  

KATEGORIJE 

Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

 

pogovor o neprimernosti 

vedenja 

pogovor  

 

 

 

 

USTREZNI 

PEDAGOŠKI 

PRISTOPI OB 

VEDENJU 

 

 

 

vzbuditev 

empatije 

 

nenasilna 

demonstracija dejanja 

na deklici  

razlaga 

pogovor pogovor 

 

poskus vživljanja v 

občutke/bolečine preko 

razlage 

 

vzbuditev 

empatije 

namen ugotovitev namena 

tega početja 

restitucija omogoči popravo 

škode 

 

nepravilna vzgoja 

 

vodenje kot 

ozadje 

 

PREDVIDEVANJE 

IZVORA VEDENJA 

individualno 

ozadje 

karakter 

agresija agresivnost do otroka 

agresivnost do otroka  

agresija stiska otroka iskanje pozornosti 
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tako samo poslabšaš situacijo, se da na lepši način…«), več pozornosti pa bi usmeril v 

ugotavljanje namena tega vedenja ter poravnavi škode. Urošev pristop k problemu je bolj 

sistematičen in večplasten, prav tako predvideva še alternativno vedenje, tj. popravo škode ter 

iskanje novih rešitev (»… jaz bi, ne vem, ponudil možnost, da poišče novi pikapolonici…//…in 

se ji pokaže, kako zna lepše ravnati, npr. pobožati in dati dečku…«). 

  

Maja pri ugotavljanju vzrokov za agresivno vedenje izpostavi zgolj družinsko dinamiko 

oziroma vodenje, ki temelji na agresiji (»… to je sigurno vzgoja, saj otrok mora to nekje 

videti…//… ali pa je tega deležna, otrok najrajši posnema…«); Uroš pa gre v razumevanju 

vzrokov še dlje ter ne izključi vpliva temperamenta in otrokove notranje stiske, ki naj bi vodila 

v iskanje pozornosti (»… sigurno je nekaj tudi karakter, to je logično…//… samo ni to 

normalno, lahko da išče pozornost, da v bistvu trpi v sebi…«). Tudi različni avtorji se strinjajo, 

da so vzroki za pojav motečega vedenja zelo raznoliki ter da je predpogoj za nadaljnje 

razreševanje že izraženega vedenja, v prvi vrsti razumevanje otrokovega vedenja (Miller, 1996, 

v Šetor, 2013).  Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) prav tako poudarjata, da vsi otroci želijo 

pozornost, ampak ker je vsi zaradi svoje notranje stiske ne morejo vzbujati na pozitiven način, 

izberejo moteče vedenje (kričijo, uničujejo predmete, »eksplodirajo«). 

 

 

Tabela 10: Razumevanje otrokovega vedenja – kodiranje rezultatov drugega para 

 

Tabela 10 

 

Opis tabele:  

 

V kategoriji »ustrezni pedagoški pristopi ob vedenju« so zajete kode, ki se nanašajo na 

Renatine odgovore o izbiri strategij oziroma vzgojnih metod, ki se ji zdijo za zgoraj opisani 

Renata  Peter 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

 

 

grajanje 

 

 

graja 

 

 

 

 

 

USTREZNI 

PEDAGOŠKI 

PRISTOPI OB 

VEDENJU 

 

 

 

telesno kaznovanje 

 

udarec po prstih 

 

zahteva po 

opravičilu 

 

 

opravičilo 

 

 

graja 

 

zmerjanje 

resen pogovor pogovor 

 

kaznovanje 

kazen – odvzame 

igrače seznam pravil in 

posledic 

 

seznanitev 

 

osamitev 
primerna kazen kaznovanje 

genetika individualno 

ozadje 

 

PREDVIDEVANJE 

IZVORA VEDENJA 

individualno ozadje prirojenost 

 

pomanjkanje 

discipline 

 

ni prave discipline 
 

zgled staršev 

 

vodenje kot ozadje 
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primer najbolj učinkovite. Renata najprej predlaga grajanje deklice in zahtevo po opravičilu 

dečku, ki mu je bila posredno storjena škoda. Sledil naj bi resen pogovor za mizo, kjer bi se 

otroka seznanilo z napisanimi in narisanimi pravili prepovedanega in dovoljenega vedenja. 

Poleg vsakega pravila naj bi bila slikovno prikazana še posledica njegovega neupoštevanja. 

Otrok naj bi pri tem sodeloval, po temeljitem pogovoru pa prejel smiselno in prekršku primerno 

kazen, s katero bi se zamislil nad svojim vedenjem. Peter bi v tem primeru deklico udaril po 

prstih in jo ozmerjal, da se tega ne dela. Za nekaj časa bi ukinil vse nagrade in jo v poduk oz. 

razmislek zaprl v sobo. 

 

V izpeljani kategoriji »predvidevanje izvora vedenja« so zajete kode, ki opredeljujejo mnenje 

obeh staršev o razlogih za opisano vedenje deklice. Renata meni, da vzrok najverjetneje tiči v 

genski zasnovi, ki jo otrok prinese na svet. Kot drugi razlog navede slab zgled staršev, saj naj 

bi deklica agresivnost enostavno posnemala. Peter je prav tako prepričan, da so taki vzgibi 

prirojeni, poleg tega za enega izmed glavnih krivcev izpostavi pomanjkljivo disciplino oz. 

odsotnost kaznovanja.  

 

 

Razumevanje otrokovega vedenja: poskusna teorija:  

 

Renata bi ob opisanem vedenju deklice uporabila metodo preprečevanja, pogovora in 

načrtovanja novega vedenja v prihodnjih situacijah, Peter pa bi uporabil zgolj metodo 

kaznovanja ter preprečevanja (»…če ni kaznovanja, ne moreš nič doseči...«). Renatin pristop k 

problemu je izrazito bolj večplasten, saj predvideva različne rešitve, ki vključujejo otrokovo 

sodelovanje, pomoč in pripravo otroka za ponovno vrnitev v skupino (»… punca mora sama 

priti do tega, da je to, kar dela, zelo narobe…//…treba je otroku razložiti zakaj nekih stvari ne 

sme početi, kakšne so lahko posledice…//… se s slikovnim gradivom prikaže, da otrok sam 

nariše in sodeluje pri pravilih…//…tako se res lahko vživi v problem in ga naslednjič prepozna 

…«). Tudi Kobolt (2010a) navaja pomembnost pogovora, dogovora o željenih oziroma 

pozitivnih vzorcih vedenja ter jasno izgrajen sistem pozitivnih in negativnih posledic, pri 

katerem otrok sodeluje. 

 

Renata pri ugotavljanju vzrokov za agresivno vedenje izpostavi genetske predispozicije 

otrokovega vedenja, ki so zakoreninjene in nespremenljive. Istočasno naj bi bil prisoten še 

negativen zgled staršev, ki ga otrok prisvoji oz. ponotranji (»… mislim, da nekaj prispeva 

osebnost, ki jo otrok sam prinese na svet…//… mora se pa nekje naučiti takega vedenja, ali na 

televiziji, ali doma…«). Petrovo razumevanje vzrokov je omejeno zgolj na prirojene dejavnike 

ter pomanjkljivo disciplino (»… če ima že prirojene take napake, je treba to popraviti z 

disciplino…//…tukaj je s punco nekaj narobe, da to počne brez slabe vesti…«). Petrovo 

razmišljanje ne vsebuje zavedanja, da odrasli otroku predstavlja zelo pomemben model učenja 

konstruktivnega spoprijemanja s čustvi ter preprečevanja agresivnega vedenja. »Če je otrok v 

situaciji, ko opazuje delovanje enega ali več agresivnih modelov, bo v igri poskušal posnemati 

opazovano vedenje« (Nemec in Krajnc, 2011). Peter je prepričan, da zgolj discipliniranje 

pripomore k zmanjšanemu izražanju agresivnega vedenja, s čimer pa zanemari ostale tehnike 

socialnega učenja. Kroflič (1997) namreč izpostavi, da je za ugoden učinek socialnega učenja 

pomembno poseganje po tovrstnih sredstvih šele takrat, ko izčrpamo vsa pozitivna sredstva 

(prav tam). Peter med drugim otrokove vedenjske lastnosti imenuje »prirojene napake«, s čimer 

zanemari vpliv socialne interakcije (skupine) na izražanje določenega vedenja, otroka 

stigmatizira ter posploši vedenje na njegovo celotno osebnost. 
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Tabela 11: Razumevanje otrokovega vedenja – kodiranje rezultatov tretjega para 

 

 

Tabela 11 

Opis tabele:  

 

V kategoriji »ustrezni pedagoški pristopi ob vedenju« so zajete kode, ki se nanašajo na Darjine 

odgovore o izbiri strategij oziroma vzgojnih metod, ki se ji zdijo za zgoraj opisani primer 

najbolj učinkovite. Darja predlaga dekličino opravičilu dečku in prepoved nadaljnje igre. 

Tovrstno vedenje se ji zdi tako nenavadno, da bi se sama lotila iskanja pomoči pri svetovalnih 

službah v vrtcu ali drugih inštancah. Blaž bi otroka ob takem vedenju oštel, navil ušesa ter 

odvzel igrače.  

 

V izpeljani kategoriji »predvidevanje izvora vedenja« so zajete kode, ki opredeljujejo mnenje 

obeh staršev o razlogih za opisano vedenje deklice. Darja meni, da je vzrok takemu vedenju 

prirojeno pomanjkanje otrokovega nadzora nad vedenjem, Blaž pa je prepričan, da otrok zgolj 

preizkuša (ne)postavljene meje. Odločnejša, doslednejša ter strožja vzgoja staršev naj bi po 

njegovem mnenju zmanjšala pogostost tovrstnih vedenjskih vzorcev. 

 

 

Razumevanje otrokovega vedenja: poskusna teorija:  

 

Darja bi pri opisanemu vedenju deklice uporabila metodo preprečevanja (prepoved igre). Izrazi 

negotovost in pomanjkanje kompetenc ob soočanju s tovrstnim problemom, saj bi ga reševala 

s pomočjo institucionalnih oblik pomoči (»… ob takem obnašanju sploh ne vem kako bi človek 

reagiral, nimam izkušenj …//… najbrž pri pristopila k drugim službam, strokovnjakom, če ne 

bi normalni ukrepi pomagali…«). Blaž bi ravno tako posegel po metodi preprečevanja, ki 

vključuje kaznovanje (»… drugega kot kaznovanja si ne morem domisliti…//… ker je za lepe 

besede tukaj že prepozno, treba bi bilo strogo ukrepati…«). Darjin pristop k motečemu vedenju 

otroka je zelo enostaven ter ne predvideva dolgoročnih rešitev (»… sigurno se ne bi smela več 

naprej igrati…//… najprej pa se mogla lepo opravičiti dečku, ki je prinesel pikapolonice…«); 

Darja  Blaž 

Kode 1.reda Kode 2.reda KATEGORIJE Kode 2.reda Kode 1. reda 

zahteva po 

opravičilu 

 

opravičilo  

 

USTREZNI 

PEDAGOŠKI PRISTOPI 

OB VEDENJU 

 

 

 

grajanje 

 

oštevanje, da to ni 

prav prepoved nadaljnje 

igre 

 

prepoved 

 telesno 

kaznovanje 

navije ušesa in 

udari po roki 
pomoč pri 

svetovalnih službah 

iskanje pomoči 

kaznovanje odvzem igrač 

 

prirojenost 

 

individualno 

ozadje 

 

PREDVIDEVANJE 

IZVORA                 

VEDENJA 

 

 

vodenje kot 

ozadje 

preverja in 

preizkuša meje 

 

neodločna vzgoja 
 

nima nadzora nad 

vedenjem 
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prav tako pa priznava lastno nekompetentnost pri postopanju z opisanimi vedenjskimi težavami 

otroka (…  jaz bi »totalno« zamrznila…//… to početje se mi gabi, nočem sploh pomisliti…«). 

Blaž se ravno tako ne bi poslužil pozitivnih vzgojnih ukrepov ali vsaj pogovora ob 

neprimernem vedenju; uporabil bi namreč metodo telesnega kaznovanja, kar po mnenju 

Krofliča (1997) otroka ponižuje, škodi njegovemu zdravju ter ga nauči, da je fizična sila 

sredstvo, ki zmaga. Tudi avtorica Bergant (1981) navaja, da s prisiljevanjem in poslušnostjo 

dosežemo le kratkotrajne, trenutne uspehe. 

 

Darja pri ugotavljanju vzrokov za agresivno vedenje izpostavi genetske predispozicije ter 

posledično pomanjkanje samonadzora nad takim načinom vedenja (»…po mojem mnenju je to 

prirojeno, nekaj jo žene k uničevanju…//…nek hudič v njej, da se sploh ne more 

kontrolirati…«); Blaževo razumevanje vzrokov pa ne sloni na individualnih dejavnikih, temveč 

na nepravilnem vodenju oz. pomanjkljivem postavljanju meja, ki so za uspešen otrokov razvoj 

ključnega pomena (»…samo išče, kje so meje…//…nekaj je s starši, kar ne »štima«, da rabi 

toliko pozornosti…«). Tudi Rogge (2004) pravi, da se »otroci najbolj varno počutijo v 

predvidljivem okolju, ki vsebuje konkretno postavljene meje in pravila. Otrok namreč le tako 

začuti, kaj je prav in kaj narobe, katero vedenje je v določenih okoliščinah primerno in katero 

ne«. Oba starša za opisani primer motečega vedenja navajata vzroke, ki izhajajo iz ene 

perspektivne točke, kljub dejstvu, da je za vsa izstopajoča vedenja značilno postopno nastajanje 

preko medsebojno povezanih različnih psiholoških ozadjih.  
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IV     ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Kateri vzgojni slog, določen glede na različne načine reševanje konflikta z 

otrokom, uporabljajo starši? 

Vzgojni slogi staršev se razlikujejo tako med pari kot med partnerjema znotraj iste družine. 

Glede na izbrane parametre, ki določajo posamezni vzgojni slog, sem pri prvem paru izluščila 

permisivni vzgojni slog matere ter demokratični slog očeta; pri drugem paru je vidna prisotnost 

demokratičnega vzgojnega sloga matere ter avtoritarnega vzgojnega sloga očeta; za tretji par 

pa sem predpostavila uporabo permisivnega vzgojnega sloga. Prvi par je glede postavljanja 

pravil, vzgojnih ukrepov ter dojemanja lastne avtoritete zelo neenoten, kljub temu pa partnerja 

med seboj uspešno sodelujeta, saj sta s tem nekako sprijaznjena. Pri drugem paru je moč 

zaslediti izredno doslednost v vzgojnem delovanju, partnerja sta si v pristopih enotna, med 

člani družine pa čustvene bližine ne manjka. Tudi tretji par je pri vzgojnih načelih usklajen, saj 

oba partnerja stremita k popustljivi vzgoji, ki jo suvereno priznavata ter zagovarjata. 

 

2.  Kakšno stališče imajo starši o vzgojnih pristopih / načelih vzgojiteljev v vrtcu, ki 

ga obiskuje njihov otrok? Se pojavlja nezadovoljstvo glede dela strokovnih 

delavcev in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje medsebojnega sodelovanja?  

Stališča staršev glede korektnosti ter primernosti vzgojnih pristopov v vrtcu so zelo različna, 

je pa zanimivo, da imajo vsi moški od sodelujočih staršev pozitivno mnenje o delu strokovnih 

delavcev, medtem ko ima o tem celotno pozitivno mnenje zgolj ena ženska. Dva starša sta 

izrazila zadovoljstvo glede izbire dejavnosti, ki so otrokom omogočene tekom njihovega 

bivanja v vrtcu. Trije starši so izpostavili razočaranje ob pomanjkljivem redu in disciplini v 

skupini, eden od njih pa je prepričan, da odsotnost vzgojiteljice ter stalno menjavanje 

pedagoških delavcev v skupini povzroča zmedenost in negotovost otrok. Prav tako se pojavi 

želja po bolj zaupnem ter sproščenem odnosu z vzgojiteljico, saj naj bi le-ta uporabljala izrazito 

formalno in uradno komunikacijo, ki sloni na zgolj najnujnejših informacijah, ne pa večjemu 

zanimanju v delo in življenje otroka. Bahovec in Golubič (2004) sicer opozarjata na nujnost 

profesionalnega odnosa vzgojiteljev do staršev, ki pa izključuje tkanje zasebnih stikov in 

zasebnih angažiranj. Novak (2005) kljub temu izpostavi potrebo po neki zdravi meji strpnosti 

in vljudnosti. »Za kvaliteten odnos s starši, je le-tem potrebno prisluhniti v vseh vprašanjih, 

dvomih, pripombah in nanje reagirati z odprtim razgovorom. To prav tako vključuje humanost, 

sproščenost, samostojnost, empatijo do otrok, odgovornost, samokritičnost in sposobnost 

opazovanja, kot pogoj za uspešno komunikacijo s starši in otroki« (prav tam, str. 53). 

 

3. Kako se vzgojni slogi staršev povezujejo z njihovimi pričakovanji do 

vzpostavljanja avtoritete v vrtcu? Kakšno vrednost starši pripisujejo strokovni 

avtonomiji vzgojiteljev? 

Vsi trije starši, ki uporabljajo permisivni slog vzgajanja, izražajo nelagodje ob vzpostavljanju 

avtoritete vzgojitelja in njegovih pristojnostih, ki vključujejo izbiro metod in oblik vzgojnega 

dela. Izpostavili so tudi radovednost vzgojitelja glede otrokovega zasebnega življenja, 

pomanjkanje individualnega pristopa v skupini, pretirano formalnost v komunikaciji ter 
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odsotnost prilagajanja otrokovim sposobnostim. Pri tem velja opozoriti, da razumevanje  

avtonomije v našem prostoru ne predpostavlja absolutne svobode, zagotovljena in 

vzpostavljena pa mora biti avtonomija v smislu svobode, ki posamezniku omogoča 

postavljanje določenih pravil znotraj dogovorjenih okvirov (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

Oba starša, ki se poslužujeta demokratičnega sloga vzgajanja, povsem zaupata strokovnosti 

vzgojiteljev, odobravata njihovo samostojnost pri izvajanju ciljev in programov v skupini ter 

ne dvomita v korektnost in profesionalnost dela. Glede načina vzpostavljanja avtoritete 

vzgojiteljev sta zadovoljna, saj le-ta sovpada z njunim načinom vzgajanja doma. Starš, ki se v 

svoji družinski vzgoji poslužuje avtoritarnega sloga, v nikakršnem pogledu ne nasprotuje 

strokovni avtonomiji vzgojiteljev, želi si kvečjemu večjo mero profesionalne note in ostrine pri 

vzpostavljanju avtoritete.   

 

4. Kako starši doživljajo sugestije/priporočila vzgojiteljev o pedagoških prijemih pri 

pojavljanju motečega vedenja? Kako se ta doživljanja povezujejo z vzgojnim 

slogom? 

 

Vrednotenja in doživljanja priporočil vzgojiteljev se od starša do starša razlikujejo, prav tako 

so neskladna tudi znotraj posameznega para. Dve mami, ki uporabljata permisivni vzgojni slog, 

redko upoštevata priporočila vzgojitelja, ena od njiju pa je mnenja, da vzgojitelj uporablja 

podobne ukrepe za vsa moteča vedenja ter se v individualne otrokove potrebe ne poglablja. 

Mama torej raje ravna v skladu s svojimi občutki in priporočila vzgojitelja ne upošteva. Oče, 

ki uporablja permisivni vzgojni slog, je za razliko od partnerke, ki uporablja enak vzgojni slog, 

zelo dovzeten za priporočila vzgojitelja, jih spoštuje, ceni ter upošteva. Oba starša, ki 

uporabljata demokratični vzgojni slog, prav tako upoštevata vzgojiteljeve nasvete ter z njima 

sodelujeta pri iskanju najbolj optimalnih rešitev glede zmanjševanja otrokovega pojavljanja 

motečega vedenja.  

 

5. Na kakšen način si starši razlagajo vzroke za pojavljanje (konkretnega) motečega 

vedenja v določenem starostnem obdobju (5-6 let)? Kako se mnenja razlikujejo 

glede na vzgojni slog, ki ga uporabljajo v svoji družinski vzgoji? 

Večina staršev kot prvi in najpomembnejši dejavnik, ki prispeva k pojavljanju motečega 

vedenja, navaja vpliv vzgoje oz. načina vodenja v družini. Med drugim so izpostavili 

pomanjkanje discipline, slab zgled staršev ter nedosledno postavljanje meja. Eden od staršev 

meni, da bi bil lahko vzrok takemu vedenju notranja stiska otroka, ki kliče po pozornosti in 

čustveni bližini odraslega. Kot naslednji najpogostejši izvor motečega vedenja so izpostavili 

biološke dejavnike, navajali pa so še pomanjkanje otrokove samokontrole ter nadzora nad 

lastnim telesom, hiperaktivnost in pomanjkljivo pozornost.  

Zanimivo je, da so vsi trije starši, ki uporabljajo permisivni vzgojni slog, navedli zgolj en 

dejavnik, ki naj bi povzročil pojavljanje motečega vedenja pri otroku; v dveh primerih naj bi 

šlo za napačno vodenje, v enem pa za biološke dejavnike. Oba starša, ki uporabljata 

demokratični vzgojni slog, sta izpostavila prepletanje vzgoje in zgleda staršev z biološkimi 

dejavniki; za preplet istih dejavnikov se je odločil tudi oče z avtoritarnim slogom vodenja, ki 

pa je bolj kot ne poudaril pomanjkljivo disciplino kot vzrok za moteče vedenje. 
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V     ZAKLJUČEK 
 

Ugotovitve raziskave 

 
Moje magistrsko delo je v teoretičnem delu predstavilo vzgojne stile staršev, ki z raznolikostjo 

pedagoških odzivov predstavljajo pomemben dejavnik otrokovega razvoja. Preko razlage 

socialnega in čustvenega razvoja predšolskega otroka sem osvetlila pomen starševskega zgleda 

in spodbujanja pri učenju konstruktivnega spoprijemanja s čustvi, grajenja pozitivne 

samopodobe ter razvoja socialnih veščin. Velik del sem posvetila raziskovanju institucionalne 

vzgoje, pri čemer sem se naslonila na javni vrtec in njegove značilnosti. Opredelila sem 

strokovno avtonomijo vzgojitelja ter raziskala pomen kvalitetnega sodelovanja med starši in 

vrtcem. V skladu z namenom moje raziskave, ki vključuje razumevanje otrokovega motečega 

vedenja v starostnem obdobju 5-6 let, sem navedla različna ozadja in dejavnike, ki vodijo k 

pojavljanju le-tega ter strategije odzivanja - preventivne in omejitvene. 

 

Namen raziskovalnega dela naloge je bil ugotoviti, katerega vzgojnega sloga se poslužujejo 

intervjuvani starši, upoštevajoč individualne značilnosti vsake družine posebej, in predstaviti 

stališča o vzgojnih pristopih vzgojiteljev v vrtcu ter njihovi strokovni avtonomiji. Ob tem sem 

želela raziskati, kako starši doživljajo odnos z vzgojitelji, ter predstaviti njihove predloge za 

izboljšanje medsebojnega sodelovanja in komunikacije. Preko resničnega primera motečega 

vedenja petletne deklice, ki obiskuje javni vrtec v Ljubljani in s katero delam kot njena 

spremljevalka, sem analizirala, na kakšen način si intervjuvani starši razlagajo vzroke za 

otrokovo pojavljanje konkretnega motečega vedenja. Te dejavnike sem primerjala z vzgojnimi 

slogi, ki jih uporabljajo v svoji družinski vzgoji. Velika prednost pri raziskovanju je bil vzorec 

staršev, ki je bil izbran naključno, a je ponudil vpogled v različne vzgojne sloge tako med 

družinami kot znotraj družine. Vsi starši imajo podoben socialno-ekonomski status, kar 

mogoče predstavlja pomanjkljivost, saj bi v nasprotnem primeru lahko poiskala še več razlik 

pri vzgojnih stilih staršev in vplivu na otrokov razvoj, vedenje in čustvovanje. Pozitivni 

dejavnik predstavlja tudi izbira družin, kjer sta prisotna po dva otroka. Iz odgovorov je namreč 

razvidno, da se pari z dvema otrokoma soočajo z večjo mero izzivov in negotovosti pri 

spoprijemanju z motečim vedenjem ter vzpostavljanju enotne avtoritete. 

 

Ugotovitve magistrskega dela so pokazale, da vsi starši, ki uporabljajo permisivni slog, izražajo 

nelagodje ob vzgojiteljevih pristojnosti ter njihovem lastnem odločanju o metodah in oblikah 

vzgojnega dela. To se ujema z besedami Peček Čuk in Lesar (2009), ki za permisivni vzgojni 

slog navajata strah nad omejevanjem ter kaznijo, saj naj bi ta dva dejavnika ogrožala otrokove 

ustvarjalne potenciale in individualnost. Prav tako so starši omenjali željo po individualnem 

pristopu vzgojiteljev ter prilagajanju otrokovim zmožnostim. Dva od staršev s tem vzgojnim 

slogom si želita, da bi vzgojiteljica izražala večjo zanimanje v osebno življenje in delo otroka. 

Zanimiva je ugotovitev, da vsi trije starši, ki uporabljajo permisivni vzgojni slog, navajajo zgolj 

en dejavnik, ki naj bi povzročil konkretno moteče vedenje pri otroku; dva izpostavljata napačno 

vodenje, eden pa biološke dejavnike. 

Oba starša, ki se poslužujeta demokratičnega vzgojnega sloga, povsem zaupata strokovnosti 

vzgojiteljev, spoštujeta samostojnost njunega odločanja o izvajanju programov in ciljev ter ne 

dvomita v korektnost pedagoškega dela. Pri navajanju vzrokov za moteče vedenje nista navedla 

zgolj enega dejavnika, ampak sta izpostavila prepletanje vzgoje in zgleda staršev z biološkimi 

predispozicijami otroka. Oba upoštevata nasvete vzgojiteljev, se z njimi dopolnjujeta ter 

sodelujeta pri ugotavljanju najbolj optimalnih rešitev glede otrokovega pojavljanja motečega 
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vedenja. Lepičnik Vodopivec (2012) pri tem izpostavlja pomen kvalitetnega sodelovanja med 

starši in vrtcem kot pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Le-to naj bi prispevalo k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, kar je izrednega pomena za 

otrokov občutek varnosti ter pripadnosti. Oče, ki pri svoji družinski vzgoji poslužuje 

avtoritarnega sloga, nikakor ne nasprotuje strokovni avtonomiji vzgojitelja, želi si kvečjemu 

več profesionalnosti in ostrine ob vzpostavljanju avtoritete v skupini. Pri navajanju vzrokov za 

moteče vedenje izpostavi prepletanje vzgoje oz. zgleda staršev z biološkimi dejavniki, bolj kot 

ne pa poudari problem pomanjkljive discipline.  

Tekom analize intervjujev sem sklenila, da starši poskušajo na različne načine uveljavljati 

načine vzgojnega delovanja, ki ga uporabljajo v družini, v vrtčevski izvedbeni kurikulum. Pri 

starših, kjer se pojavlja pretežno demokratični ali avtoritarni vzgojni stil, je opaziti izrazitejše 

spoštovanje vzgojiteljeve avtonomije, saj v večji meri odobravajo in spodbujajo njihovo 

samostojnost ter avtonomnost pri delu. V njihovih besedah sem razbrala zaupanje v 

institucionalne načine vzgojnega postopanja, saj upoštevajo dane nasvete, so do njih pozitivno 

naravnani ter z vrtcem radi sodelujejo. Nasprotno je pri starših s permisivnim vzgojnim slogom 

opaziti več nezaupanja in poskusa nadzora nad vzgojitelji, ki so v stiku z njihovim otrokom. 

Pri staršu z avtoritarnim vzgojnim slogom so pričakovanja do vzgojiteljev omejena zgolj na 

povečanje discipline in željo po zasebnosti. 

 

Zaključek 
 

Mnoga spoznanja, ki sem jih izluščila v moji teoretski podlagi ter empiričnem raziskovanju, 

temeljijo na pomembnosti obogatenega okolja ter vlogi družine pri otrokovem razvoju in 

učenju v predšolskem obdobju. Ta je namreč za gradnjo močnih osnov za učenje, interakcijo z 

drugimi, njegovo mnenje o sebi in vsem, s čimer se bo soočal skozi življenje, najbolj kritično 

(Vonta, 2009, str. 86). V sodobni predšolski vzgoji torej ne obstaja več pomislekov o tem, da 

je sodelovanje med institucijo in družino izrednega pomena. Prispevek »Aktivno vključevanje 

staršev v vzgojni proces v vrtcu«, ki je del druge znanstvene monografije z naslovom »Vpliv 

družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje« predstavlja zelo zanimive izsledke raziskave 

iz leta 2012, kjer je zajetih 282 vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic ter 226 staršev otrok iz 

javnega vrtca (Berčnik in Devjak, 2012). Le-ta je namreč pokazala, da so strokovni delavci 

vrtca na vprašanje o željenih oblikah sodelovanja s starši najmanj pogosto izbrali odgovor, da 

bi starši sodelovali, kadar vzgojitelji potrebujejo pomoč pri izvajanju vsakodnevnih vzgojnih 

dejavnostih (prav tam, str. 26). Raziskava je izluščila tudi, da naj bi po mnenju vzgojiteljev 

starši lahko sodelovali le po dogovoru z njimi - npr. da vstopajo v igralnico le, če je to vnaprej 

dogovorjeno. Tu se po mojem mnenju poraja problem, saj roditelji lahko dobijo občutek, da se 

pred njimi kaj skriva. Starši bi morali biti tako pogosteje vključeni v vsakodnevno delo, da bi 

lažje razumeli delo strokovnih delavcev v vrtcu (npr. kako se njihovi otroci odzivajo na 

postavljanje meja).  

Ker sem pri svojih intervjujih s starši s permisivnim slogom vzgajanja opazila podobna 

opažanja v zvezi z nezaupanjem v vzgojno delo vzgojiteljev, bi predlagala naslednje dejavnosti 

v vrtcu, s katerim bi le-ta odprl svoja vrata staršem ter ponudil prostor za stičišče izkušenj: 

 seminarji ali predavanja v vrtcu na temo razumevanja posledic določenega 

vzgojnega stila ter neustreznih pristopov, ki puščajo trajne posledice v otrokovem 

razvoju; 
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 obisk starša v skupini, kjer lahko spremlja celoten vzgojni proces in dobi vpogled v 

dinamiko skupine, otrokovo obnašanje ter odzive v različnih situacijah; 

 

 skupinske diskusije, kjer si starši izmenjujejo mnenja in izkušnje ter se učijo iz prakse 

(npr. starši z demokratičnim slogom vzgajanja opredelijo svoje odzive in strategije ob 

motečem vedenju otroka; razložijo načine postavljanja meja, ki se pri njih izkazuje za 

uspešno); 

 

 raziskovalne delavnice, kjer starši preko igre vlog (vzgojitelj v vlogi starša in obratno) 

s pomočjo vzgojitelja kot »prebijalca ledu« izrazijo in ozavestijo svoje strahove 

oziroma stiske, ki se porajajo v zvezi z medsebojnim sodelovanjem; nato skupaj 

poiščejo strategije o drugačnih in konstruktivnejših odzivih na probleme v vzgoji, ali 

pa zgolj razjasnijo in zgladijo nesoglasja, ki so pogojena npr. z drugačno kulturo. 

 

Da bi tovrstne dejavnosti v resnici zaživele, pa morajo starši vzgojitelju predstaviti svoje 

dileme, želje ter predloge, kar predstavlja prvi korak k soočenju različnosti pričakovanj. 

 

Prišla sem do sklepa, da bi nekateri starši potrebovali dodatne informacije o poteku dela in 

življenja svojega otroka v vrtcu, predvsem pa bolj odprto in pošteno komunikacijo s 

strokovnimi delavci. Primerna podpora vzgojiteljev bi namreč v prvi vrsti zmanjšala njihovo 

negotovost ter nezaupanje v strokovno delo. Bahovec in Golubič (2004) pri tem opozarjata na 

nujnost profesionalnega odnosa vzgojiteljev do staršev, ki izključuje tkanje zasebnih stikov in 

zasebnih angažiranj, kljub temu pa Novak (2005) izpostavi potrebo po neki zdravi meji 

strpnosti in vljudnosti. »Za kvaliteten odnos s starši, je le-tem potrebno prisluhniti v vseh 

vprašanjih, dvomih, pripombah in nanje reagirati z odprtim razgovorom« (prav tam). Rešitev  

tako vidim predvsem v izobraževanju vzgojiteljev v smeri večje odprtosti za dialog in 

sodelovanja s starši. Slednji namreč potrebujejo tako strokovni dialog kot tudi prilagajanje in 

spreminjanje ostro začrtanih meja, v kolikor je to nujno za kvalitetno sodelovanje in 

obojestransko zaupanje.  
 

Tu se pojavi pomembna vloga socialnega pedagoga, ki lahko deluje kot posrednik med 

družinsko in institucionalno vzgojo; predstavlja vmesni člen pri seznanjanju staršev o mejah in 

pravicah soodločanja, predvsem pa okrepi njihov občutek varnosti ter pripadnosti. Starši 

morajo namreč ozavestiti in verjeti, da želje in predlogi delavcev v vrtcu niso v nasprotju s 

strokovnimi spoznanji, ampak da je namen vseh delati v dobro otroka, staršev in vzgojiteljev. 

Poleg tega vidim možnost sodelovanja socialne pedagogike kot stroke, ki pomaga staršem pri 

spoprijemanju z motečim vedenjem otroka. S skupnim iskanjem ustreznih odzivov, ki 

upoštevajo individualne značilnosti vsakega otroka, ter preventivnim delovanjem, ki vključuje 

spremljanje, razumevanje ter iskanje vzrokov za moteče vedenje, starše lahko opremi z 

neprecenljivimi kompetencami za enotno, strpno ter samo-refleksivno vzgojno delovanje. Ob 

samem zaključku ne gre zanemariti razvojnih in načrtovalnih veščin socialnega pedagoga. Z 

udeležbo pri socialnih igrah tako lahko preko razvijanja občutka pripadnosti in vzajemnosti 

vzgojno vpliva na predšolskega otroka ter krepi njegove vire moči. Kot pomemben člen in 

koordinator omogoča topel sprejem otroka v vrtec ter premostitvi stisk in težav, ki se mu 

porajajo ob prehodu iz vrtca v šolo. 
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