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POVZETEK 
 

Diplomska naloga obravnava poljudno literaturo kot pomoč staršem pri vzgoji otrok. Najprej 

predstavim pojmovanje otroka in otroštva skozi zgodovino, družbene spremembe, vzgojne 

stile v družinah. Omenim tudi avtoriteto v vzgoji, ki se različno odraža v vzgojnih stilih in je 

povezana z vzgojo, saj si brez nje ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov. V nadaljevanju 

opredelim tudi pojem patološki narcis, nekaj pozornosti pa namenim tudi pretirani skrbi za 

otroka oz. paranoičnem starševstvu. Na koncu omenim še sodobno negotovost staršev pri 

vzgoji ter pri tem poljudno literaturo in njen vpliv na vzgojo.  

Drugi del diplomske naloge predstavlja raziskavo, ki je bila opravljena na vzorcu 45 staršev 

predšolskih in šolskih otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Ljubljani in vrtec, v katerem sem 

zaposlena. V raziskavi so me zanimala mnenja in stališča staršev o poljudni literaturi kot eni 

izmed pomoči staršev pri vzgoji otrok. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepam, da 

branje poljudne literature bistveno ne pripomore k razreševanju vzgojnih dilem, ki jih imajo 

starši, saj imajo avtorji vzgojnih priročnikov različne poglede na vzgojo otrok in ponujajo 

različne vzgojne nasvete in pristope, s čimer lahko pri starših še dodatno povzročijo dvome 

pri vzgajanju svojega otroka.  

 

Ključni pojmi: otrok in otroštvo skozi zgodovino, družinska vzgoja, družinske spremembe, 

vzgojni stili, poljudna literatura za starše. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT AND KEYWORDS 
 

This diploma thesis deals with popular literature as a tool to help parents with raising their 

children. Firstly, I present the concept of a child and childhood through history, social 

changes and parenting styles in families. I also mention authority in childrearing, which is 

manifested differently in different parenting styles and is connected with childrearing because 

we can not imagine any effects of parenting without it. Later on, I present the concept of 

pathological narcissism and devote some attention to excessive childcare or paranoid 

parenthood. I mention modern insecurities of parents when it comes to bringing up a child at 

the end and also popular literature and its influence on parenting.  

In the second part of this thesis, I represent a survey that was carried out among 45 parents of 

preschool and schoolchildren that attend primary school in Ljubljana and the kindergarten I 

work in. My survey is focused on the opinion of parents about popular literature as one of the 

mechanisms to help parents with childrearing. Based on the data I gained, I can conclude that 

reading popular literature does not help significantly with resolving educational dilemmas that 

parents face because the authors of educational manuals have different views on childrearing 

and they offer different advice and methods, thus making parents more likely to raise doubts 

about how to raise their child. 

 

Key words: child and childhood through history, family education, family changes, parenting 

styles, popular literature for parents. 
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UVOD  

 

Družinsko življenje in z njim povezana vzgoja otroka sta se skozi čas veliko spreminjala pod 

vplivom družbenih sprememb. V zadnjih desetletjih se je ob nenehnih družbenih, ekonomskih 

in tehnoloških spremembah spekter družinskih in starševski nalog razširil in stopnjeval – 

starševanje je tako postalo »zahtevno in visokokvalificirano delo« (Ule in Kuhar, 2003: 57–

59). Z vzgojo oblikujemo posameznikovo oz. otrokovo osebnost, zato je pomembna vednost o 

tem, kako določeni vzgojni koncepti na to vplivajo. V drugi polovici 20. stoletja se je pojavil 

tako imenovani permisivni vzgojni koncept ali vse dopuščajoči stil vzgajanja, kjer je 

represivnost zamenjala permisivnost, kar je v času sodobne vzgoje staršem prineslo številne 

težave pri vzgoji svojih otrok. V zvezi s tem postavljajo vprašanja kot so npr. kateri način 

vzgoje izbrati pri vzgajanju svojih otrok, kaj je narobe z mojim otrokom. Starši pomoč in 

odgovore iščejo v poljudni literaturi in pri strokovnjakih, ki jim na različne načine želijo 

svetovati o tem, kako vzgojiti otroka. Različni avtorji zagovarjajo različne vzgojne prijeme. 

Nekateri zagovarjajo ubogljivost in dolžnosti otrok, spet drugi stremijo k soodločanju, 

dostojanstvu in pravicam otrok. Moja glavna teza v diplomski nalogi je, da starši zaradi 

prevelikega števila priročnikov, prebiranja nekvalitetne poljudne literature, različnih mnenj 

strokovnjakov… ne vedo, kaj delajo prav in kaj narobe, zato dvomijo vase kot tudi v 

vzgojitelje, učitelje itd. V diplomski nalogi želim raziskati oz. ugotoviti stališča in izkušnje 

staršev o tem, kaj jim pomaga pri vzgoji otrok, s katero literaturo si pomagajo ter kako 

koristna sem jim zdi. Zanimajo me tudi dileme, s katerimi se srečujejo starši pri vzgoji otrok. 

Tudi pri svojem delu opažam dileme pri starševstvu.  

K raziskovanju te teme so me pritegnili pogovori znotraj vrtčevskega kolektiva in težave oz. 

dileme, s katerimi se soočajo starši otrok.  
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2. POJMOVANJE OTROŠTVA IN OTROKA SKOZI 

ZGODOVINO 

 

2. 1 POJMOVANJE OTROŠTVA V PRETEKLOSTI SKOZI UMETNOST 

 

Preučevanje zgodovine otroštva, še posebej zgodovine srednjega veka, je težavno zaradi 

pomanjkanje ustreznih virov. Tako zgodovinarji pogosto največkrat raziskujejo in razlagajo 

otroštvo posredno, pri čemer se opirajo na različne vire iz področja umetnosti, kar zajema  

slike, literarna pričevanja ali druge dokumente, ki govorijo o življenju ljudi nekoč (oblačila, 

običaji, praznovanja, itd.) (Batistič Zorec, 2003: 29).  

 

Do 12. stoletja otroštva srednjeveška umetnost ni poznala. Otroci so bili le pomanjšani odrasli 

oz. ljudje. V 13. stoletju so se v umetnosti začeli pojavljati različni tipi otrok in tako je slika 

angela predstavljala mladega moža – adolescenta. Pri njem so bile v ospredju poudarjene 

okrogle, ljubke in nekoliko ženske poteze poznega otroštva. Ta tip otroka je bil bolj izrazit v 

14. stoletju (Aries, 1991). Ob koncu 14. stoletja se je pojavil še en način prikazovanja otroka. 

To je bil putto – goli otrok. Goli otrok je bil sprejet z naklonjenostjo. Tako je goli otrok v 16. 

stoletju preplavil slike in postal dekorativni motiv. Njegovo goloto so zakrivali oblaki, 

meglice in tkanine (prav tam). 

 

Naslednji način predstavljanja otrok se je pojavil v 15. stoletju. Poimenovali so ga portret. 

Najprej so ga upodabljali na grobu otrokovih profesorjev. V 16. stoletju so pojav mrtvega 

otroka upodabljali na grobu otrokovih staršev. Upodobljeni so bili tudi v družinskih prizorih, 

naslikanih ob nogah staršev. Poleg živih so upodabljali tudi mrtve otroke, ki so se od živih 

razlikovali po tem, da v roki držijo križ ali mrtvaško lobanjo. In tako je v 17. stoletju prišlo v 

navado, da so ohranjali poteze otroštva. Otroka so začeli predstavljati samega in zaradi njega 

samega (Aries, 1991). 

Nekoč namreč nikomur ni prišlo na misel, da bi hotel ohraniti podobo otroka, ki je preživel ali 

umrl. Otroštvo je bilo nepomemben prehod, ki ga niso ohranjali v spominu, saj je bilo otrok 

preveč. Včasih ni bilo kot danes, ko verjamemo in zagovarjamo tezo, da ima otrok že 

oblikovano osebnost.  
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Tako lahko vidimo, da so tudi v umetnosti v različnih časovnih obdobjih otroke upodabljali na 

različne načine, skladno s splošnim družbenim pojmovanjem otroka in otroštva (prav tam). 

 

2. 2 VZGOJA OTROK V PRETEKLOSTI 

 

Že v delih iz obdobja antike najdemo interes za otroke, njihovo vzgojo in razvoj. Aristotel in 

Platon sta najpomembnejša misleca iz tega obdobja v stari Grčiji. Pisala sta predvsem o tem, 

kako ob upoštevanju otrokove potrebe po zaščiti vzgojiti prosvetljene državljane. Pomen 

izkušenj za otrokov razvoj je poudarjal zlasti Aristotel. Tudi Platon (v Batistič Zorec, 2003: 

31) se je zavedal pomena zgodnje vzgoje, saj je poudarjal, da je začetek tisti, ki je 

najpomembnejši, ter da je možno otroka izoblikovati v takšen značaj, kakršnega si želimo, da 

bi imel. Zagovarjal je tudi tesno povezanost med telesno in duhovno vzgojo, pri čemer naj 

učenje ne poteka pod prisilo, ampak z igro, s čimer lahko bolj spoznaš, za kaj so posamezniki 

nadarjeni. 

Glede uporabe ostrih disciplinskih postopkov so imeli učenjaki tega časa nasprotujoča si 

mnenja. Strinjali so se, da otrok potrebuje nadzor in vodenje. Šparta je eden takšnih 

ekstremov, za katerega je značilen zelo krut pogled na vzgojo. Po rojstvu je tako pri njih 

preživel samo tisti, ki je bil zdrav in dovolj močan, slabotne pa so zavrgli. Tiste, ki so 

preživeli, so pri sedmih letih vzeli staršem ter jih vzgajali v vojašnicah. Slednji so bili deležni 

zelo krute vzgoje, saj so jih pretepali, puščali brez hrane ipd. Rimljani so želeli vzgojiti 

otroke, ki bi bili dobri državljani. Pri tem so skušali držati pravo mero med ljubeznijo in 

disciplino. Kljub krutemu ravnanju z otroki npr. v Šparti, je bil odnos z njimi v Antiki na 

nekoliko višji ravni kot v stoletjih srednjega veka (prav tam: 32). 

 

Aries (1991) dokazuje, da srednjeveške slike kažejo, da so bili otroci pomanjšani odrasli, v 

podrejenem položaju vse do poroke ter obravnavani kot delovna sila. Vse do 16. stoletja je 

pomenilo biti otrok le določeno sorodstveno in statusno razmerje, zato ne morem govoriti o 

pojmu otroštva. Ta doba velja za najbolj nebogljeno, saj si otrok še ne more pomagati sam in 

se od odraslega loči po tem, da je šibkejši in v primerjavi z njim manj zna in zmore. Kar 

pogosto je bilo v tem obdobju umirjanje otrok. Razloge za to prepisujejo prehrani, slabim 

zdravstveno-higienskim pogojem, slabše razviti medicini in zanemarjanju otrok. Otroštvo je 

bilo zaradi tega nepomembno, prav tako je vse do 13. stoletja bil nepoznan koncept vzgoje 

(prav tam).  
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Družina takrat še ni bila osredotočena na naloge socializacije. Vzgoja je potekala kot del 

vsakdanjega življenja. Dojenčke in mlajše otroke so največkrat varovali starejši bratje in 

sestre. Velikokrat pa so bili tudi kar sami nekje v kotu kuhinje ali na njivi, kjer so se 

opravljala poljedelska dela (Sieder, 1998). Odraščanje otroka je zaznamovala strogost in 

usmerjenost k delu. Že štiriletni otroci so morali glede na svoje zmožnosti opravljati nekatera 

dela. Dela med deklicami in dečki so začeli ločevati po starosti. To so bila predvsem kmečka 

in rokodelska opravila (opravila na polju, travnikih, v gozdu, pri vzreji živine, pri izdelavi 

orodja in blaga, itd.) (Aries, 1991: 9). Otrok je tako neposredno preskočil obdobje 

mladostništva, s čimer je postal mlad mož. Družina v tem obdobju ni zagotavljala 

socializacijo otrok. Vzgoja je potekala neposredno ob delu oziroma vajeništvu. Slednje je 

temeljilo na sobivanju otroka ali mladeniča z odraslimi (Batistič Zorec, 2003: 32). 

 

Aries (1991) izhaja iz stališča, da je bilo tradicionalno otroštvo bolj srečno, saj otroci niso bili 

ločeni od staršev. Meni, da je tradicionalno šolstvo krivo za ločevanje otrok od sveta odrasli. 

Otrok se tako ni več mešal z odraslimi in posledično se ni več učil življenja v neposredne 

stiku z njimi. 

 

Na drugi strani pa De Mause (v Batistič Zorec, 2003) opisuje zgodovino otroštva kot 

zgodovino nasilja, umorov in trpinčenja otrok, moro iz katere se komaj začenjamo prebujati. 

Zgodovinarjem, ki so raziskovali pred njim očita, da zanikajo zlorabljanje in trpinčenje otrok 

ter opravičujejo kruta ravnanja staršev ter idealizirajo otroštvo v preteklosti. Predvsem se 

opirajo na literaturo in ne na dejstva. Meni, da je za preteklost otroštva kriva tipična 

kontradiktornost odnosa staršev do otrok oziroma t. i. dvojna vez, kar pomeni, da je bil otrok 

dober in slab, ljubljen in osovražen, nagrajevan in kaznovan, vse naenkrat. Poleg tega 

zagovarja, da ni ljubezen do otroka tista, ki je manjkala staršem v preteklosti, ampak bolj 

čustvena zrelost. Ta bi jim omogočala, da bi otroka videli kot osebnost, ki je ločena od njih 

samih. 

2. 3 OTROŠTVO IN VZGOJA PREDINDUSTRIJSKE DRUŽBE NA 

SLOVENSKEM 

 

Puhar (2004) pripoveduje o otrocih in otroštvu, to je o življenju nekdanjih Slovencev v tisti 

zgodnji dobi, ki mora preteči, preden človek prestopi v svet odraslih ter mu je dovoljena 

pravica do lastnih odločitev in samostojnih dejanj ter tudi odgovornost in posledice za njih. 
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Takrat je pomenilo otrok biti hlapec ali suženj. Otroci so bili v očeh odraslih podložniki. 

Vzgojeni so bili v duhu pokorščine, zlasti za očeta, saj so jih imeli za vladarje. Pri obrokih je 

otrokom pripadala slabša hrano, tista najboljša je pripadala očetu (prav tam). 

Velik prekršek je bil, če si je otrok vzel hrano sam, kar je pomenilo krajo in sledila je stroga 

kazen. Za darila ob praznikih so se otroci morali boriti. Tako so npr. za veliko noč otroci 

lovili jabolka, ki jih je mati po bregu navzdol metala, odrasli so velikonočne dobrote dobili na 

pogrnjeni mizi. Otroci so bili oblečeni v stara oblačila, ki so bila podedovana ali prekrojena.  

Z njimi je otrok postal pomanjšan odrasel. Plačilo za delo pastirjev, dekel, pestern so otroci 

dobivali v obliki hrane, prenočišča in obleke (prav tam: 109). 

 

Veljalo je prepričanje, da je človek po naravi slab, zato so kot vzgojno metod pogosto 

uporabljali tepež. Redkokdaj so otroke tepli z roko, za to je bila vedno pripravljena palica. 

Poudariti je treba, da je bila razlika v tepežu z roko ali s palico. Udarec z roko pomeni dejanje 

iz afekta, pri uporabi palice potrebujemo premislek, utemeljitev. Po tepežu je otrok moral 

palico poljubiti ali povedati pregovor (Puhar, 2004: 136). 

Včasih starši niso poznali besede starševstvo. Otroci so živeli v velikih razširjenih družinah, 

kjer so otroke vzgajali vsi. Včasih je družba bolj podpirala družino, otroci so svoje starše in 

učitelje spoštovali. Člani družine so bili bolj odvisni drug od drugega, saj so imeli skupen 

dohodek, s katerim so se preživljali, in tako je bilo posledično manj ločitev (prav tam). 

 

Pri vzgoji otrok je bilo potrebno otroku vcepiti predvsem pobožnost, ponižnost, pokorščino, 

pridnost, potrpežljivost in bogaboječnost. Najbolj pomembno je bilo, da otroci v danem 

trenutku ubogajo brez spraševanja ali celo ugovora (Valenčič v Puhar, 1991).  

 

Tudi slovenski otroci so morali zelo hitro odrasti oziroma prenehati biti otroci in postati 

delavci. Že zelo zgodaj so delali doma, v rokodelstvu ter v industriji. Nekateri starši, 

predvsem tisti, ki so prihajali iz bogatejših družin, so svoje otroke pošiljali v šole. Šolo so 

začeli obiskovati pri sedmih ali desetih letih. Razdalje, ki so jo morali prehoditi otroci od 

doma do šole, so bile dolge na desetine kilometrov, kar jim je povzročalo oteženo, težko in 

boleče otroštvo, podobno kot tistim otrokom, ki so odšli od doma kot pastirji ali dekle.  Kot 

navaja A. Puhar (2004: 319), so starši otroke pošiljali v šole daleč stran zato, da bi se znebili 

otroka in odgovornosti zanj. Mnogo otrok pa starši niso pošiljali v šolo ali pa so vanjo hodili 

zelo neredno. V drugi polovici 19. st. je začelo silovito naraščati število šol in šolarjev, kar je 

imelo velik vpliv na otroke, ker jih je končno iztrgalo delu (prav tam: 363). 
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Torej, v prejšnjem stoletju je moral otrok biti nekakšno angelsko bitje, ki ga je bilo komaj 

slišati in videti. Ni smel izražati svojih čustev, mnenj, temveč izražati nenehno ljubezen, 

pokornost, spoštovanje in brezpogojnost do staršev. Delati je moral vse tisto, kar so zahtevali 

starši. Tudi ko je otrok umrl, so starši verjeli, da je njihov dolžnik, namreč od njega so 

zahtevali, da bo zanje molil z drugega sveta in lajšal njihovo trpljenje na tem svetu (Puhar, 

2004: 227–253). 

 

2. 5 OTROŠTVO DANES 

 

Z delom »Stoletje otroka« avtorice E. Key se je spremenila podoba otroka. Dvajseto stoletje – 

stoletje otroka (kot ga poimenujejo številni avtorji) je stoletje, v katerem je prevladal koncept, 

da je otroštvo edinstveno in posebno obdobje. Otroci niso bili več pojmovani kot »ekonomska 

dobrina staršev«, vedno bolj se je pojavljalo zavedanje o pomenu otroštva in vzgoje za razvoj 

otroka (Zigler, Stevenson in Hart v Batistič Zorec, 2003). 

Razvila so se profesionalna znanja in strokovni diskurz o otroku in otroštvu. Skrbi, ki je bila 

prej usmerjena zgolj na medicinsko zaščito in materialno blaginjo, so nadomestile psihološke 

in psihiatrične paradigme. Z izumom in razširitvijo tiska so starši nasvete za vzgojo lahko 

iskali v knjigah. Pri vzgoji otrok se začne poudarjati starševska ljubezen in aktivnost staršev. 

Zagovarjali so prijazno, vendar stvarno in trdno obnašanje staršev (Batistič Zorec, 2003: 49)  

 

Na začetku 20. stoletja so starši svojo avtoriteto ohranjali predvsem s kritiko, popravljanjem, 

kaznijo in nasiljem, avtoriteta v vzgoji je bila doslej poimenovana zlasti negativno. Po drugi 

svetovni vojni se je začelo uveljavljati obdobje permisivne vzgoje (Juul, 2009). 

V drugi polovici 20. stoletja sta se ekonomija in  starševstvo začela oddaljevati. Do te 

spremembe je prišlo predvsem zaradi gospodarskih sprememb in industrializacije. Otrok je v 

ekonomskem smislu postal finančno breme za družino (Ule in Kuhar, 2003: 57). 

Spremenil se je tudi odnos do otroka, saj so otrokom dodeljene številne pravice, s katerimi je 

otrok obravnavan kot samostojen družinskih član. Danes imajo otroci pravico do šolanja, 

igranja, pravico do svobode, ne glede na to iz katerega družbenega sloja prihajajo ter ne glede 

na njegove etnične, kulturne, osebne in druge značilnosti. Konvencija o otrokovih pravicah 

otrokom poleg pravice do preživetja, razvoja in zaščite priznava tudi osnovne civilne pravice, 

kar pomeni svobodno izražanje vere in nazorov, združevanja in informiranja, izražanje 

svojega mnenja, ki mora biti tudi upoštevano (Batistič Zorec, 2003). 
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G. Dahlberg, Moss in Pence (prav tam: 54), pravijo, da je »otroštvo del strukture družbe in 

stopnja življenja, ki je enako pomembna kot vse druge. Otroštvo kot socialna konstrukcija je 

povezana s časom, prostorom in kulturo ter se razlikuje glede na različne socialnoekonomske 

pogoje. Otrok je edinstven in kompleksen posameznik, ki s svojimi potenciali in  ima 

kompetentnostjo soustvarja kulturo, znanje in lastno identiteto«.  

3. DRUŽINA IN VZGOJA  

 

Nekoč je otroke vzgajala predvsem družina. V sodobni družini ta izgublja svoje funkcije, tako 

mnoge naloge, povezane z vzgojo otrok, pa so danes prevzele socialne in zdravstvene službe. 

Tudi šola si je prisvojila mnoge vzgojne funkcije, ki jih je prej opravljala družina (Lasch 

2012: 184–190).  

 

Ko začnemo razmišljati o družini in vzgoji, si najprej zastavimo vprašanje, kaj pravzaprav je 

družina? Družina večini ljudi v zahodnoevropskih državah pomeni najvišjo vrednoto v 

življenju. Vsaka družina naj bi opravljala štiri temeljne funkcije, ki jih Murdock (v 

Haralambos in Holborn, 2001: 329) opredeli kot seksualno, reproduktivno, ekonomsko in 

vzgojno. Brez teh funkcij seveda ne gre, saj brez prvih dveh ne bi bilo članov družine, brez 

drugih dveh ne bi bilo možno živeti in kulture sploh ne bi bilo, družba pa ne bi mogla 

delovati.  

Družina živi po določenih notranjih zakonitostih, ima svojo mikroklimo, vloge članov oz. 

posameznikov so soodvisne in povezane med seboj. Na eni strani je družina pomembna za 

otrokov razvoj, na drugi strani skrbi za socialne odnose (Praper, 1992). Torej je družina del 

socialnega sistema, ki se spreminja z družbenimi spremembami in je še vedno temeljna 

družbena institucija. Spreminja se tako po spolni kot tudi starostni strukturi, poleg tega se 

spreminjajo tudi družinske vloge in s tem povezane delitve družinskega dela (Švab, 2006: 63). 
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3. 1 SPREMEMBE V SODOBNI DRUŽINI 

 

Kot pravi A. Švab (2006: 63), lahko v zadnjih desetletjih opazimo »pomembne spremembe 

družinskega življenja, ki jasno kažejo na to, da se družine odmika od modernega modela 

nuklearne družine kot neolokalne skupnosti, ki je sestavljena iz heteroseksualnih poročenih 

parov z otroki.« Vsekakor pa te spremembe ne pomenijo propada družine.  

Socializacija otrok in psihična stabilizacija odraslih posameznikov sta še vedno dve osrednji 

družbeni funkciji družine. 

Vse te spremembe »ne pomenijo prehoda od modernega družinskega modela h konsolidaciji 

nekega postmodernega modela, ampak uveljavljanje spreminjanja in raznolikosti kot 

temeljnega načela delovanja družine« (prav tam: 63–64). 

Družina je postala osebno okolje, v katerem se člani rodijo, socializirajo, razvijajo svojo 

osebnost in se čustveno utrjujejo. Po drugi strani pa je lahko družina tudi izvor nasilja, ki 

dostikrat ostane za štirimi stenami, npr. telesne, spolne in duševne zlorabe. Družine se danes 

torej soočajo s številnimi težavami, izzivi, veseljem ali s stresnimi situacijami, ki jih nekateri 

rešujejo učinkoviteje, spet drugi manj. Te težave se povezujejo predvsem s prehodi otrok v 

različna obdobja v življenju, saj je takrat največ sprememb, kjer je potrebno prilagajanje, 

vztrajanje in strpnost. Kot vsak posameznik, ki gre skozi neke razvojne faze v življenju, gre 

tudi družina v svojem razvoju skozi neke določene življenjske faze. Vsako obdobje nam 

predstavlja neke zahteve in potrebe, ki jih moramo na različne načine kot družina tudi 

reševati. Pri tem so prisotni tako vzponi kot tudi padci. V vsaki od teh faz so potrebna 

drugačna pravila. Tukaj je zelo pomembna pomoč, zaupanje in sodelovanje med družinskimi 

člani, da bodo lahko skupaj rešili težave in tudi poiskali pomoč, npr. pri kakšnih zunanjih 

institucijah. Za prehod iz nižje v višjo fazo družinskega življenja je potrebna postopnost in 

prilagodljivost (Sieder, 1998).  

 

Sodobna raznolikost družin zagotovo ni nekaj, kar bi moderno družino razjedalo ali celo 

ukinjalo, ampak obratno. V sociologiji obstaja »pravilo«, da družino kot eno temeljnih 

družbenih institucij ohranja prav raznolikost. Poleg tega je raznolikost kazalec, kako vitalna in 

prilagodljiva je ta socialna institucija (Švab, 2009). Vse te spremembe pomembno časovno in 

strukturno opredelijo življenjske poteke posameznikov in njihovih družin.  

Kljub družbenim spremembah je družina iz obdobja moderne ohranila dve za obstoj družbe 

temeljni funkciji – biosocialno reprodukcijo (rojstvo in vzgojo/socializacijo otrok) in psihično 

stabilizacijo odraslih (psihosocialno reprodukcijo odraslih družinskih članov) (Švab, 2001). 
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Družina tako še naprej ostaja v življenju posameznikov in posameznic ena najpomembnejših 

prioritet in vrednot.  

 

3. 1. 1 PLURALIZACIJA DRUŽINSKIH POTEKOV  

 

V pozni modernosti spreminjanje družinskega življenja najbolj jasno nakazujejo spremembe 

družinskih potekov oz. intradružinskih dinamik skozi proces pluralizacije družinskih potekov. 

Posamezniki so v svojih odločitvah o življenjskem poteku vse manj vezani na tradicionalne 

družbene norme o življenjih prehodih (izobraževanje, zaposlitev, poroka, rojstvo otrok itn.)  

in njihovo časovno zaporedje (Švab, 2006: 64). 

Proces pluralizacije družinskih potekov se najbolj kaže kot spreminjanje maritalnega vedenja, 

ki postaja vse bolj nedoločno, nestabilno in spremenljivo. To se kaže v povečanju števila 

razvez, manjšemu številu porok in večjemu številu kohabitacij (vedno več ponovnega 

poročanja), naraščanju števila reorganiziranih družin. Nekatera obdobja družinskega poteka se 

podaljšujejo (podaljšana mladost), druga krajšajo (obdobje aktivnega starševstva) in se med 

seboj tudi mešajo (starševstvo pred poroko), nekatera se podvajajo (npr. ponovno poročanje in 

vzpostavljanje nove družine). Iz tega lahko sklepamo, da družinski življenjski potek postaja 

vse bolj nedoločljiv, zato ga težko predstavimo kot enoten model (Švab, 2006: 64–65). 

 

Poleg tega so se spremile tudi vrednote in strategije odločanja za oblikovanje družine. A. 

Švab (prav tam: 65–66) pravi, »da mladi sicer zelo cenijo zasebnost in družinsko življenje, 

vendar imajo o njem drugačne predstave, kot so jih imele prejšnje generacije.« Na poznejša 

leta prestavljajo oblikovanje lastne družine, prednost dajejo izobraževanju, karieri, prostemu 

času in osebnostnemu razvoju. 

 

Naraščanje števila razvez vpliva na več razsežnosti spreminjanja družinskih potekov. Pomeni 

prelom nekega družinskega poteka, pluralizacijo družinskih potekov in ustvarjanje novih  

reorganiziranih družin. Razvezam, še posebej, če se zgodijo zgodaj v življenjskem poteku, 

pogosto sledi reorganiziranje družin in velik delež otrok doživi ponovno poroko enega, če ne 

že obeh staršev (prav tam).  

Tudi v razmerjih znotraj družine oblikovanje reorganiziranih družin prinaša veliko sprememb. 

»Reorganizirane družine vzpostavijo nova družinska razmerja in prakse, ki jih prej nismo 

poznali« (Smart, Neale v prav tam: 67).  
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Odnosi med družinskimi člani prvotne družine se ohranjajo in nadaljujejo. Hkrati se z 

oblikovanjem nove družine vzpostavljajo novi odnosi med družinskimi člani prvotne družine 

in nove družine. Na nove, nepredvidljive načine se tako prepletajo meddružinske mreže, ki 

niso nujno nekonfliktne. Ta razmerja kažejo na to, da se družinsko življenje spreminja in 

pluralizira na povsem nove načine (prav tam). 

V preteklosti so bile enostarševske družine bolj izjema kot pravilo, pogosto jih je spremljala 

družbena stigmatizacija. Iz današnjega zornega kota so bile v preteklosti predstave o 

neporočenih materah izredno konservativne in tradicionalne. Nekoč so enostarševske družine 

spadale v kategorijo nepopolnih družin, »s čimer se je jasno označila družbena percepcija 

enostarševskih družin kod družbeno manjvrednih, odstopajočih od popolnega družinskega 

modela« (prav tam, 68).  Danes so take družine legitimen, družbeno sprejet tip družinskega 

življenja. Kljub temu lahko rečemo, da sta družbeno stigmatizacijo sedaj zamenjali nevarnost 

socialne izključenosti zaradi izpostavljenosti revščini in večja socialna ranljivost takih družin. 

Ta tip družine je vse pogosteje zastopan med družinskimi oblikami in načini življenja (prav 

tam). 

Razlogi za večanje deleža enostarševskih družin so različni, mednje spada tudi večja enakost 

med spoloma in spremenjena percepcija spolnih vlog v družbi. Dejavniki, ki vplivajo na večje 

število tovrstnih družin so vstop žensk na trg delovne sile oziroma plačnega dela, s čimer se 

zmanjšuje njihova ekonomska in tudi socialna odvisnosti od moških (prav tam: 68) 

V večini primerih tvorijo enostarševske družine matere z otroki. Vendar v zadnjih letih 

narašča tudi delež očetov z otroki v enostarševski družini. Razlog je, da se očetje vse bolj 

zavedajo svoje družinske vloge. Vedno pogosteje očetje zahtevajo skrbništvo za svoje otroke 

in se aktivno vključujejo v starševanje po razvezi. Pri odločanju o tem, komu od staršev bo 

otrok dodeljen, je analiza sklepov sodišč o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo očetom 

pokazala, da še vedno prevladujejo tradicionalni kriteriji, ki otroke povezujejo z materjo in na 

ta način stigmatizirajo očete. V Sloveniji so dodelitev otrok očetom redke in so običajno 

pogojene z ugotovitvami o materini nezmožnosti skrbeti za otroka  (prav tam). 

 

V preteklosti je bil glavi vzrok nastanka enostarševske družine smrt partnerja oz. moža. Danes 

večinoma prevladujejo ločitve in razveze zakonskih zvez, vse več pa je tudi zavestnih 

odločitev žensk, ki želijo otroke vzgajati same (prav tam: 69).  
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3. 1. 2 STRUKTURNE SPREMEMBE DRUŽIN 

 

V prejšnjem poglavju sem pokazala, da se spremembe v družinskem življenju izražajo skozi 

pluralizacijo družinskih oblik in načinov življenja, t. i. družinsko pluralizacijo. V nadaljevanju 

bom na kratko omenila  družinske vloge in odnose v družini. Po A. Švab (2001: 95) je 

»materinstvo tisto segment družinskega življenja, pri katerem je v postmodernosti zaznati 

najmanj sprememb«. Veliko več sprememb je opaziti pri vlogi očeta. Sociologi ta trend 

spreminjanja očetovstva in praks očetovanja poimenujejo »fenomen novega očetovstva« 

(Švab, 2003).  

 

Delež žensk na trgu delovne sile narašča že od začetka 20. stoletja. Množičen vstop žensk na 

trg delovne sile je eden od bistvenih dejavnikov, ki je zadnjih nekaj desetletjih vplivali na 

materinstvo. Najprej so se ženske začele zaposlovati v industriji in obrti, med svetovnima 

vojnama pa se je začel proces feminizacije poklicev, ki se je po drugi svetovni vojni še 

okrepil. Ta proces je spremljala promocija enakosti med spoloma, pozneje pa tudi dober 

sistem javnega otroškega varstva ter porodniškega in starševskega dopusta (Švab, 2006: 72–

73). 

Zaposlovanje ženske danes ni povezano le z vprašanjem materialnega obstoja, ampak tudi z 

izobraževanjem in razumevanjem individualne neodvisnosti. »Množično zaposlovanje je 

radikalno vplivalo na življenjske strategije žensk, med drugim je spremenilo rodnostno 

vedenje in oblikovanje družin« (Švab, 2006: 73). Po drugi strani med odločitvami žensk 

materinstvo danes ni več ekskluzivna ženska identiteta in prioriteta, saj se vedno več žensk ne 

odloča za materinstvo. Tako danes ideologija obveznega materinstva izgublja svojo 

pomembnost. Pri pojavu materinstva gre verjetno bolj za spreminjanje prioritet v življenjskem 

poteku posameznic in za časovno fleksibilizacijo možnosti odločanja za materinstvo in ne za 

odklanjanje te vloge. V povprečju imajo ženske vedno manj otrok, povečuje se starost žensk 

ob rojstvu prvega otroka (prav tam). 

Prelaganje materinstva oz. starševstva je pogojeno tudi z objektivni pogoji in ni (samo) 

posledica subjektiven odločitve žensk, kot bi se morda zdelo na prvi pogled. »Družbeni pogoji 

pozne modernosti ustvarjajo le navidezno iluzijo individualne izbire in pozitivno vrednotenje 

osebnostnega razvoja, možnosti izpolnjevanja individualnih želja in ciljev se zdi le sredstvo 

za funkcionalno razrešitev napetosti med materinstvom/starševstvom in zahtevamo sodobnega 

zaposlitvenega sveta« (prav tam: 74). Usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti je v 

zadnjem času, predvsem za ženske, vse bolj pereč problem.  
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Kot kažejo tuje in tudi domače raziskave, so v odločitvah za starševstvo pomemben pogoji za 

usklajevanje dela in družine tudi zagotovljeni dobri objektivni pogoji, prav tako pa 

sodelovanje obeh partnerjev v procesu usklajevanja in enakomernejša delitev dela med njima 

(prav tam). Kot ugotavljata avtorja Duvander in Anderson (v Švab, 2006), so odločitve za 

drugega oziroma vsakega naslednjega otroka tesno povezane prav s stopnjo vpletenosti 

partnerja/očeta otrok v družinsko delo in s tem povezane delitve dela v družini.   

 

Z zaposlitvijo ženske se je spremenila vloga očeta pri vzgoji otrok. Tako kot pravi Morisson  

(v Batistič Zorec, 2003: 54), mnogi očetje igrajo aktivno vlogo pri skrbi, negi in vzgoji že od 

spočetja oz. rojstva naprej, s čimer so ponovno odkrili veselje starševstva oz. ukvarjanja z 

otrokom. Starša sta s tem postala enakopravna in tako se je hkrati spremenila tudi porazdelitev 

vzgojnih in drugih obveznosti med možem in ženo.  

»Spremembe so najbolj zaznavne na ravni vrednot, stališč, percepcij aktivnega očetovstva, 

materinstva, položaja žensk v družini in širše v družbi ter tudi sicer družinskega življenja 

(Švab, 2006: 75). Sodobni moški si želijo s svojim otroki bolj vstopati v tesnejša razmerja ter 

za njih skrbeti bolje kot njihovi očetje. Pripravljeni so povečati svoj delež v družinskem delu, 

še posebej, če so njihove partnerke zaposlene. Spremembe očetovskih prizadevanj se odvijajo 

na več ravneh skrbi za otroke, in sicer od zaznavanja potrebe po sodelovanju do dejanske 

participacije in njenega obseg. Številne raziskave kažejo na povečano očetovsko prizadevanje 

in tudi dejansko večjo vpletenost v skrb za otroke, kljub temu pa očetje priznavajo, da njihove 

partnerke še vedno prevzemajo poglavitni delež skrbi za otrok (prav tam). 

Tudi pri nas v Sloveniji se na ravni družinske politike, predvsem z mehanizmi usklajevanja 

dela in družine ter zagotavljanja enakih možnosti, poskuša vplivati na očete, da bi bili 

aktivneje vključeni v skrb za otroke. Eden konkretnejših ukrepov so starševski dopusti 

(porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust, posvojiteljski dopust) 

(prav tam: 75–76). 

Novosti očetovstva se kažejo v spreminjanju moške identitete na individualni ravni ter v 

spreminjanju ideologije očetovstva na družbeni sistemski ravni. Če upoštevamo generacijske 

spremembe, so današnji očetje v primerjavi s svojimi očeti aktivnejši. Očetje so pomemben 

korak storili, ko so se začeli zanimati za nosečnost, porod in vse kar je povezano s tem. Poleg  

tega se  spreminjajo tudi vrednote (prav tam: 78–79).  

V primerjavi s prejšnjimi generacijami so se močno spremenili tudi pogoji dela in 

zaposlovanja (vse bolj so negotove oblike zaposlitve, delovni čas se razteza prek uradnega 

urnika, ki je vedno manj določljiv), kar predstavlja pritisk za oba partnerja. 
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Današnji moški ne mislijo več, da so le matere tiste, ki morajo poskrbeti za dom in otroke, 

temveč se zavedajo svoje starševske vloge. Predvsem za slovenski prostor se zdi, da 

aktivnejše očetovanje ni toliko problem moških oziroma njihove pripravljenosti in 

sposobnosti za to. Problem predstavlja stereotipno prepričanje, da je materinstvo še vedno 

ekskluzivna in nenadomestljiva vloga. Hkrati pa zahteve v sferi dela močno naraščajo in s tem 

ne prispevajo k aktivnejšemu očetovstvu, temveč ga zavirajo. Trajalo bo kar nekaj generacij, 

da se bo aktivno očetovstvo pokazalo v pravi luči, saj se spremembe na tem področju dogajajo 

neskončno počasi (prav tam).  

 

3. 2 PROTEKTIVNO OTROŠTVO  

 

S pojmom protektivnega otroštva označujemo proces spreminjanja otroštva, ki se izraža v 

intenzivni skrbi za otroke, njihovo blaginjo, izobraževanje itn. (Švab, 2001: 135). Protektivno 

otroštvo označuje otroka kot individuuma, katerega avtonomijo je treba varovati in ohranjati. 

Vključuje tudi nasproten proces razlikovanja otrok od odraslih in povečanega nadzora nad 

otroki (Švab, 2006: 80).  

»Pojav protektivnega otroštva je del procesov individualizacije, oblikovanja protektivnega 

projekta sebstva oziroma intenziviranje zahtev sodobnega sveta« (prav tam). Vsi te procesi se 

dopolnjujejo in imajo skupen cilj zagotoviti čim boljše razmere za otrokov razvoj in njegovo 

blaginjo (prav tam). 

Zvišujejo se pričakovanja staršev in tako ni več dovolj sprejeti otroka z vsemi njegovimi 

fizičnimi in mentalnimi posebnostmi in pomanjkljivostmi.  Pomembno je, kolikor je mogoče 

spodbujati razvijanje spodobnosti (moda igranja klavirja, učenja jezikov v poletnih šolah itn.) 

in popraviti pomanjkljivosti. Poudarek je na otrokovi individualnosti in samorazvoju. 

Hierarhični odnosi med starši in otroci pa niso več nujnost dobre vzgoje (prav tam). 

 »Pomeni in zahteve pojava protektivnega otroštva se izražajo tudi tako, da se pomikajo v 

zgodnejše otroštvo in celo v obdobje spočetja in nosečnosti« (Švab, 2001: 140). 

Danes je otroštvo močno nadzorovano obdobje z intenzivnejšim nadzorovanjem in 

strukturiranjem otrokovega časa, ki je vse prej kot romantizirana podoba brezskrbnega 

otroštva. Otroci se tako vedno mlajši s pomočjo starševskega nadzora vključujejo v intenzivno 

vsakdanje življenje. Nekateri avtorji (npr. Giddens v Švab, 2006) nadzor kot vzgojno prakso 

povezujejo s konceptom toksičnih staršev.  
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Ti starši so emotivno nezadostni starši in nadzorniki ter svojim otrokom škodijo na 

»prefinjene« načine, s čimer preprečujejo otrokom, da bi se razvili v avtonomne posameznike. 

 

3. 3 AVTORITETA V VZGOJI 

 

E. D. Bahovec (1992: 7) opredeli koncept avtoritete kot tisti temelj in oporišče vednosti, ki ga 

mora teorija vzgoje temeljito premisliti in ki ga ni mogoče preprosto odpraviti z nikakršnim 

vzgojnim dekretom. Avtoriteta staršev se različno odraža v vzgojnih stilih. Vzgoja je vedno 

določena oblika vodenja otrok, zato si brez avtoritete ne moremo predstavljati vzgojnih 

učinkov. Namreč avtoriteta je tista »moč in eden od temeljnih pedagoških pojmov, s katerim 

pojasnjujejo vzgojna načela in načela otrokovega moralnega razvoja. Otrok avtoriteto 

potrebuje za celosten razvoj« (Kroflič, 1997a: 54). V zgodnjem otroštvu se avtoriteta kaže v 

starševski ljubezni, občutku varnosti in pripadnosti ter kasneje v smislu potrebe po osebi, s 

katero bi se lahko identificirali in preko ponotranjenja njenega lika gradili lastno samopodobo 

ter predvsem, ker je podrejanje avtoriteti blizu načela ugodja, ki se mu človek zelo težko 

odreče (Berčnik, 2007: 160). Teoretiki vzgoje tako ugotavljajo, da se avtoritete iz vzgoje ne 

da odpraviti, ampak lahko zgolj vplivamo na njeno obliko. Zato avtoriteta ni zgolj prisila, 

ampak se lahko oblikuje tudi na prijaznosti in odpovedi kaznovanju (Kroflič, 1997a: 59).  

Starši, ki želijo vzgajati brez konfliktov in svobodno ne vedo, da je ta način vzgoje obsojen na 

neuspeh. Vzgoji, ki izhaja iz otrokovih potreb, pobud in avtonomnih odločitev manjka 

starševska vloga, ki zagotavlja varnost. Starši morajo postavljati in razlagati pravila, dajati 

navodila in izražati nestrinjanje, čeprav ti ukrepi nisi vedno priljubljeni (prav tam: 127). A 

otrok prav te ukrepe potrebuje, saj kot pravi Kroflič (prav tam: 64), »otrok za optimalen 

razvoj potrebuje določeno mero frustracij, potrebuje jasne omejitve in raz(umsko) utemeljene 

zadolžitve, seveda pa potrebuje tudi čustveno sprejetost in občutek varnosti.«  

Otrok popustljivosti in prijaznost ne sprejme kot svobodo, ampak kot prepuščenost samemu 

sebi in to ga obremenjuje. Če se od otrok pričakuje, da se obnašajo spontano in da sami 

ugotovijo, kaj je za njih primerno in kaj okolica od njih pričakuje, to na njih deluje izrazito 

stresno in obremenjujoče (prav tam: 30). Lasch (1989) pravi, da »ko starši odstopajo od svoje 

avtoritete, to prej povečuje kot blaži otrokov strah pred kaznijo.« 

S tem, ko slabi avtoriteta staršev, se v otrocih oblikujejo karakterne lastnosti, ki jih potrebuje 

sodobna potrošniška družba: hedonizem, korumpiranost, samovšečnost.  
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Permisivna vzgoja, upadanje discipline, socializacija mnogih družinskih funkcij proizvajajo 

narcističnega posameznika, ki ga potrebuje sodobna industrijska družba (Salecl, 2010: 137). 

Razvoj industrijske proizvodnje je pripeljal do zloma klasične patriarhalne avtoritete oz. 

odsotnosti očeta v družini. Težave se pojavijo pri vzgajanju otroka, ko mora mati prevzeti 

vlogo očeta. Znajde se v brezizhodnih situacijah, pomoč poišče pri strokovnjakih, kar pri 

otrocih zmanjša občutek varnosti (Salecl, 2010).  

R. Salecl (prav tam) zapiše, da se nadzor nad otroki v permisivni vzgoji ni zmanjšal, ampak se 

je povečal in je postal prikrit. Zunanja permisivnost prikriva strogi sistem nadzora tem bolj 

učinkovito s tem, da se skuša izogniti neposrednemu spopadu avtoritete in ljudi, ki jih želi 

pokoriti (Lasch v Salecl, 2010: 140). Zato je odnos do avtoritete v permisivni vzgoji nevaren, 

saj lahko moč avtoritete hitro postane osnova uspešnega manipuliranja in ovira razvoj 

svobodne, kritične in odgovorne osebnosti. Pri razvoju avtonomne, svobodne in odgovorne 

osebnosti ne bomo uspešni, če bomo vzgajali svobodno, brez odkritega izražanja zahtev in 

prepovedi, torej s permisivnostjo (Kroflič, 1997a: 55). 

4. VZGOJNI STILI 

 

Vzgoja je trdo delo predvsem zaradi tega, ker zanjo ni čudežnih receptov. Kar je dobro in 

uporabno za enega otroka, še ne pomeni, da bo delovalo pri drugem otroku. To je povsem 

razumljivo, saj ima vsak otrok individualne sposobnosti in spretnosti , na kar pa večkrat 

pozabljamo. Vzgoja je v vsaki družina unikatna in se v primerjavi z drugimi družinami 

razlikuje (Zalokar Divjak, 2008). 

  

Kako vzgajamo svoje otroke in kako otroci odraščajo, pa je odvisno od tega, v kakšni družini 

smo živeli in živimo. Poznamo različne vrste družin, ki se razlikujejo po strukturi. Ta 

struktura vpliva na stalne odnose roditelj-otrok, otrok-roditelj, roditelj-roditelj, otrok-otrok, 

odnos družine kot celote ter  na odnos do zunanjega sveta (Colorroso, 1996: 41). 

Ko opisujemo različne odnose bodisi med staršem in otrokom, vzgojiteljem in otrokom, 

učiteljem in učencem, govorimo o vzgojnih slogih oz. stilih (Retuznik-Bozovičar in Kranjc, 

2010). M. Peček Čuk in I. Lesar (2009: 130) vzgojni stil opredelita kot »odnos med 

vzgojiteljem in vzgajancem, torej kot odnos, ki vključuje namen vzgojiti posameznika z 

določenimi lastnostmi. Je sistem metod, sredstev, postopkov, s katerimi skušamo vzgojiti 

posameznika z določenimi lastnostmi.« 
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Medčloveški odnos je bistven element vzgojnega delovanja, ki ga vzgojni stil postavlja v 

osredje. Vzgojni stil, ki ga zagovarja in uporablja vzgojitelj, je odvisen od številnih 

elementov:  vzgojiteljevih stališč, razumevanja cele vrste elementov, ki zadevajo vlogo otroka 

in vzgojiteljevo vlogo pri tem, od tega pojmovanje in razumevanja otrokove narave ter 

otrokovega razvoja, oblike avtoritete, načina discipliniranja in kaznovanja, dopuščanje 

svobode otroku, … Pri vsem tem pa niso pomembna samo vzgojiteljeva stališča, temveč tudi 

implicitne teorije o vzgoji, ki jih lahko prepoznamo na podlagi njegovih ukrepov, odzivov, 

občutkov, torej preko kritične refleksije konkretnih praks (prav tam). 

 

Vzgojne stile je raziskovalo in opazovalo veliko različnih avtorjev. Pri nas je vzgojne stile 

podrobneje raziskovala Bergant (1994). Mnogi pedagogi povzemajo njeno razdelitev vzgojnih 

stilov: 

• represivni vzgojni stil,  

• permisivni vzgojni stil in 

• laissez faire/vsedopuščujoča vzgoja. 

 

Vendar je zaradi nedodelanega koncepta avtoritete prav tako teoretično nedodelana tudi 

omenjena delitev vzgojnih stilov, zato avtorici M. Peček Čuk in I. Lesar (2009: 133) 

predlagata drugačno delite vzgojnih stilov: 

• represivni ali avtokratski oz. avtoritarni vzgojni stil, 

• permisivni ali laissez-faire oz. do-(po-)puščajoči vzgojni stil, 

• interakcijski ali demokratični oz. avtoritativni vzgojni stil. 

 

V njuni delitvi sta permisivni in laissez-faire vzgojni stil izenačena. Pri obeh je avtoriteta 

pojmovana kot nekaj negativnega, omejujočega in nezaželenega v posameznikovem razvoju 

(prav tam: 133). Avtorici v svoji knjigi pri vsakem vzgojnem stilu predstavita pojmovanje 

otrokove narave in razvoja, obliko avtoritete in discipliniranje/kaznovanje pri posameznem 

stilu ter posledice, ki jih posamezni vzgojni stil prinaša.  
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4. 1 REPRESIVNI, AVTOKRATSKI OZ. AVTORITARNI VZGOJNI 

STIL 

 

M. Bergant (1994: 71–72) represivno vzgojo poimenuje kot »vzgojo usmeritev, ki poudarja in 

uporablja predvsem negativna vzgojna sredstva, prepovedi in omejitve. Otrok je stalno pod 

nadzorom, s čimer ga utesnjuje. S strogostjo, kaznovanjem in s stalnim pritiskom pa vzgoji 

poslušnega, vdanega in neinciativnega posameznika.«  

Represivni vzgojni stil se je pojavljal predvsem v preteklosti in je pri nas prevladoval v 

krščanskem tipu patriarhalne vzgoje. Srečamo ga lahko tudi v današnjem času, kljub 

njegovim omejenostim, ki se kažejo tako v procesu kot tudi v cilju (Peček Čuk in Lesar, 2009: 

135). 

Njegovi zagovorniki izhajajo iz prepričanja, da je s postavljanjem pravil vedenja in 

nepopustljivostjo pri uresničevanju le teh ter s kaznovanjem in nagrajevanjem mogoče doseči 

želeno vedenje. Med vzgojitelji in otroki prevladuje predvsem enakosmerna komunikacija. 

Osnovna naloga takšne vzgoje je posredovanje informacij, moralnih norm in pravil, ki veljajo 

za določeno družbo. Pravila, ki jih vzgojitelj postavlja otroku, so predvsem trdna in 

tradicionalna, ki jim morajo otroci samo slediti in jih spoštovati. Tako otroci postanejo 

poslušni, ubogljivi in manjvredni (prav tam). 

Kot sem že omenila, je represivni tip vzgoje prevladoval v tradicionalnem krščanskem tipu 

patriarhalne vzgoje, pri katerem je bila otrokova narava pojmovana kot nedorasla in grešna. 

Verjeli so, da naj bi bila represija tista, ki lahko omeji moč te grešne in pokvarjene narave. 

Naloga vzgojitelja je bila, da ukroti otrokovo naravo že v zgodnjem otroštvu z represivnimi 

vzgojnimi sredstvi (prav tam). 

Avtoritarni vzgojni stil izhaja iz behaviorističnega razumevanja otrokovega razvoja. Zanj je 

značilna stalno usmerjanje in nadzorovanje otrokovega vedenja ter zagotavljanje ustreznih 

vplivov okolja, zunanjih dražljajev in pridobivanje izkušenj. Zagovorniki te teorije so 

prepričani, da lahko z vzgojo naredimo vse, kar želimo. Posameznikov razvoj razumejo kot 

kontinuiran proces učenja, kjer imajo otroci pasivno vlogo, kar pomeni, da naredijo, kar od 

njih zahteva okolje. Glavno vzgojno sredstvo je pogojevanje, kar pomeni oblikovanje vedenja 

na osnovi pozitivnih (nagrade, pohvala, objem …) in negativnih podkrepitev (kazni, kritike, 

ignoriranje …). Če je otrok deležen pozitivne podkrepitve, se bo vedenje utrdilo, medtem ko 

se bo v primeru negativne podkrepitve to nehalo.  
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Behavioristi menijo, da je vzgojitelj tisti, ki natančno definira, kakšno vedenje je primerno oz. 

neprimerno. Vzgojitelj oblikuje pravila, zapovedi in podkrepitve, s čimer naj bi pri otroku 

zagotovili primerno učenje vedenja.   

Ta stil vzgoje je deležen vrste kritik. Očita se mu manipulacijo z otrokom, vzgojiteljev stalen 

nadzor in prevzemanje odgovornosti za otrokovo vedenje, ki otroku onemogoča sodelovanje, 

možnost lastnega odločanja, argumentiranje ter razvoj samostojnosti in odgovornosti.  Otroku 

je omogočeno samo učenje enostavnih oblik vedenja. Medosebni odnos vzgojitelj in otroka ni 

pomemben, saj učinki vzgoje izhajajo predvsem iz ustreznega in neustreznega nadzora okolja 

ter neustrezne in ustrezne podkrepitve (prav tam: 83–85). 

 

V tem vzgojnem stilu prevladuje avtoriteta, ki jo Kroflič (1997a) imenuje apostolska 

avtoriteta. Ime je dobila po apostolih, ki so dobili od Boga poseben položaj in poslanstvo, da 

širijo pravoverni nauk in posebno avtoriteto, ki ni povezana z njihovimi intelektualnimi niti 

moralnimi oz. osebnostnimi sposobnostmi. Glavna značilnost te avtoritete je, da je položaj 

nadrejenega v hierarhiji odnosov vnaprej določen in povezan izključno s pooblastilom, ki mu 

ga namenijo Bog, Cerkev ali država. Medtem ko je za vsako avtoriteto značilno, da je na 

začetku povezana predvsem s položajem in pooblastilom, je za apostolski model avtoritete 

značilno, da skuša svoj položaj ohraniti za vsako ceno (prav tam: 60–61). 

Staršem ali učiteljem v krščanskem patriarhalnem tipu vzgojne ni bilo potrebno pojasnjevati 

zahtev in pričakovanj, ki jih odrasla oseba zahteva od otroka, saj naj bi bilo takšno početje 

vzgojno škodljivo. V tem primeru otrok oziroma učenec nima nobene možnosti oziroma 

pravice, dvomiti v starševsko/učiteljevo kompetentnost (prav tam). 

Podobo pridnega, ubogljivega in poslušnega otroka v patriarhalni vzgoji, ki je prevladoval vse 

do 20. stoletja, so starši skušali doseči z uporabo naravnih in nadnaravnih vzgojnih sredstev.  

Pod naravno vzgojna sredstva so sodili zgled, poučevanje, navada, ustrahovanje, kaznovanja. 

Nadnaravna vzgojna sredstva so bila povezana z vero, npr. molitev, prejemanje zakramentov 

in javna božja služba (Kroflič, 1997b: 153–157). 

Tudi v šoli je bila vzgoja v preteklosti podobno kot doma zaznamovana predvsem z 

nadzorovanjem in takojšnjih kaznovanjem otrok. Eno izmed glavnih vzgojnih sredstev je bila 

palica, s katero so otrokom vbijali učenost v glavo, vendar nikakor ne edino. Pri vzgoji otrok 

so bile poleg pretepanje prisotne tudi druge oblike kazni, ki so na prvi pogled veljale za 

milejše (oslovska klop, psovke, zaničljive in hudobne opazke …). Revni otroci so bili veliko 

pogostejše tarče kaznovanja kot bogatejši otroci. Zagovorniki tega vzgojnega stila so 

prepričani v moč kazni in usmerjenost v negativno.  
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Verjamejo, da otroci ničesar ne bodo storili pravilno, če v to ne bodo prisiljeni. Otroku je 

potrebno vsiliti red – omejitve in pravila, ki se jih mora držati. Ob (ne)spoštovanju in kršenju 

pravil so posledica tega kazni ali nagrade. Nadzor nad otrokovim vedenjem v polni meri 

prevzemajo tisti, ki postavljajo pravila. V tem vzgojnem stilu so otrokova čustva ignorirana 

ali zanikana. Za to vzgojo je značilno, da je zasičena z negativnimi čustvi, predsodki in odpori 

(Peček Čuk, 2009: 138–139). 

 

Posamezniki, ki so bili vzgajani avtoritativno, so pogosteje »poslušni, okorni, prestrašeni, 

pohlevni, konformistični, agresivni in nestrpni do šibkejših, rasno, versko, idealoško ali 

kakorkoli že drugačnih in na drugi strani občudujoči in podredljivi do močnejših« (Peček Čuk 

in Lesar, 2009: 140). Poleg tega pa ne razvijejo »spretnosti odločanja, odgovornega vedenja 

in upravljanja samega sebe«, ta vzgojni stil pa »povzroča zamerljivost in upornost, ne razvija 

spretnosti sodelovanja in spoštovanja potreb drugih« (prav tam). Takšen vzgojni pristop 

spodbuja pri posamezniku poslušnost, odvisnost od vzgojitelja in spodbuja otroka, da bi storili 

vse, da bi vzgojitelja zadovoljili (prav tam). 

 

4. 2 PERMISIVNI OZ. LAISSEZ FAIRE VZGOJNI STIL 

 

Medtem ko M. Bergant (1994: 110) meni, da »permisivna vzgojna ni pravzaprav skrajno 

obratni pojav represivne vzgoje, temveč je obratni pojav represivne vzgoje laissez-faire stil 

oz. vsedopuščujoča vzgoja«, pa M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) permisivni vzgojni stil 

enačita z laissez-faire oz. vsedopuščajočim stilom. Utemeljitelj tega vzgojnega stila je Jean-

Jacques Rousseau, ki je otroka postavil v središče vzgojnega delovanja. (prav tam: 142). V 

pedagoško teorijo J. J. Reausseau uvedene model prikrite avtoritete, ki se dokončno uveljavi v 

drugi polovici dvajsetega stoletja pod vplivov gibanj za permisivno, prijazno vzgojo. Bistvo 

koncepta prikrite avtoritete je, da »nobena podrejenost ni tako popolna kot tista, ki je 

navidezno svobodna; tedaj zasužnjimo celo voljo samo« (Reausseau v Kroflič, 1997b: 225). 

Vzgojitelj otroku pusti zgolj navidezno svobodo, v resnici pa skrbno nadzoruje njega ter 

njegovo življenjsko okolico. Poleg tega pripravlja ustrezne pogoje za proces vzgoje. 

Zagovorniki tega vzgojnega stila mislijo, da je avtoriteta nepotrebna in nekonstruktivna. 

Vzgojitelj s tem vzgojnim stilom nejasno izraža svoje potrebe, od otrok se pričakuje, da mu 

bodo brali misli. Otrokom da proste roke in mu zelo ohlapno postavlja meja ter od njih 

pričakuje, da sami sebe nadzirajo iz hvaležnosti.  
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Za ta vzgojni stil je značilna nedoslednost pri postavljanju meja, dopustnosti, nagradah in 

izvedbi. Kazni, ki jih vzgojitelj uporablja v tem vzgojnem stilu, so »samopomilovanje, 

valjenje krivde na učence, žrtvovanje, manipuliranje, čustveno odmaknjenost, obtoževanje, 

nerganje, sarkazem, napad na učenčevo vedenje« (Peček Čuk in Lesar, 2009: 147). 

Uveljavil se je po drugi svetovni vojni. Izhaja iz humanističnih in psihoanalitičnih razvojnih 

teorij, ki temeljijo na zaupanju v otrokovo notranjost, čeprav jo različno interpretirajo. 

Humanisti verjamejo, da je v vsakem otroku notranjost, ki teži k njegovem izboljšanju, 

psihoanalitiki pa se zavedajo, da so otrokove notranje nagonske težnje lahko tudi 

destruktivne, ki jih je potrebno urediti tako, da jih bom posameznik sposoben sam voditi in 

nadzirati. Zagovorniki obeh teorij pojmujejo človekovo vedenje kot odraz posameznikovih 

notranjih občutkov, zato je zelo pomembno, da je vzgojiteljeva vloga znotraj obeh teorij 

oblikovanje odpornega in olajševalnega okolja, v katerem lahko otrok izraža svoje občutke 

(prav tam: 144). 

Permisivna vzgoja je popolno nasprotje represivnemu vzgojnemu stilu. Pri tem vzgojnem stilu 

gre za vzgojo, ki izhaja iz otroka, njegovih potreb in pravic (Retuznik-Bozovičar in Kranjc, 

2010: 28). Kroflič (1997a: 28–29) pravi, da vzgoja, ki izhaja iz »otroka«, izvira iz dveh 

spoznanj, in sicer iz zavedanja potrebe po spoštovanju človekovih in otrokovih pravic ter 

spoznanja, da je uporaba nasilnih metod pravzaprav vzgojno manj učinkovita.  

Pri permisivni vzgoji prevladujejo predvsem »pozitivni vzgojni ukrepi, ljubezen, skrb za 

otrokove pozitivne sposobnosti, upoštevanje otrokovih socialnih potreb« (Bergant, 1994: 71).  

Avtoriteta je prisotna, vendar skrita. Vzgojitelj ob uveljavljanju avtoritete čuti zadrego, 

pojmuje jo kot izraz svoje nemoči in ne kot nujno sredstvo pri vzgoji. Cilj takšnega vzgojnega 

ravnanja je vzgojiti srečno, samoinciativno, kritično in ustvarjalno osebnost (Peček Čuk in 

Lesar, 2009: 131). 

Zagovorniki permisivne vzgoje se zavzemajo za vzgojo, ki naj bo bolj humana, svobodna in 

prijazna, v otroka usmerjena. Bolj kot na poglobljenem poučevanju otrokovih razvojnih 

potreb je ta vzgojni stil temeljil na zdravorazumskem prepričanju, da svoboda osvobaja in 

represija zatira, česar ga vzgojna praksa ni potrdila (Kroflič, 1997a: 30). Koncepciji 

permisivne in avtoritarne vzgoje sta si podobni v tem, da pri otroku obe spodbujata razvoj 

točno določenih vedenjskih vzorcev; permisivna vzgoja spontanost, represivna pa poslušnost 

in ubogljivost. Permisivci prisegajo na vzgojno moč nagrajevanja, medtem ko represivci 

dovoljujejo uporabo negativnega pogojevanja, kar kaže na njuno skupno behavioristično 

poreklo.  
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Slednje privede do enakega rezultata, saj tako avtoritarna osebnost kot pataloški narcis 

funkcionirata na ravni heteronomne morale in si prizadevata za priznanje »zunaj sebe« (prav 

tam: 66). 

 

Pristaši permisivnega vzgojnega stila menijo, da je razlog za neuspeh ta, da se permisivna 

vzgoja kot takšna v praksi še ni uresničila (Peček Čuk in Lesar, 2009: 131). Uresničil pa se je 

koncept laissez-faire ali vsedopuščajoči vzgojni stil, kjer je otrokom dopuščeno vse, otrok 

dela kar želi. Vzgojitelj se odreče svoje aktivnosti in odgovornosti. V tem vzgojnem stili je 

otrok v vlogi subjekta in vzgojitelj v vlogi objekta. Otrok določa, kaj se bo delalo in kaj ne, 

torej vzgojitelj nima nobene avtoritete v odnosu do otroka (prav tam).  

 

Kritik vzgojnih strokovnjakov torej ni deležen le represivni vzgojni stil ampak tudi 

vsedopuščajoča vzgoja. Težava se pokaže pri tem, da nihče ne ve točno, kaj to na sredi je in 

kako poiskati ravnovesje med popustljivostjo in strogostjo (prav tam).  

 

Glava pomanjkljivost permisivnega vzgojnega stila je torej oslabljena konceptualno teoretska 

osmišljenost (prav tam). Prav zaradi tega se, kot to poudarja Kroflič (1993 v prav tam), »ideja 

permisivnosti večkrat reducira na zbirko tehnicističnih napotkov – pozitivni vzgojni ukrepi so 

učinkovitejši od negativnih, zato moramo v vzgoji izhajati iz otrokove notranje motivacije.«  

 

Permisivi vzgojni stil je kot rezultat vzgoje proizvedel pataloškega narcisa, ki je še bolj 

odvisen od drugih, kot je tisti, ki je bil vzgajan z represivnim vzgojnim stilom. Torej to 

nikakor ni posameznik, ki bi bil bolj samostojen, neodvisen, samozavesten kot permisivni 

vzgojni stil obljublja (Kroflič, 1997a). 

 

V vseh zgoraj omenjenih vzgojnih stilih se avtoriteta kaže kot nekaj negativnega, pozablja pa 

se na pozitivne učinke avtoritete, ki jih otrok za svoj razvoj potrebuje, saj mu daje občutek 

varnosti in zaupanja (Peček Čuk in Lesar, 2006: 133).  

 

4. 2. 1 PASTI PERMISIVNE VZGOJE 

 

Permisivni vzgojni stil ni prinesel želenih rezultatov. Posameznik, vzgajan v tem vzgojnem 

stilu, se ni razvil v samostojnega, ustvarjalnega in notranje moralno avtonomnega 

posameznika, ampak v posameznika, ki mu pravimo pataloški narcis.  
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Analiza permisivne vzgojne kocepcije je pokazala, da ta ni bila usmerjena v razvoj otrokovih 

osebnostnih potencialov, ampak predvsem v iskanje ustreznih vzgojnih metod in pozitivnih 

podkrepitev zaželenih vedenjskih vzorcev« (Kroflič, 1997a: 31). Starši in vzgojitelji, ki 

vzgajajo na ta način, implicitno od otrok zahtevajo, da se vedejo spontano, naravno, 

svobodno, naj sami ugotovijo, kaj je zanje primerno in kaj ne. Z dodatkom materinega 

občutka krivde in odsotnosti očetovskega principa iz vzgoje privede do vzgojnega okolja, ki 

deluje na otroka bolj stresno in obremenjujoče kot represivna vzgoja (prav tam). Tako si otrok 

na eni strani želi imeti občutek varnosti in ljubezni, na drugi strani pa ločenost od osebe, ki jo 

ima rad in (trmastega) uveljavljanja lastne volje, ki za nameček ni nič manj naporen od 

sledenja točno določenim starševskim zahtevam. Zato se kot vzgoja, ki izhaja iz otrokovih 

razvojnih potreb, ne izkaže prijazna in popustljiva (svobodna) vzgoja, ampak tista, ki podpira 

oba omenjena sklopa razvojnih potreb (prav tam). Kroflič (prav tam) meni, da permisivna 

vzgoja, ki naj bi izhajala iz otroka oziroma bi bila usmerjena v razvoj otrokovih osebnih 

potencialov, išče predvsem ustrezne vzgojne metode in pozitivno podkrepitev zaželenih 

vedenjskih vzorcev.  

 

Zagovorniki permisivne vzgojne so bili mnenja, da se bodo posamezniki, ki so vzgajani 

svobodno, razvili v bolj samostojne in odgovorne, vendar so bili rezultati in posledice le tega 

povsem drugačni. Pod vplivom analize negativnih učinkov množične uporabe permisivnih 

vzgojnih sredstev pa v šestdesetih letih psihoanaliza potrdi spoznanje, da je za optimalen 

razvoj otrokove osebnosti v vzgoji potrebna primerna mera frustracije med otrokom in starši 

oziroma vzgojiteljem (prav tam: 30). 

 

4. 2. 2 RAZVOJ OTROKOVE OSEBNOSTI V PATOLOŠKEGA NARCISA 

 

Žorž (2002) je v svoji knjigi zapisal zgodbo o Narcisu, ki jo bom uporabila kot uvod za 

razlago pojma, ki ga danes slišimo in uporabljamo vse bolj pogosto. Narcis je bil lepotec iz 

znane Ovidove pripovedi, v katerega se je zaljubila lepa nimfa Eho, ki ji ljubezni ni vračal. 

Nekega dne se je zaljubil v svojo podobo, ki jo je zagledal v vodi. Njegova ljubezen v lastno 

podobo je ostala nepotešena, saj mu s strani prelepega bitja iz vode ni bila vrnjena. Tako je 

zaradi svoje žalosti in nesrečne ljubezni umrl in se spremenil v cvet.   
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Po lepem narcisu je poimenovana posebna osebnostna motnja, za katero je značilna 

prezaposlenost s samim seboj, združena z zelo siromašno zmožnostjo empatije, vživljanja v 

drugega in razumevanja drugega, s čustveno hladnostjo ter samopoveličevanjem (prav tam: 

31).  

Nekateri avtorji povezujejo narcizem s permisivnim vzgojnim konceptom, ki se pojavi po 

drugi svetovni vojni. Izhajala bom iz Lascheve (2012) ugotovitve, da permisivna vzgoja 

vpliva na oblikovanje narcistične družbe. Eden ključnih vzrokov za razvoj narcistične 

osebnosti je zagotovo zlom avtoritete. S tem, ko slabi avtoriteta staršev, se v otrocih 

oblikujejo lastnosti, ki jih potrebuje sodobna potrošniška družba. Lasch v svojem delu Kultura 

narcizma zapiše, da je sodobna birokracija prevzela popoln nadzor nad posameznikom. Pri 

patološkem narcisu ideal jaza, to je ponotranjena pričakovanja drugih, zamenja 

samouničevalni nadjaz. Otroci, ki so vzgojeni izrazito popustljivo, razvijejo zelo strog in 

predvsem iracionalno izoblikovan nadjaz (Kroflič, 1997a: 56).  

 

Težave se pokažejo tudi pri razrešitvi Ojdipovega kompleksa, saj otrok ostane v fazi 

primitivne emocionalne identifikacije - imaginarne identifikacije. To predstavlja velik 

problem, saj otrok neprestano išče idealno podobo, ki je ni mogoče najti, ne zaveda pa se, da 

je ujet v zanko iracionalne avtoritete primarnega drugega - matere, ki od njega nič konkretno 

ne zahteva, mu ne postavlja omejitev, njena čustvena bližina je vedno prisotna in implicitno 

izraža zgolj ljubeča nepričakovanja (Praper v Kolar Vodopivec, 2010: 225). 

 

Na razvoj patološkega narcisa poleg nerešenega Ojdipovega kompleksa vplivajo tudi zunanji 

dejavniki, predvsem družbeni okvir današnje postindustrijske družbe. Za današnjo družbo je 

značilna množična propaganda, ki spodbuja ljudi k večjemu kupovanju, kot ga dejansko 

potrebujejo. Oglaševanje ustvarja želje po imetju novih stvari in rabi potrošnika, ki je vedno 

nezadovoljen, nemiren, anksiozen, zdolgočasen. Za tega potrošnika je kupovanje nov način 

osrečevanja in s posedovanjem materialnih dobrin žanje aplavz in zavist drugih, kar postaja 

terapija za osamljenost, bolezen, dolgočasje, pomanjkanje spolnega zadovoljstva.  

Idealen recept za vzgojo patološkega narcisa je torej potrošniška družba in permisivna vzgoja 

otrok. S tem, ko današnji starši postavljajo otroka na centralno mesto in vzgojne naloge 

prevzamejo druge institucije, tudi šola, se oblikuje posameznik, ki ga potrebuje današnja 

družba. Patološki narcis je posameznik, ki se nenehno primerja z drugimi, ne zaupa vase, išče 

pomoč v terapiji in ima nenehno potrebo po potrjevanju svoje pomembnosti (Lasch, v Kolar 

Vodopivec 2010: 226–230). 
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Narcizem je način, ki nam omogoča razumevanje in psihološki vpliv na sodobne socialne 

spremembe - predstavlja najboljši način za spoprijemanje s tenzijami in anksioznostmi 

modernega življenja (prav tam). 

 

4. 3 INTERAKCIJSKI OZ. AVTORITATIVNI VZGOJNI STIL 

 

Avtoritativni vzgojni stil se je uveljavljal v vzgojni teoriji predvsem v zadnjih desetletjih. 

Razvil se je kot poskus preseganja slabosti in pomanjkljivosti represivne in permisivne 

vzgoje, a ga kljub temu ne smemo jemati kot »zlato sredino« med omenjenima vzgojnima 

stiloma (Peček Čuk in Lesar, 2009: 150). Njegove temelje je že v preteklosti postavil nemški 

filozof Immanuel Kant, čigar temeljna teza je, da je »disciplina pogoj vzgoje in vsakršnega 

izobraževanja.« Poudarjal je, da človek ni po naravi moralno bitje, temveč to postane z vzgojo 

(Kant v Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Interakcijski stil izhaja iz sodobnega pojmovanje otrokovega razvoja. Nekoliko se razlikuje 

od pojmovanja Kanta, pa vendar potrjuje njegovo izhodišče. V prvih fazah otrokovega 

razvoja je potrebna »jasna in prepoznavna avtoriteta, ki se mora v skladu z otrokovim 

osamosvajanjem umikati iz njegovega razvoja.« (prav tam: 151) 

 

V primerjavi z ostalima dvema vzgojnima stila učitelj pri tem vzgojnemu konceptu doseže 

»spodbujanje odgovornega in notranje motiviranega sodelovanja, zmanjševanje odvisnosti od 

staršev, potrebo po zunanjem vrednotenju, razvijanje osebne moči, izboljševanje 

posameznikove samozavesti, razvijanje zmožnosti odločanja, odgovorno vedenje in spretnosti 

upravljanja samega sebe, zmožnost sklepanja kompromisov, pogajanje, sodelovanje in 

spoštovanje potreb drugih« (prav tam: 156). 

 

Posamezniku je potrebno postaviti meje, hkrati pa ga pripraviti, da se bo zavedal vplivov 

drugih, ki bodo tako spodbujali ali zavirali njegovo delovanje v družbi. Roditelj/učitelj v 

nenehni interakciji z otrokom dovoljuje svobodo njegovega vedenja z določenimi mejami. 

Zaželeno je, da otrok sodeluje pri oblikovanju pravil (prav tam). V ospredju je čustvena 

povezanost med starši in otroci. Otrok ima aktivno obliko v vzgojnem procesu, kjer poteka 

dvosmerna komunikacija. Upošteva se otrokovo mnenje, njegova individualna narava in 

razvojne potrebe. S tem vzgojnim konceptom podpiramo otrokova močna področja, s čimer se 

razvija otrokovo moralno presojanje (Kroflič, 1997a). Vrednote, ki prevladujejo pri tem 

vzgojnem stilu, so svoboda, enakost in odgovornost.  
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Za ohranjanje teh vrednot je potrebno vzpostaviti pravo ravnotežje med popustljivostjo in 

strogostjo (Retuznik in Bizovičar, 2010: 30). 

 

Zagovorniki tega vzgojnega stila pravijo, da mora »otrok postopoma prevzemati polno 

odgovornost za svoja dejanja, zato pa potrebuje aktivnega starša/učitelja, ki je prijazen, otroku 

dostopen, razumevajoč in hkrati strog, dosleden in zahteven« (Peček Čuk in Lesar, 2009: 

156). Ta vzgojni stil je z vidika vodenja in obvladovanja zelo zahteven za vzgojitelja, saj od 

njega poleg veliko časa zahteva tudi precej znanja o tem, kako spodbujati in prepoznati 

določeno fazo razvoja pri otroku. Vzgojitelj mora poiskati tudi primerna vzgojna sredstva za 

vsakega posameznika, ki pri njem delujejo, poleg tega pa mora znati otroku razložiti različne 

ukrepe, ki sledijo kršitvam pravil. Ukrepi, ki jih vzgojitelj skrbno načrtuje za vsakega 

posameznika, morajo na koncu pripeljati do konstruktivnih rešitev (prav tam: 157). 

Avtoriteto, ki se uporablja pri tem vzgojnem stilu, Kroflič (1997a: 66–69) poimenuje 

samoomejitvena avtoriteta, katere osnovna naloga je vzpostavitev čustveno stabilnega in 

pozitivnega odnosa med starši in otrokom. Avtoriteto imaginarnega lika, ki je značilna za 

permisivno vzgojo, je potrebno zamenjati z avtoriteto simbolne zahteve, ki je podkrepljena z 

racionalno utemeljitvijo. Starši morajo tako spodbujati širitev otrokovih socialnih mrež in 

sposobnost moralnega presojanja z namenom, da otrok postopoma osvoji moralna pravila, ki 

so nujno potrebna za življenje. Omenjena avtoriteta je usmerjena tudi k spodbujanju 

samostojnega reševanja konfliktov.  

 

Disciplina mora biti prisotna že od otrokovega rojstva, kazen pa je lahko izrečena le tistemu 

otroku, ki je sposoben ravnati po pravilih glede na značilnosti njegovega razvoja. Slednja ne 

sme otroka poniževati, temveč mora pri otroku krepiti njegov občutek odgovornosti, 

pravičnosti in reda. Omogočiti mu mora »refleksijo njegovega dejanja oz. vedenja in ga s tem 

navajati na samodisciplino. Kazen je lahko torej priložnost, da se kršitelj sooči z učinki 

svojega vedenja« (Peček Čuk in Lesar, 2009: 155).  

 

Najpomembnejši vidik tega vzgojnega stila je, da mora roditelj/učitelj biti pri vzgojnemu 

procesu prisoten z vso svojo osebnostjo, da dopušča, da otrok doživi različna doživetja, ki mu 

omogočajo, da na spoštljiv način vstopa v pedagoški odnos, kar mu predstavlja zahtevno delo, 

saj ima pred seboj »relativno nerazvite in od njega v številnih pogledih odvisne posameznike« 

(prav tam). 
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Rezultat takšnega vzgojnega koncepta naj bi bil »oblikovanje moralno avtonomnega subjekta, 

posameznika, ki ima odločnost in pogum svobodno uporabljati svoj razum in pri razsojanju 

upoštevati kategorični imperativ« (prav tam: 156). 

 

5. POMOČ STARŠEM PRI VZGOJI TER VLOGA POLJUDNE 

LITERATURE  

 

Za današnje družine je značilna velika raznolikost, kar je posledica družbenih sprememb 

zadnjih nekaj desetletjih. A. Švab (2009) pravi, da so »sodobne družinske spremembe 

posledica in generator širših družbenih sprememb sodobnih poznomodernih družb«. Družina 

tako postaja vedno bolj kompleksna in raznolika, starševanje pa vedno bolj zahtevna in 

kompleksa naloga. Trendi in spremembe, ki jih beležimo na področju družinskega življenja in 

z njim povezanih vseh procesov vzgoje, so privedli do tega, da se v obdobju postmoderne 

razširja nezaupanje in soočanje z dvomom o lastni starševski kompetentnosti za vzgojo otrok 

ter vedno večje prepuščanje vzgoje strokovnjakom.  

Starši imajo legitimno in zakonsko pravico, da vzgajajo svoje otroke. To določa in opredeljuje 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004), predvsem v 103. členu, ki pravi, da so 

»starši dolžni preživljati svoje otroke, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in jih vzgajati.« 

Danes se večina staršev srečuje s številnimi dilemami oziroma težavami pri vzgoji svojih 

otrok, saj se ne morejo več opirati na vsesplošno znane vzgojne vzorce kot v preteklosti 

(Kuhar, 2011).  Živimo v času, v katerem so starši tako negotovi glede vzgoje svojih otrok, 

kot ni bila še nobena generacija do sedaj. To lahko sklepamo po priljubljenosti serij o 

supervaruškaš in po množici knjig, revij in vzgojnih priročnikov. Pojavljajo se tudi spletni 

forumi o starševstvu in vzgoji, ki so zelo dobro obiskani (Kuhar, 2010). V svoji negotovosti 

ter želji, da bi naredili vse najboljše za svojega otroka, se zatekajo k različnim strokovnjakom 

po nasvete in prebirajo različno poljubno literaturo.  

Christopher Lasch, socialni kritik, je bil eden izmed prvi, ki je leta 1979 opozoril na pojav 

nezaupanja staršev v lastno kompetentnost pri vzgoji otrok. Opozoril je tudi, da so sodobni 

starši pod nenehnim pritiskom pedagoških delavcev, strokovnjakov in drugih poznavalcev 

vzgoje, zato so začeli dvomiti v svoje lastne kompetence pri vzgoji otrok. Iz strahu, da bi 

začeli ponavljati iste napake kot njihovi starši pri vzgoji otrok, so začeli verjeti vsem tem 

resnicam, nasvetom strokovnjakov (Lash, 2012: 200 preveri). 
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Lasch (prav tam) je to poimenoval fenomen t. i. »popolnega starševstva in terapevtizacije 

vzgoje«, saj so večino vzgojnih funkcij prevzele državne institucije. S tem otrok postaja last 

države in ne last staršev, njegovo življenje je odvisno od državnih institucij. Vdor industrije, 

množične kulture oglaševanja in množičnih medijev ter ustanov, ki so prevzele vlogo 

starševstva, je pripeljalo do tega, da se je spremenila kakovost odnosov med starši in otroki. S 

tem se je ustvaril ideal starševstva ter obenem izgubilo zaupanje staršev, da so sposobni 

opravljati najosnovnejše naloge vzgoje njihovih otrok (prav tam).  

Strokovnjaki za svetovanje staršem so že v začetku 20. stoletja starše opozarjali na škodo, ki 

jo lahko dobronamerni starši povzročijo svojim otrokom (Lasch, 1992: 183). Z namenom, da 

bi vsaj delno omejili poseganje državnih institucij v družinsko sfero in s tem izboljšali 

kvaliteto skrbi za otroka, so vpeljali t. i. »vzgajanje staršev« in »izobraževanje učinkovitosti 

staršev« (prav tam: 195). 

 

Te razmere je še dodatno zapletel pojav permisivnosti v poznih 30-ih in 40-ih letih, ki je 

poudarjal otrokov občutek zaželenosti in vzgojo, ki naj bi izhajala iz otrokovih potreb (prav 

tam: 191).  

Nasveti strokovnjakov o vzgoji otrok in družinskem življenju so oslabili avtoriteto staršev, kar 

je Lasch (1992) označil kot »zlom ali zaton starševske avtoritete« (prav tam: 206–207). Kot 

ugotavlja Furedi (2002), se morajo starši po »terapevtski logiki« za opravljanje starševske 

vloge izobraževati in slediti nasvetom strokovnjakov. Starševstvo oz. starševanje se tako pod 

vplivom terapevtske pomoči spremeni v »težak preizkus«. R. Salecl (2007: 87) pravi, da smo 

danes priča tesnobi, ki je povezana s starševstvom in izhaja iz dejstva, da je izginil »konsenz, 

kako vzgajati otroke in pri tem vplivati na njihov razvoj«. Tesnobo, ki jo pri starših povzroči 

prepričanje, da vloge staršev ne opravljamo dovolj dobro in občutek krivde, da nam pri 

vzgajanju otrok ni uspelo.  

 

Furedi (2002) opozori na problematično dejstvo, da strokovnjaki obravnavajo starše kot 

nekompetentne oziroma nesposobne za vzgajanje svojih otrok. Ugotavlja, da so strokovnjaki z 

dajanjem nasvetov rutinske vidike starševstva spremenili v velike znanstvene teme, vsak vidik 

vzgoje pa je postal predmet strokovne obravnave. Vse v zvezi z vzgojo so postavili pod 

vprašaj, nič ni več samoumevno (prav tam: 17–18, 151). Meni, da so starševstvo začeli 

obravnavati kot zahtevno veščino, za katero je potrebno dodatno izobraževanje in 

usposabljanje (prav tam: 177).  
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Zagovorniki tovrstnega svetovanja starše opozarjajo na možne posledice neupoštevanja 

njihovih nasvetov. Pri tem se spregleda dejstvo, da starši največ spretnosti in znanj o vzgoji 

dobijo prav z neposrednimi izkušnjami. Po prepričanju avtorja nasveti strokovnjakov 

prispevajo k razvijanju nezaupanja v lastne sposobnosti in krepitvi starševske paranoje 

oziroma strahu pred neuspehom pri vzgoji otroka (prav tam: 18).  

 

Poseganje strokovnjakov v družinsko življenje po mnenju Furedia samo še okrepi paranoidno 

starševstvo (prav tam: 175). Za dobre starše se v kulturi paranoidnega starševstva štejejo tisti, 

ki svojega otroka stalno nadzorujejo, so strokovnjaki na področju čustvene pismenosti ter 

imajo univerzitetno izobrazbo iz osebnega svetovanja (prav tam: 18). Paranoično starševstvo 

je tudi »neposredno povezano s tem, kako današnja družba obravnava otroke« (prav tam: 44). 

Otroci so danes po prepričanju avtorja veliko bolj varni in zdravi kot npr. v preteklosti. Na eni 

strani so predstavljeni kot zelo ranljiva bitja, ki potrebujejo stalen nadzor, skrb in pozornost 

staršev, na drugi strani pa so prikazani kot kompetentni, ki se s straši dogovarjajo, pogajajo o 

večini vprašanj in sprejemanju odločitev o svojem življenju (prav tam: 134). Vendar pa po 

prepričanju Spyrousa (2011: 24) »zaskrbljeni odrasli ubiramo nove strategije pri ohranjanju 

nadzora in zaščiti otroštva in tako imajo posledično otroci manj svobode. O nevarnostih 

razmišljamo drugače, bodisi upravičeno bodisi zaradi vse večje panike in paranoje med 

ljudmi.« Močna skrb, ki jo čutijo starši in pretirana zaščita otrok se po mnenju Mossa (2011: 

20) »krepita zaradi življenja v izjemno tekmovalnem okolju polnem neenakosti, s katero 

spodbujamo konkurenčnost in produktivnost ljudi.« Poudarjen je tudi koncept individualne 

izbire, kar pomeni, da če se pri izbiri zmotimo, lahko svojemu otroku namenimo grozljivo 

usodo (prav tam). 

 

Za zdrav otrokov razvoj je bistveno, da otroka osvobodimo obsedenosti staršev z različnimi 

strahovi (Furedi, 2002: 199). Furedi (prav tam: 200) predlaga, da naj straši na otroke prinesejo  

pozitivno videnje človečnosti, naj ne vzgajajo otroke v stilu nezaupanja do zunanjega sveta. 

Poleg tega predlaga, da naj se starši odrečejo družinski izolaciji ter bolj povežejo z okoljem, v 

katerem živijo in vzpostavijo sodelovanje z drugimi starši in tako zmanjšajo svoje strahove in 

napetosti. Meni, da dokler starši vzgajajo po svojih najboljših močeh, kot najbolje vedo in 

znajo, je malo verjetno, da bodo potrebovali pomoč strokovnjakov in drugih institucij. Po 

njegovem mnenju so nasveti, ki jih podajo strokovnjaki v različnih priročnikih, navadno 

mnenja nekoga.  
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Običajno so podani zelo splošno, v obliki nekakšne formule in v devetdeset odstotkih 

primerov popolnoma neuporabni, zato je bolje nasvet poiskati pri prijatelju ali pri drugih 

članih družine (prav tam: 200–201). 

 

Poplava različnih priročnikov za starše po eni strani kaže, da je primanjkljaj jasnih vzgojnih 

pogledov »akuten«, zmeda velika, prav tako je velika tudi odvisnost staršev od strokovnjakov 

in strokovnih nasvetov.  

Po drugi strani je očitno, da si starši in vzgojitelji prizadevajo najti lastno, »pravo« vzgojno 

pot. Danes je vse več priročnikov, ki staršem korak po korak svetujejo, kako postati intuitivni 

starši (Kuhar, 2010). 

 

Lasch (v Kolar Vodopivec, 2010: 229) pravi, da »svetovalna znanost« z morjem priročnikov o 

vzgoji in ravnanju z otroki služi le kot nova potrošniška niša, saj starše opremlja s kroničnim 

občutkom nemoči. Vzgoja otrok postane tako le sledenje navodilom za uporabo. Odvisnost od 

strokovnih pomoči različnih terapevtskih centrov je še toliko večja zaradi načina življenja 

današnje družine – pomanjkanjem časa staršev zaradi podaljšanih obveznosti v službah, 

predvsem pa odsotnega očeta. Pomembno je poudariti, da so priročniki o vzgoji lahko 

koristna opora, lahko pa starše še dodatno zbegajo, da podvomijo v svoje kompetence. Starši 

so tisti, ki najbolj poznajo svojega otroka in situacijo, v kateri so se znašli, zato morajo, kot 

pravi Spock (v Lasch, 2012: 193), zaupati vase, kajti »dobri očetje in matere po navadi 

instinktivno vedo, kako naj ravnajo z otrokom.« 

 

Največje darilo, ki ga starši lahko ponudijo in dajo svojemu otroku, je biti dober roditelj, kar 

pomeni otroku ponuditi čas, ljubezen, varnosti in vzgojo. Prva tri leta otrokovega življenja so 

bistvenega pomena za njegov celosten razvoj. V teh letih otroci razvijejo pomembne 

intelektualne, čustvene in socialne sposobnosti. Naučijo se dajati in sprejemati ljubezen. Poleg 

vsega tega se naučijo zaupanja, varnosti in empatije. Zato je zelo pomembno, da se otrokom 

zagotovi varno okolje v katerem bodo sprejeti in razumljeni. Dovoliti jim moramo, da 

spoznavajo svet na različne načine, z različnih zornih kotov. Ponuditi jim moramo različne 

izkušnje, v katerih lahko raziskujejo, ustvarjajo in živijo svoje otroštvo, tako kot si ga zasluži 

vsak otrok. Najboljše vzgojno sredstvo, ki ga otroku lahko ponudiš, je lasten zgled, saj 

velikokrat pozabimo, da vzgajamo vsak dan, vsak minuto, sekundo. Torej starši morajo živeti 

takšno življenje, kot si ga želijo za svojega otroka.  
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Prav v tem se skriva neuspeh številnih staršev, vzgojitelj, učiteljev, ki otroku govorijo same 

dobre stvari, sami pa ravnajo čisto drugače kot govorijo (Praper, 1992). 

 

Zaključim lahko z mislijo Spyrousa (2011: 23–24), ki pravi, da je otrokom treba znati 

prisluhniti, kajti lahko veliko ponudijo svetu. Spoštovati moramo vsak trenutek, ki ga 

preživimo z otroki, jih opazovati in slišati, saj niso nič manj vredni člani družbe kot odrasli. 

Starši jih ne bi smeli zlorabljati z vsemi obveznostmi, ki jim jih nalagamo, za dvig lastnega 

statusa v družbi. Dovolimo jim, da se sami spoznavajo s svetom, zorijo v njem, odraščajo in 

se osamosvajamo. Zavedati se je potrebno, da otroci niso naša last, zato jim moramo 

dopuščati svobodo, saj je odnos do življenja zelo odvisen od svobode, ki jo uživaš kot otrok.   
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6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

»Vzgoja otrok je pogosto zmedeno in impulzivno početje, pogosto izpolnjujoče; in je hkrati 

vir naše najbolj intenzivne anksioznosti, a hkrati tudi najgloblje sreče« (Kuhar, 2011: 71). Za 

vzgojo nimamo nekega preprostega nasveta oz. navodil za uporabo; je dolgotrajen proces, ki 

se nikoli ne konča. Vzgoja in pogledi se spreminjajo skozi čas; na to vplivata  zgodovinsko 

obdobje in kultura, v kateri živimo, pa tudi specifične izkušnje in vrednote, ki jih posameznik 

zagovarja. Sprememba v vzgoji in množica poljudne literature oz. nasvetov staršem pa je 

hkrati prinesla negotovost in strah staršev pred škodljivimi posledicami »neprave« vzgoje 

otrok. Danes se starši pri vzgoji svojih otrok srečujejo s številnimi dilemami, saj se ne morejo 

več upirati na vsesplošno znane vzgojne vzorce kot v preteklosti. Pogosta neugodna posledica 

je, da menjavajo vzgojne metode pod vplivom novih informacij, ki so jih dobili iz medijev oz. 

okolja, to pa povzroča zbeganost, negotovost oz. dvom, kako najbolje vzgajati. Glede na moje 

izkušnje pri dosedanjem delu vidim glavni problem v tem, da je staršem na voljo preveč 

raznolikih in med seboj nasprotujočih si informacij. Slednje pri starših povzroča negotovost in 

dvom vase. Cilj moje raziskave je tako bil raziskati izkušnje in mnenja staršev glede poljudne 

literature o vzgoji otrok. 

6. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kaj oz. kdo staršem pomaga pri vzgoji otrok? 

2. Koliko starši berejo strokovno oz. poljudno literaturo o vzgoji in katero literaturo berejo? 

3. V kolikšni meri se zdi staršem uporaba poljudne literature o vzgoji koristna in katere 

dileme imajo v zvezi z njo? 

4. Kakšna so njihova prevladujoča stališča do vzgoje? 

 

7. METODOLOGIJA 

7. 1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. S tehniko ankete sem pridobila podatke na 

zastavljena vprašanja. 
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7. 2 VZOREC 

 

Neslučajnostni oziroma priložnostni vzorec obsega 45 staršev predšolskih in šolskih otrok, ki 

obiskujejo osnovno šolo v Ljubljani in vrtec, v katerem sem zaposlena. Vrtec in šola nista v 

istem okolju, ker je šola v bližini vrtca, kjer delam, mojo prošnjo za anketiranje staršev 

zavrnila. Od staršev sem dobila vrnjenih 80 anket, a sem jih morala kar 35 zavrniti, ker so bile 

pomanjkljivo izpolnjene in zato neuporabne. Največ anketiranih staršev (41) je imelo otroke 

starejše od tretjega leta, le 25 % pa mlajše od tretjega leta. Anketni vprašalnik so v veliki 

večini izpolnile matere  (91 %). 

 

7. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

S pomočjo strokovne literature in mentorice sem sama sestavila vprašalnik, ki je vseboval 9 

vprašanj, od tega 8 zaprtega tipa in eno odprtega tipa. Anketo sem novembra 2016 objavila na 

spletni strani www.1ka.com. Starše vrtčevskih otrok sem k izpolnjevanju ankete spodbudila  

prek elektronske pošte in s pomočjo sodelavk v vrtcu, v katerem sem zaposlena. Starše 

mlajših šolskih otrok sem zajela tako, da sem povabilo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika  

poslala v eno izmed osnovnih šol v centru Ljubljane. Staršem sem pisno predstavila namen 

vprašalnika in način izpolnjevanja ter jih povabila k sodelovanju.  

Vsem anketirancem sem zagotovila prostovoljnost udeležbe in anonimnost odgovorov oz. 

varovanje njihovih podatkov. Starši so lahko svoje ankete oddali do konca decembra 2016.  

7. 4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem obdelala na ravni opisne statistike. Na osnovi dobljenih odgovorov sem 

izračunala absolutne (f) in odstotne (f %) frekvence. Za obdelavo podatkov sem uporabila 

program Microsoft Excel. Podatke sem prikazala v tabelah in jih interpretirala. 

 

 



33 

 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

8. 1 POMOČ STARŠEM PRI VZGOJI 

 

Najprej me je zanimalo, kaj staršem pomaga oz. na kaj se opirajo pri vzgoji otrok. 

Anketiranec je lahko izbral več odgovorov ali podal svoj odgovor. Njihovi odgovori so 

prikazani v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Pomoč staršem pri vzgoji 

ODGOVORI F f (%) 

Lastne izkušnje, kako so me vzgajali starši. 36 27 % 

Nasveti prijateljev in sorodnikov – drugih 

staršev. 

21 
16 % 

Nasveti vzgojitelja oz. učitelja otroka. 25 19 % 

Mnenja strokovnjakov za vzgojo v poljudni 

literaturi. 

22 
17 % 

Mnenja strokovnjakov v drugih medijih 

(radio, TV, časopisi oz. revije). 

8 
6 % 

Spletni viri. 10 8 % 

Forumi staršev. 6 5 % 

Drugo  5 4 % 

 

Najbolj pogost odgovor staršev je bil, da se pri vzgoji opirajo na lastne izkušnje, kako so jih 

vzgajali njihovi starši (27 %). Slaba petina staršev (19 %) včasih poišče pomoč pri vzgojitelju 

oz. učitelju, uporaba  poljudne literature oz. mnenj strokovnjakov za vzgojo pa je po 

pogostosti šele na tretjem mestu (17 %). Glede na vse pogostejšo uporabo spletnih orodij in 

forumov me je presenetilo, da le malo staršev za pridobivanje nasvetov o vzgoji uporablja 

spletne vire (8 %) in forume staršev (5 %) . Kot »drugo« so starši navedli: poslušam sebe, po 

lastni presoji, zdrava pamet in šola za starše. Predvidevala sem, da bo večina staršev 

odgovorila, da si pri vzgoji pomaga z poljudno literaturo, saj strokovnjaki (npr. Salecl, 2010: 

137) ugotavljajo, da so današnji starši vse bolj odvisni od navodil strokovnjakov, masovnih 

medijev, reklamne industrije in pomožnih institucij, ki so od družine prevzeli večino vzgojnih 

funkcij.  
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Tudi avtorica M. Kuhar (2011: 71–72) pravi, da so starši v strahu pred morebitnimi 

škodljivimi posledicami svojih starševskih praks oz. neuspešnostjo pri vzgoji svojega otroka 

postali pozorno in skrbno občinstvo navodil različnih strokovnjakov, napotkov revij za starše, 

vzgojnih priročnikov ipd. 

 

8. 2 POLJUDNA LITERATURA, KI STARŠEM POMAGA PRI VZGOJI 

OTROK 

 

Zanimali so me tudi kriteriji za izbor poljudne literature, katere avtorje poljudne literature 

poznajo oziroma največkrat izbirajo starši in naslov kakšnega poljudnega dela, ki so ga 

prebrali v zadnjem času. Anketiranec je lahko izbral več odgovorov ali podal svoj odgovor. 

Njihovi odgovori so prikazani v tabeli 2, 3 in 4. 

 

Tabela 2: Avtorji poljudne literature o vzgoji otrok, ki jih starši poznajo 
 

ODGOVORI f f (%) 

Benjamin Spock 9 20 % 

Bogdan Polajnar 16 36 % 

Bogdan Žorž 14 31 % 

Elizabeth Pantley 8 18 % 

Jane Bluestein 1 2 % 

Jesper Juul 18 40 % 

Marko Juhant 33 73 % 

Miriam Stoppard 8 18 % 

Peter Praper 6 13 % 

Ranko Rajović 13 29 % 

Sue Cowley 4 9 % 

Thomas Armstrong 6 13 % 

Zdenka Zalokar Divjak 12 27 % 

Zoran Milivojević 17 38 % 

William Sears in Martha Sears 8 18 % 

Drugo 7 16 % 
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Tabela 3: Kriteriji pri izboru literature o vzgoji otrok 

 
ODGOVORI f f (%) 
Naslov 8 18 % 
Avtor 7 16 % 
Priporočilo drugih staršev 20 45 % 
Priporočilo vzgojitelja (vrtca) 
ali učitelja (šole) 

17 39 % 

Vsebina – izhajam iz 
problematike, ki se tiče 
mojega otroka 

36 82 % 

Prodajna uspešnica 2 5 % 
Drugo 1 2 % 

 

Članek ali poljudna knjiga, ki so jo starši v zadnjem času prebrali:  

− Marko Juhant (Varuh otrokovih dolžnosti, Pogrešani napotki) 

− Elizabeth Pantley (Z otrokom lahko sodelujete).  

− Medvrstniško nasilje (poišči avtorja)  

− Dorothy Einon (Ustvarjalen otrok).  

− Adele Faber (Kako se pogovarjamo z najstniki in kako jih poslušamo? Kako se 

pogovarjamo  z otrokom in kako jih poslušamo?). 

− Harville Hendrix in Helen Hunt (Zdrav otrok in ljubezen staršev). 

− Albert in Leonida Mrgole (Izštekani najstniki in starši, ki štekajo). 

− Marijan in Tea Košiček (Tudi vaš otrok je osebnost).  

− Neomi Drev (Calm Perents, Peaceful children).  

− Novičnik (familylab.si) 

 

Najpogostejši avtor poljudne literature, katero berejo anketirani starši, je Marko Juhant (73 % 

staršev). Sledi Jesper Juul (40 %), na tretjem mestu pa Zoran Milivojević (38 %), omenjeni 

avtorje zasledimo na spletnih straneh nekaterih knjigarn pod rubriko najbolj prodajane 

uspešnice: Marko Juhant (Varuh otrokovih dolžnosti, Pogrešani napotki), Zoran Milivojevič 

(Mala knjiga za velike starše) (http://www.emka.si/vzgoja-in-starsevstvo/CA/13159) in Jesper 

Juul (Kompetentni otrok, Agresivnost – nov in nevaren tabu) (http://www.didakta.si/e-

knjigarna/najbolj_prodajane.html). Kljub podatkom o najbolj prodajanih uspešnicah je kot 

merilo pri izboru literature le malo anketirancev izbralo odgovor prodajna uspešnica, kar 

pomeni, da to ni njihov kriterij izbora. 
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Tudi pri vprašanju, katere članke oziroma poljudno delo so prebrali, se najpogosteje pojavlja 

avtor Marko Juhant (33 %).  

Starši se za poljudno literaturo kot pomoč pri vzgoji odločajo glede na probleme, s katerimi se 

soočajo pri vzgoji. Kot je razvidno iz Tabele 3, je večina (82 %) staršev odgovorila, da je 

njihovo merilo pri izboru literature o vzgoji otrok vsebina oz. problematika, ki zadeva 

njihovega otroka. Problem ni v tem, da starši ne poznajo primernih vzgojnih metod, ampak v 

tem, da neustrezne vzgojne prijeme nezavedno izbirajo v neustreznih situacijah, jih prehitro 

menjavajo ali jih izbirajo v prevelikem številu (Coloroso, 1996: 10). In kot pravi avtorica: »Za 

starševstvo ni  hitrih, enostavnih odgovorov niti receptov, toda verjamem, da starši večinoma 

posredujejo prav tiste sposobnosti, ki so potrebne za to, da smo dobri starši.« (prav tam: 10) 

 

8. 3 POSTAVLJANJE MEJA IN KAZNOVANJE OTROK 

 

Sledila so vprašanja o vzgoji otrok, pri katerih sta bili postavljeni dve trditvi, med katerima so 

morali izbirati. Trditve smo izbrali iz poljudne literature in sicer tako, da so različne oz. 

nasprotujoče si. Odgovori so prikazani v tabeli 5, 6 in 7. 

 

Tabela 4: Svoboda in razvajenost 
 

ODGOVORI f f (%) 
Svobodno vzgajanje posameznika z omejitvami je 
najboljše za njegov celostni razvoj. 

37 82 % 

Prekomerna čustvena toplina in bližina v družini vodi 
v pretirano razvajenost otrok. 

5 11 % 

Brez odgovora. 3 7 % 
SKUPAJ 45 100 % 

 

Tabela 5: Nujnost kazni 
 

ODGOVORI f f (%) 
Kazen je nujni del vzgoje, ki se mu ni mogoče 
izogniti. 

23 51 % 

Otrok, ki se lepo vede zaradi strahu pred kaznijo ali 
zaradi želje po nagradi, ne razvije notranje discipline, 
ki mu bo pomagala, ko ob sebi ne bo imel nikogar, ki 
mu bo povedal, kaj storiti v dani situaciji.  

20 44 % 

Brez odgovora. 2 5 % 
SKUPAJ 45 100 % 
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Večina staršev  (82 %) je odgovorila, da je svobodno vzgajanje posameznika z omejitvami 

najboljše za njegov razvoj.  Polovica (51 %) se bolj strinja s trditvijo, da je kazen nujen del za 

vzgojo, ki se mu ni mogoče izogniti. Kroflič (1997a: 59) pravi, da avtoritete iz vzgoje ne 

moremo odpraviti, lahko pa vplivamo na njeno obliko. Po njegovem mnenju se avtoriteta 

lahko oblikuje tudi na prijaznosti in odpovedi kaznovanju. Če otroka ob očitnem prekršku ne 

bomo opozorili oziroma kaznovali, si bo takšno vedenje hitro razložil kot našo popolno 

ignoranco oziroma lastno nevrednost, da bi bil kaznovan. Nekaj manj kot polovica (44 %) 

staršev se strinja, da kazen ni povezana samo z fizičnim (udarci) in psihičnim (kričanje) 

znašanjem nad otrokom. Strinjajo se, da mora otrok s pomočjo odrasle osebe razviti notranjo 

disciplino. V pedagoškem jeziku je kazen sredstvo pedagoškega vpliva, ki se uporablja, ko 

otrok krši pravila vedenja v skupini ali ne izvrši zahtev vzgojitelja ali učitelja (Pavšič Gašić, 

1988: 44). V družini so otroci kaznovani takrat, kadar odrasli izgubijo kontrolo nad svojim 

vedenjem, zaradi neposlušnosti ali nespoštljivosti do njih. Zavedati se je potrebno, da na 

odločitev za kaznovanje največkrat vpliva telesno in čustveno stanje staršev in ne toliko samo 

neprimerno vedenje otroka. Strinjam se z B. Coloroso (1996: 26–29), ki pravi, da namesto 

kazni in kaznovanja kot manipulativne tehnike vodenja raje uporabljamo vzgojne prijeme, ki 

vlivajo moč. Takšna prijema sta spodbujanje in disciplina. 

 

Tabela 6: Postavljanje meja 
 

ODGOVORI f f (%) 
Odrasla oseba otroku s postavljanjem meja zagotovi 
občutek varnosti in sprejetosti. 

43 96 % 

Postavljanje meje otroku povzročajo občutek 
manjvrednosti, omejitve in nadzora. 

0 0 % 

Brez odgovora. 2 4 % 
SKUPAJ 45 100 % 

 

Tabela 7: Občutek varnosti 
 

ODGOVORI f f (%) 
Občutek varnosti, sprejetosti in ljubljenosti v družini 
tvorijo osnovo za oblikovanje pozitivne samopodobe 
pri otroku. 

42 93 % 

Svet, v katerem živijo današnji otroci, je zelo nevaren, 
zato ga je potrebno vnaprej obvarovati pred vsako 
neugodno izkušnjo. 

1 2 % 

Brez odgovora. 2 5 % 
SKUPAJ 45 100 % 
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Dva anketiranca nista odgovorila na vprašanja, predstavljena v Tabelah 6 in 7.  Vsi 

anketiranci (Tabela 7) menijo, da odrasla oseba s postavljanjem meja zagotovi občutek 

varnosti pri otroku. 93 % staršev se strinja, da občutki varnosti, sprejetosti in ljubljenosti v 

družini tvorijo osnovo za oblikovanje pozitivne samopodobe pri otroku. S. Berčnik (2007: 

160) utemeljuje, da otrok avtoriteto v zgodnjem otroštvu potrebuje v smislu starševske 

ljubezni, občutki varnosti in pripadnosti. Kroflič (1997a: 64) pa dodaja, da otrok za optimalen 

razvoj poleg navedenega potrebuje določeno mero frustracij, jasne omejitve in raz(umsko) 

utemeljene zadolžitve. Razvoj avtonomne, svobodne in odgovorne osebnosti ne bo uspešen, 

če bomo vzgajali povsem svobodno in brez odkritega izražanja zahtev in prepovedi (prav tam: 

55).  

 

8. 4 AVTORITETA V VZGOJI  

 

Tabela 8: Odgovornost in podrejenost 
 

ODGOVORI f f (%) 
Otrok mora prevzeti odgovornost za svoja dejanja, ki 
so jim z razvojno stopnjo dorasli. 

43 96 % 

Otrok, ki je vzgajan s strogimi pravili, prepovedmi in 
kaznimi, bo dorasel v poslušno, sistemu podrejeno 
odraslo osebo. 

0  0 % 

Brez odgovora. 2 4 % 
SKUPAJ 45 96 % 

 

Tabela 9: Upoštevanje otrokovega mnenja 
 

ODGOVORI f f (%) 
Starši otroku niso enaki. V njegovih letih odraščanja 
mu morajo biti avtoriteta. 

23 51 % 

Starši naj otroka vprašajo za mnenje, ko odločajo o 
nečem, kar ga zadeva. 

19 42 % 

Brez odgovora. 3 7 % 
SKUPAJ 45 93 % 
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Tabela 10: Razlaga pravil 
 

ODGOVORI f f (%) 
Pri postavljanju pravil ne popuščaš, ne pojasnjuješ, 
zakaj se odločiš za to, jih ne razlagaš, saj so le ta 
jasna. 

2 4 % 

Otroku je potrebno postavljati jasna, kratka in 
nevsiljiva pravila z razlago in pri njih vztrajati. 

41 91 % 

Brez odgovora.  2 5 % 
SKUPAJ 45 96 % 

 

Nekoč so otroci živeli težko, trpinčenja polno življenje, kar pričajo številne knjige o otrocih in 

otroštvu nekoč. Pri nas je o tem pisala avtorica A. Puhar (2004), najbolj znan tuji avtor, ki je 

pisal o omenjeni temi, je avtor Aries (1991). V svojih delih pišeta o trpkem otroštvu in hudem 

trpinčenju otrok v družini, nikakor ne o lepem, idiličnem otroškemu življenju. Danes se je 

vloga otroka v družinskem življenju bistveno spremenila. Predvsem so se spremenili vloga 

otroka kot kompetentnega člana družine in odnosi med družinskimi člani. Slaba polovica (42 

%) anketirancev se strinja, da  naj starši otroka vprašajo za mnenje, ko odločajo o nečem, kar 

ga zadeva, polovica anketirancev (51 %) pa ne, saj menijo, da starši otroku niso enaki in da 

mu morajo v njegovih letih odraščanja biti avtoriteta. M. Kuhar (2011: 73) meni, da »v 

svobodnih družinah vlada opevan ideal demokratičnosti, kar pomeni, da se prepisuje velik 

pomen horizontalnim načinom komuniciranja na osnovi nenehnih dogovarjanj in dialoga. 

Danes v družinah lažje in tudi bolj odkrito izražajo čustva, tabuji v družinski komunikacijo so 

redki«. Nikakor pa ne smejo biti ti odnosi brez avtoritete in kot pravi Kroflič (1997a: 127) 

brez konfliktov in s popolnoma svobodno vzgojo, saj je ta način vzgoje največkrat obsojen na 

neuspeh. Vzgoji, ki izhaja le iz otrokovih potreb, pobud in avtonomnih odločitev, namreč 

manjka le starševska vloga, ki zagotavlja varnost.  

 

Pravila, ki jih starši postavljajo otroku, morajo biti jasna, kratka, nevsiljiva ter z razlago, pri 

njih morajo starši vztrajati. S tem se je strinjala večina (91 %) anketiranih staršev. Kroflič 

(1997a: 127) pri razlagi o postavljanju pravil otrokom dodaja, da naj starši izrazijo tudi 

nestrinjanje, čeprav to ni vedno priljubljeno.  
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9. SKLEP 

 

V diplomskem delu sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja, na katere sem skušala dobiti 

odgovore s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen staršem, katerih otroci so stari 

od 3 do 9 let. Na prvo raziskovalno vprašanje, kaj oziroma kdo staršem pomaga pri vzgoji 

otroka, so starši kot najbolj pogost odgovor izbrali lastne izkušnje, kar me je presenetilo, saj 

številni avtorji opozarjajo na negotovost staršev pri vzgoji otrok, ki je značilna za današnji čas 

in se pojavlja kot posledica številnih nasvetov strokovnjakov staršem (Batistič Zorec, 2003: 

52). Anketirani starši so kot najpogostejšega avtorja poljudne literature, ki jo berejo, izbrali 

Marka Juhanta. Odgovor me ni presenetil, saj je omenjeni avtor tako po prodajnih uspešnicah 

kot predavatelj zelo priljubljen v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Sledita mu avtorja 

Jesper Juul in Zoran Milivojevič. Avtorji v svojih vzgojnih priročnikih pogosto ponujajo 

»hitre« nasvete, ki naj bi bili rešitev za težave, ki jih imajo starši z otroki, kar je razvidno tudi 

pri odgovorih na vprašanje o merilih pri izboru poljudne literature. Starši so namreč kot 

najbolj pogost odgovor izbrali, da je njihovo merilo pri izboru literature o vzgoji otrok 

vsebina oz. problematika, ki zadeva njihovega otroka. Avtorji priročnikov o vzgoji lahko s 

svojimi nasveti ustvarjajo tudi različne oblike pritiskov na starše. Prepričujejo jih, naj 

upoštevajo njihove vzgojne nasvete, saj bodo šele takrat postali zares »dobri starši«. Pri 

prebiranju nekaterih vzgojnih priročnikov sem ugotovila, da številni nasveti staršem ne 

pomagajo pri razjasnjevanju njihovih vzgojnih dilem. Ker imajo različni avtorji različne 

poglede na vzgojo in ponujajo različne vzgojne nasvete in pristope, lahko še dodatno otežijo 

odločitve staršev pri vzgajanju otroka.  

 

Vzgoja je kompleksen in zahteven proces, ki od vsakega starša zahteva veliko dela in truda, 

saj tako kot pravi M. Kuhar (2011: 73), »ni in ne bo priročnika, ki lahko ponudi uporaben 

nasvet za vsako situacijo, ali odgovori na vprašanje, kako najti pravšnjo mero 

demokratičnosti, ki bo `proizvedla´ zrelega in zadovoljnega človeka.«  

S trditvami o vzgoji otrok sem želela predvsem ugotoviti, kateri stil vzgajanja uporabljajo 

starši. Večina staršev meni, da občutek varnosti, sprejetosti in ljubljenosti v družini tvorijo 

osnovo za oblikovanje pozitivne samopodobe pri otroku. Omenjene tri vrednote lahko 

dosežemo z vztrajnostjo, doslednostjo in zgledom.  
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Strinjanje staršev s trditvami v vprašalniku kažejo, da prevladuje uporaba interakcijskega 

oziroma demokratičnega oziroma avtoritativnega vzgojnega stila, kot ga poimenujeta M. 

Peček Čuk in I. Lesar (2009).  

Kot sem že omenila, so številni avtorji mnenja, da je potrebno »kaznovati« otrokovo dejanje 

in ne osebnosti, kar je nasprotno represivnemu vzgojnemu stilu, kjer kazen ne vodi »do 

primernega vedenja in pogosto povzroči, da otroci neprimerno vedenje zatrejo, zlasti ob 

prisotnosti osebe, ki jih je kaznovala, da bi se izognili kazni, ga pa ne odpravijo (prav tam: 

140).  

Upoštevati je potrebno, da je vzorec anketiranih staršev majhen in ni reprezentativen, zato 

ugotovitev nikakor ne moremo posploševati na vso populacijo staršev. Da bi dobili širši 

vpogled v mnenja in stališča staršev do poljudne literature in vzgoje, bi morali imeti 

reprezentativen vzorec, zanimivo bi bilo opraviti primerjalno analizo vzgojnih priročnikov, s 

čimer bi lahko naredili primerjavo nasvetov oz. pristopov, ki jih strokovnjaki ponujajo 

uporabnikom poljudne literature o vzgoji. Zanimivo bi bilo tudi vsebinsko analizirati spletne 

forume oziroma spletne portale, ki staršem omogočajo, da strokovnjakom zastavljajo 

vprašanja o vzgojnih dilemah, ki se jim porajajo.  

 

Danes imajo velik vpliv na vzgojo in družino šola, družba in država. Nekoč  je imela država 

pomožno funkcijo, ki naj bi za otroka poskrbela samo, ko starši niso mogli oz. niso bili 

sposobni. Z uveljavljanjem socialne države je država nase prevzela številne naloge družine od 

poučevanja, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva do materialne podpore. Kljub temu 

osrednja vzgojna vloga pripada družini, saj druge institucije družini nudijo pomoč pri vzgoji 

in nikakor niso njej nadomestek (Salecl, 2010). 

 

Dobljeni rezultati se torej skladajo s stališči strokovnjakov s področja vzgoje. R. Salecl (2010) 

pravi, da je možno opaziti »poplavo« priročnikov, ki dajejo nasvete o »pravilni« vzgoji otrok, 

ki se mora približati otroku oz. njegovim željam in potrebam in nikakor ne sme biti 

avtoritarna. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so nasveti, ki jih ponuja 

poljudna literatura, samo pomoč pri vzgoji otrok in nikakor ne osnovno in edino vodilo. Kot 

sem že omenila, je vsak otrok individuum, ki ima različne potrebe. V poljudni literaturi pa so 

zapisana splošna napotila, ki so lahko pri vzgoji pomoč, ne rešujejo pa tudi težav in dilem pri 

vzgoji posameznega otroka.  
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Raziskovanje v okviru diplomskega dela mi je dalo nova znanja na področju poljudne 

literature kot pomoči pri vzgoji otrok, poleg tega pa tudi širši vpogled v nekatere druge teme, 

ki sem jih preučevala.  
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

 

Zaključujem dodiplomski študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 
okviru diplomskega dela raziskujem poljudno literaturo kot pomoč staršem pri vzgoji otrok. Z 
vašo pomočjo bi rada ugotovila, kako in na kakšen način si pomagate pri vzgoji vašega 
otroka. Vljudno vas prosim, da izpolnite vprašalnik, ki je anonimen. Pridobljeni podatki bodo 
namenjeni izključno za raziskavo pri mojem diplomskem delu. Za sodelovanje se Vam 
najlepše zahvaljujem. 

 

                                                                                                                          Husmira Kurtović 

 
1. Spol  
 

a) Ženski                         b) Moški 

 

2. Starost vašega otroka (če imate več otrok, tu navedite le starost otroka v oddelku katerega 

ste dobili vprašalnik): 

 

a) od 1 do 3 let 

b) od 3 do 6 let 

c) od 6 do 9 let 

 

3. Zanima me, na kaj se opirate pri vzgoji otrok. Izberete lahko več odgovorov! 

 

a) Lastne izkušnje, kako so me vzgajali starši. 

b) Nasvete prijateljev in sorodnikov – drugih staršev. 

c) Nasvete vzgojitelja oz. učitelja vašega otroka. 

d) Mnenja strokovnjakov za vzgojo v poljudni literaturi. 

e) Mnenja strokovnjakov v drugih medijih (radio, TV, časopisi oz. revije). 

f) Spletni viri. 
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g) Forumi staršev. 

h) Drugo (navedite kaj): _______________________________ 

 

4. Kateri izmed spodaj navedenih avtorjev poljudne literature o vzgoji otrok so vam poznani 

(ste zanje že slišali ali prebrali katero od njihovih del). Možnih je več odgovorov! 

 

a) Benjamin Spock 

b) Bogdan Polajnar 

c) Bogdan Žorž 

d) Elizabeth Pantley  

e) Jane Bluestein 

f) Jasper Juul 

g) Marko Juhant 

h) Miriam Stoppard 

i) Peter Praper 

j) Ranko Rajović 

k) Sue Cowley 

l) Thomas Armstrong 

m) Zdenka Zalokar Divjak 

n) Zoran Milivojević 

o) William Sears in Martha Sears 

p) drugi (napišite kdo) _________________________________ 

 

5. Katera so vaša merila pri izboru literature o vzgoji otrok? (možnih je več odgovorov) 

 

a) naslov 

b) avtor 

c) priporočilo drugih staršev 

d) priporočilo vzgojitelja (vrtca) ali učitelja (šole) 

e) izhajam iz problematike, ki se tiče mojega otroka 

f) prodajna uspešnica 

g) drugo (kaj) 
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6. Ali ste v zadnjem času prebrali kakšen članek oz. poljudno delo o vzgoji otrok?  

 

a) NE 

b) DA. Navedite naslov, avtorja oz. temo: _________________________________ 

 

7. Ali ste se v zadnjem času udeležili kakšnega izobraževanja na temo vzgoje otrok? 

 

a) NE 

b) DA. Navedite kje in na katero temo: _________________________________ 

 

8. Spodaj v paru je naštetih nekaj trditev o vzgoji otrok. V vsakem paru izberite eno trditev s 

katero se bolj strinjate in jo obkrožite.  

 

8.1)  

a) Odrasla oseba otroku s postavljanjem meja zagotovi občutek varnosti in sprejetosti. 

b) Postavljene meje otroku povzročajo občutek manjvrednosti, omejitve in nadzora. 

 

8. 2) 

a) Otrok mora prevzeti odgovornost za svoja dejanja, ki so jim z razvojno stopnjo 

dorasli. 

b) Otrok, ki je vzgajan s strogimi pravili, prepovedmi in kaznimi bo odrasel v poslušno, 

sistemu podredljivo odraslo osebo. 

 

8. 3) 

a) Pri postavljanju pravil ne popuščaš, ne pojasnjuješ, zakaj se odločiš za to, jih ne 

razlagaš, saj so le ta jasna. 

b) Otroku je potrebno postavljati jasna, kratka in nevsiljiva pravila in pri njih vztrajati. 

 

8. 4)  

a) Svobodno vzgajanje posameznika z omejitvami je najboljše za njegov celotni razvoj. 

b) Prekomerna čustvena toplina in bližina v družini vodi v pretirano razvajenost otrok. 
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8. 5) 

a) Občutek varnosti, sprejetosti in ljubljenosti v družini tvorijo osnovo za oblikovanje 

pozitivne samopodobe pri otroku. 

b) Svet v katerem živijo današnji otroci je zelo nevaren, zato ga je potrebno vnaprej 

obvarovati pred vsako neugodno izkušnjo. 

 

8. 6)  

a) Starši otroku niso enaki. V njegovih letih odraščanja mu morajo biti avtoriteta. 

b) Starši otroka vprašajo za mnenje, ko odločajo o nečem kar ga zadeva. 

 

8. 8) 

Razmetane igrače in knjige ležijo v dnevni sobi na tleh. Dovolj imate tega nereda. Kaj 

naredite v takem primeru? 

a) Igrače pospravite sami. 

b) Otroku rečete: »Če igrače ne boš pospravil, ne boš šel z nami v živalski vrt. Hočem, da 

jih pospraviš na pravo mesto!« 

c) Pograbite vrečo za smeti in jo začnete polniti z igračami. Med tem ko to počnete 

otroku na dolgo in široko razlagate, da imate tega dovolj. 

d) Z otrokom se pogovorite in mu predlagate, da pove svoje predloge, kako bi rešili to 

težavo. 

8. 9) 

a) Kazen je nujni del vzgoje, ki se mi ni mogoče izogniti.  

b) Otrok, ki se lepo vede zaradi strahu pred kaznijo ali zaradi želje po nagradi, ne razvije 

notranje discipline, ki mu bo pomagala, ko ob sebi ne bo imel nikogar, ki mu bo 

povedal, kaj storiti v dani situaciji. 
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8. 10) 

a) Otroška vztrajnost pri ponavljanju ne ustreznega vedenja lahko privede do tega, da 

nekateri straši postanejo frustrirani in jezni, ker čutijo, da imajo nad otrokom zelo 

malo moči. 

b) Pogosto poučevanje, pridiganje, moraliziranje, pritoževanje, dolge razprave itd., 

privedejo do tega, da otrok starša ne posluša več in ga ignorira. 

 

9. Kateri je najbolj koristen nasvet, ki ste ga dobili o vzgoji vašega otroka? 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


