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Kadar je govor o vzgoji in samostojnosti otrok, 
prej ali slej trčimo ob delovne navade. Kaj pa 
sploh so dobre delovne navade? So zagotovilo 
za srečno in zadovoljno življenje? Katere so 
boljše? Imajo otroci, ki redno in vestno pišejo 
domače naloge, dobre delovne navade, ali so 
nemara uspehu zapisani tisti, ki raje pomagajo 
v gospodinjstvu in pridno trenirajo plavanje? 

Strokovnjaki že več kot pol stoletja razpravljajo o 
tem, kakšno vlogo naj imajo v družinski skupnosti 
otroci in mladostniki. Pred drugo svetovno vojno, 
ko so bile družine zelo številne in revne, ni bilo 
dilem. Otroci so, čim so lahko, morali pomagati na 
vseh področjih in to je bilo za današnje razmere 
zelo zgodaj. Takrat so otroštvo pojmovali kot 
nekakšno čakalnico za svet odraslih in samo po 
sebi ni imelo nobenega pomena. 

Odkar pa se otroštvo dojema kot samostojno in 
zelo pomembno življenjsko obdobje, se najpo-
gosteje dogaja dvoje: nekaterim se zdi edino pra
vilno, da otroci opravljajo določen del gospodinj
skih obveznosti, drugi pa so mnenja, da so za 
otroke vrtec in šola prav tako delo, zato naj bo 
družinsko življenje priložnost za igro in sproščanje.

Mami, ti lahko pomagam?
Maria Montessori, utemeljiteljica priljubljene pe
dagogike montessori, je kot ključno značilnost 
otrokovega razvoja do 6. leta izpostavila izjemno 
sposobnost neposrednega doživljanja oziroma vsr

kavanje vsega, kar ga obkroža. To obdobje je po
imenovala kot fazo »srkajočega uma«, med katero 
si otrok zlahka nabira vsakovrstno znanje in ki mu 
omogoči, da se prilagodi okolju.

Okrog 15. meseca je malček pripravljen in sposo-
ben posnemati dejavnosti odraslih in kar hrepeni 
po tem, da bi se vključil v družinski vsakdanjik ter 
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Prava moč 
delovnih navad

poprijel za delo skupaj z nami. Ker čuti potrebo, da 
bi delal in čim več uporabljal roke, je prav, da ga 
večkrat povabimo k enostavnim in kratkim opravi-
lom. Tako bo imel priložnost, da se ob preprostih 
opravilih uči, zmoti in znova poskusi. 

Cilj vzgoje je samostojna skrb zase,  

zato ne smemo dušiti otrokove želje po  

samostojnosti, pa čeprav to pomeni bolj 

mokro kopalnico, bolj umazano kuhinjo  

ali podvojen čas za oblačenje.
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Ob tem moramo razumeti, da bomo za posamez-
no opravilo (npr. čiščenje oken) porabili dvakrat 
ali trikrat več časa, rezultat pa najverjetneje ne bo 
tak, kot bi si želeli. Čeprav je za tako majhnega 
otroka čiščenje oken, rezanje banane ali gnetenje 
testa igra, je delo pomembno zaradi uvajanja v gos-
podinjska opravila. 

Po drugi strani pa je res tudi, da starši majhnih 
otrok veliko opravil naredimo namesto otroka: ga 
umijemo, oblečemo, obujemo čevlje ... A s tem mu 
delamo medvedjo uslugo. Cilj vzgoje je samostojna 
skrb zase, zato ne smemo dušiti njegove želje po 
samostojnosti, pa čeprav to pomeni bolj mokro ko-
palnico, bolj umazano kuhinjo ali podvojen čas za 
oblačenje.

Šolske in domače obveznosti
Kasneje, v obdobju vrtca oz. nižjih razredov os-
novne šole, otroka učimo delovnih navad (in 
posledično odgovornosti) predvsem s pomočjo 
zadolžitev. Pri tem je ključno, da starši vztrajamo, 
četudi otrok pri tem ni preveč uspešen. Ne smemo 

obupati. Da otrok zares razume, kaj se od njega 
pričakuje, potrebuje približno 1 mesec vztrajanja 
pri določenem opravilu. Sprva bo pri izvajanju 
opravila površen, s časoma pa bo postal vse bolj 
natančen, saj se bo v spretnosti izuril.

Okoli desetega leta starosti otrokova spontano 
veselje in želja po pomoči staršem popustita, saj 
postajajo zanj vse pomembnejši odnosi in ak 
tivnosti z vrstniki zunaj družine. Zaradi tega ga ni 
treba osvoboditi vseh dolžnosti, starši se moramo 
le zavedati, da otrokovo godrnjanje in nejevolja ni-
sta uperjena proti nam, pač pa proti nalogam in 
dolžnostim. Morda bo pomagalo, če se opravil lo-
tite skupaj. Sesanje ali pomivanje posode je 
znosnejše, če to počnemo skupaj, otroci in odrasli.

Motivacija
Dejstvo je, da so naši možgani ustvarjeni tako, da 
iščejo užitek in se izogibajo nelagodju. Odrasli ima-
mo motiv za to, da zjutraj vstanemo in gremo v 
službo, saj smo nagrajeni z denarjem, zadovoljujo 
čim delom in socialnimi stiki. Če torej otrok noče 
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NINA BABIČ je univ. dipl. psihologinja, zaposlena kot šolska svetovalna delavka na OŠ  
in izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s čustveno vedenjskimi težavami in 
psihološkimi stiskami. Deset let je kot prostovoljka delovala v Slovenskem društvu 
Hospic, že leta je pedagoški vodja letovanj na ZPM Maribor, sodeluje z invalidskim 
društvom ILCO Slovenija, kot voditeljica seminarjev Familylab Slovenija pa veliko dela 
s strokovnimi delavci, starši in mladostniki.

Kaj so dobre delovne navade? 
Dobre delovne navade živimo in 
so stvar procesa. Pomeni, da nam 
opravila in naloge postanejo del 
rutine in s časom zahtevajo ved- 
no manj napora. Sprejmemo jih 
kot del življenja, enako kot prehra 
njevanje. Če govorimo o otrocih, 
pomeni, da rutinsko opravijo, kar 
je potrebno, in se nato sproščeno 
posvetijo prostemu času, ne da bi 
jih bremenila slaba vest. Pri mla- 
dih pomenijo tako učne delovne 
navade kot tudi zadolžitve, ki jih 
opravljajo kot del skupnosti, ki ji 
pravimo družina. Prispevajo svoj 
del in sodelujejo, kar je, psihološ- 
ko, zanje dobro in pomem  bno. 
Kljub temu, da se jim med odra- 
ščanjem konstantno upirajo.

Kakšno je pravo razmerje med 
obremenitvami in prostim časom?
Na to je nemogoče enoznačno 
odgovoriti. Kljub zahtevam, ki jih 

pred otroke postavlja šola, in šte-
vilnim dejavnostim, ki se jih šte- 
vilni udeležujejo popoldan, je to 
razmerje moč doseči z upošteva-
njem individualnosti vsakega 
otroka. Zagotovo je pomembno, 
da je del dneva posvečen času,  
ko ne obstaja beseda »moram«. 
Torej kakovostnemu prostemu 
času, ko otrok počne stvari, ki 
izhajajo iz njega, njegovih želja in 
ustvarjalnosti. Torej, da ni vse 
načrtovano in predvideno. Takrat 
se sprostijo napetosti in ohranja 
dobro počutje. Nekateri potrebu-
jejo več časa za obveznosti, drugi 
manj. Iskanje ravnovesja med 
obojim je, po mojem mnenju, 
umetnost poznavanja otroka in 
njegovega trenutnega stanja, po- 
čutja. Je spremenljiv proces, saj je 
tudi stres različen v različnih ob- 
dobjih šolskega leta. Enako kot 
tudi druge okoliščine družinskega 
in družabnega življenja. Zahteva 

torej vključenost staršev in zdravo 
presojo.

Kako naj starši pravilno motivi
rajo otroke za manj prijetna 
opravila?
Načelno motiviranje redko moti  
vira. Velikokrat so obveznosti tudi 
dejstvo, ki ga otrok (sploh na za- 
četku) težko sprejme in se navdu- 
šuje, saj se mora odreči ugodju. 
Notranje motivacije ni pričakovati 
in to je povsem naravno. Treba je 
vztrajati in se odgovorno odločiti, 
kaj je za vas kot starša pomem-
bno. Potem to postane del otro- 
kovega vrednostnega sistema in 
način življenja. Motivira zgled, 
spoštovanje in jasno izražanje 
svojih meja in postav ljanja mej 
otroku. Ne vem, zakaj v zadnjem 
času prevladuje mnenje, da mora-
jo otroci vse, kar počnejo, početi 
radi. Lahko katerikoli odrasli 
enako trdi za svoje življenje? Prej 

BESEDA STROKOVNJAKA

pospraviti za sabo, pomislite, da se vede normalno, 
saj v tem ne vidi nobene nagrade.

Če otroku pohvala ne zadostuje, velja razmisliti o 
nagrajevanju, kot je zbiranje nalepk. Pri starejših 
otrocih pa je motivacija že bolj pretanjena, saj jih 
motivira spoznanje, da jim je nekaj uspelo, npr. 
skuhati dobro večerjo za družino. Na še višji stop
nji pa bo nekaj postoril iz ljubezni – to pa je večje 
veselje, kot bi ga čutil, če bi prejel darilo.

»Zakaj moram pospraviti sobo?«
Včasih pa se zgodi, da skušamo svojim otrokom 
vcepiti socialno sprejemljivo vedenje z bojevitimi 
besedam, npr.: »Že spet nisi pospravil sobe! Ko bi 
vedel, kaj vse naredim zate, ti pa še tega nočeš 
nare diti!« S tem se v otrokovih možganih aktivira 

primitivni sistem za preplah in 
sistem za odzivanje na stres, kar 
lahko povzroči osebnostne te 
žave z jezo oziroma anksioznost-
jo pozneje v življenju. 

Bojevite besede zahtevajo po 
slušnost, pri otroku pa pogosto 
dosežejo prav nasprotni učinek, 
torej kljubovanje in neposluš 
nost.

Če kljubovalnemu otroku po 
nudimo izbiro in če ve, da ima vs-
aka odločitev svoje posledice, mu 
to pomaga razvijati sposobnost 
čelnih režnjev za razmišljanje, 
preučevanje, pogajanje in preu 

od blizu
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ko se naučijo prenašati nelagodje, 
lažje jim bo kasneje.

Pogoste so razlike med sorojenci: 
vsi imajo zadolžitve v gospodinj- 
stvu in za vse veljajo enaka 
pra vila glede šolskega dela, pa 
vendar niso vsi enako odgovorni 
in samostojni?
Seveda ne. Saj so si kot posamez- 
niki zelo različni – po sposobno-
stih, temperamentu, čustvovanju, 
sposobnosti odlaganja zadovoljit- 
ve in še in še bi lahko naštevala. 
Enojajčni dvojčki razvijejo različne 
navade in načine funkcioniranja. 
Za sorojence na splošno so te raz- 
like še izrazitejše. Enako naj pouda- 
rim, da se starši na več otrok spo- 
n tano tudi različno odzivajo. Ne 
govorim samo o razlikah pri prvo- 
rojencu in drugih, ampak tudi na 
vse omenjene individualne razlike. 
Tudi to je povsem naravno. Da niti 
ne omenim, da so kot starši v 
različnih, bolj ali manj ugodnih, 
življenjskih obdobjih. Mozaik vseh 
teh okoliščin je odgovor na vaše 
vprašanje. 

Je prav, da starši otroka »odre
šijo« gospodinjskih zadolžitev 

zaradi (preobilice) šolskega dela?
Ponovno, vsaka družina ima prak- 
tično svoj vrednostni sistem in 
prioritetno listo ter zmožnosti. Pri 
svojem delu sem srečala veliko 
staršev, ki pri določeni starosti 
otrok obupujejo, ker so »leni«, ne 
pomagajo in tudi ne znajo op- 
ravljati osnovnih stvari doma. 
Kadar skupaj raziščemo, ugotovi-
mo, da jim do tega trenutka ni 
bilo treba, ker je bila njihova 
edina zadolžitev šola. Sama 
kronološka starost ne prinese s 
seboj delovnih navad. Le-te ra- 
stejo skupaj z otrokom. Zaradi 
pomanjkanja izkušenj so potem 
oboji, tako starši kot otroci, neza- 
dovoljni in se zapletajo v dnevne 
konflikte. Treba se je ustaviti, 
prevzeti odgovornost, da jih neka- 
terih stvari pač niste naučili, in jim 
potem dati čas, da potrebne 
izkušnje oz. navade pridobijo. Ne 
glede na to, koliko so že stari. 
Otrok je zmožen že zelo zgodaj 
prevzeti odgovornost za stvari, ki 
so povezane z njim (pospraviti 
copate, odnesti krožnik z mize, se 
obleči ipd.). Treba jim je to le 
prepustiti. Kljub kritikam šolskega 
sistema in preobremenjenosti 

nekaterih otrok vseeno menim, 
da je prepuščanje zadolžitev oz. 
delitev dela doma dobro za njih 
kot popotnica v odraslo življenje 
in hkrati jim daje pomembnost 
kot posamezniku znotraj družine. 

Zakaj se zdi staršem težko 
naučiti otroke delovnih navad?
Zato, ker je to težko. So čustveno 
zelo vpleteni in želijo le najboljše 
za svojega otroka, prevzemanje 
odgovornosti in opravljanje stvari 
namesto njih pa je za starša eno- 
stavno. Otroci bodo redko navdu- 
šeni nad zadolžitvami in bodo upo- 
rabili številne načine, da se jim izog- 
nejo. Vztrajati je težje kot popustiti. 

So dobre delovne navade zago
tovilo za uspešno življenje?
Kadar smo opremljeni z 
izkušnjami soočanja s frustraci-
jami, stabilnim samospoštova-
njem, prevzemanjem osebne 
odgovornosti in dobrimi navada-
mi (ki so pregovorno »železna 
srajca«), imamo več možnosti za 
zadovoljstvo in uspeh. Seveda pa 
nas čakajo preizkušnje, ki vedno 
znova zahtevajo od nas delo na 
sebi in sodelovanje z drugimi.  

darjanje različnih možnosti. Pomembno je, da ne 
vpijemo, ne ukazujemo in da govorimo z mirnim, 
tihim glasom. Razvita čelna režnja imata sposob-
nost za razmišljanje, načrtovanje, preu darjanje in 
razmislek pred uk repanjem, sestavljanje in pov-
ezovanje, pogajanje in reševanje problemov.

Ukazovanje je pogosto napad na otrokovo do
stojanstvo, saj se zaradi ukazovanja počuti osra
močenega in ponižanega. Z ukazovanjem otroka 
učimo, da se je treba podrejati in uveljavljati oblast 
– to pa je idealen način za vzgojo ustrahovalca.

Primer:
Mama je prosila Suzano, naj pospravi sobo, preden 
se odpravita v kino. Suzane mamino govorjenje ne 
zanima. Misli si, da bo na koncu mama popustila in 

od blizu
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bo sobo pospravila namesto nje, če jo bo Suzana še 
naprej ignorirala.

Vendar mama pove deklici, da odhod v kino od-

Družina je prostor, kjer si otroci pridobijo social-
ne, družbene kompetence, ki obsegajo precej več 
kot le pomivanje posode in pospravljanje. V družini 
otroci spoznajo svoje meje in se naučijo spoštovati 
meje drugih. Spoznajo tudi, da sta sodelovanje in 
obzirnost do drugih zelo pomembna.

V hierarhično urejenih družinah, kakršne pozna-
mo iz preteklosti, so se starši zanašali na to, da 
bodo otroke o vsem podučili in jim v glavo vcepili 

od blizu

Servisirani otroci že čez nekaj let ne cenijo 

dovolj ne sebe ne tistih, ki jim strežejo.

Dobro življenje je tisto, v katerem smo  

sposobni ustvarjati kakovostne odnose,  

ko čutimo, da smo vredni za skupnost, v  

kateri živimo, in ko lahko svobodno 

uresničujemo svoje sanje in cilje.

cept želje, ki je v nasprotju s kon-
ceptom dolžnosti. Starši so nam 
reč prepričani, da bodo z neures 
ničevanjem otrokovih želja potla 
čili tudi njegove osnovne potrebe.

A to ni res. Otroci običajno do-
bro vedo, kaj si želijo in česa ne, 
ne poznajo pa svojih potreb. Če 
otrokove želje postanejo merilo, 
potem otroci ne dobijo tistega, 
kar potrebujejo, to pa je staršev 
sko vodstvo. 

Poleg tega dobijo zmotno pred-
stavo o življenju, in sicer, da je 
dobro, ko takoj dobiš vse. V resn-
ici pa je dobro življenje tisto, v 
katerem smo sposobni ustvarjati 
kakovostne odnose, ko čutimo, 
da smo vredni za skupnost, v kat-
eri živimo, in ko lahko svobodno 
uresničujemo svoje sanje in cilje. 
To pa tudi pomeni, da pogosto 
počnemo stvari, do katerih nam 
ni prav veliko.                                                 

pade, če ne bo pospravila sobe. Zato mama mirno, 
toda jasno izbere tehniko izbire in posledice.

Brez vpitja, tepeža ali dobrikanja je Suzana po-
spravila sobo, mama pa je bila pripravljena iti z njo 
v kino.

Družinska skupnost ni storitveni servis
Pomembno je, da se otroci naučijo, da družinska 
skupnost ni le storitveni center, temveč nekaj, kar 
zahteva tudi njihov aktivni prispevek. Kako se to 
zgodi, je odvisno predvsem od staršev, velikosti 
družine in konkretnih potreb. Modelov je več, 
glavni motiv pa naj bo spoznanje otrok, da v živ 
ljenju ne morejo le jemati, ne da bi dajali kaj v za-
meno. Kajti rado se zgodi, da ti »servisirani« otroci 
že čez nekaj let ne cenijo dovolj ne sebe ne tistih, ki 
jim strežejo. Naj bo to predvsem opozorilo za tiste 
starše, ki v znak ljubezni svojih otrok ne vključujejo 
v gospodinjska opravila.

pravila. Današnji otroci pa si družbene in socialne 
vrednote gradijo tako, da živijo skupaj z odraslimi, 
ki te vrednote prakticirajo.

In če bi odločali otroci?
Strokovnjaki so si vse bolj enotni, da se je vzgoja, ki 
v imenu čiste ljubezni vodstveno vlogo prepušča 
otrokom, starši pa postanejo služabniki, ki skušajo 
ustreči vsem otrokovim željam, izkazala za nepri 
merno. Zakaj? Pri takšni vzgoji se idealizira kon-
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