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POVZETEK
Namen diplomskega dela je predstaviti vrstniške odnose v vzgojnih zavodih oziroma
stanovanjskih skupinah. V teoretičnem delu navedem dejavnike, ki vplivajo na
otrokov/mladostnikov razvoj in razloge, ki privedejo do namestitve v vzgojnem zavodu.
Opišem življenje v stanovanjskih skupinah, pri čemer posvetim posebno pozornost
vrstniškim odnosom in njihovim vplivom na mladostnika. V empiričnem delu
predstavim rezultate kvalitativne raziskave, v kateri sem izvedla pogovore z mladostniki
iz stanovanjskih skupin. Zanimalo me je, kako vidijo prijateljstvo in kako doživljajo
vrstniške odnose v skupini. Rezultati so pokazali, da se mladostniki v skupini različno
dobro razumejo, so praviloma z odnosi zadovoljni, nekateri pa imajo v skupini celo
najboljšega prijatelja. Tako so prijateljstva med njimi tudi varovalni dejavnik, saj jim
dajejo občutek pripadnosti, podporo ob prihodu v skupino, medsebojno zaupanje in
pomoč. V skupinah je na drugi strani zaznati tudi vrstniško nasilje v obliki zbadanja in
posmehovanja. Navadno gre za manjše konflikte zaradi »teženja«, uporabe skupnih
stvari, osebnostnih različnosti, sposojanja lastnine brez dovoljenja idr., ki so glede na
skupno življenje pričakovani. Ena izmed ključnih ugotovitev je, da se vrstniški odnosi
lahko pojavljajo v obeh vlogah – kot varovalni dejavnik in kot dejavnik tveganja. Eden
od namenov diplomskega dela je tudi poudariti pomen zavedanja vpliva vrstnikov v
stanovanjskih skupinah. Zlasti je pomembno, da se vzgojitelji zavedajo tega vpliva in
skušajo ustvariti dobro skupinsko klimo, ki bo podprla razvoj mladostnikov.

Ključne besede: vrstniški odnosi, stanovanjska skupina, vzgojni zavod, mladostništvo,
prijateljstvo, vrstniško nasilje

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to present peer relations in children’s residential homes or a
small group homes. In the theoretical part, I name the factors that influence the
child's/adolescent's development and the reasons that lead to his accommodation at
children's residential. I describe the life at the small group homes where I pay a special
attention to peer relations and their influences on an adolescent. In the empirical part, I
present the results of a qualitative research where I conducted some interviews with the
adolescents that live in small group homes. I wondered how they perceived friendship
and peer relations in the group. The results show that the adolescents in the group get
along differently well, are mostly satisfied with the relations, and some of them also
have a best friend in the group. So, the friendships among them also work as a safety
factor as they give them a feel of belonging, support at the arrival to the group, mutual
trust, and help. On the other hand, bullying such as insulting and mockery can also be
detected in a groups but usually as a case of minor conflicts due to “bugging”, use of
common things, personality differences, borrowing property without permission etc.
that come with cohabitation. One of the key findings is that peer relations can appear in
both roles – as a safety factor and also as a risk factor. One of the purposes of this
thesis is also to emphasize the importance of awareness of peer influence in small group
homes. It is especially significant that the educators are aware of this influence, and try
to create a good group atmosphere that will support adolescent’s development.

Key words: peer relations, small group homes, children's residential homes,
adolescence, friendship, bullying
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I UVOD
Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o namestitvi otroka ali mladostnika v izvendružinske
oblike skrbi, so kompleksni. Navadno so v ozadju težke življenjske okoliščine, s katerimi
se mladi niso uspeli učinkovito spopasti. Opazni so zaostanki na več področjih, težja
prilagodljivost in za okolje moteče, celo nesprejemljivo, vedenje. Takšni mladi potrebujejo
pomoč in družba je zanje ustanovila vzgojne zavode in stanovanjske skupine.
Vzgojni zavodi so namenjeni mladim, ki zaradi neprimernih okoliščin, ne morejo bivati
doma. Tako jim vzgojna ali stanovanjska skupina predstavlja nadomestni dom, kjer imajo
priložnost, da se opremijo z znanjem in spretnostmi, ki jim bodo v nadaljnjem življenju
koristile. V vzgojni zavod se namešča mladostnike, ki imajo težje težave, njihovo vedenje
je bolj neprilagojeno, medtem ko v stanovanjskih skupinah bivajo mladostniki, katerih
vedenje ni rizično v tolikšni meri in že kažejo določeno mero samostojnosti. Stanovanjske
skupine so dislocirane enote, za razliko od vzgojnih zavodov, kjer je navadno pod isto
streho ali zelo blizu skupaj več vzgojnih skupin. V stanovanjski skupini je posledično večja
avtonomija, zato je sodelovanje med vzgojitelji še bolj pomembno. Krajnčan (Kiehn, 1997)
meni, da stanovanjska skupina omogoča manj institucionalno obremenjene odnose in večjo
bližino med mladostniki in strokovnimi delavci. Če navadno stanovanjske skupine
primerjamo z malo večjimi družinami, bi za vzgojne zavode lahko rekli, da so še najbolj
podobni dijaškim domovom. Mladi v stanovanjskih skupinah obiskujejo lokalne šole,
medtem ko je v vzgojnem zavodu možnost šolanja v internih šolah.
Vrstniki poleg družine, šole in osebnostnih značilnosti pomembno vplivajo na potek
posameznikovega življenja. Vrstniški odnosi pa v obdobju mladostništva še pridobijo na
pomembnosti, zato njihov vpliv ni zanemarljiv. Poseben pomen pridobijo ravno v vzgojni
ali stanovanjski skupini, saj mladi skupaj preživijo veliko časa, bivanje pod skupno streho
pa prinaša tudi dodatne izzive in prednosti. Poleg tega ti mladi navadno z odraslimi nimajo
dobrih odnosov, zato so vrstniki lahko pomemben vir podpore, razumevanja in
sprejemanja, kar je pomembno za uravnotežen razvoj.
V diplomskem delu bom skozi teoretični in empirični del poskusila predstaviti pomen in
značilnosti vrstniških odnosov v zavodu ter opisati prednosti prijateljstva in vzroke
konfliktov v skupini.
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II TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu bom zajela čim več vidikov, ki vplivajo na otroka in mladostnika od
rojstva dalje in posredno ali neposredno vplivajo na njihovo kasnejšo namestitev v vzgojni
zavod. Predstavila bom predvsem življenje v stanovanjskih skupinah. Pozornost pa bom
namenila vrstniškim odnosom, ki v obdobju adolescence pridobijo na pomenu in tako
poleg ostalih dejavnikov pomembno vplivajo na uspešnost obravnave mladih s čustvenimi
in vedenjskimi težavami.

1 OTROKOVO ŽIVLJENJSKO OKOLJE IN DEJAVNIKI
Otrok potrebuje za svoje preživetje druge osebe, ki skrbijo zanj vsaj v prvih letih
njegovega življenja in odločilno vplivajo na njegov razvoj. Kasneje se krog oseb, ki
vplivajo na njegovo vedenje veča, saj se z odraščanjem vključuje v odnose izven družine in
v druge institucije, kjer pridobiva nove izkušnje. Te lahko na njegov razvoj vplivajo
pozitivno ali negativno.
Poznamo več teoretičnih pristopov, ki razlagajo nastanek in vzdrževanje psihosocialnih
oziroma čustvenih, vedenjskih in socialnih težav. Osnovne teoretske domneve, s katerimi
si razlagamo otrokovo notranje stanje, njegovo delovanje in razvoj, so multivariantni
kompleksni modeli, interakcijski modeli, modeli ogrožajočih in varovalnih dejavnikov ter
procesov (Mikuš Kos, 1999b).
Ekološki teoretični pogled izhaja iz teorije sistemov. Bronfenbrenner (1979) je
predpostavljal, da razvoj otroka ne poteka v vakuumu, zato moramo za njegovo
razumevanje upoštevati celoten ekološki sistem, v katerem razvoj poteka. Sistem je
sestavljen iz petih socialno organiziranih podsistemov, ki pomagajo podpirati in voditi
človekov razvoj.
Življenjsko okolje, ki vpliva na posameznika, sestavlja (shema 1): 1. otrok sam, 2. njegova
družina, šola, vrstniki (mikrosistem), 3. interakcije med mikrosistemi (mezosistem), 4.
šolske oblasti,služba staršev (ekosistemi) in 5. ideologija, vrednote, kultura, vedenjski
vzorci naroda, socialnega razreda, etnične skupine itd. (makrosistem). Sistemi so drug od
drugega odvisni in v svojem delovanju medsebojno prepleteni (Svetin Jakopič, 2005).
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MAKROSISTEM
ideologija
EKOSISTEM
služba staršev
MIKROSISTEM
etnična
skupina

lokalna oblast

družina

OTROK
vrstniki

šola

prijatelji staršev
šolska oblast
vrednote

vedenjski vzorci

MEZOSISTEM
– interakcije med
mikrosistemi

KRONOSISTEM – spremembe v sistemih skozi čas

Shema 1: Bronfenbrennerjev koncept ekološkega sistema.

Pozitivni vplivi zunajdružinskih okolij so pomembni predvsem za otroke iz neugodnih
družinskih okolij in za otroke, katerim družina ne more nuditi psihološke podpore in
zaščite.
Empirični dokazi (Cicchetti in Nurcombe, 1993 v Nelson, Stage, Duppong-Hurley,
Synhorst in Epstein, 2007) kažejo, da do nastanka čustvenih in vedenjskih težav pri otrocih
in mladostnikih navadno prihaja na sledeči način: a) otroci in mladostniki so skozi čas
izpostavljeni

dejavnikom tveganja (npr. družinski problemi, zanemarjanje/zlorabljanje

otroka); b) dejavniki tveganja so povezani z razvojem slabo prilagojenega vedenja (npr.
nemirnost, prekomerna aktivnost, agresivnost); c) kratkoročne posledice vključujejo
izostajanje od pouka, nizek šolski uspeh, težave s šolsko disciplino; d) te kratkoročne pa
napovedujejo veliko bolj resne in dolgoročne posledice (čustvene in vedenjske težave,
šolska neuspešnost in nedokončanje šole).
V nadaljevanju bom podala kratek pregled možnih vzrokov za nastanek in razvoj čustvenih
in vedenjskih težav. Pri tem si bom pomagala z omenjeno ekološko teorijo, ki poudarja
medsebojno vplivanje različnih sistemov okolja in njihovih elementov. Motnje v enem
delu sistema tako vplivajo na drug sistem in postopoma na celoto. Težave doma lahko na
primer vplivajo na šolski sistem in obratno. Za otroka je zlasti pomemben prav odnos med
družino in šolo. V primerjavi z odraslimi pa je otrok pri medsebojnem vplivanju teh
3
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sistemov tudi veliko bolj nemočen in je tako nevarnost, da neuspeh, neustrezno vedenje
itd., preplavijo otrokovo življenje in ga poslabšajo, večje (Mikuš Kos, 1999b).
Številni osebni, življenjski dogodki, družinski in socioekonomski dejavniki tveganja so
pomembno povezani s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Taggart, Taylor in McCrumGarder, 2010).

1.1 OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI
Osebnost Musek (2002) definira kot relativno trajno in edinstveno celoto duševnih,
vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika. Na našo osebnost vplivajo trije sklopi
dejavnikov: dednost, okolje in samodejavnost. Pri tem dodaja: »Človek je socialno bitje,
toda njegova socialnost je zapisana v genih« (prav tam, str. 25).
Že otrokov prenatalni razvoj vpliva na njegovo prihodnost in predvsem fizični razvoj.
Rizične dejavnosti matere (npr. uživanje drog) in ostali dejavniki, na katere se ne da vedno
vplivati, lahko povzročijo zaostanek v fizičnem in psihičnem razvoju. Nekateri otroci tako
kasneje shodijo in spregovorijo. Razvojni zaostanki pa lahko s časom izzvenijo ali pa se
nadaljujejo. Za takšne otroke včasih uporabljamo izraz, da so »počasni«, kar pomeni, da
potrebujejo tudi kasneje več časa, da osvojijo nove veščine, v primerjavi z vrstniki. Tako
skupina »zahirančkov« (novorojenčkov, ki so rojeni dosti pod primerno težo) nosi
povečano tveganje za kasnejše posledice celo v odrasli dobi. Študije so potrdile povezanost
s hiperaktivnostjo, večjo odkrenljivostjo, z učnimi problemi idr. (Bratanič, 2004).
Poleg fizičnega (telesnega) razvoja dobiva po rojstvu vedno večjo vlogo psihični razvoj,
zato je že od vsega začetka zelo pomemben pristen stik z drugo pomembno osebo. Poleg
zagotovljenih potreb po hrani, mora otrok imeti zagotovljeno tudi potrebo po varnosti in
ljubezni. Tudi Švarc (2011) opozarja na pomembnost stalnih, osebnih odnosnih oseb, saj
lahko otrok le takrat razvije svojo individualnost, ko ga te osebe zaznavajo v njegovi
posebnosti in mu zrcalijo njegovo individualnost. Najpogosteje to nalogo opravi družina.
Vsi posamezniki smo si med seboj različni, četudi izvzamemo vse preostale dejavnike, ki
na nas vplivajo. Geni poskrbijo, da imamo različne dispozicije, ki v življenju vplivajo na
to, kako se spopadamo z različnimi dejavniki, ki vplivajo na nas. Vse te razlike v nas, se še
posebej izrazijo v bolj težavnih situacijah. Osebnostne lastnosti vplivajo na to, da je naše
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vedenje npr. introvertno, agresivno, inteligentno. Musek (2002) vseeno dodaja, da na naše
vedenje vplivajo tudi situacije same.
Posamezniki se razlikujemo po intelektualni ravni in sposobnostih na specifičnih
področjih, sposobnosti koncentracije, zrelosti, energijski zmogljivosti, bioritmu, zdravju,
temperamentu, značaju, vrednotah itd. Konstitucijske lastnosti, ki vplivajo na značilnosti
vedenja in so biološko pogojene, ter so bolj značilne ravno za otroke in mladostnike z
vedenjskimi težavami pa so: impulzivnost, zvišan prag za vzburjenje, ekstravertnost
(usmerjenost navzven), energetska opremljenost in vitalnost (Krajnčan, 2003). Tudi tuja
raziskava (Nelson idr., 2007) je pokazala, da je otrok v nevarnosti za čustvene in vedenjske
težave, če je ukazovalen, hitro menja razpoloženje, se zlahka razburi ali je trmast, starši pa
mu niso sposobni postaviti mej ali nadzorovati nepredvidljivosti okolja.
Samopodobo Kobal Grum (2000) definira kot organizirano celoto lastnosti, potez, občutij,
podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin. Zanje je značilno, da jih posameznik
v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah pripisuje samemu sebi in da tvorijo
referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje vedenje. Shavelson in
Bolous (1982, v Kobal, 2000) predpostavljata, da je samopodoba strukturirana (sestavljena
iz večjega števila področij) in hierarhično urejena, področja posameznikove samopodobe
pa postajajo z zorenjem vse številčnejša. Samopodoba se skozi življenjska obdobja
spreminja, razvija in vpliva na več vidikov našega življenja. Med drugim so ugotovili tudi
povezave med samopodobo in učnim uspehom (prav tam). Mnogo mladoletnih
prestopnikov

ima

nezadovoljujočo

(negativno)

samopodobo

in

nizko

raven

samospoštovanja (Krajnčan, 2003). Le to skušajo kompenzirati z vedenjem, ki jim daje
občutek nadzora in moči. Pogosta je potreba po sprejetosti in slabša socialna zrelost.
Osebnost je kljub svoji individualnosti v interakciji z okoljem, ki nanjo vpliva in jo
soustvarja. Nelson idr. (2007) pravijo, da se otroci, ki imajo zahtevnejše osebnostne
lastnosti, mogoče vseeno ne soočijo s problematičnim vedenjem, če imajo starše z
izjemnimi starševskimi sposobnostmi in niso pod vplivom družinskih stresorjev.

1.2 DRUŽINA
Družina pomembno vpliva na samopodobo in samospoštovanje, vzpostavljanje
pomembnih odnosov, socializacijo, komunikacijo, odnos do drugih in sveta, spretnosti in
5
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sposobnosti, obvladovanje stresov in oblikovanje vrednostnega sistema (Tomori, 1999).
Zato njene vloge nikakor ne gre zanemariti, saj je temeljni dejavnik pri otrokovem razvoju
in vpliva tudi na ostala področja življenja.
Družina je poleg posameznika samega najpomembnejši sistem v njegovem življenjskem
okolju. Ob rojstvu je še posebej pomembna vez z mamo, malo kasneje pa z vsemi
družinskimi člani. V družini se otrok prvič sreča z osnovnimi stvarmi, ki vplivajo na
njegovo videnje situacij in obvladovanje le teh v prihodnosti.
Cilj vzgoje je usposabljanje otroka za samostojno življenje v človeški družbi. Navadno
vlogo zanjo prevzame družina – otroka vzgajajo v prvi vrsti starši, ki so tudi zakonsko
dolžni skrbeti zanj. Poleg zagotavljanja osnovnih življenjskih razmer, ki so potrebne za
otrokov razvoj (življenjski minimum, izobraževanje, obleka itd.) pa je v družini pomembna
toplina, ljubezen in varnost. Slednje vpliva na otrokov razvoj pozitivno in mu pomaga, da
se čuti kompetentnega pri premagovanju težav, s katerimi se sooča v ostalih sistemih. V
nasprotnem primeru pa se v otroku »naselijo mučna občutja tesnobe, nesreče in strahu, ki
sčasoma začnejo delovati razdiralno navzven in navznoter« (Svetin Jakopič, 2005, str.
396). Težave pa se prenašajo in širijo tudi na druga področja in otrok se kmalu znajde v
začaranem krogu.
Ključna determinanta, ki odraščajočemu omogoča prehajati iz družinskega v nova okolja,
je prisotnost drugih in sposobnost ohranjanja stabilnih odnosov, v katerih je mogoče varno
preizkušati nove vedenjske vzorce (Kobolt, 2010b). Otrok v družini prek zgledov,
spodbud, usmerjanja, nagrajevanja in kaznovanja osvaja načine vedenja, ki so skladni s
pričakovanji in merili socialnega okolja, ki ga obdaja. Tako je več možnosti za
prestopništvo pri tistih mladih, ki odraščajo v družinah, kjer so prepiri, žalitve,
izkoriščanje, manipuliranje, sovražnost idr. del vsakdana. Nekateri mladi tako ne znajo
reševati težav s pogovorom, sklepanjem kompromisov in drugimi konstruktivnimi
tehnikami, ampak uporabijo načine, ki so se jih naučili od staršev.
Družina pa ni neodvisna od širših dogajanj (Tomori, 1999). Nanjo vplivajo družbena
dogajanja – gospodarska, ekonomska, socialna, bivanjska, izobraževalna in druge politike.

1.2.1 (DIS)FUNKCIONALNOST VZORCEV VEDENJA V DRUŽINI
Pomembna razlika med družinami je že omenjena kakovost odnosov in sposobnost
spreminjanja različnih aspektov skozi čas. Tako se v družini glede na otrokovo razvojno
6
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obdobje spreminjajo pravila, nivo komunikacije, njegove dolžnosti, pravica do soodločanja
itd. Poleg tega pa je pomembno, da se družina uspešno sooči tudi z ostalimi zunanjimi
dejavniki, ki vplivajo nanjo (zamenjava službe, preselitev, nižji prihodki…).
Mc Mastrov model funkcionalnosti družine (MMFF) opredeljuje naslednje značilnosti
funkcioniranja družine, ki imajo največji vpliv na čustveno in fizično zdravje družinskih
članov (Epstein, Bishop, Ryan, Miller in Keitner, 1993 v Poljšak Škraban, 2007):


način reševanja problemov,



komunikacija (tudi neverbalna),



družinske vloge (pet nalog, ki jih mora družina izpolnjevati, da je učinkovita:
zagotavljanje osnovnih virov za preživetje, medsebojna skrb in podpora,
zadovoljstvo s spolnostjo pri starših, zagotavljanje osebnega razvoja članov,
vzdrževanje in upravljanje družinskega sistema – sprejemanje odločitev,
vzpostavljanje mej z zunanjim svetom, kontrola vedenja, ravnanje z denarjem,
ravnanje z zdravjem),



čustvena dovzetnost (sposobnost čustvene komunikacije),



čustvena vpletenost (stopnja zanimanja za interese),



kontrola vedenja (vzorci vedenja).

Poljšak Škraban (2007) ugotavlja, da za večino avtorjev pomeni funkcionalnost
družinskega sistema prožnost le tega, torej potencial spreminjanja ali pa uravnoteženost.
Timberlawnska študija (Lewis in dr., 1976 v Poljšak Škraban, 2007) je potrdila, da
obstajajo med različno funkcionalnimi družinami kvalitativne razlike. Te se nanašajo na:
naravnanost do sočloveka, spoštovanje individualnosti in avtonomije, obliko komunikacije,
prisotnost starševske koalicije, vrsto kontrole, obliko interakcije idr.
Nizka izobrazba staršev in nizek socialno ekonomski položaj družine, sta dejavnika, ki
lahko vplivata na nastanek oziroma vzdrževanje čustvenih in vedenjskih težav. Še večjega
pomena pa je že omenjena kvaliteta odnosov v družini, ki je večkrat pod vplivom drugih
družinskih stresorjev.
V raziskavi Nelsona idr. (2007) so otroci mater, ki so pri sebi opazile depresivnost, kar v
10-krat večjem tveganju za nastanek vedenjskih težav. Raziskava (Taggart, Taylor in
McCrum-Garder, 2010), ki je bila sicer opravljena pri otrocih, ki imajo težave v duševnem
razvoju, je pokazala, da je več mladih s čustvenimi in vedenjskimi težavami v primerjavi s
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tistimi, ki teh težav niso imeli, živelo samo z enim od staršev, s sorojencem z motnjami v
duševnem razvoju, v najemniškem in ne lastnem stanovanju, imelo oba starša nezaposlena
in doživljalo težave z duševnim zdravjem staršev ali njihovo zlorabo.
V Vzgojnem programu (2004) so kot neustrezni vzgojni stili navedeni: zanemarjanje,
zlorabljanje/maltretiranje, razvajanje, pretirano socializiranje in prezaščitniška vzgoja.
Slednja se v današnji družbi vedno pogosteje pojavlja, njene škodljivosti pa se ne
zavedamo v tolikšni meri kot škodljivosti ostalih neustreznih vzgojnih stilov.
Tudi odsotnost enega od staršev (posledica ločitve, smrti itd.) lahko zelo vpliva na
družino in s tem na otrokov razvoj. Odsotnost enega od staršev poveča možnost za razvoj
vedenjskih in čustvenih težav, vključujoč zdravstvene težave, uporabo drog in alkohola,
prezgodnje starševstvo in nedokončanje izobraževanja (Troxel in Matthews, 2004;
Furstenberg in Teitler, 1994; Hoffmann in Johnson, 1998; Goldscheider in Goldscheider,
1998; Hetherington, 1999 v O’Connell, Boat in Warner, 2009). Ravno v slednjih pa se
poleg vedenjskih težav pogosteje pojavljajo tudi odvisnost od alkohola in drog (prav tam).
Rezultati raziskave (Cookston, 1999 v Ferić – Šlehan in Bašić, 2007) kažejo na razlike v
nadzorovanju otrok v enostarševskih družinah. Največ nadzora je v družinah z obema
staršema, nekoliko manj v materinskih enostarševskih družinah, najmanj pa v očetovskih
enostarševskih družinah. Čeprav raziskave kažejo, da veliko otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami prihaja iz nepopolnih družin ne smemo to vzeti kot vzročnoposledično povezavo. Večina otrok se s tem vseeno dobro spopade, do težav pa največkrat
pride, če so prisotni še konflikti med staršema (Kelly in Emery, 2003).
Izobrazba staršev je drug dejavnik, ki pa ne vpliva le na morebitne finančne težave,
ampak tudi na nivo komunikacije, splošno razgledanost, socialno okolje idr. Da je revščina
rizični dejavnik za nastanek duševnih, čustvenih ali vedenjskih težav je pokazala tudi
ameriška raziskava (O’Connell, Boat

in Warner, 2009). Otroci/mladostniki iz revnih

družin kažejo težave na področju socialne kompetentnosti (Takeuchi idr., 1991 v prav
tam), večja verjetnost je razvojnih zaostankov, nižjega IQ in šolskega neuspeha (Gershoff,
Aber in Raver, 2003). V nadaljevanju avtorji socialno-ekonomski status družine
povezujejo s kvaliteto družinskega okolja, ki zajema število kognitivno spodbujajočih
materialov (npr. knjig, CDjev) in pogostost obiskovanja kognitivno spodbujajočih mest
(npr. knjižnic, muzejev). Zaradi ekonomskih težav so starši tudi pod večjim stresom, kar
poveča možnost za pojav depresije in medsebojnih konfliktov. To vodi k težavam v vzgoji,
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vključujoč umik od otrok in sovražno nastrojenost, bolj pogosto uporabo telesnega
kaznovanja itd. Vsi ti dejavniki, so povezani z večjo stopnjo internaliziranih in
eksternaliziranih težav pri otrocih/mladostnikih (O’Connell, Boat in Warner, 2009).
Po podatkih policijskih uprav v Sloveniji je bilo med letoma 2000 in 2007 zabeleženih
3.834 otrok žrtev nasilja v domačem okolju (Mušič, 2008, v Domiter Protner in Lavrič,
2012). Ob tem pa je potrebno vedeti, da veliko nasilja v družini ostane neprijavljenega in
zato o njemu ni podatkov. Rezultati raziskave iz leta 2011 (Domiter Protner in Lavrič,
2012) so pokazali, da je kar 14 % srednješolcev, ki so bili zajeti v raziskavo, izpostavljenih
psihičnemu nasilju v družinskem okolju. Izmed teh jih kar 81 % ne išče pomoči. Kot
razlog za to, so navajali občutek lastne krivde in skrb, da jim nihče ne bi verjel oz. da
drugih to ne bi zanimalo. Med psihično nasilje štejemo vsa ravnanja, ki povzročajo strah,
ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženost in druge duševne stiske (Zakon o
preprečevanju nasilja v družini, 2008). Najpogosteje gre za eno od naštetih oblik:
alkoholizem staršev (enega ali obeh), prepiranje med starši, besedno poniževanje, grožnje,
klofute v družini in že prej omenjene občutke.
»V manj funkcionalnih družinah so pogosti problemi, ki jih opisujemo kot krizne in/ali
travmatske dogodke« (Gomezel in Kobolt, 2012, str. 328) in bom o njih več povedala v
nadaljevanju.

1.3 ŠOLA
Šola predstavlja pomemben del mladostnikovega mikrosistema in ga po pomembnosti
lahko uvrstimo takoj za družinskim in prijateljskim mikrosistemom (Bronfenbrenner,
1979). Portugalski raziskovalci sklepajo, da je prav šola center otrokovih/mladostnikovih
družbenih povezav oziroma odnosov (Mencin Čeplak, 2002). Tudi Mikuš Kos (1999a)
opozarja na vidik šole, saj zelo intenzivno in dolgotrajno poseže v otrokovo življenje ravno
v razvojnem obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje osebnosti. Še posebej
izpostavlja odnos med šolo in družino, ki poleg otrokovih lastnosti vpliva na počutje v šoli.
Pomembno je, da šola in družina sodelujeta, vendar šola ne sme preplaviti družine, kar se
rado zgodi ob šolskih težavah ali če se šolskemu uspehu pripisuje prevelik pomen.
Otrok v šoli preživi veliko časa, zato je pomembno kako se v njej počuti. Poleg učne
uspešnosti k temu veliko prispeva sama učna oziroma psihosocialna klima, ki je lahko:
9
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pozitivna – negativna, delavna – nedelavna, motivirajoča – nespodbudna, sodelovalna –
tekmovalna, živa – mrtva, varna – ogrožajoča (prav tam).

ŠOLA
-

PSIHOSOCIALNA KLIMA

vodstvo
odnosi
organizacija
klima

STARŠI

UČENCI
ŠOLSKI SISTEM
-

predpisi
zahteve
učbeniki
organizacija

UČITELJ
-

osebnost
izkušnje
družinske razmere
pedagoške kvalitete

-

vzgojenost
temperament
sposobnosti
jezik

-

vrednote
socialna struktura
etnična pripadnost
kulturna raven
sodelovalnost

Shema 2: Dejavniki psihosocialne klime v razredu (Mikuš Kos, 1999a).

1.3.1 ŠOLSKA NEUSPEŠNOST – VZROKI IN POSLEDICE
Šola nenehno postavlja vse večje zahteve in omejitve. Je tudi prvi sistem, kjer se otrok
sreča z zakonsko določenimi pravili in posledicami njihove kršitve. Pomembna je tako
primernost vedenja kot učna uspešnost.
Dejavniki, ki vplivajo na šolski uspeh so zelo raznovrstni in kompleksni. Svetin Jakopič
(2005) navaja, da so za uspešno šolanje poleg intelektualnih sposobnosti potrebne
predvsem sposobnosti socialnega prilagajanja, delovne navade, sposobnost odpovedovanja
trenutnim željam na račun šolskega dela, prizadevanje, pripravljenost za sodelovanje,
vztrajnost idr.
Šolski neuspeh vpliva na šolsko samopodobo. Pri tem nimamo v mislih le nezadostnih
ocen in ponavljanje razreda, ampak tudi neskladje s pričakovanji (otroka, staršev, šolskega
okolja), kar lahko otroka čustveno prizadene v enaki meri. Čustvene težave so lahko vzrok
ali posledica šolskega neuspeha. Občutki nezmožnosti, nesposobnosti, manjvrednosti,
strahu itd. vplivajo na otrokovo vedenje tudi v izvenšolskih dejavnostih. Neposredno pa žal
večkrat tudi na odnose v družini, saj so povečane zahteve, njihovo morebitno
nerazumevanje, obsojanje in kaznovanje še dodaten pritisk. To privede do izgube energije
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v konfliktih s starši (in učitelji) in v lastnih čustvenih problemih, namesto da bi energijo
usmerili v reševanje težav.
Pri šolski neuspešnosti naletimo na težavo, kako sploh določiti kriterije neuspešnosti.
Mencin Čeplak (2002) pri tem navaja pričakovanja staršev, ki jih otrok ne izpolnjuje, ali
nizko raven pridobljenega znanja; spričevalo, zaradi katerega otrok ne more nadaljevati
študija, kjer bi želel; popravni izpiti in ponavljanje letnika; ali pa predčasen izstop iz
sistema srednjega šolanja. V nadaljevanju avtorica ugotavlja, da je šolski neuspeh s
psihološkega vidika problem vseh otrok, ki doživljajo razočaranja zaradi neizpolnjenih
pričakovanj.
Šolska neuspešnost je lahko posledica več dejavnikov. Poleg kognitivnih (ne)sposobnosti,
ki jih mogoče najbolj pogosto povezujemo z njo, nanjo vpliva praktično vse.
Mladostnikove individualne lastnosti (sposobnost koncentracije, potrpežljivost, natančnost,
prizadevnost, motiviranost itd.), razmere doma (dostopnost šolskih potrebščin, primerno
učno okolje, čustvena podpora itd.), šolska klima (sprejetost, podpora itd.), vrstniki
(vrednotenje šolskega uspeha, dejavnosti v prostem času). Kot kritične dejavnike šolske
neuspešnosti Magajna (2002) navaja: somoregulativne zmožnosti, verbalne sposobnosti,
kompetentnost in težave na psihosocialnem področju, načini premagovanja težav in
obvladovanja neugodnih občutkov ob neuspehu in bralna učinkovitost (bralne sposobnosti)
in motivacija.

nižje
sposobnosti

posebne
učne
težave

ČUSTVENA
STISKA

ŠOLSKI
NEUSPEH

slabo
zdravje
nemotiviranost,

nizka kultura
drugačna kultura

odnos
staršev
do šole

ČUSTVENE TEŽAVE
-

neugodne
življenjske
okoliščine

tesnoba, strah
slaba kvaliteta življenja
psihofiziološke,
psihosomatske težave
izogibanje šoli
umik v fantazijo
upor, jeza, agresivnost
depresivnost
izguba motivacije
izguba interesov

nezainteresiranost

Shema 3: Prikaz dejavnikov, ki vplivajo na šolski neuspeh (Mikuš Kos, 1999a).
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Šolski neuspeh je navadno kompleksen pojav, ki ga je ob primernem podpornem okolju
možno premostiti, lahko pa pride do tako imenovanega »začaranega kroga«, kar vpliva tudi
na ostale dele sistema (shema 4). Tako šolskemu neuspehu sledi že omenjena slaba šolska
samopodoba, zaradi česar se pri otroku/mladostniku pojavi tesnoba, strah, depresivnost,
izguba motivacije in interesa, kar vodi v upor, jezo, agresivnost, umik v fantazijo in
izogibanje šoli (Mikuš Kos, 1999a).
učne težave

ŠOLSKI
NEUSPEH
izguba energije v lastnih
čustvenih problemih

izguba energije v konfliktih s
starši in učitelji

socialno nezaželene oblike
vedenja

pritiski, konflikti v
družini in šoli,
poslabšanje odnosov s
starši

občutja nezmožnosti,
nesposobnosti, manjvrednosti,
nedejavnosti, depresivnost

izguba volje do učenja, odpor do šole,
zmanjšana zmožnost uspešnega učnega
dela

konflikti in kazni zaradi
disciplinskih problemov,
poslabšanje
položaja v šoli

možne neugodne posledice za
nadaljnji psihosocialni razvoj

ovirane možnosti nadaljnjega
šolanja in možnosti zaposlitve

Shema 4: Začarani krog šolskega neuspeha (Mikuš Kos, 1999a).

Kot sem omenila, je šolska neuspešnost navadno pomemben vir občutij nemoči in
družbene izolacije. Ker je predvsem pri osnovnošolskem otroku šola središče njegovega
dogajanja in v njej preživi veliko časa, je pomembno, da vseeno povsem ne preplavi vseh
sfer otrokovega življenja. Pomembno je, da ima tudi učenec z učnimi težavami, doma na

12

BOROVNIK, S (2013). Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah.

voljo starše, ki ga razumejo, podpirajo in ostanejo starši. Čeprav je seveda dobrodošlo, da
mu pomagajo pri učenju, pa to ne sme postati edina in najpomembnejša skupna dejavnost.
Poleg osvojitve določenega znanja se v šoli od otroka pričakuje tudi, da je tih, ubogljiv,
miren, nemoteč. Opisane lastnosti so bolj značilne za dekleta, medtem ko so fantje
posledično večkrat označeni kot vedenjsko problematični. Britanske raziskave kažejo, da
učitelji v Veliki Britaniji med t.i. prikrajšanimi otroci/mladostniki ne pričakujejo le več
učnih, ampak tudi več disciplinskih težav (Drglin, 1993, v Mencin Čeplak, 2002). Seveda
to ne pojasni vseh razlik med učenci, vendar igra pomembno vlogo, saj gre za t.i. fenomen
samouresničujoče se prerokbe. Pričakovanja tako vplivajo na učiteljevo ravnanje, na
njegov odnos do učencev. Vplivajo na to, koliko nekoga spodbujajo, na kaj so pozorni,
čemu pripisujejo učenčev (ne)uspeh, kakšne možnosti dajejo učencu itd. (Mencin Čeplak,
2002). Učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami pri vsakodnevnem šolskem delu
večkrat ovirajo delo v razredu, zato imajo slab odnos z učitelji, poleg tega pa zaradi težav
tudi sami ne uspevajo tako, kot bi lahko.
Tomori (2002) opozarja tudi na dolgoročne posledice, saj šolska neuspešnost zmanjša
posameznikove možnosti za nadaljnje splošno in poklicno usposabljanje, vpliva na njegove
možnosti in vrsto zaposlitve in mu s tem določa možnosti samostojnega preživljanje, kar
pomeni, da poslabša kakovost kasnejšega življenja njega in njegovih bližnjih.
Uspeh mladih v šoli in izvenšolskih dejavnostih postaja merilo njihove uspešnosti. Zato so
posebno ranljivi tisti posamezniki, ki imajo težave z učenjem in jim ne uspe končati
izobrazbene poti. Mladi so tako marginalizirani, zanje je značilna visoka stopnja
negotovosti, nizka samopodoba, pomanjkljive socialne in komunikacijske spretnosti, strah
pred neuspehom, brezposelnostjo in socialno izključenostjo. Slednje se lahko izrazi tudi v
patoloških oblikah – v obliki umika (kronična anksioznost, depresija, socialna osamitev)
ali napada (agresivnost, napadalnost, izzivanje), kar je tudi posledica slabo razvitih
spoprijemalnih strategij (Kobolt, 2010a).
Učne težave pa so bolj posledica drugih težav, kot pa sam vzrok. Raziskava opravljena leta
1982/83 (Škoflek, 1987), je glede na učenčevo in razrednikovo mnenje osnovnošolce
razdelila v štiri skupine - od najbolj motečih (tako razrednik kot oni sami se imajo za
moteče), srednje motečih (razrednik jih ima za moteče, sami sebe ne), do najmanj motečih
(razrednik jih ima za nemoteče, sami se imajo za moteče) in nemotečih (niti razrednik niti
sami se nimajo za moteče). Povprečna ocena je naraščala od najbolj moteče skupine
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učencev do skupine nemotečih učencev, kar dokazuje, da je moteče vedenje v šoli
povezano s slabšim učnim uspehom. Novejša raziskava (Peček Čuk in Lesar, 2010) to
potrdi, saj 50 % učiteljev navaja, da učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami niso
zmožni dosegati enakega učnega uspeha kot drugi učenci.
Poleg učnega neuspeha, učitelji kot najpogostejše težave učencev in dijakov izpostavljajo
odkrenljivost (nizko koncentracijo), hiperaktivnost, moteče vedenje ter na drugi strani
anksioznost, strah pred neuspehom, obremenjenost z mnenjem drugih, idr. (Harrison,
Vannest, Davis in Reynolds, 2012). S šolo pa so povezani tudi ostali rizični dejavniki, kot
so: nasilje med mladimi, deviantno vedenje sovrstnikov ter norme in zakoni, ki favorizirajo
antisocialno vedenje (O’Connell, Boat in Warner, 2009).

1.4 VRSTNIKI
Vrstniki prav tako predstavljajo pomemben del otrokovega življenja. Njihov pomen
naraste predvsem ob vstopu v šolo in v obdobju pubertete. Vrstniki predstavljajo velik
vpliv na otrokov/mladostnikov razvoj, zato njihove vloge ne gre zanemariti.
Pomembnost vrstniških odnosov narašča in se spreminja z leti. Pri mlajših otrocih so
odnosi s starši nedvomno pomembnejši vir podpore kot vrstniki. Od srednjega otroštva do
odraslosti se ta vzorec spreminja in otrokovi odnosi z vrstniki postanejo bolj stabilni,
intimni in pomembni (Erwin, 1998).
Glede na to, da so vrstniški odnosi pomembna tema za to diplomsko nalogo, bom temu
posvetila celotno četrto poglavje, kjer jih bom skušala povezati z vrstniškimi odnosi v
vzgojnih zavodih, sedaj pa bom le predstavila kako se vrstniški odnosi razlikujejo glede na
spol in starost ter glavne funkcije vrstniških odnosov v mladostništvu.

1.4.1 RAZLIKE GLEDE NA SPOL IN STAROST
Značilnosti vrstniških odnosov se skozi različna obdobja spreminjajo. Kakovost
prijateljstev pa se nekoliko razlikuje tudi glede na spol.
Prijateljstvo se skozi različna razvojna obdobja spreminja predvsem v odvisnosti od
kognitivnega in moralnega razvoja ter izkušenj, ki vplivajo na socialni razvoj (Roffey,
Tarrant, Majors, 1994). Do šestega leta starosti je otrokov prijatelj tisti, ki se igra z njim in
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ki zadovolji njegove nenadne potrebe. Okoli šestega leta starosti večina otrok spozna, da je
pri prijateljstvu potrebna vzajemnost, vendar stalnost odnosov in lojalnost še nista značilni.
Okrog devetega leta imajo otroci večinoma prijatelje istega spola, kasneje pa prijatelje ne
izbirajo toliko glede na skupne dejavnosti (igro), ampak jim je pomembnejša pomoč,
zaupanje, intimnost. V adolescenci postanejo s prijatelji včasih nerazdružljivi in jih cenijo
ne samo zaradi medsebojne pomoči, ampak zaradi njihovih lastnih osebnostnih lastnosti
(prav tam).
Zlasti v srednjem mladostništvu, za razliko od prej, so bolj poudarjene moralne vrline in
vzajemno razumevanje, zaupanje, empatija itd. (Zupančič in Svetina, 2004). Pred
obdobjem adolescence so fantovske skupine navadno večje in bolj aktivno usmerjene,
medtem ko so dekliške manjše in temeljijo na pogovorih (Roffney, Tarrant, Majors, 1994).
Kasneje je v prijateljstvu med dekleti v splošnem zaznati večjo mero intimnosti, deljenja,
zaupanja in lojalnosti (Clark in Ayers, 1993 v Erwin, 1998). Medtem ko je pri dekliških
prijateljstvih bolj pomembna vzajemna skrbnost in težijo k stalnosti svojih odnosov, dajejo
fantje večji poudarek sami prisotnosti prijatelja (Zupančič in Svetina, 2004).
Čeprav imajo mladostniki že več prijateljev nasprotnega spola, saj se že kaže ljubezensko
in seksualno zanimanje do nasprotnega spola, bo vseeno trajalo še nekaj let preden bo
večina adolescentov navajala enako število prijateljev obeh spolov (Balding, 1993, v
Erwin, 1998). Najožji krog prijateljev so tako še vedno osebe istega spola, medtem ko gre
pri nasprotnem spolu bolj za medsebojna druženja in prve zaljubljenosti.

1.4.2 VLOGA VRSTNIŠKIH ODNOSOV
Prijatelji skupaj preživljajo prosti čas, si med seboj pomagajo, skrbijo drug za drugega, se
podpirajo, poslušajo drug drugega, si zaupajo, se tolažijo. Prijateljstva in na splošno
vrstniški odnosi pa imajo še veliko drugih pomembnih funkcij za posameznika, ki jih bom
povzela v nadaljevanju.
Maslow (1954, v Erwin, 1998) je prijateljstvo vključil v hierarhijo posameznikovih potreb,
in sicer takoj za fiziološkimi potrebami in potrebo po varnosti. Posameznik je tako
motiviran za prijateljstvo, saj le to zadovolji njegove temeljne potrebe. V nasprotnem
primeru, ima lahko prikrajšanost ustreznih socialnih odnosov za posledico občutke
osamljenosti, marginalizacije in depresivnosti.
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Preko vrstniških odnosov oblikujejo pestrost vedenj, stališč in pogledov, v medsebojnih
interakcijah posnemajo obnašanje drug drugega, se s prijatelji identificirajo ter prevzamejo
lastnosti, ki jih pri drugem občudujejo (Johnson in Johnson, 1987).
Vrstniški odnosi dajejo otrokom možnost, da se učijo in prakticirajo svoje socialno
interakcijske spretnosti s sebi enakimi. Krepijo razvoj starostno primernih socialnih
spretnosti in interesov (Zupančič in Svetin, 2004) ter vključujejo občutljivost in
razumevanje socialnih dogajanj ter kakovost socialnih interakcij (Kobolt in Pelc Zupančič,
2010).
Zaupanje v intimnost je naslednja funkcija, ki jo izpostavi Erwin (1998). Vrstniški odnosi
so pomembni za razvoj empatije in kasnejšo socialno prilagodljivost. Poleg tega lahko
pozitivno vplivajo na posledice slabših preteklih odnosov.
Zaradi povezave socialnega in kognitivnega razvoja, lahko socialne interakcije spodbujajo
kognitivni razvoj (prav tam). Iskanje rešitve problema je veliko bolj uspešno v skupini
vrstnikov, kot če otroku rešitev povedo starejši mladostniki ali odrasli.
Vključitev v vrstniške odnose pa prinaša tudi vrsto zabave za otroke/mladostnike. Stvari,
ki jih počnejo skupaj, so mnogo bolj zabavne, kot če bi jih počeli sami.
Dobri vrstniški odnosi so lahko tudi varovalni dejavnik pri spopadanju s stresnimi
situacijami v drugih okoliščinah. Tako so vrstniki pomemben vir zaščite pred življenjskimi
preizkušnjami, prostor razumevanja in dejavnik čustvene opore (Kobolt in Pelc Zupančič,
2010) pri npr. ločitvi staršev, konfliktih s starši (npr. glede načina oblačenja, izbiro družbe,
kajenja), vendar pa žal veliko stresnih situacij vpliva tudi na vrstniške odnose (preselitev,
menjanje šole itd.).
Vlogo vrstniških odnosov lahko poleg že naštetega najdemo tudi pri mladostnikovem
osamosvajanju od primarne družine, oblikovanju identitete, upadanju mladostniškega
egocentrizma, vzpostavljanje odnosov z nasprotnim spolom itd. (Zupančič in Svetina,
2004).
Johnson in Johnson (1987) kot znak zdravega psihičnega razvoja navajata ravno
sposobnost vzdrževanja sodelovalnih odnosov. Vrstniški odnosi zagotavljajo priložnost
za učenje kontroliranja impulzivnega reagiranja in pogled na situacije z drugega zornega
kota. S tem se krepi bolj kompleksen pogled na stvari, kar vpliva na zmanjšanje
egocentrizma pri mladostnikih (prav tam). S prijatelji se je lažje prepirati in izražati
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nestrinjanje kot v ostalih odnosih. S tem mladostniki pridobijo izkušnje kako reševati
konflikte na konstruktiven način, ki jim bo omogočal nadaljevanje ali celo rast
prijateljstva.

1.5 VAROVALNI IN OGROŽAJOČI DEJAVNIKI
Varovalni in ogrožajoči dejavniki izvirajo tako iz otroka kot iz okolja. Učinek posameznih
lastnosti pa je odvisen od kombinacij različnih dejavnikov. Tako ima enaka lastnost
(neprijetne izkušnje v preteklosti) lahko enkrat funkcijo varovanja (izdelava obrambne
strategije, večja odpornost), drugič ogrožanja (strah pred podobnimi situacijami)
(Haggerty idr., 1996, v Mikuš Kos, 2001).
Varovalni dejavniki so tisti dejavniki, ki pomagajo, da se oseba lažje spopade s situacijo, s
katero je soočena. Varovalni dejavnik lahko izvirajo iz otroka (temperament,
inteligentnost, socialne spretnosti), iz družine (dobri odnosi z vsaj enim članom), iz šole
(šolska uspešnost, dobri odnosi z učiteljem in s sošolci, občutek varnosti) ali širšega okolja
(interesne dejavnosti, vključenost). Medtem ko so ogrožajoči dejavniki tisti, ki to
neugodno situacijo (okoliščine, dogodke) še dodatno podkrepijo in so prav tako lahko
prisotni v vseh zgoraj naštetih sferah. Ravno varovalni oziroma ogrožajoči dejavniki so
tisti, ki so odgovorni za to, da se z neugodnimi okoliščinami, stresom in travmatskimi
dogodki posamezniki različno uspešno soočijo. Tako vplivajo na to ali otrok/mladostnik
uspe obdržati psihosocialno ravnotežje ali ne.
Dejavniki tveganja so tiste spremenljivke, ki povečajo verjetnost, da se bo otrok kasneje
soočal s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Nelson idr., 2007). Na otrokov odziv na
neprijetne situacije, s katerimi se v življenju spopada, vpliva predvsem njegova značilnost
reagiranja.

Govorimo

o

otrokovi

odpornosti

ali

ranljivosti.

Nekaterim

otrokom/mladostnikom skoraj nič ne more do živega – vedno znova se postavijo na noge
in tudi v najbolj neprijetnih (travmatičnih) doživetjih ne opustijo upanja »na boljši jutri«.
Dobro imajo razvite spoprijemalne strategije, ki jim pomagajo, da kljub vsemu njihov
razvoj poteka »v pravo smer«. Na drugi strani pa imamo otroke/mladostnike, ki so zelo
ranljivi. Tudi ob dogodkih, ki se drugim ljudem navadno ne zdijo »tako hudi«, so močno
prizadeti in se z njimi le stežka spopadejo.
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KRONIČNO NEUGODNE
OKOLIŠČINE, STRESI,
VAROVALNI DEJAVNIKI IN

TRAVMATSKI DOGODKI

OGROŽAJOČI DEJAVNIKI IN

PROCESI

PROCESI

-

-

-

temperament/karakter
inteligentnost
dobre socialne sposobnosti
pretekle izkušnje
družina
šola, vrtec
socialna mreža
socialni kontekst
organizacija vsakodnevnega
življenja
aktivnosti
pomoč mentalnohigienskih
strokovnjakov
pomoč prostovoljcev
drugo

-

temperament/karakter
nizka inteligentnost
slabše socialne sposobnosti
pretekle izkušnje
družina
šola, vrtec
nezadostna socialna mreža
socialni kontekst
organizacija vsakodnevnega
življenja
neaktivnost
sekundarna travmatizacija
drugo

OTROK

DUŠEVNO ZDRAVJE

MOTNJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

ZDRAV PSIHOSOCIALNI RAZVOJ

MOTNJE PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA

Shema 5: Varovalni in ogrožajoči dejavniki (na podlagi Mikuš Kos, 1999b).

Kot ogrožajoč dejavnik, bi poleg že omenjenih rizičnih dejavnikov, posebej izpostavila
travmatična doživetja, ki se lahko pojavijo v kateremkoli sistemu (družini, šoli, širšem
družbenem okolju idr.), za posledico pa imajo navadno občutek nemoči, ogroženosti,
nevarnosti, manjvrednosti, nestabilnosti.
»Travmatski dogodek je dogodek, ki je izven običajne otrokove izkušnje in pri skorajda
vseh otrocih povzroči zelo močne reakcije« (Mikuš Kos, 2001, str. 7). Avtorica v
nadaljevanju opozori na to, da lahko travmatske reakcije povzroči tudi dogodek, ki ni zares
ogrožajoč. Gre lahko za enkratne pojave ali dolgotrajna/ponavljajoča se dogajanja. Med
travmatična doživetja tako štejemo prometne nesreče, smrt bližnjega, izkustvo nasilja (v
družini, pretepanje, spolna zloraba, trpinčenje itd.) – kot priča ali žrtev, življenjsko nevarne
bolezni ali poškodbe, naravne katastrofe…
Isti dogodek lahko vpliva zelo različno na različne ljudi. Pri psihični travmi je pomembno
predvsem kako je otrok/mladostnik dogodek zaznal (preko kognitivne in emocionalne
sheme) in kako je nanj vplival. Lastnosti otroka, ki na to večkrat vplivajo, so sledeče
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(Mikuš Kos, 2001): starost, razvojna faza, razumevanje dogodka, osebnostne lastnosti,
odpornost, pomen dogodka za otroka, prejšnje travme, zdravstveno stanje, prejšnje
psihične in psihosocialne težave in motnje, sposobnost poiskati in sprejeti pomoč.
Mladi s čustvenimi in vedenjskimi težavami imajo večje možnosti, da izkusijo več
negativnih življenjskih dogodkov, kot njihovi vrstniki (Taggart, Taylor in McCrumGarder, 2010). V terapevtskem in preventivnem delu je pomembno presekati škodljive
verige dogajanj in začarane kroge. Pri tem si pomagamo z vzpostavljanjem in krepitvijo
varovalnih dejavnikov ter z odstranjevanjem oziroma zmanjšanjem vpliva ogrožajočih
dejavnikov.

2 KAJ MLADE PRIVEDE V VZGOJNI ZAVOD?
V nadaljevanju bom najprej opisala moteče vedenje ter čustvene in vedenjske težave, ki
zajemajo vrsto različnih vedenj. Posebej bom izpostavila agresivno vedenje in nasilje,
eksperimentiranje s psihoaktivnimi snovmi ter povzročitev kaznivih dejanj.
Ob otrokovih/mladostnikovih težavah se pogosto zgodi, da si okolica zatiska oči in tako se
s težavami začnemo ukvarjati šele, ko jih ne moremo več ignorirati. Velikokrat se tako
otroku zares ponudi pomoč šele, ko ima z njim težave okolje. Raziskovalci so ugotovili, da
otroci, ki kažejo v zgodnjem otroštvu težave v vedenju, so v večji nevarnosti za zavrnitev s
strani vrstnikov, zlorabo drog, kronično depresivnost, postanejo mladostniški prestopniki,
ne končajo šole in so v adolescenci označeni kot vedenjsko in čustveno težavni (npr.
Kazdin, 1993, Patterson, Reid in Dishion,1992 v Conroy in Brown, 2004).
Najbolj pogoste so pritožbe na vedenje, ki je moteče za socialno okolje. Otroke in
mladostnike označijo kot agresivne (verbalno ali fizično), nemirne, nezbrane, moteče pri
pouku, ne upoštevajo vrstnikov niti odraslih, se ne držijo pravil in dogovorov, pogosto
nasprotujejo, izostajajo od pouka, preklinjajo oz. jezikajo, ne izpolnjujejo obveznosti,
uporabljajo droge (alkohol, cigareti, mamila), kradejo, pohajkujejo, so brez pravih
interesov itd. (Vec, 1999).
Človekovo vedenje najbolj razumemo, ko smo sposobni razumeti njegov subjektivni
referenčni okvir (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Procesi (Mikuš Kos, 2001), ki se na
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primer pojavljajo pri otroku in mladostniku, ki je doživel travmatično izkušnjo, so:
samoobtoževanje, občutek nemoči, fragmentacija telesnih občutkov, stigmatizacija,
erotizacija, razdiralnost, občutja izgube, razočaranja in občutek, da so koga izneverili,
ogoljufali,

disociativni

pojavi,

motnje

v

navezovanju.

Razumevanje

otrokovega/mladostnikovega subjektivnega referenčnega okvirja nam pomaga pri
oblikovanju individualnega načrta pomoči.
Vedenje v stiski in ob frustracijah, je različno tudi glede na spol. Pri dekletih so manj
pogoste vedenjske motnje, pogostejše pa nevrotične in psihosomatske motnje (Pušnik
1999, v Polak, Smrtnik Vitulić in Vošnjak, 2011). V primerjavi s fanti, ki kličejo po
pomoči in pozornosti z neposrednim nasilnim vedenjem, je za dekleta značilno
introvertirano vedenje.
Vse opisane lastnosti otrok in mladostnikov pa so le njihova reakcija in neuspešna
prilagoditev na težave, s katerimi se spopadajo. Težave so večinoma nadaljevanje
neustreznih odnosov iz preteklosti in sedanjosti (Kobolt, 2010b).

2.1 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE
Vsak vedenjski odklon še ni znak čustvenih in vedenjskih težav. Lahko gre za normalno
obliko vedenja, ki se pojavlja v določeni razvojni fazi. To ne pomeni, da otrok/mladostnik
ne potrebuje pomoči, ampak da to ne predstavlja kakšne posebne nevarnosti za njegov
osebnostni razvoj. Občasno tako lahko pri vsakem otroku in mladostniku opazimo kakšno
obliko negativnega vedenja (npr. se zlaže, kaj ukrade). Ko govorimo o čustvenih in
vedenjskih težavah, imamo v mislih ponavljajoče se oblike družbeno nezaželenega
vedenja.
Bregantova etiološka klasifikacija razdeli vedenjske in čustvene težave na pet različnih
sklopov, glede na njihov vzrok (Bregant, 1987).
1) Situacijska, to je reaktivno pogojena motnja kot posledica izjemne obremenitve pri
normalni osebnostni strukturi: izguba nadzora, zaradi stresne situacije, npr. ločitve
staršev, smrti v družini; navadno simptomatika izgine z normalizacijo življenjskih
pogojev, zato v vzgojnih zavodih praviloma ne bo teh otrok.
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2) Sekundarna peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja: to
skupino delimo na:
a) nevrotične osebnostne strukture, ko oseba ne uspe zadovoljiti svojih normalnih
razvojnih teženj, ne zna na pravilen način izraziti svojih interesov, ne zna se
prilagajati, slediti skupnim ciljem. Samopodoba je negativna, nevrotično ozadje
prikrivajo z demonstrativnim vedenjem. Vzroki te motnje so različni (prevelika
pričakovanja staršev do otrok, nihanja v čustvenem odnosu staršev do otrok,
pretirano vzgajanje, večkratno menjavanje materinske ali očetovske figure…) in
so značilni za zgodnje obdobje.
b) disocialno osebnostno strukturo, značilna je disocialna osebnostna naravnanost,
vrednote so negativne, mladostnik se identificira z negativnimi liki in je brez
občutkov krivde (takšno vedenje ga notranje zadovolji), je maščevalen in
sovražen do okolice. Vzroki najpogosteje izvirajo iz odklonilnega odnosa staršev
do otrok v zgodnjem razvoju, izpostavljenost surovosti in sovražnosti okolju,
močne čustvene obremenitve v otrokovem zgodnjem razvoju, zapostavljanje in
odklanjanje otroka s strani staršev, zaradi česar ne morejo razviti občutka
pripadnosti in sprejetosti.
3) Primarno peristatična motnja kot posledica direktne miljejske okvarjenosti in
zavajanja: mladostniki, ki so odraščali v zavajajočem (kontrakulturnem) okolju,
zaradi česar imajo napačno življenjsko usmiritev z vidika širšega ne pa ožjega
socialnega okolja; disocialnost je nastala ob vzorih, ki jih otroci neposredno
prevzemajo kot normalne; niso čustveno, ampak socialno oškodovani.
4) Primarno biološko povzročena motnja kot posledica okvar centralno živčnega
sistema in psihoz: moteče vedenje, ki izvira iz psihičnih in organskih cerebralnih
okvar; pridružijo se lahko tudi sekundarne motnje.
5) Razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj: ne zasledimo disocialnega
vedenja, s katerim bi neposredno ogrožali interese okolice oziroma družbe, vendar
so zaradi razvojne ogroženosti v zavodih; običajno kažejo določeno težavnost pri
vzgojnem vodenju, zaradi pomanjkljive ali napačne vzgoje; lahko so prizadeti v
čustvenem in osebnostnem razvoju, vendar nikakor niso disocialno moteni.
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Pomembne informacije ob načrtovanju pomoči nam daje vpogled v vsakdanje
funkcioniranje otroka in družine kot celote. Glede samega izražanja simptoma pa je
pomembno dobiti vpogled v (Vec, 1999):


pogostost pojavljanja,



začetek pojavljanja,



namen (korist in vrsta koristi, boj, preživetje…),



način izražanja,



osmislitev (zakaj ravno ta motnja, zakaj ravno takrat, v ravno določenih
okoliščinah, z določenimi akterji…).

Kot osnovno ogrodje diagnostične faze in svetovalnega dela pa služi prej omenjena
ekološka teorija (Svetin Jakopič, 2005), ki opozarja predvsem na to, da je vzroke za
nastanek vedenjskih in čustvenih motenj potrebno iskati tako v otroku, družini, šoli kot v
širšemu okolju.
Vedenjske težave so ena izmed najtežjih motenj v psihosocialnem razvoju posameznika.
Vedenje otroka/mladostnika je navadno odziv na težave, s katerimi se spopada. Je klic na
pomoč, ki pa se kaže na več različnih načinov, pri čemer je dosti odvisno od bazičnih
prepričanj (tabela 1), ki jih ima otrok/mladostnik o sebi.
Tabela 1: Bazična prepričanja povezana s tradicionalnimi motnjami osebnosti
(Beck in Freeman, 1990 v Benedik, 2004).

BAZIČNO PREPRIČANJE

MOTNJA OSEBNOSTI
Odvisnostna

Sem nemočen.

Izogibajoča

Lahko sem prizadet.

Pasivno-agresivnostna

Drugi me lahko pohodijo.

Paranoidna

Ljudje so možni sovražniki.

Narcisistična

Sem nekaj posebnega.

Histrionična

Moram narediti vtis na druge.

Obsesivno-kompulzivna

Ne smem se zmotiti.

Antisocialna

Ljudi je potrebno izkoristiti.

Shizoidna

Potrebujem veliko prostora.

Bazična prepričanja so tako povezana tudi z vedenjem v vrstniških odnosi, ki jih
mladostnik vzpostavlja. Mladostnik, ki ima v sebi bazično prepričanje, da je lahko
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prizadet, se izogiba tesnim odnosom, vrstnikom ne zaupa, zato se tudi sam boji odpreti in v
vrstniških odnosih deluje zadržan. Nasprotno se bo posameznik, ki ima občutek, da je
nekaj posebnega, tako vedel tudi v odnosu do vrstnikov – hotel bo imeti glavno besedo,
biti pred ostalimi, z vrstniki se bo primerjal in dokazoval. Medtem ko je pri histrionični
osebnostni strukturi pomembna naklonjenost drugih, se osebe s shizoidno osebnostno
strukturo izogibajo vrstniškim odnosom.
Za otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami so pogosto značilne »nizka in
nezadovoljujoča

samopodoba,

nizka

raven

samospoštovanja

in

samozaupanja,

impulzivnost, ekstravertiranost, nizka frustracijska toleranca, slabše sposobnosti za
obvladovanje čustev, slabša zrelost idr.« (Svetin Jakopič, 2005, str. 395). V tem opisu
lahko zaznamo bazično prepričanje »drugi me lahko pohodijo«, ki se kaže v nizki
samopodobi in antisocialno osebnostno strukturo, katere značilnost je pomanjkanje
kontrole agresivnih impulzov.
Raziskave so dokazale tveganja in varovalne dejavnike za nastanek vedenjskih in
čustvenih težav v posamezniku, družini, šoli in širšemu okolju (O’Connell, Boat in
Warner, 2009). Vendar avtorji (prav tam) obenem ugotavljajo, da poti, preko katerih ti
dejavniki vplivajo eden na drugega in sam razvoj težav, še vedno ni dobro poznan.
»Čustvene in vedenjske težave se lahko kažejo na različne načine – npr. izostajanje od
pouka, pobegi od doma, izogibanje družbi vrstnikov, uživanje mamil, izvrševanje kaznivih
dejanj.« (Filipčič, 2000, str. 165). V nadaljevanju bom nekaj besed namenila omenjenim
vedenjem, ki pa niso vedno nujno znak čustvenih in vedenjskih težav. Ob tem gre
opozoriti, da okolica odreagira predvsem na vedenjske težave, ki so moteče za okolje,
medtem ko so čustvene težave praviloma spregledane (Kobolt, 2010b).

2.2 AGRESIVNO VEDENJE IN NASILJE
Med najbolj moteča vedenja v šoli sodijo ravno tista, ki kažejo na večjo agresivnost, npr.
uničevanje opreme, verbalno nasilje do vrstnikov in fizično izzivanje vrstnikov (Kobolt,
2010b). Glede na to, da so v slednja večkrat vpleteni vrstniki, lahko pričakujemo, da se
takšno vedenje pojavlja tudi izven šolskih zidov.
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Rezultati kvalitativne analize (Rapuš Pavel, 2010) so pokazali, da učitelji agresivno
vedenje navajajo kot temeljni disciplinski problem, s katerim se soočajo v največjem
obsegu oz. najpogosteje. Raziskava ugotavlja tudi, da je pri učencih s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, ki so učno neuspešni (nezadostni) in manj uspešni (zadostni),
agresivno vedenje pogostejše – odklanjanje šolskega dela, težave s koncentracijo,
zoperstavljanje učiteljevi avtoriteti (prav tam).
Raziskava, opravljena v devetdesetih letih (Kobolt, 1992, v Kobolt, 2010b), je pokazala, da
je največja razlika med skupino učencev, ki kljub učnim težavam ostane v redni osnovni
šoli, in tisto skupino učencev, ki so napoteni v vzgojne zavode, ravno v tem, kako
obvladujejo agresivne impulze. Če se torej učenec vede agresivno in impulzivno, poleg
tega pa nima podpore družine, je večja verjetnost namestitve v vzgojni zavod.
Dekleva (2000) pri nasilnem vedenju opozarja na motiviranost in smiselnost le tega za
nasilneža. Razlog avtor (prav tam) najde v ugotovitvi, da so nasilni posamezniki za svoje
nasilje praviloma v okolju nagrajevani – s formalnimi nagradami, še bolj pa z
neformalnimi in skritimi oblikami nagrajevanja. Ugotovitev, zakaj se posameznik
poslužuje nasilja, nam pomembno pomaga pri intervenciji.

2.3 EKSPERIMENTIRANJE S PSIHOAKTIVNIMI SNOVMI
Študija mladih opravljena v Nemčiji (Kiehn, 1997) je pokazala, da alkohol uživajo
predvsem mladi v starosti 13-21 let, ki imajo konfliktne odnose s starši. Kar 5%
trinajstletnikov redno uživa alkohol.
Eksperimentiranje s psihoaktivnimi snovmi je najpogosteje posledica občutenja nesmisla,
nemoči (Krajnčan, 2003). Tomori (1987) kot vzroke za uživanje drog navede: iskanje
ugodja, radovednost, kljubovanje, uveljavitev, pripadnost, občutek lastne vrednosti,
socialna spodbuda, pomirjanje ali nasprotno vzburjanje, blaženje tesnobe, odpravljanje
potrtosti in razrahljanje občutja krivde in ideološka iskanja.
Veliko mladostnikov v vzgojnih zavodih ima izkušnje z drogami, kar pa velikokrat pri
sprejemu v zavod vzgojitelji ne vedo. Uživanje droge je v zavodu prepovedano, vendar to
ne pomeni, da se ne dogaja. Velika večina mladostnikov zlorablja alkohol in je odvisna od
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cigaret. Do eksperimentiranja s cigareti in alkoholom večkrat privede že dolgčas, ob
priložnosti pa se temu pridruži še eksperimentiranje z drugimi drogami.
Zloraba psihoaktivnih snovi povečuje možnost prestopniškega vedenja, saj rahlja notranji
nadzor, manjša sposobnost obvladovanja ter povzroča lažno občutje neranljivosti in
poguma (Krajnčan, 2003). Prav to in potreba po denarju za nakup drog, lahko pripelje tudi
do izvrševanja kaznivih dejanj.

2.4 IZVRŠEVANJE KAZNIVIH DEJANJ
»Izostajanje od pouka je pojav, ki mnoge učence oziroma dijake zapelje v začaran krog, ne
samo zaradi težav pri nadaljnjem izpolnjevanju šolskih obveznosti, temveč tudi zaradi
možnosti izbire družbe, ki jim je v tem času na razpolago.« (Bašič, 1987, str.129).
Predvsem zadnje lahko vodi v zlorabo psihoaktivnih snovi in prestopniško vedenje.
Z izvrševanjem kaznivih dejanj mladostniki večkrat skušajo opozoriti nase ali se želijo
hvaliti pred vrstniki. Deviantno vedenje se začne že zgodaj in se na začetku kaže v lažjih
oblikah, vendar pa se lahko stopnjuje. Mladostniki večkrat delujejo v skupini, več kaznivih
dejanj pa povzročajo fantje.
Otroci do 14. leta starosti niso kazensko odgovorni za svoja dejanja (primer prevzame
center za socialno delo), v primeru kaznivih dejanj pri starosti nad 14. let pa je pristojno
sodišče – mlajši mladoletniki (do 17. leta) lahko gredo v popravni dom, starejši
mladoletniki pa v zapor. Odločitev o namestitvi je odvisna od vrste kriminalnega dejanja.
Za druga odklonska dejanja je, ne glede na starost, pristojen center za socialno delo
(Filipčič, 2000).
Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj je najpogosteje izrečena kazenska sankcija
nadzorstvo organa socialnega skrbstva in je bila v letu 2011 določena 46 % pravnomočno
obsojenim. Največkrat je šlo za kazniva dejanja velike tatvine, nasilništva, tatvine in ropa.
V letu 2011 so na sodišču končali kazenske postopke zoper 550 mladoletnih oseb, od teh je
49 mladoletnikov dobilo kazensko sankcijo zavodskega ukrepa, eden pa mladoletniškega
zapora (Statistični urad Republike Slovenije).
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3 KAKŠNO JE VIDETI ŽIVLJENJE V STANOVANJSKI
SKUPINI?
V Sloveniji imamo 7 vzgojnih zavodov za osnovnošolsko in srednješolsko populacijo, 3
mladinske domove in prevzgojni zavod Radeče (shema 6). Slednji je namenjen
mladostnikom od 14 do 23 let, ki jim je vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod izreklo
sodišče, zaradi storjenega kaznivega dejanja.
Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se lahko izvaja tudi v stanovanjskih skupinah, ki jih
organizirajo vzgojni zavodi. V sklopu različnih zavodov je tako v Sloveniji 19
stanovanjskih skupin. Največ jih ima Vzgojni zavod Kranj, ki deluje v okviru petih
stanovanjskih skupin. Prav toliko jih ima Mladinski dom Maribor, ki mu sledi Mladinski
dom Jarše s 4 stanovanjskimi skupinami. Kot vidimo so stanovanjske skupine postale
nekakšen trend, vendar jih, glede na njihove prednosti v primerjavi z vzgojnimi zavodi, še
vedno primanjkuje.

 Vzgojno izobraževalni zavod FM
Smlednik (OŠ, 4 VS + 1SS)
 Vzgojno izobraževalni zavod Veržej
(OŠ, 6 VS)
 Mladinski dom Malči Beličeve (6 VS)

OSNOVNOŠOLCI





SREDNJEŠOLCI

Vzgojni zavod Planina (OŠ, SŠ, 5 VS)
Vzgojni zavod Kranj (5 SS)
Mladinski dom Maribor (5 SS)
Mladinski dom Jarše
(OŠ, produkcijska šola, 4 SS)

 Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru
(3 VS + 1 SS)
 Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora
(SŠ, 5 VS + 1SS)
 Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
(SŠ, 3 VS + 2 SS)
 Prevzgojni dom Radeče

Shema 6: Prikaz slovenskih zavodov glede na njihovo populacijo.
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Vzgojni zavodi so lahko oblikovani v vzgojne skupine (VS) in/ali stanovanjske skupine
(SS). Veliko zavodov si prizadeva, da so tudi vzgojne skupine med sabo čim bolj ločene,
saj se je to pokazalo kot prednost. V nekaterih zavodih poteka izobraževanje v rednih
osnovnih in srednjih šolah, v drugih pa je izobraževanje urejeno interno (OŠ, SŠ), znotraj
posameznega zavoda (shema 6).

3.1 NAMEŠČANJE V USTANOVE IZVENDRUŽINSKE VZGOJE
Če je le mogoče, se otroka, ki ne more bivati pri starših ali sorodnikih, namesti v rejniško
družino. Ena od možnih rešitev za urejanje otrokovih/mladostnikovih težav (kazniva
dejanja, šolska neuspešnost, neurejene razmere doma, eksperimentiranje s psihoaktivnimi
snovmi) je tudi namestitev v vzgojnemu zavodu, ki pa naj bi prišla na vrsto takrat, ko so
vse ostale možnosti že izčrpane. Največkrat otroka/mladostnika in njegove starše napoti na
center za socialno delo šola ali policija, včasih pa se za ta korak vseeno odločijo sami, saj
se znajdejo v slepi ulici in ne vedo več kako naprej.
Otroke in mladostnike se odvzame iz družine takrat, ko naj bi bile ostale oblike pomoči že
izčrpane in center za socialno delo oceni, da bo obravnava v bolj strukturiranem okolju
pozitivno vplivala na otrokov položaj. Sledi namestitev otroka/mladostnika v mladinskem
domu, vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini. Otroke in mladostnike s čustvenimi in
vedenjskimi težavami namešča v vzgojne zavode center za socialno delo (s soglasjem
staršev) ali sodišče (na podlagi sklepa). Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(2004) v 120. členu določa, da sme center za socialno delo odvzeti otroka staršem in ga
dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in
varstvo in je odvzem v otrokovo korist. S tem odvzemom pa ne prenehajo druge dolžnosti
in pravice staršev do otroka. 121. člen dodaja, da je lahko razlog za odvzem otroka tudi
otrokova osebnostna ali vedenjska motenost, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni
razvoj (ZZZDR, 2004).
Strokovni delavci se pri odločanju za napotitev v vzgojni zavod srečajo z marsikatero
dilemo. Poleg spraševanja o ustreznosti vzgojne pomoči v vzgojnem zavodu in
upoštevanju soglasja otrok in staršev za oddajo otroka v vzgojni zavod, se pojavlja tudi
dilema o kompetentnosti tima in strokovnjakov pri odločanju o uvedbi ukrepa oddaje v
vzgojni zavod – člani tima ne poznajo vzgojnih zavodov, nimajo izkušenj z delom v
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vzgojnem zavodu, izbira vzgojnega zavoda je odvisna od socialnega delavca, timu manjka
smernic za odločanje, težko je zagotoviti prisotnost vseh zunanjih članov tima, tim ni
stalen (Krajnčan, 2003). Glede na to, da je v nadaljevanju iste raziskave predstavljen tudi
podatek, da je vloga tima pri odločanju za napotitev v vzgojni zavod zelo velika, je zgornja
dilema še toliko bolj zaskrbljujoča.
Tudi merila za oddajo v vzgojni zavod pri več kot polovici timov niso jasno določena oz.
strokovni delavci ne vedo ali merila sploh imajo ali ne (prav tam). Tim bi moral biti stalen
in interdisciplinaren z enotnimi in jasnimi kriteriji. Merila za oddajo otroka in mladostnika
v vzgojni zavod bi morala biti jasno oblikovana.
Razlogi za namestitev v vzgojne zavode so različni in izhajajo iz v prejšnjem poglavju
omenjenih rizičnih dejavnikov. Največkrat so to učne težave, ki so povezane z vedenjskimi
težavami, kar povzroča nemoč staršev in šole. Žižak in Koller-Trbović (2007) navajata, da
je razlog za odhod v vzgojni zavod pogosto moč najti v travmatskem/kriznem dogodku
(smrt očeta, odhod matere itd.) ali v socialnopatološkemu pojavu v družini (alkoholizem,
nasilje). Krajnčan (2006) je na podlagi rezultatov faktorske analize dobil natančno shemo
(tabela 2), kako vzroke težav otrok in mladostnikov, ki vodijo do namestitve v vzgojni
zavod, ocenjujejo strokovni delavci na centrih za socialno delo. Zaskrbljujoče pa so
ugotovitve raziskave (prav tam), ki kažejo na dejstvo, da veliko strokovnih delavcev
namešča otroke in mladostnike v vzgojne zavode zaradi šolske neuspešnosti. Pri slednjih bi
bilo potrebno okrepiti vse ostale vire podpore v okolju in poiskati primernejše rešitve zanje
(npr. dodatno učno pomoč, podpora družini idr.).
Tabela 2: Faktorji oddaje glede na področja (Krajnčan, 2006, str. 173).
VSEBINA

ODNOS OTROCI - STARŠI

ODNOSNE TEŽAVE

NASILJE NAD OTROKI

FAKTORJI
















nesprejemanje (zavračanje) otroka
vzgojna nemoč/nesposobnost staršev
čustvena hladnost staršev
negativni identifikacijski dejavniki
slab učni uspeh
prezahtevna starševska vzgoja
samosvoje koristoljubno vedenje (egocentrični vzgibi)
socialna anksioznost
konfliktno socialno vedenje
motnje vzdrževanja odnosov
verbalna nekontroliranost
neodgovoren, infantilen odnos
razpoloženjska nihanja
zunajdružinsko trpinčenje otroka
družinsko ogrožajoče okolje
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DISOCIALNO VEDENJE

ODNOS DO ŠOLE IN
VRSTNIKOV

SPECIFIČNE OSEBNE IN
ČUSTVENE TER
PSIHOSOMATIČNE TEŽAVE

ZASTRAŠUJOČI DOGODKI, KI
VODIJO K ZMANJŠEVANJU
SAMOSPOŠTOVANJA

TEŽAVE POVEZANE S ŠOLO



























otrok ni doživel spolnega nasilja
družinsko trpinčenje otroka
izrazito agresivno vedenje
disocialno vedenje
disocialna normativna orientacija
iskanje adrenalinskih zadovoljitev s kaznivimi dejanji
fizično in psihično maltretiranje drugih
konflikt s šolo in sošolci
negativen odnos do šole
osamljenost, izoliranost od prijateljev
specifična psihopatogena odstopanja
krize seksualnega razvoja
uživanje prepovedanih psihoaktivnih substanc
depresivne motnje (predpsihotične težave)
motnje zaradi mcd (kompulzivno vedenje)
motnje odvajanja
eksistenčni problemi in kazniva dejanja očeta
ni kroničnega trpinčenja otroka
slabe materialne razmere in brezposelnost matere
šolska neuspešnost
nesreče in bolezni odnosno pomembnih oseb
ločitveni problemi (pritiski na otroka ob nesoglasjih staršev)
brezvoljnost in neustrezen odnos do šole
specifične učne težave
izrazito ekscesivno vedenje

Švarc (2011), ravnateljica enega od vzgojnih zavodov, vidi namen namestitve otrok in
mladostnikov v vzgojni zavod kot željo družbene skupnosti, da učinkovito poseže v
življenjski potek mladostnikov na robu, da bi prenehali s kaznivimi dejanji, da bi bili v šoli
uspešni, si pridobili poklic, izobrazbo, da bi se njihove družinske razmere uredile ali da bi
se osamosvojili in oblikovali lastno družinsko skupnost. Odločitev pa vsebuje domnevo, da
so krivi mladostniki in daje družbenemu in družinskemu kontekstu manjši pomen (prav
tam).
Kadar mladostnik ne zmore spremeniti svojega vedenja tako, da ne bi ogrožal ostalih, v
doglednem času (v pol leta), predlagajo spremembo vzgojnega ukrepa in premestitev v
prevzgojni zavod (Švarc, 2011). Krajnčan (2003) je v svoji doktorski disertaciji prišel do
podatka, da je kar tretjina otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih že zamenjala vzgojni
zavod ali drugo zunajdružinsko oskrbo. Zaskrbljujoč je bil predvsem podatek, da je od tega
četrtina (22 od 82) otrok in mladostnikov zamenjala zavod trikrat oziroma večkrat.
Odpust iz vzgojnega zavoda je navadno vezan na dokončanje šole, pridobitev izobrazbe/
poklica ali najetje stanovanja (Kiehn, 1997). Otrok lahko ostane v vzgojnem zavodu od
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nekaj mesecev do najdlje treh let. Če v tem času dopolni 18 let, lahko v vzgojnem zavodu
ostane le v primeru, če se s tem strinja.

3.2 SOCIALNOPEDAGOŠKA OSKRBA
Institucionalno obravnavo otrok in mladostnikov v posebnimi potrebami zakonsko
opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) ter vsi pravilniki, ki se
vežejo na posamezna določila tega zakona.
Temeljna načela obravnave v vzgojnem zavodu so (ZUOPP-1, 2011): zagotavljanje
največje koristi otroka, celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, enake
možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, vključevanje staršev,
posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
individualiziran pristop, interdisciplinarnost, ohranjanje ravnotežja med različnimi področji
otrokovega telesnega in duševnega razvoja, organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje
kraju bivanja, zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj
posameznega otroka idr.
Kiehn (1997) kot pravilna in pedagoško izvedljiva izhodišča pri socialno pedagoški oskrbi
navaja načelo prostovoljnosti, načelo soodločanja mladih ter njihove soodgovornosti pri
izvedbi ter načelo nujnosti sodelovanja s starši.
S pomočjo socialne anamneze, ki jo posreduje pristojna strokovna delavka centra za
socialno delo in vsebuje osnovne podatke o otroku/mladostniku, družini in problematiki,
pripravijo vzgojitelji individualiziran vzgojni program.

Pri njegovem oblikovanju so

vključeni tudi starši, napisan pa mora biti najkasneje v enem mesecu po sprejemu. V njem
se predvidijo vsi pogoji in ukrepi za uspešno obravnavo: oblike in metode dela na
posameznih področjih, učinkovito učno pomoč, čas bivanja v ustanovi, sodelovanje z
družino, medsebojna pričakovanja, naloge, po potrebi pa tudi posebne kurativne,
zdravstvene ali psihoterapevtske in druge ukrepe. Individualiziran vzgojni program mora
biti

jasen

in

razumljiv

ter

s

strani

staršev

in

otroka

sprejet.

Z

vnaprej

določenim/dogovorjenim časom bivanja otroka v ustanovi, deluje že sam po sebi
preventivno (Vzgojni program, 2004).
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Po Vzgojnem programu (2004) je glavni cilj bivanja v vzgojnih ustanovah ponovna
uspešna vključitev otroka ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi težavami v običajno
življenjsko okolje, pri tem pa se sledi naslednjim ciljem:


preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji (zagotavljanje ustreznih
pogojev),



učno-vzgojni cilji (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje),



kompenzacijski cilji (nadoknadenje zamujenega, nadomestitev manjkajočega v
razvoju otroka oziroma mladostnika),



osebnostno in socialno integrativni cilji (spreminjanje/odpravljanje socialno
nesprejemljivih

navad,

odnosov,

vedenj,

razbremenjevanje

občutkov

manjvrednosti, razvijanje zdravega samozaupanja, postopno vključevanje v
običajno življenjsko okolje, usposobitev za družbeno sprejemljiv način življenja in
delovanja itd.)
Vzgojni program naj se izdela po sistemu SMART (Krajnčan, 2006):
S = specialno (majhno, jasno in pregledno)
M = marljivo (zavzeto, odgovorno, avtonomno)
A = atraktivno (vabljivo, motivirano)
R = realno (dosegljivo, kvalitetno)
T = točno časovno določeno
Strokovna pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami zahteva
poleg prepoznavanja osebnostnih lastnosti posameznika tudi prepoznavanje vzgojnega
stila, ki ga je bil deležen v otroštvu in sem jih že naštela. Vzgojne primanjkljaje in vrzeli se
lahko vsaj deloma nadomesti z vzpostavljanjem primernega razmerja med cilji, nagradami
in kaznimi (Vzgojni program, 2004).
Čeprav bi moral biti otrok/mladostnik vključen v oblikovanje individualiziranega
vzgojnega programa, pa raziskave kažejo, da mladostniki nimajo občutka, da so sodelovali
pri njegovem oblikovanju – tako program podlega institucionalizaciji, čeprav bi moral biti
najbolj odprt, individualiziran (Švarc, 2011). Mogoče je razlog v tem, da večina otrok in
mladostnikov obravnave ne želi in ne kažejo želje po spremembah (Vec, 1999).
Pri vzgojnem načrtovanju morajo vzgojitelji upoštevati tudi enotnost otroka in družine.
Sodelovanje s starši mora biti samoumevno, predvsem ko gre za otroke, ki se bodo pozneje
praviloma vrnili k njim domov (Kiehn, 1997). Tudi Kobolt (1999) opozarja na to, da ni
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dovolj, da svoje delo usmerimo le na otroka/mladostnika, ampak bi morali intenzivno
delati z osebami iz njihovega okolja. Vendar pa kot sem omenila, slednje ni vedno
izvedljivo, individualiziran vzgojni načrt je zato bolj usmerjen v osamosvojitev
mladostnika, z družino pa se v tem času ne dela veliko in tako razmere doma večkrat
ostajajo enake ali se celo poslabšajo (Švarc, 2011). Ne gre se le zato, da so večkrat družine
manj motivirane za sodelovanje pri pomoči otroku/mladostniku, ampak bi lahko govorili
poleg »disocialnega vedenjskega sindroma« pri otroku, tudi o »disocialnem sindromu
staršev in celotne družine«, kar potrjujejo naslednja opažanja (Vec, 1998, v Vec, 1999):


starši otrok v vzgojnem zavodu, so v veliki meri poklicno neuspešni,



opazen alkoholizem, različne bolezni, velike medgeneracijske razlike,



pomanjkanje aktivnih interesov, pasivnost in lagodje,



nevključenost ali celo konfliktnost s socialnim okoljem,



konfliktni odnos med starši (prepiri, pretepanje, ločitev),



kaotična vzgoja (nepredvidljiva).

V individualiziran vzgojni program je potrebno vključiti tudi evalvacijo in preverjanje, saj
otroci/mladostniki hitro dozorevajo in se s tem spreminjajo (Kobolt, 1999). Tako program
ni nikoli povsem dokončan, saj je njegova smiselnost ravno v tem, da se dopolnjuje,
spreminja in raste skupaj z otrokom/mladostnikom.

3.3 STANOVANJSKA SKUPINA
Stanovanjska skupina je skupina otrok in mladostnikov nameščenih v stanovanjski hiši ali
stanovanju v urbanem okolju, ki živijo v skupnosti podobni družini. Stanovanjska skupina
nudi mladim nadomestno okolje, v katerem lahko zadovoljijo svoje potrebe in uresničijo
svoje življenjske cilje s strokovno pomočjo. V njih so tako nameščeni mladi, ki jim varstva
in vzgoje ne more zagotoviti lastna družina in tudi tisti, pri katerih je rizičnost, da zaidejo
na kriva pota visoka (Skalar, 2000). V stanovanjskih skupinah so zagotovljeni normalni
pogoji, ki omogočajo posamezniku razvijanje v skladu z njegovimi potenciali. Otroci in
mladostniki so integrirani v okolico – obiskujejo lokalno šolo, imajo stike z lokalno
skupnostjo idr. Tako je stanovanjska skupina tudi bolj prilagodljiva za povezovanje in
vključevanje v širše socialno okolje (Krajnčan, v Kiehn, 1997).
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Prva stanovanjska skupine je bila ustanovljena leta 1981 v Logatcu. Po leta 1986, ko se je
začela prenova vzgojnih zavodov, pa so nove nastajale dokaj hitro (prav tam). Bistvo je
bilo v zmanjšanju kapacitete mladostnikov, kar bi omogočilo družinski princip, zato so
začele nastajati prve stanovanjske skupine. Principi obnove, ki so bili pri tem v ospredju,
so: individualizacija, manjša stigmatizacija, manjše skupine, odgovornost za vsakdanja
opravila v hiši, šolanje v različnih ustanovah, normalizacija življenja, vključenost v
aktivnosti lokalne skupnosti (Krajnčan, 2006).
V stanovanjskih skupinah, kjer so praviloma nameščeni osnovnošolci, je poleg vzgojiteljev
prisotna tudi gospodinja, medtem ko starejši mladostniki že sami oziroma ob pomoči
vzgojiteljev, skrbijo za opravila v hiši (kuhanje, pranje, pospravljanje, nakupovanje) in
zunaj nje (skrb za okolico hiše). S tem se naučijo odgovornosti in samostojnosti, ki je
glavni namen vsake vzgoje.
Krajnčan (Kiehn, 1997) pravi, da praktiki in centri za socialno delo v Sloveniji ugotavljajo,
da je premalo stanovanjskih skupin, kljub njihovemu porastu v zadnjih letih. Mnogo
mladih, za katere bi bila ustreznejša namestitev v stanovanjsko skupino, je tako
nameščenih v vzgojne zavode. To ima lahko na mlade tudi negativen učinek, saj so v
zavodu navadno nameščeni mladostniki, ki imajo resnejše težave (kazniva dejanja, nasilje,
odvisnost).

3.4 ŽIVLJENJE V STANOVANJSKI SKUPINI
Didaktični principi, ki veljajo za vzgojni zavod so naslednji: ponavljanje, predvidljivost
dnevnega poteka, predvidljivost posledic določenih ravnanj in vedenj, pomen lastne
odgovornosti, kategorični imperativ, dajanje medčloveškega priznanja, spoštovati
otroke/mladostnike, biti do njih pozoren in jim biti naklonjen, jih videti, jim zagotoviti
fizično in psihično varnost, oblikovati prostor, kjer bodo deležni pozitivnih izkušenj in
razumeli subjektivne krize kot priložnost za preobrat (Švarc, 2011).
V vzgojnih zavodih in tudi drugih oblikah izvendružinske vzgoje lahko opazimo težnjo po
delu v stilu družinskih modelov z mešanimi vzgojiteljskimi pari (Perger, 2012). Na tak
način imajo mladi možnost modelnega učenja po obeh spolih.
Prostočasne dejavnosti so v vzgojnih zavodih zelo pomembne, saj je kvalitetno
preživljanje prostega časa eden izmed ciljev. Vključenost v razne projekte in dostopnost do
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storitev se med zavodi razlikuje. Nekatere stanovanjske skupine npr. celo vključenost v
prostočasne dejavnosti navajajo kot pogoj bivanja. Mladim se poleg obiskovanja zunanjih
aktivnosti, tudi v zavodu ponuja vrsta športnih in umetnostnih dejavnosti.
Navadno otrok vikende in počitnice preživlja doma, zato je še posebej pomembno, da
imajo starši (skrbniki, rejniki) redne stike z vzgojitelji, strokovnim delavcem centra za
socialno delo in da so pri obravnavi aktivni. V sklopu zavoda pa so organizirane razne
športne dejavnosti in izleti, ki se jih mladi lahko udeležijo (smučanje, jadranje), kar
zagotavlja pridobitev izkušenj tudi na teh področjih in zmanjša stigmatiziranost.
Razpolaganje z denarjem je nadzorovano in odvisno od stopnje pridobljenega zaupanja
in samostojnosti.
Izobraževanje v zavodu lahko poteka interno (poteka v zavodu) ali eksterno (zunaj
zavoda). V primeru otrokove/mladostnikove pogoste odsotnosti od pouka je možno
izobraževanje preko pogodbe, kar pomeni, da otrok/mladostnik v zunanji instituciji
opravlja le izpite, šola pa se v zavodu. Vsi mladostniki v stanovanjskih skupinah se
izobražujejo v lokalnih osnovnih in bližnjih srednjih šolah.
Čeprav so načela vzgojnega zavoda usmerjena v dobrobit mladih, Oman (2011) v svoji
raziskavi ugotavlja, da je institucionalno nasilje vseeno sestavni del življenja in delovanja
vseh vzgojnih zavodov. Izraža se skozi neugodno psihosocialno ozračje, vzgojiteljevo
osebnost in način dela, pravila in kazni v vzgojnem zavodu, norme, napotke in moralo.

4 ODNOSI Z VRSTNIKI V STANOVANJSKI SKUPINI
Otroci so vključeni v več odnosov – s starši, ostalimi odraslimi, sorojenci, vrstniki itd. Dve
značilnosti, ki razlikujeta otrokove vrstniške odnose z ostalimi odnosi, sta stopnja njihove
enakosti in moči (Erwin, 1998). V mladostništvu je ravno oblikovanje intimnih odnosov z
vrstniki (vzajemna partnerstva, partnerske zveze) in osamosvajanje od staršev pomembna
razvojna naloga (Zupančič in Svetina, 2004). V vzgojnem zavodu slednja pride še prej do
izraza, saj mladi (vsaj med tednom) živijo ločeno od staršev, njihovo vlogo pa nadomestijo
vzgojitelji.

34

BOROVNIK, S (2013). Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah.

Vrstniška kultura je stabilen niz aktivnosti ali rutin, dejstev, vrednosti ali skrbi, ki jih
proizvajajo in delijo otroci/mladostniki v interakciji z vrstniki (Corsaro in Eder, 1990, v
Kyratzis, 2004). Kyrazis (prav tam) daje velik poudarek jeziku, ki pravi, da je odločilen pri
vzpostavljanju statusa med vrstniki in vključenostjo v skupino ter s tem za grajenje
medsebojnih odnosov in razvijanje socialnih kompetenc.
V vzgojnem zavodu je poleg dobrega medsebojnega odnosa med mladostniki in vzgojitelji,
pomemben odnos med samimi vrstniki. Vrstniški odnosi so pomembni v vsaki situaciji,
kjer skupaj živi več mladih.
Odnosi so osrednji del človekove eksistence, saj ljudje enostavno potrebujemo drug
drugega in so zato kvalitete naših vzajemnih odnosov izredno pomembne. V odnosih
doživljamo srečo in zadovoljstvo, izražamo nesebičnost, pripadnost, intimnost, oblikujemo
osebno identiteto, doživljamo varnost, podporo itd. (Prgić, 2010).
Vrstniške vezi postanejo močnejše in trajnejše zaradi podobnih izkušenj, dobrih ali slabih
(Kahan, 1994). V primerih, ko mladostnik v odnosu s starši ni deležen primerne
naklonjenosti, razumevanja in podpore, kar lahko večkrat opazimo pri mladostnikih, ki
bivajo v stanovanjskih skupinah, dobijo vrstniki še pomembnejšo vlogo (Dishion, 1990, v
Zupančič in Svetina, 2004).
Negativen vpliv vrstnikov je bil v preteklosti dobro raziskan in ni dvoma da je negativni
vrstniški vpliv povezan s problematičnim in disocialnim vedenjem v mladosti (Dishion
idr., 2006, Dodge idr. 2006, v Huefner in Ringle, 2011).
Konflikti so nekaj vsakdanjega in sami po sebi niso ne dobri ne slabi, saj je slednje odvisno
predvsem od načina reševanja konfliktov. Konflikti pa lahko prerastejo tudi v nasilna
dejanja.

4.1 RANLJIVOST OB PRIHODU V STANOVANJSKO SKUPINO
Ob prihodu v stanovanjsko skupino pa se otrok/mladostnik sreča tudi z že ustaljenimi
navadami, pravili, vrednotami in odnosi v skupini kot celoti ter med samimi vrstniki.
Priprave na sprejem novega otroka/mladostnika lahko njegov šok ob prihodu v skupino
neznancev malo olajšajo. Vseeno pa je prva izkušnja navadno zastrašujoča, zato je
pomembna podpora in vodenje vzgojiteljev, da ni kar takoj prepuščen vrstniški subkulturi.
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Kahan (1994) predlaga tudi premislek o možnosti dodelitve tutorja otroku/mladostniku.
Tutor bi bil starejši otrok/mladostnik, ki bi »pazil« na novega člana skupine, s tem bi se ta
že od začetka počutil bolj sprejetega.
Otrok/mladostnik, ki je ob prihodu v vzgojni zavod/stanovanjsko skupino, opazno
»drugačen« ali posebno ranljiv, je v nevarnosti, da bo s strani vrstnikov izoliran ali
izključen iz skupine. To dostikrat vodi v ustrahovanje, poslabšanje vedenja in
marginaliziranost. V nekaterih primerih lahko vodi celo do samopoškodovanja in
samomorilnosti (Kahan, 1994).
Otroci in mladostniki so lahko ob prihodu v skupino zmedeni in prestrašeni, anksioznost pa
se lahko pojavi že takoj, ko izvedo kje bodo živeli. Vključitve v skupino in vključitve v
šolo ne moremo povsem primerjati, saj v šolo vsi novi učenci navadno pridejo skupaj, na
začetku leta. Nov član skupine pa se v vsakem primeru vključuje v skupino, kjer se člani
med sabo že dobro poznajo in so živeli skupaj že pred njegovim prihodom (Kahan, 1994).
Tudi hrvaška raziskava (Sekol, 2012) je pokazala, da so v vzgojnih in prevzgojnih zavodih
ob prihodu v skupino, bolj ranljivi za nasilje. Razlogi so v tem, da ostali mladostniki s tem
branijo svoje mesto v skupini, ali pa se nov član ne vede v skladu s pravili, ki veljajo za
skupino. Novega člana preizkusijo tudi z obredom (»krstom«) ob sprejemu, kjer
mladostnika silijo k početju raznih ponižujočih ali celo kaznivih dejanj (prav tam). Novi
član se sreča z vrstniško subkulturo in od tega kako uspešno se mu uspe prilagoditi, je
odvisno ali bo postal žrtev vrstniškega nasilja ali pa bo s strani ostalih mladostnikov
deležen podpore in razumevanja.

4.2 PRILJUBLJENOST IN PRIJATELJSTVO
Biti popularen med vrstniki ali biti prijatelj z njimi ni isto. Možno je, da je
otrok/mladostnik priljubljen med skoraj vsemi vrstniki, a vseeno ga niti eden izmed
vrstnikov nima za najboljšega prijatelja. Nasprotno pa večina otrok ni označenih kot
popularnih, vseeno pa imajo zadovoljujoče in stabilne odnose z enim ali peščico bližnjih
prijateljev (Erwin, 1998).
Na priljubljenost otroka med vrstniki vplivajo predvsem njegove osebnostne lastnosti,
zunanjost ter socialne in etnične lastnosti. Otroci, ki imajo največ težav pri navezovanju in
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ohranjanju stikov z vrstniki, posedujejo največkrat naslednje lastnosti (Mikuš Kos, 1999a):
nezrelost, nesposobnost sodelovanja, razdiralnost, slaba sposobnost prenašanja porazov in
nizka toleranca, agresivnost, vloga črne ovce, težnja po nadvladanju drugih, čustvena
hladnost, neustrezno socialno vedenje in podobno. Priljubljeni najstniki prednjačijo v
uporabi alkohola in drog ter v manjših delikventnih prekrških, vseeno pa ne prednjačijo v
bolj resnih prekrških (Allen in Antonishak, 2008).
»Družba vrstnikov je vir naklonjenosti, sočutja, razumevanja in moralne usmeritve – kraj
za eksperimentiranje ter okolje za doseganje samostojnosti in neodvisnosti od staršev«
(Martinšek, 2012, str. 361). Ob vrstnikih mladi preizkušajo svojo identiteto. Ob prijateljih
se počutijo sproščeno in kompetentno, se med seboj razumejo (»ko je ves svet proti njim«)
in si dajejo občutek (več)vrednosti.
Kvaliteta naših medsebojnih odnosov vpliva na kvaliteto našega življenja. Podpora in
družba prijateljev naredita težke čase bolj znosne in dobre čase še bolj prijetne. Pozitivni
tesni odnosi vplivajo na to, da se dobro počutimo v svoji koži in spodbujajo naše duševno
zdravje (Roffey, Tarrant, Majors, 1994).
Za prijatelje si mladostniki navadno izbirajo tiste posameznike, ki so jim podobni – po
osebnostnih značilnostih, interesih, načinu preživljanja prostega časa, stališčih,
prepričanjih in izobrazbenih ciljih (Zupančič in Svetina, 2004). Tako fantje kot dekleta
opisujejo prijatelja kot vedno pripravljenega na odprt in odkrit pogovor, vrednega
zaupanja, zanesljiv vir opore, prijatelj posluša, z njim delijo svoja prava čustva, interese in
si z njim izmenjujejo nasvete (Youniss in Smolar, 1985, v prav tam).
V skupini pridejo do izraza naslednja »pravila«: vsi za enega, eden za vse (podpora izven
zavoda); nikoli ne zatoži drugega vzgojiteljem; ne kradi drugim; deli z drugimi; ne bodi
ošaben; spoštuj mladostnike, ki so v zavodu dlje časa; ne govori grdo o družinskih članih
drugega; ne laži idr. (Sekol, 2012). V pravilih je zaslediti solidarnost, empatijo, poštenost,
prijateljstvo, na drugi strani pa tudi hierarhijo in konflikte ob morebitni kršitvi teh pravil.
Sekol (prav tam) je na podlagi pogovorov z mladostniki iz zavodov prišla do ugotovitve,
da je glede na zgoraj omenjena pravila priljubljen tisti mladostnik, ki je spoštovan s strani
ostalih in predstavljen kot vzornik, kar pomeni, da ima naslednje lastnosti: spoštuje ostale,
je prijazen do vseh, vedno pripravljen pomagati, deli stvari in nasvete z drugimi, ima
smisel za humor, je vreden zaupanja in zna obdržati skrivnosti, je iskren in ne izziva
ostalih ter ne tožari. Naštete lastnosti so pozitivne, prav tako so pravila večinoma v skladu
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z družbenimi normami, vendar ne smemo pozabiti, da je njihov namen vzdrževanje
hierarhije in da mladostniki njihovo kršitev kaznujejo z nasiljem (prav tam).
Boolmer, Milich, Harris in Maras, (2005) v svoji raziskavi potrdijo povezanost kvalitetnih
prijateljskih odnosov z manjšim tveganjem za vrstniško nasilje – tako v vlogi žrtve kot
nasilneža, saj prijateljstvo obenem spodbuja empatijo.

4.3 KONFLIKTI IN VRSTNIŠKO NASILJE MED VRSTNIKI
Vseeno ne smemo zanemariti dejstva, da so vrstniki lahko tudi razlog občutkov nemira,
tesnobe, strahu; saj včasih »zahtevajo« vedenje, ki mladostniku samo po sebi ni všeč. Tako
se lahko znajde v precepu – narediti to, kar vrstniki pričakujejo od njega in biti »frajer« ali
stati za svojim prepričanjem in biti »šleva«. Da niso vsi vrstniški odnosi v dobrobit otroka
navajajo tudi Van Lier, Vitaro in Eisner (2007). Slednji povezujejo vrstniške odnose z
agresivnim vedenjem preko dveh mehanizmov:
1) mehanizem vrstniškega zavračanja: s tem, ko vrstniki otroka zavračajo ali napadajo,
lahko pri njem izzovejo že obstoječe agresivno vedenje,
2) mehanizem slabega vrstniškega vpliva: vrstniki lahko spodbujajo in podpirajo
agresivno vedenje in nasilje, ter s tem ustvarjajo kontekst, v katerem je takšno vedenje
izraženo, cenjeno in s tem okrepljeno.

4.3.1 VRSTNIŠKO ZAVRAČANJE
Zaskrbljujoče je vsako vedenje, ki se v večji meri razlikuje od vrstnikov, saj le ti v tem
obdobju najlažje sklepajo prijateljstva s sebi podobnimi. Posledično so v nevarnosti, da
ostanejo brez prijateljev oziroma postanejo tarča posmeha tisti, ki se razlikujejo od njih –
ali so preveč glasni, agresivni in moteči ali pa bolj tihi, mirni in zadržani. Še posebno
moramo biti pozorni ravno na slednje, ki okolici ne povzročajo težav in je zaradi njihovih
osebnostnih lastnosti še manj verjetno, da bi na težave opozorili sami.
Socialno nesprejemanje vodi v socialno izolacijo (Pečjak in Košir, 2002, v Martinšek,
2012), zato ga ne smemo zanemariti. Manj sprejeti učenci imajo manj vrstniške podpore
pri soočenju s stresnimi življenjskimi dogodki ter manj zaupanja in izkušenj z iskanjem
podpore pri drugih. Tudi Žorga (1989, v Kobolt in Pelc-Zupančič, 2010) je v svoji
empirični študiji izvedeni pri nas ugotovila, da je nepriljubljenost med vrstniki pomemben
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otežujoč dejavnik psihosocialnega razvoja. Ob spletu drugih dejavnikov tako pomeni
precejšen napovedni znak za kasnejšo otrokovo čustveno neprilagojenost, kakor tudi za
šolsko neučinkovitost (prav tam).
Na resnost posledic zavrnitve vrstnikov opozarja tudi Van Lier idr. (2007), ki izkušnjo
vrstniške zavrnitve povezujejo s povečanjem eksternaliziranih in tudi internaliziranih
vedenjskih težav v celotnem osnovnošolskem obdobju. Še več, vrstniška zavrnitev je
neodvisen napovedovalec težav nižje frustracijske tolerance in delinkventnosti v
adolescenci (Miller-Johnson idr., 1999, 2002, v prav tam). Tudi Erwin (1998) izolacijo in
zavračanje s strani vrstnikov povezuje z večjo verjetnostjo frustracije in rizičnostjo za
kasnejšo socialno prilagodljivost in delinkventnostjo. Vendar je nepravilno vedno sklepati,
da je zavrnjen otrok žrtev vrstnikov, saj raziskave kažejo visoko povezanost njihovega
statusa z njihovim agresivnim vedenjem (Van Lier idr., 2007).

4.3.2 KONFLIKTI V SKUPINI
V dijaških domovih se pojavlja največ konfliktov med dijaki posameznih vzgojnih skupin
(46%), nato med dijaki v posamezni sobi in med dijaki v vzgojni skupini (Dečman
Dobrnjić, 1998). Če podatke prenesemo na vzgojni zavod, bi lahko pričakovali, da bo tudi
tam največ konfliktov med posameznimi vzgojnimi skupinami, saj so si prostorsko in
verjetno tudi čustveno bolj oddaljeni ter posledično manj tolerantni eden do drugega.
V mladostništvu se zaradi močnejše potrebe po zasebnosti povečajo konflikti med tistimi
sorojenci, ki si delijo skupne prostore. Zupančič in Svetina (2004) kot razlog navajata
vsakodnevne probleme, npr. deljenje skupnih stvari (računalnik, televizija), pospravljanje
sobe, izposojanje oblačil ali medsebojno »teženje«. Slednje lahko prenesemo tudi na
konflikte, ki se pojavljajo v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini. Mladostniki bivajo
z več vrstniki hkrati, kar od njih zahteva še višjo stopnjo prilagajanja, kar pa je glede na
specifične lastnosti te populacije še večji izziv.
Kršenje neformalnih pravil, ki veljajo za skupino (ne toži vzgojiteljem, ne laži, ne bodi
ošaben idr.) pogosto vodi do prepirov in nestrinjanj med mladostniki (Sekol, 2012).

4.3.3 VRSTNIŠKO NASILJE
Med vrstniki je večkrat prezrto, a vseeno pogosto prisotno nasilje. V literaturi lahko
najdemo predvsem s tem povezan izraz »bullying« (nekateri avtorji ga prevajajo kot
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ustrahovanje (Dekleva, 2000), drugi (Pušnik, 1999) kot trpinčenje), ki zajema širok razpon
oblik vedenja, ki ga lahko v osnovi razdelimo na fizično in besedno (Ma, 2001). Fizični
»bullying« zajema pretepanje, potiskanje, zadrževanje in sovražno gestikulacijo. Verbalno
nasilje pa vključuje grožnje, poniževanje, draženje, uporabo vzdevkov, sarkazem, kazanje
jezika, zavijanje z očmi, ignoriranje, manipuliranje (prav tam).
Različnim definicijam vrstniškega nasilja pa je skupno (Pušnik, 1999):


traja dlje časa,



lahko je verbalno, psihično ali fizično,



vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem,



žrtev se ne more braniti, občuti nemoč in strah.

Zadnja leta se vse bolj poudarja, da je ustrahovanje skupinski proces, saj je v njem
prisotnih več vlog in ne le žrtev in nasilnež. Huitsing in Veenstra (2012) menita, da lahko
opazovalci spodbujajo ustrahovanje, situacijo ignorirajo ali pa se vmešajo. Raziskava v
Sloveniji (Polak, Smrtnik Vitulić in Vošnjak, 2011) je pokazala, da se je večina učencev že
znašla v vseh treh vlogah (žrtve, nasilneža in opazovalca) in da se med učenci pojavljajo
zelo različne oblike nasilja, kot so:


telesno (brcanje, porivanje, pretepanje itd.),



besedno (zmerjanje, draženje, žaljenje),



psihično (zavračanje, izločanje, laganje, pljuvanje, zapiranje, ustrahovanje)



in ekonomsko (zahtevanje denarja, uničevanje stvari).

Pri mladih, ki so vpleteni v vrstniško nasilje, je prav tako kot pri mladih s posebnimi
potrebami, prisotnih več rizičnih dejavnikov, tako na šolskem, vedenjskem kot socialnem
področju (Farmer, Petrin, Brooks, Hamm, Lambert in Gravelle, 2010). Skupina
mladostnikov, ki ustrahujejo je daleč najbolj popularna v razredu (Huising in Veenstra,
2012).
Za razreševanje konfliktov se fantje pogosteje poslužujejo telesne agresije, saj je za njih
pomemben vidik potrjevanja telesna moč (Polak, Smrtnik Vitulić, in Vošnjak, 2011). Kot
primer v nadaljevanju avtorice navajajo, da nasilneži moškega spola druge pogosteje
brcajo, pljuvajo, odrivajo jih ustrahujejo, jim grozijo ter jih zmerjajo. Omenjena raziskava
(prav tam) je pokazala, da dekleta bolj pogosto doživljajo nasilje kot izločitev iz družbe,
igre ali skupine. Slednje v povezavi s tem, da dekleta običajno ustrahujejo dekleta
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(Sanders, 1999, v prav tam), pomeni, da v nasprotju s fanti, dekleta uporabljajo bolj
posredne oblike nasilja.
Najpogostejše lastnosti nasilneža (Besag, 1989):


agresivnost,



nasilje tudi do odraslih,



nagle, vročekrvne reakcije,



močna potreba po obvladovanju drugih,



težave na področju vživljanja v druge,



redko doživljajo krivdo,



ne sprejemajo odgovornosti,



razmeroma visoka samopodoba idr.

Razlog nasilnega vedenja je lahko, da se ne čutijo sposobno spoprijeti z vsakodnevnimi
dogodki, raje se niti ne potrudijo, kot da bi doživeli neuspeh. Večkrat so tudi sami žrtve
nasilja, največkrat v družini oziroma prihajajo iz družine, kjer se ceni moč, avtoriteta,
materialni uspeh.
Kot žrtev otrok/mladostnik seveda nasilje doživlja skozi svoja »očala«. Pri nekaterih bo že
najmanjša opazka vplivala na njihovo samopodobo, drugi pa se bodo učinkovito spoprijeli
tudi z najtežjimi izzivi oziroma preizkušnjami vrstnikov. Vse je tako zopet zelo povezano z
otrokovim mikrosistemom in ostalimi podpornimi/varovalnimi mehanizmi v okolju.
Dekleta, ki izvajajo več nasilja, imajo slabše odnose z vrstniki, medtem ko za fante to ne
velja (Možina, 1996 v Polak, Smrtnik Vitulić in Vošnjak, 2011).
Ker se mladostniki v skupini počutijo močnejši, saj so med sebi enakimi, hkrati pa se
dokazujejo, lahko začnejo tudi izvrševati kazniva dejanja. Skupine so lahko prehodne in
vezane na manjša delinkventna ravnanja ali pa prerastejo v trajnejše skupine –
mladoletniške tolpe (Krajnčan, 2003). Če so ob izvršitvi kaznivega dejanja, deležni
sprejemanja, podpore in celo občudovanja s strani vrstnikov, to predstavlja potrditev za
njihova dejanja in jih podkrepi.
Vrstniško nasilje v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah ni toliko raziskano kot v
šolah. Vendar pa so ti mladostniki zaradi preteklih izkušenj v večji nevarnosti, da
postanejo žrtve ali storilci ustrahovanja (Gibbs in Sinclair, 2000). V nadaljevanju je
raziskava pokazala, da je ob ugotavljanju kdo v domu je žrtev ustrahovanja in kdo ne,
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pomembna starost in razlog namestitve. Pri tem starejši, bolj delinkventni mladostniki
vzpostavijo hierarhijo in ponižujejo ali ustrahujejo mlajše. Raziskava opravljena na
Hrvaškem (Sekol in Farrington, 2009) je pokazala, da je kar tri četrtine mladostnikov iz
vzgojnih in prevzgojnih zavodov vključenih v nasilje kot nasilneži ali kot žrtve. Bolj
pogosto pa o nasilju poročajo dekleta.
Gibbs in Sinclair (1999) opozarjata na pomembnost

nadzorovanja ustrahovanja in

spolnega nadlegovanja v vzgojnih zavodih, saj sta slednja povezana z (in najverjetneje
povzročata) močnimi občutki nesreče. Ustrahovanje pa glede na njuno raziskavo (prav
tam) dolgoročno negativno vpliva tudi na otrokovo/mladostnikovo prilagoditev. V
vzgojnem zavodu oziroma stanovanjski skupini je potrebno zagotoviti varnost, da otroci ne
pridejo iz enega nasilnega okolja v drugo.

4.3.4 POSREDOVANJE VZGOJITELJEV
Čeprav so bili vzgojitelji v preteklosti tarča škandalov in strahov, da izvajajo fizično in
seksualno nasilje nad mladostniki, raziskava Gibbsa in Sinclaira (2000) ugotavlja, da so
storilci nasilja navadno drugi mladostniki. Vrstniško nasilje je sicer v povezavi s slabšimi
odnosi z osebjem na splošno, vendar pa to lahko odraža le njihovo nezmožnost, da ga
ustavijo. Tudi raziskava Sekol (2012) je pokazala, da imajo mladostniki v hrvaških zavodih
zelo slabe odnose z zaposlenimi – imajo občutek, da ne ukrepajo pri konfliktih in
vrstniškem nasilju, da so izgoreli in bi bili tudi zadnji, ki bi jih prosili za pomoč. Podobne
podatke je dobila slovenska raziskava (Pušnik, 1999), da se na pojav nasilja med vrstniki
odziva le malo učiteljev (le 20%) in učencev (le 14%). Mladostnike je potrebno poučiti o
pomembnosti njihove vloge in jim posredovati potrebno znanje o pravilnem ukrepanju.
Odzivanje odraslih (vzgojiteljev, učiteljev), ki so priča nasilju, služi kot model ostalim in
ne nazadnje jasno podajo svoje mnenje, da je takšno vedenje nesprejemljivo. Čeprav je
dobrobit žrtve na prvem mestu, vseeno ne smejo pozabiti na storilca, ki tudi potrebuje
njihovo razumevanje, saj je njihovo vedenje večkrat pokazatelj osebne nesreče ali
občutkov lastne nevrednosti (Kahan, 1994).
Dobra praksa je povezana tudi s tem, da vzgojitelji razumejo, da na drugi strani lahko
obstaja socialna izključenost, prepoznajo njene simptome v zgodnjih fazah in znajo
pravilno ukrepati.
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Gibbs in Sinclair (2000) sta sicer ugotovila, da so mladostniki imeli na splošno dobro
mnenje o vzgojiteljih in o njihovem odnosu. Večina je imela občutek, da so jim vzgojitelji
pomagali tako ali drugače, navadno s poslušanjem in omogočanjem, da govorijo o stvareh.
Podatek kaže na to, da čeprav vzgojitelji morebiti ne uspejo vplivati na vrstniške odnose v
tolikšni meri kot bi želeli, sta že želja in trud tista, ki ju mladostniki opazijo, jim veliko
pomenita in vplivata na odnos vzgojitelj – mladostnik. Vzgojitelji se morajo zavedati tudi
subkulture, ki je prisotna med mladimi. Njihov vpogled v vrstniške odnose, vedenje in
pravila, ki veljajo med njimi, je le delen.

5 ZMOREJO USTANOVE BLAŽITI TEŽAVE MLADIH?
»Načini, kako človek obvladuje prehode iz otroštva v adolescenco in iz adolescence v
odraslost, določajo uspešnost njegove kasnejše biografije, psihosocialnega (ne)ravnotežja
in socialne umeščenosti« (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 57). Nekaterim mladim
omenjeni prehodi ne povzročajo težav, medtem ko so drugim izzivi, pred katere so
postavljeni, preveliki. Slednji razvijejo vedenjske vzorce, ki so največkrat moteči za
okolico in/ali škodljivi za njih same. Tako je podpora mladim, ki sami ne zmorejo, zelo
pomembna. Neustrezne vedenjske vzorce, v katere posežemo z ustrezno obravnavo, lahko
vsaj do določene mere spremenimo. S tem omogočimo mladostnikom pridobitev
kompetenc, ki jim bodo tudi v prihodnosti pomagale, da se bodo uspešneje soočili z
življenjskimi izzivi.
Kot sem omenila že v prejšnjih poglavjih, se ob pojavu prevelikih težav, mladostnika
namesti v zunajdružinske oblike oskrbe (npr. vzgojni zavod, stanovanjsko skupino). V
kolikšni meri le te uspejo blažiti težave mladih je težko in kompleksno vprašanje. Eden
izmed razlogov je ta, da učinki obravnave niso takojšnji. Včasih se šele nekaj let po
odpustu izkaže, da je bilo bivanje v vzgojnem zavodu za mladostnika smiselno in
dolgoročno učinkovito, saj njegovo življenje ustreza »kriterijem uspešnosti« (ima službo,
stanovanje, družino, je srečen itd.).
Švarc (2011) kot pokazatelje, da je bilo bivanje v vzgojnem zavodu smiselno in
učinkovito, navaja:


pridobitev poklica/izobrazbe oziroma pošteno preživljanje,
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ne izvrševanje kaznivih dejanj,



ne zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi,



življenje v eni od oblik družinske skupnosti,



pridobitev sposobnosti za samostojno življenje.

Učinkovitost obravnave je odvisna od več dejavnikov, ki so kompleksni in niso vzročnoposledični, vseeno pa lahko na obravnavo vplivajo pozitivno ali negativno. Slednje pa ne
more in ne sme služiti kot model za ocenjevanje ustanov o zmožnosti zmanjšanja
problemov otrok in mladostnikov, saj je to dosti bolj kompleksno in odvisno od vrste
ostalih vplivov. Raziskave so potrebne za prikaz učinkovitosti vzgojnih zavodov in bi
lahko vplivale na vedenje o tem, kdaj, za koga in pod kakšnimi pogoji je določen vzgojni
zavod najbolj primeren. To ne pomeni, da bi praksa morala izhajati iz rezultatov
empiričnih raziskav, vendar pa so te pomembne za nadgrajevanje našega znanja na tem
področju.
Uspešnost socialno pedagoške oskrbe je težko raziskovana tudi zato, ker se po odhodu
mladostnikov iz vzgojnega zavoda/stanovanjske skupine, obravnava navadno konča in tudi
center za socialno delo navadno ne sledi njihovemu nadaljevanju življenjske poti. Veliko je
odvisno od pristojne socialne delavke, ki lahko nadaljuje stike ali pa tudi ne. Vsekakor bi
bilo dobrodošlo, da bi bil mladostnik vsaj še nekaj časa deležen pomoči, saj vključitev (v
novo ali staro) okolje prinese nove preizkušnje, ki so lahko še posebej zahtevne za
mladostnika in obenem zelo pomembni za njegovo prihodnost, npr. iskanje stanovanja,
iskanje nove službe, vzpostavljanje socialnih stikov, začetki samostojnosti brez nadzora (in
pomoči) vzgojiteljev. Tudi Krajnčan (Kiehn, 1997) pravi, da bi morali razvijati več
različnih modelov odpustitve oziroma dati odpustu večjo težo, kakor tudi spremljati mlade
po odpustu. To počnejo nekateri vzgojitelji čisto iz osebnih vzgibov, vendar za to niso
stimulirani in te reči niso zakonsko opredeljene. Za lažji prehod so se v Sloveniji začela
ustanavljati mladinska stanovanja, kjer mladi živijo sami, vzgojitelji pa so jim na voljo le
po potrebi.
Hitra detekcija čustvenih in vedenjskih težav in čimprejšnji začetek obravnave otroka ali
mladostnika je pomemben. Posledično to vpliva tudi na nižjo starost posameznika, kar
pomeni, da je korekcija vedenja in nadomestitev razvojnih zaostankov lažja, saj osebnostna
struktura še ni dokončno oblikovana.
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Naslednji dejavnik, ki bi ga izpostavila, je nedvomno stopnja težav otroka in mladostnika.
Večje kot so težave in razvojni zaostanki, težje jih je premostiti.
Tudi posameznikove osebnostne lastnosti so pomembne, saj se nekateri na obravnavo bolj
odzivajo. Če je otrok/mladostnik že po naravi bolj skeptičen, nezaupljiv, trmast, bo težje
sodeloval z vzgojitelji in bodo posledično tudi cilji vzgojnega programa težje dosegljivi.
Pomembna je motiviranost in pripravljenost posameznika na spremembe.
Zelo pomembno vlogo imajo vzgojitelji, ki so otroku/mladostniku zgled in mu nudijo
podporo, razumevanje in sprejemanje, ki ga večkrat s strani staršev mladostnik ni deležen.
Po drugi strani pa morajo vzgojitelji postavljati jasna pravila in meje, ob njihovih kršitvah
pa pravilno ukrepati. Glede na to, da govorimo o odnosu med mladim in vzgojiteljem, ne
moremo spregledati osebnostnih značilnosti, ki nanj vplivajo. Vzgojitelji sooblikujejo
klimo v stanovanjskih skupinah. Potrebno je zavedanje pomembnosti vrstniških odnosov,
strmenje k čim boljšemu razumevanju, povezanosti in občutku pripadnosti. Vzgojitelji so
tisti, ki morajo vedeti, kdaj je njihovo posredovanje oziroma pomoč pri razreševanju
konfliktov potrebna in kdaj so mladi sposobni konflikte rešiti sami. Poleg razumevanje,
zaupanje, iskrenosti je seveda pomembna tudi sama strokovnost vzgojiteljev in njihovih
intervencij.
Ne smemo pozabiti, da se otrok/mladostnik giblje v družbi vrstnikov. Z njimi ni v stiku le
v šoli in popoldanskih izhodih iz zavoda, ampak se velikokrat vrača k »starim znancem«
med vikendi in počitnicami, ko se vrača domov. »Slaba družba« tako lahko izniči
zavodsko obravnavo. Prav tako pa imajo vpliv nanj tudi vrstniki v vzgojnem zavodu.
Seveda pri tem ne smemo pozabiti, da so vrstniki lahko dejavnik tveganja, a tudi
pomemben varovalni dejavnik, ki vpliva na zdrav in uspešen mladostnikov razvoj.
Razne pedagoške ustanove (šola, vzgojni zavod) sicer skušajo odpraviti obstoječe
primanjkljaje, vendar vsak otrok/mladostnik potrebuje tudi osebno pozornost staršev
(nadomestnih, socialnih). Vzgoja brez emocionalne pozornosti povzroča hude psihične
motnje, prav tako brez nje ni mogoča prevzgoja (Švarc, 2011). Prav zato ima na
učinkovitost obravnave v vzgojnem zavodu velik vpliv, če ne celo največji, ravno
sodelovanje z družino. Tuje raziskave (Drais-Parrillo, 2003) so pokazale, da se je po
odpustu iz vzgojnega zavoda 40% mladih vrnilo v biološko družino. Če se
otrok/mladostnik po obravnavi vrne v okolje, ki je nespremenjeno, še vedno predstavlja
rizičen dejavnik za njegov razvoj. Zato je zelo pomembno tudi delo z ostalimi družinskimi
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člani, če le to ni mogoče, je dobro, da se mladostniku po odpustu iz vzgojnega zavoda
pomaga pri samostojnosti in iskanju primerne nastanitve.
Bivanje mladostnika v vzgojnem zavodu je smiselno in učinkovitejše, če je
individualiziran vzgojni program smiselno zastavljen. To pomeni, da je prilagojen
posamezniku – njegovim potrebam in trenutnim zmožnostim, da je realen/uresničljiv in
ustvarjen v sodelovanju s posameznikom (glej podpoglavje 3.2).
Pogoji v vzgojnem zavodu/stanovanjski skupini so dejavnik, ki ga ne moremo
zanemariti. Že izbira zavoda je pri tem pomembna, saj se ti med seboj razlikujejo. Zavodi
imajo različno populacijo, ponujajo različne dejavnosti in nudijo drugačne pogoje bivanja.
Od posameznika je odvisno katera ustanova (skupaj z vsemi člani, pravili, normami itd.)
bo bolj ustrezala njegovim potrebam in pozitivno vplivala na njegov uravnotežen razvoj.
Pri odpustu iz vzgojnega zavoda pa je pomembno, da ima mladostnik primerne pogoje za
»nov začetek« in samostojno življenje. Že pred odhodom naj bi tako vzgojitelji pomagali
mladostniku zagotoviti primerne bivalne in materialne pogoje, pri čemer pa mora seveda
tudi sam biti pripravljen sprejeti njihovo pomoč. Večina mladostnikov, ki so nadaljevali
šolanje izven zavoda je kazala šolsko uspešnost, medtem ko so se pri zaposlitvi pokazale
težave, saj je imelo redno zaposlitev eno leto po odpustu le malo manj kot 50% mladih,
medtem ko jih je bilo okoli 19 % zaposlenih za polovični delovni čas (Drais-Parrillo,
2003). Podatki kažejo, da je potrebno z mladimi biti usmerjen tudi v prihodnost. Delati
na tem, da pridobijo kompetence, ki jim bodo po odpustu koristile in načrtovati prihodnost
v tej meri, da se jim zagotovi vsaj osnovne možnosti za zagotovitev uspešnega prehoda v
osamosvojitev. Sicer je težko pričakovati, da se bo stopnja zaposlenosti med njimi krepko
zvišala, saj je brezposelnost problem današnjega časa. Navadno pa so mladi, ki so bivali v
vzgojnem zavodu/stanovanjski skupini, še bolj rizična skupina zaradi svoje preteklosti,
osebnostnih značilnosti/kompetenc in manjše socialne mreže.
»Čeprav je mladostnik v zavodu že peto leto in zavod dokaj dobro sprejema, saj čuti
podporo s strani vzgojiteljev, pripoved kaže, da ni prebolel vseh obremenilnih dogodkov,
ki so zaznamovali njegovo otroštvo« (Kobolt, 1999, str. 345). Prihodnost otrok in
mladostnikov iz vzgojnih zavodov ni rožnata, vsaj nekateri predstavljeni podatki, kažejo
tako. Vseeno ne moremo reči, da obravnava ni smiselna. Četudi vsem otrokom in
mladostnikom ne moremo pomagati v tolikšni meri kot bi želeli (nenazadnje je veliko
odvisno od njih samih), to ne pomeni, da je bilo naše delo zaman. Nikoli ne moremo
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vedeti, kako bi se njihovo življenje obrnilo brez obravnave in ali ne bi bilo še slabše. Če
njihovo moteče vedenje ne uspemo v celoti odpraviti, ga tako vseeno vsaj omilimo
oziroma preprečimo njegovo stopnjevanje. Lahko bi rekli, da je uspeh tako že najmanjša
sprememba v posamezniku. Največkrat pa do te spremembe pride ravno preko odnosa
posameznika z vzgojitelji in tudi vrstniki v skupini.
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III EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Pomembnost vrstniških odnosov z razvojem posameznika narašča in se spreminja z leti.
Pri mlajših otrocih so odnosi s starši nedvomno pomembnejši vir podpore kot vrstniki. Od
srednjega otroštva do odraslosti se ta vzorec spreminja in otrokovi odnosi z vrstniki
postanejo bolj stabilni in intimni (Erwin, 1998).
Odnosi z vrstniki v obdobju mladostništva pridobijo na pomenu in vplivajo na vedenje in
oblikovanje mladostnikove identitete. Ravno ustvarjanje zrelejših odnosov z vrstniki je ena
izmed glavnih razvojnih nalog v tem obdobju (Horvat in Magajna, 1989). Ker mladi v
stanovanjskih skupinah preživijo veliko časa s sostanovalci, na njih pomembno vplivajo
prav odnosi, ki jih spletejo med seboj in to, kako se med sabo razumejo. Vezi med
mladostniki pa lahko postanejo močnejše in trajnejše. Od odnosov v skupini je odvisna
skupinska klima, preko njih pa pridobijo na samozavesti tudi otroci in mladostniki, ki so
drugače ranljivi (Roffey, Tarrant in Majors, 1994). V primerih, ko mladostnik v odnosu s
starši ni deležen primerne naklonjenosti, razumevanja in podpore, kar lahko večkrat
opazimo pri mladostnikih, ki bivajo v stanovanjskih skupinah, dobijo vrstniki še
pomembnejšo vlogo (Dishion, 1990, v Zupančič in Svetina, 2004).
V empiričnem delu bom s kvalitativno raziskavo (na osnovi pogovorov v fokusnih
skupinah) raziskala vrstniške oziroma prijateljske odnose mladostnikov v stanovanjskih
skupinah. Pri tem bom pozorna na vedenjske vzorce, ki se pojavljajo v sami skupini in tudi
izven nje (v šoli, doma) ter se nanašajo na njihovo razumevanje pomena vrstnikov,
kvaliteto odnosov, ki jih vzpostavljajo in načine reševanja nesporazumov in sporov.

2 NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA
Cilj diplomskega dela je raziskati medsebojne odnose med mladostniki v stanovanjskih
skupinah. V empiričnem delu bom raziskala, kako mladostniki vidijo vrstniške odnose v
skupini in kako skupno bivanje vpliva nanje.
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kako mladi opredelijo pojem prijateljstva?



Kako mladi doživljajo vrstnike, s katerimi živijo v stanovanjski skupini?



Kakšna je razlika v prijateljstvu v stanovanjski skupini in izven nje?



Kakšna je zaščitna funkcija prijateljstva v stanovanjski skupini?



Kakšni konflikti se največkrat pojavijo med vrstniki v stanovanjski skupini in na
kakšen način jih rešujejo?

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
4.1 RAZISKOVALNI PRISTOP
Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativno raziskovalni pristop in sicer metodo fokusnih
skupin. Gre za pristop, kjer več sodelujočih (v mojem primeru mladih, ki živijo v
stanovanjskih skupinah) prispeva svoja mnenja, stališča in ocene na temo pogovora. V
študijo sem zajela štiri fokusne skupine mladih, ki bivajo v 4 različnih stanovanjskih
skupinah. Glede na zastavljeno temo diplome in raziskovalna vprašanja je bila tematika
pogovora v vseh fokusnih skupinah usmerjena v vrstniške odnose.

4.2 VZOREC
Populacija, ki sem jo vključila v raziskavo, so mladostniki in mladostnice iz štirih
stanovanjskih skupin. Tri stanovanjske skupine spadajo pod okrilje Vzgojnega zavoda
Kranj, ena stanovanjska skupina pa spada pod Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru.
Vzgojni zavod Kranj je bil v času prenove oblikovan v pet stanovanjskih skupin na
področju Kranja, Škofje Loke in Preddvora. Namenjene so mladostnikom obeh spolov v
starosti od 14 do 18 let. V raziskavi so sodelovale stanovanjske skupine Črnava, Stražišče
in Škofja Loka.
Stanovanjska skupina Plamen je edina stanovanjska skupina Vzgojnega zavoda Slivnica in
je praviloma namenjena srednješolcem obeh spolov. Nahaja se v Velenju.
Mladostniki in mladostnice so se za sodelovanje v raziskavi odločili prostovoljno. Za
zagotovitev anonimnosti bom v nadaljevanju stanovanjske skupine namesto z imenom
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označila s številkami, prav tako bom sodelujoče v pogovoru opisovale le na podlagi spola,
starosti in dolžine bivanja v stanovanjski skupini.
V štirih fokusnih skupinah je sodelovalo skupaj 18 mladostnikov, od tega 6 deklet in 12
fantov. Njihova starost se giblje od 12 do 20 let, povprečna starost je bila 14,83 let, največ
mladih je bilo starih 15 let.

Število mladostnikov

3

2

1

0
12 let

13 let

14 let

15 let

16 let

fantje

17 let

18 let

19 let

20 let

dekleta

Graf 1: Prikaz starosti mladostnikov glede na spol.

Mladostniki, ki so sodelovali v pogovoru, so v stanovanjski skupini od nekaj dni do pet let.
Povprečna dolžina njihovega bivanja v stanovanjski skupini je dve leti.

Število mladostnikov
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manj kot pol leta
pol leta
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Graf 2: Prikaz dolžine bivanja mladostnikov v stanovanjskih skupinah.
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4.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV
Potrebne podatke za kvalitativni del raziskave sem pridobila z izvedbo delno
strukturiranega pogovora, ki je bil usmerjen v tematiko vrstniških odnosov, z
mladostniki, ki sem jih povabila na prostovoljni pogovor. Za to metodo sem se odločila,
ker se izvaja v naravnem, sproščenem okolju, zato so udeleženci bolj odzivni. Interakcija
med udeleženci poskrbi, da svoje mnenje lahko oblikujejo in dopolnjujejo v sodelovanju z
drugimi. Na ta način sem dobila bolj relevantne podatke in hkrati lahko opazovala tudi
njihove medsebojne odnose in komunikacijo med izvedbo pogovora (metoda opazovanja z
udeležbo).
Stanovanjske skupine sem izbrala naključno oziroma sem pogovore izvedla tam, kjer so se
odzvali na mojo prošnjo za sodelovanje. Mladostniki so se tako prostovoljno odločili, če
želijo v pogovoru sodelovati. Tema pogovora jim je bila znana vnaprej.
Pogovor je potekal z vsemi mladostniki iz iste stanovanjske skupine hkrati. Pripravila sem
si le okvirna vprašanja, drugače so pogovori potekali brez večjega usmerjanja. Ravno zato
so se poteki pogovorov nekoliko razlikovali, saj sem se z vprašanji prilagajala
mladostnikom.

4.4 KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV
Pogovore vseh skupin sem posnela z diktafonom, saj mi je to omogočilo, da je bil pogovor
bolj spontan in je lahko potekal brez prekinitve. Z uporabo diktafona sem lahko pogovor
dobesedno prepisala (primer verbatima je v prilogi) in tako ohranila vsebino. Po prepisu
sem iz besedila izluščila najpomembnejše teme, ki so se v pogovoru pojavile in jih
ilustrativno podkrepila z izjavami mladostnikov (D = dekle, F = fant – za lažje ločevanje
posameznikov bom dodala še naključno zaporedno številko, S = spraševalka/usmerjevalka
pogovora, V = vzgojitelj). Analize posameznih pogovorov bom v nadaljevanju primerjala
med sabo in interpretirala. S tem bom pridobila vpogled v to, kako mladostniki v štirih
stanovanjskih skupinah, vključenih v empirično raziskavo, doživljajo vrstnike v isti
stanovanjski skupini, kakšne odnose vzpostavljajo z njimi in na druga s to tematiko
povezana vprašanja.
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V nadaljevanju bom najprej predstavila analizo posameznih fokusnih skupin pri čemer
bom izpostavila tematike, ki so se v pogovorih pojavile. Sledila bo primerjava med vsemi
skupinami glede na omenjena področja in interpretacija rezultatov. Za lažje razumevanje in
ilustracijo bom uporabila dobesedne navedke mladostnikov.

5.1 ANALIZA ZAPISA POGOVOROV POSAMEZNIH SKUPIN
Na podlagi analize pogovorov, sem tematike, ki so se pojavile v vseh pogovorih, uvrstila v
naslednje sklope in razmejila kot sledi:

I.

Kako mladostniki vidijo prijateljstvo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kako opredelijo pravo prijateljstvo?
Imajo prijatelje v skupini ali so to prijatelji od drugod?
Kako se razumejo med seboj v skupini?
Kakšne so prednosti prijateljstva v skupini?
Možnost prijateljstva med dekleti in fanti?
Kako vzdržujejo odnose s prijatelji?
Kdo poseže vmes, če so med njimi prepiri?

II.

Kako doživljajo bivanje v skupini?

1.
2.
3.
4.
5.

Kako se razumejo s starši in/ali rejniki?
Kako se razumejo z brati in s sestrami?
Kako sprejmejo novega člana/ico v skupino?
Kaj so pridobili in kaj se je spremenilo v času, ko so v skupini?
Nasilje – med njimi in ostalimi vrstniki.

5.1.1 ANALIZA PRVE FOKUSNE SKUPINE – STANOVANJSKA SKUPINA 1
Prvi pogovor sva izvedli dve usmerjevalki pogovora (avtorica in mentorica diplomske
naloge) in šest mladih iz stanovanjske skupine – od tega 4 dekleta in 2 fanta (tabela 3), ki
sta najmlajša v skupini. V skupini bivajo različno dolgo, od 5 let do nekaj dni.
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Tabela 3: Prikaz starosti in dolžine bivanja mladostnikov v stanovanjski skupini 1.

Dekle 1
Dekle 2
Dekle 3
Dekle 4
Fant 1
Fant 2

STAROST
15 let
16 let
15 let
14 let
13 let
12 let

DOLŽINA BIVANJA
1 leto
3 mesece
5 let
pol leta
nekaj dni
3 leta

Pogovoru sta se kot poslušalca pridružila tudi vzgojitelj in vzgojiteljica, ki opravlja v
skupini delo gospodinje. Pogovor je potekal v večernih urah, po večerji. Mladi so bili
seznanjeni s pogovorom že pred najinim prihodom in so vsi sodelovali.
Pogovor je trajal od 1910 do 2030. Na začetku smo posedli v dnevni sobi na udobno sedežno
garnituro. Predstavili sva se in povedali, kaj je cilj našega pogovora – pogovarjali se bomo
o tem, kaj čutijo in razmišljajo o prijateljstvu. Vsi so bili za to, da se pogovor lahko začne.
V prvem krogu se niso vsi oglasili, so se le predstavili, kasneje pa je postajal pogovor bolj
in bolj živahen. Čeravno sva si pripravili okvirna vprašanja, je pogovor potekal skorajda
brez dodatnih vprašanj. Ko so vsi, ki so želeli, odgovorili na postavljeno okvirno
vprašanje, smo nadaljevali z razgovorom. Prvo se je obsežneje razgovorilo dekle, ki je v
skupini že pet let. Verbatim pogovora lahko smiselno razvrstim v že omenjena področja
oziroma tematike, ki jih ilustrativno dopolnim z njihovimi dobesednimi izjavami.

I.

Kako mladostniki vidijo prijateljstvo?

1. Kako opredelijo pravo prijateljstvo?
Ker je to bilo prvo vprašanje in pri katerem so se tudi predstavljali, je bilo njihovo
sodelovanje neenakomerno. Ena od deklet ni hotela odgovoriti, drugi pa so se oglašali z
različno resnimi in različno dolgimi odgovori o tem, kaj je zanje prijateljstvo. Tudi fant, ki
je v skupini šele nekaj dni, je bil sicer zainteresiran, vendar na začetku sramežljiv. Opazili
sva skupinski pritisk, zlasti enega od fantov, ki je tudi sicer pogosto segal v besedo in se
skušal pokazati v humorni luči.
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Pravo prijateljstvo so opredelili kot odnos, v katerem se dobro razumeš, s čim manj
nesporazumov in ljubosumja. Za prijateljstvo je potrebno zaupanje, pomembno je, da mu
lahko vse poveš in spoštovanje. Ter zaupanje, da te ne bo izdal: D1: “Ammm….čim manj
kreganja, ammm….ne sme bit ljubosumja, dober se morta razumet”, F2: “No, js pa o prijateljstvu
mislim, da je čim bolj, da se boljš razumeš.Da mu lahk prijatlu zaupaš, čim manj kreganja, kolker
je že rekla punčka [smeh].” D2: “[...] morjo se met radi, ne smejo se kregat, spoštovat drug
druge”. D3: “O prijateljstvu pa mislim, da pač ne sme bit ljubosumja..morta se met rada pač
pa…ne sme…morta pač k sta skupi se morta met pač najbolj popoun….pa zaupanje,
pač…amm…pa v bistvu prijatelju, pač najboljšmu prijatelju poveš pač vse skrivnost pa veš da ne
bo izdal… to je to.”

Lahko bi rekli, da so odgovori pričakovani, saj gre po eni strani za dekleta v obdobju
najbolj intenzivnega odraščanja in zadnjega dela pubertete, kjer je pomembno zaupanje in
pa intenzivno druženje z izmenjavo vseh skritih in intimnih tem.
2. Imajo prijatelje v tej skupini ali tudi od drugod?
Pri tej temi je bilo najprej nekaj humorja s strani fanta, ki je dejal, da ima milijon takih
najboljših prijateljev, potem pa je omenil fanta iz razreda, za katerega upa, da bo še ostal
na tej šoli. F2: “Ja, miljon v bistvu... No, ok… mal manj….” Dve izmed deklet povesta, da sta
onidve najboljši prijateljici – 3 mesece, odkar je druga prišla v skupino. Tudi ves čas
pogovora sedita skupaj, se naslanjata druga na drugo in izražata “medsebojno
neločljivost”, čeravno ne obiskujeta iste šole.: D3: “Aja, ja js mam pa eno najboljšo prijatlco,
to je pa ta D2 [po vzdevku] tle.” D3: “Pač ful sma se okvontale…mislim začele sma se….razumet
[smeh]družt.” D3: “Ja, načrtujema da boma skupi živele. [hihitanje obeh]”

/V skupini se zaradi vpletanja humornega fanta pogovor prekine, saj dekleti zahtevata
intervenco vzgojitelja. Nato se fant sam presede in pogovor steče naprej./
Dekle, ki je v skupini 1 leto pove : D1: “Js mam pa dve najboljši prijateljici… pa nobene ni
tuki, na žalost, mislim na njuno srečo… ammm…ja, ful ju pogrešam mislim… res…komi čakam, da
grem domu, pa da ju vidim…”

Do tega trenutka se v pogovor še ne vključita fant, ki je prišel v skupino pred nekaj dnevi
in dekle, ki je v skupini pol leta. Ko fanta, ki je prišel pred nekaj dnevi v skupino
pozovema k besedi, je še vedno sramežljiv: F1: “U fajn, ujuj…. js pa ne vem…mmmm…
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[premor]” S1: “V šoli… mogoče doma? S kom se ti razumeš?” F1: “Hmmm…phuuu….aaa…ne
vem. [premor]”

Dekle, ki je v skupini pol leta, v skupini nima prijateljev: D4: „Ne, js nimam prijatlou”. S2:
„Kaj pa prijateljico?” D4: „A-a.” S1:” Tud ne? Kaj pa tam od koder prihajaš?” D2: „Ka lažeš
D4?” V: „D4 drgač ma prijatlce, sam zdele je neki slabe vole.” D3:” Zdj k si zasafran pa je
vse...nula.” D2: „Sj tud če si zasafran morš met prjatlco [smeh].”

Videti je, kot da sta dve izmed štirih deklet, ki so v skupini, pravi tandem. Ostali dve
dekleti se držita bolj sami zase. Tako ima dekle, ki je v skupini eno leto, najboljše
prijateljice doma, ne pa v skupini. Dekle, ki je prišlo v skupino pred pol leta, se zdi
osamljena. Med fantoma pa še ne more biti vezi, saj je eden od njiju v skupini šele tri dni.
K skupini pripada tudi starejši fant, ki pa je med tednom doma in v skupini bolj zaradi
podpore pri učenju.
3. Kako se razumejo med seboj v skupini?
Iz pogovorov se da razbrati, da so razdeljeni v različne podskupinice. Kakor je videti, sta
tandem dve dekleti (zgoraj opisano), ostali dve sta bolj vsaka zase. Ugotovimo, da je v
skupini še fant, ki se pride le občasno učiti v skupino, sicer pa se je vrnil v domače okolje.
Kaže, da je starejši in z njim mlajši fant, ki v skupini ni v najboljših odnosih z ostalimi: S1:
„Kk se pa tuki med sabo razumete?” F2: „Slabo. [bolj potiho]” D2: „Ful dobr.” S2: „Ja? Ste v
redu tim?” /nestrinjanje med njimi : /F2: „Pa dj no D1 [z resnim glasom, malo grobo]” D1[F2
nazaj]: „Kaj?”. Sledi odgovor D3: „Ja prvo smo se ful kregali, kokr so bli pač eni členi, kokr niso
bli neki glih najbolj..”

O fantu, ki je le občasno v skupini, sicer pa je doma, povedo: F2: „K vedno najeda
D1,D2,D3…” D2:” Jo osvaja no.” D3:” Ja, to je njej noro, če lahk…povej…” D1: „Ne ni…vsi se
smejijo]”. Zdi se, kot da se ta fant razume z dekletom, ki je v skupini 1 leto in sicer ni našla

prijateljice med ostalimi dekleti. Zdi se, da se s tem fantom dobro razumeta in je med
njima simpatija. Kasneje se izkaže, da je to dekle še najbolj naklonjena dekletu, ki je v
skupini pol leta, a se do tega trenutka še ni vključila v pogovor in se drži bolj sama zase.
Očitno so skupino pred kratkim zapustili nekateri člani, ki so jih premestili v druge
skupine. F2:”Ja pol so poleteli v drugo stanovanjsko.” Po pogovoru vzgojitelj, ki se je le tu in
tam vključil v pogovor, bolje rečeno, so ga vključili mladi s svojimi vprašanji, pove, da so
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skupino spremenili, ker so bili nekateri člani starejši in je bila dinamika v skupini
obremenjena z mnogimi spori in nesporazumi.
Ko spoznajo zgodbo drugega, se v njih vzbudi sočutje: D3: „Ja js mislim, da je to ful žalostna
zgodba, k jo je povedala in bom vse nardila, da se bo počutla res najbolj tle… da jo bom čim bolj
prepričvala da bo z nami pa to, ker mi je to res ful žalostno kar nam je povedala, ker nisem vsedla
vse zgodbe…js sm sam delček vedla.” [malo premora]

Kljub sporom so med sabo prijatelji: S1: „Pravzaprav vi niste prijatelji?” F2: „Ne, smo!” V:
„Kokr kdaj ne? [smeh vseh]”

4. Kakšne so prednosti prijateljstva v skupini?
Odnosi med njimi in odnosi z vrstniki izven skupine se razlikujejo. Konflikti z vrstniki
izven skupine trajajo dalj časa, saj ni odraslega, ki bi to uravnaval: D2: „Je razlika ja” D4:
„Ja izven skupine po mojem da dlje časa traja.” D1 : „Ja ja js v bistvu ponavadi sam tko…pustim
ene tri dni, pol pa začnema tko se pogovarjat pol pa je vse dobr, sam da morm pustit na mir pa je
vse dobr.” D3: „Js sm se tud z najboljšo prijatlco skregala za nov let…mi je uničla nov let…sej pol
mi ga je ona [D2] popravla, sam pol sm rekla, ne bom ji več nikol oprostila, sam sem jo pa, ko sm
kj rabla, sm j poklicala pa sm rekla sori…zdj pa nisma več tok frendice kokr sma ble…mi je tko,
niti objamema se ne, tko….oj oj…to je to, pride na facebook k men, mal se pogovarjama, o fantih
in to je to, sploh ni isto kolker je blo prej, prej sma ble skos vzuni…skos...”

Nekateri imajo boljša prijateljstva v šoli, drugi tu: F2: „Uuu aleluja…v šol so boljš prijatli.”
D3: „Ooo kva si reku?” D1: „Men pa tuki, res.” Eden izmed razlogov je, da se v skupini bolje

poznajo in si bolj zaupajo: D4: „Men se pa tuki zdijo boljši, ker jim bolj lahko zaupaš…” D4:
„Drgač pa po moje se mi bol poznamo kot na primer v šol a ne.” D3: „V šol sploh ne morš zaupat
vsakmu mislim…”

Sošolci se do njih vedejo drugače: D3: „Na primer dans so naju kr napadl…” D1: „Jaa…” D3:
„…pa nisma nč nardile…mislim hodile sma po eni poti in pol so kr neki rekli da sma midve debela
sam sma midve to kr kot šalo vzele kao lepo da si se predstavu pa tko da…mmm… drgač so pa tle
stokrat boljši prijatli mislim.”

5. Možnost prijateljstva med dekleti in fanti?
Odgovori mladih na to vprašanje kaže slutiti, da gre v teh letih med njimi za zmes
naklonjenosti, tako med istim spolom, kot med fanti in dekleti, ter iz tega izvirajoče
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spreminjajoče se zaljubljenosti in sporov. S1: “Si lahka tud s fanti prijatelj? [smeh vseh]” D2:
“To je odvisno, če si ful ful dober prijatelj…” F2 [bolj potiho]: “Hormončki jih dajejo.”D2
[nadaljuje]: “…se lahka kaj tud, lahka sta skup al pa kaj…pač karkol, mislim js nimam nobenga tk
ful ljubga frenda.” D3: “Js tud ne.” Ena od deklet pove, da je njen najboljši prijatelj oče: D3:
„Razen atija.” D2: „Ja [smeh]” D3: „Moj ati je moj najboljši prjatu [smeh].”

Razlog konfliktov med dekleti je tudi, da so zaljubljene v istega fanta: S1: „Se pravi, da sta
zaljubljene v istega fanta? To je glavni razlog?” D3: „Ja, ne lohk je res razlog loh pa da ti je res
kaj takega naredu, al pa da te je zatožu… pa da ne vem karkol al pa da ti izda tvojo skrivnost.”

6. Kako vzdržujejo odnose s prijatelji?
Odnosi med njimi so spreminjajoči, od tega, da so veliko skupaj, do tega, da se skregajo in
se potem ne pogovarjajo. Sprva je kazalo, da so spori med njimi redki: S2: „Ja se pa tud s
prijatli kdaj skregate?” D1: „Ja, včasih.” D3: „Tko ful redko kdaj…”F2: „Ne!” S2: „Ne?” V:
„Nikoli kaj?[sledi smeh vseh]” F2: „Pa kdaj se zlo hudo. Clo za kakšn mesec.” D1: „Tud na
smrt.” F2: „Ja sj…”

Fanta med sabo še ne moreta biti prijatelja, skupaj sta tri dni. Med dekleti pa je ugotoviti
podskupinice – dve sta trenutno povezani, dve pa bolj na obrobju.
Nihanja med njimi – od prijateljstva do tega, da se ne pogovarjajo: D3: „Ja… medve z D1
sma ble na smrt skregane.” D1: „Jaa [bolj skozi smeh]” S1: „In kaj to pomeni bit na smrt
skregan?” D3: „Da se niti pogledat ne morš.” S1: „Se izogibaš drug drugega? Ne govoriš?
Pogledaš stran?” D2: „Ga ignoriraš…” D3: „Ignoriraš…za vsako stvar k ti reče, se zadereš
nanga al karkol.” D3: „Mislim tko, če te živcira, pol se ful razjeziš.” F2: „Čist popizdiš karkol
nardi.” F2: „D3, mene za primer vzem.” D3: „Sj midva nisma bla nikol na smrt skregana.” F2:
„Neeee….. [z zavijajočim glasom]”

Impulzivno ravnanje – se ne pogledajo, si nagajajo.... dokler se situacija ne umiri – ali
sama od sebe ali pa zaradi tega, ker so odvisni drug od drugega: D3: „Midve sma ble v istem
razredu skupi sedima skor povsod, v isti sobi.” S1: „In so morali od zunaj zrihtat situacijo da sta
se vive potem umirle?” D3: „Jaa…” S1: „Zakaj pa sta rable to od zuni? Zakaj nista mogle
same…” D1: „Nisem je prenesla…” D3: „Sam js, se nisma niti pogledat hotle.” D1: „To je pa
trma.” D3: „Ja.” D1: „Jaaa. [smeh]” D3: „Js, če se skregan z enmu, ga ne morem niti pogledat.”
D1: „Sam včasih morš potrpet.”
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Kaže, da so takšni odnosi med njimi tudi rezultat pubertete, ko so odnosi med dekleti in
fanti spreminjajoči. Po drugi strani pa je videti, da sporov sami ne razrešujejo. So skregani,
se ne pogovarjajo. Si gredo na živce.
Ker sem odprta, smo se hitro spoprijateljili: D2: „Ja ne vem, pač vsi so me dobr sprejeli, js sm
se koj pač okapirala z njimi, js se ful hitr povežem z ljudmi, men to ni problem.” S: „Kaj pomeni
dobr sprejeli?” D2: „Ja tko bli so prijazni do mene…pa…” S1: „Noben ti ni težil? [vsi se
smejijo]” D2: „Ja ni mi noben težil….razen vzgojitli mal, sam dobr.”

7. Kdo poseže vmes, če so med njimi prepiri:
Potrebujejo pomoč od drugih, da se zamere in konflikti med njimi poležejo: F2: „Ja to bi
blo pr men zlo hudo, če me ne bi vzgojitelji tud prisilil.” F2: „Ma ne, mislim da midva z L. sma se
enmu, k je zdle bolan, sma se kr neki sva se režala in nisma se glih njej… in pol je vse neki tko čudn
izpadl a ne, k je on mislu da se njej uno…pa je vseen tko smo bli vsi neki krivi…je pa L. neki vedno
tud za mano ponavlu pa je biu pol še tam skregan…k L. pa čist vse za mano ponavla…”

Nekateri prepiri in konflikti se poležejo sami, saj so nekateri v istih sobah in tam je težko
biti skregan. Praviloma pa posežejo vmes vzgojitelji. Očitno s pogovori in s tem, da
postavljajo tudi pogoje: S1: „Ja kaj je pa treba pol nardit, da se to spet pomiri?” D3: „Ja pri
nama je stanovanjska ukrepala.” D1: „Jaa…” F2: „Pri men tud.”D3: „Ja, rekli so da…mogli sma
v kino, če ne ne bi smela it js v kino…in pol sma šle enostavno v wc in sma se sam objele, pa je blo
to to.” D1: „Ja…” D3: „Pa mal joka je blo, pri men. [smeh]” D1: „Sj drgač sem vedla, da se
boma pobotale.” D3: „Ja, itak.” S1: „A to je blo med vama?” D3: „Ja, pa v isti sobi sma, tk da
ful težko, da se skregaš.” D1: „Ja, ne res…”

Kaj za ponovno vzpostavitev stika sami naredijo: S1: „Mene še neki zanima…prej smo rekli ja
se skregaš s prijatli…se na smrt skregaš. Zanima me kako ste se vi naučili reševat spore?” D2:
„Greš do njega, probaš se pogovort z njemu…” V skupini se hitro vidi, kdo je s kom skregan,

se ne da skriti: D3: „Odvisno, mislim sj če se skregaš z enmu v stanovanjski, se itak dojame,
mislim, k itak smo skos skp v isti hiši, da če se enga izogibaš da si mu neki zameru a n, tk da
vzgojitelji itak dojamejo, sam pač rečmo, sam z D1 sma po moje rable…k sma skos kregale.”

Hitro so si v laseh, a se praviloma tudi hitro pomirijo: D3: „Ja valjda. Midve sma se že stokrat
pa…” F2: „Js sm rečmo skregan z enmu že štir lete pa ga kr dostkrat vidm.”
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II.

Kako doživljajo bivanje v skupini?

1. Kako se razumejo s starši in/ali rejniki?
Dekle se na mamo, ki je bolna ne more nasloniti: S1: „Kako pa so reševali konflikte vaši starši
z vami?” D4: „Z mami sma se večkrat skregle, zato ker je ona misnla, da ma prav in js sm ji ful
težko dopovedala, da ni res. Ker js sm v šolo hodla in vem, da ni blo kaj res a ne in to, pač ona ne
živi v nerealnem svetu, kot sem že rekla.”

Dekle ima odnose le z očetom, v odnosu z očetom je očitno spretna in izsili, kar želi: D3:
„A pri men? Ja z mami če se skregama mislim medve sva…js sm zdj pri mami js nism bla že like
šest mescev, nazadnje sm jo vidla…amm…na sestanku pa še to se sploh ne razumema. To so pač
problemi doma… živim pri atiju…midva če se skregama…na primer, da mi ne dovoli k D2 rečem
prav, to je vojna in se začnem jokat, ko pridem nazaj reče, če boš pospravla pol greš…al pa no D3
danes pa greš jutr pa ne.”

Staršev ne poslušajo: D1: „Js pa včasih sam povem…. sploh ne vprašam.”
Se počutijo nezaželjeni (od enega roditelja): fant, ki je prišel v skupino šele pred tremi
dnevi, se doslej ni vključeval v pogovor: S1: „Ti si nas zdj vse poslušu kaj bi zdj na to reku?”
F1: „[globoko vzdihne]…hmmm…hm hm hm…” S1: „Al je vse slabš ko doma?” F1: „Ne tle je
drgač boljš k doma. No tko doma, smo se vsi velik prepiral, zard naloge, nasilen sem bil ful, če…
mel sem izpade besa, metau sem po tleh če…metau sem v zrak, če sem bil jezen…uff…” S1: „Se
pravi ti si se tu kr umiru? F1: „Jaaa, pa… to je tud žalostn, ker je moja mami bolna, k ma tako
bolezn, da se ji uči gor obrnejo, k more skos tablete jemat pa tud k nimam očija…tud to…
kkk…drgač sm meu očija sam je bil tak, mislim, da se je mau napiu pol pa je neki bil nasilen do
moje mami pa babi pa so morali zard njega policijo klicat, da bi ga stran dali…pol pa je šou…zdj
ma druge otroke pa…stran je šou…pa js tega nisem vedu, dokler mi ni, ko sem bil 9 let star mami
povedala.” Izrazi nezaželenost, da bi se sploh rodil (s strani očeta): F1: „Pa tud, ko sem se js
rodu, je reku, da...je hotu, da se ne rodim, da ne bi sploh pršu na svet.”

Fant, ki je v skupini 3 leta, se z očetom vselej spre: F2: „Jst se pa z atijem vedno skregam.”
Dekle je vmes med staršema: D4: „Js sm se z atijem edin skegala zato, ker ona hoče kr od
mene…no, ne od mene… on hoče od mami stvari…in če jo bom vidla ji morm rečt, sam js mu
hočem dopovedat, da mami je bolana..”

Prevzemanje skrbi za starše: D4: „Ja v bistvu ja, večinoma sem js za mami skrbela, ko je pač ati
šou, ful je jokala a ne in sem jo vedno mogla potolažit, vedno sem iskala način, kako bi se z njo
pogovorila o kakšnih zadevah, nisem je hotla sploh nč obremenjevat s tem, ko sem mela js pač ane
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te probleme v družbi. Pač tko nobenmu nisem hotla povedat a ne, da ne bi mami obremenjevala,
ker je mela že tolk težav z atijem in tko res ji je blo tolk hudo da… ona je po mojem duševno bla tud
tko.”

Odnos do starih staršev: D4: „Ja, sam ena babi…babice v bistvu nista ne vem kaj, v bistvu me
sam futrata [smeh]” D3: „Sj to je dobr [smeh].” F2: „To je dobr.” D4: „Ja, sam ena babica za
enga, druga za drugega…”

Mama kot pomoč za uravnavanje odnosov z vrstniki: D1: „Js mami povem zmeri, če se s kiro
kaj skregam al pa tko…mi zmeri reče, da naj pustim neki časa pa se bomo pol pogovoril…”

Teta kot relacijska oseba: D4: „Js teti…Ona res ne vem pač…ona bi rada šla za psihologinjo,
ona je res tak človk, ona res kr vse razume, kake težave mam, sj ona je bla tud mlada. Pa razume
moje stiske pa tako…ji vse zaupam pa vem, da ne bo nobenmu povedala pa tud njen mož je pa
policaj a ne…pa če mi bo kdo kdaj kaj hotu narest al pa kj bom lahko njej zaupala pa ne bom rabla
glih na policijo hodit…njemu pa lahka tud zaupam…”

Med pogovorom se razkrije, da trije mladostniki med vikendom živijo v rejniški družini.
Njihovi odnosi s starši/rejniki pa so različni.
Najprej svojo zgodbo na to temo pove dekle, ki pravi, da je v rejniški družini bilo težko:
D3: „Ja tle maš drgač dost svobodo. Mene so tam, mislim ja, tud nasilni so bli do mene pa vtikale
so se v moj živleje…zame je bla pač sam družina, k so dobivali keš zame pa še nič nisem dobila od
njih. Mislim dali so mi sam za hrano, pol pa takoj v sobo, mislim sploh se niso ukvarjali z mano pa
še nasilni so bli. Prišu je en tamal k je bil pa star 11 let je prej živel pri eni reki v eni koči…sploh ni
vedu kako na wc, nč ni vedu in pol sm mu js mogla brat pravljice in enkrat nisem hotla in so rekli
100 počepov, ker pač midva sma na judo hodila in smo mel počepe in je reku 100 počepov js sm
bla pa čist zaspana in sem rekla ne in sm se usedla. In me je na silo vzdignu pa dol…pa tko me je
spušču da je blo do 100. In js sm šla domov s tako modrico, da je mami hotla tožit. Mislim, ful so
bli nasilni do mene.”

Nato o odnosih z odraslimi v rejniški in stanovanjski pove fant, ki je v skupini 3 leta: v
skupini je mnogo bolje kot v rejniški družini: F2: „Js sm pa sm v stanovanjsko sm pa tud sam
hotu, k tam se nisem glih fajn počutu ko so mi skos težil…no niso bli glih nasilni sam tko…dost mi
je blo, k ati v bistvu sploh en let pa pol sploh ni vedu, da sm js v rejniški družini…in pol je šele je
zvedu.”

Dekle, ki je v skupini pol leta pove, da sedaj vidi, da je tukaj dobro: D4: „Js pa najprej
nisem hotla it pač sem, ker mi je babi, pač najprej sem dobila tak vtis, da tuki so bolj tko pač
nasilni, ne vem ka pač kr neki...je ena punca delala en seminar in pol mi je babi pokazala in pol
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sem pač misnla ja…najprej sm bla čist…sem misnla tko pač, ampak potem sem s sčasom vidla, da
je tuki v redu…v rejniški družini sm pa js tko pač…najprej sma s sestro hotle pobegnat.”

Še vedno je bolje biti v družini kot v skupini: D4: „Ne, sj nč ni narobe tuki sam pač js bi rajš
bla, če mam družino a ne, zaka potem ne bi bla vsaj večinoma časa vsaj s teto… pač tko, v bistvu
tuki sm, dokler se sodniki ne določijo, zato kr sodnik se more odločit pri kom bom.”

2. Kako se razumejo z brati in s sestrami?
Vsi imajo doma brate in sestre. Fant, ki je v skupini 3 leta, ima pet sester in enega brata.
Dekle, ki je v skupini 5 let ima dve polsestri, pa enega polbrata in enega brata in so vsi
starejši od nje. D1: „Ja.” F2: „Štiri…ne, pet sestr, enga brata.” D2: „Ja js mam dve polsestri, pa
enga polbrata pa enga brata…sam so vsi tavelki.”

Stiki s sorojenci so redki (nekateri od bratov in sester so doma, drugi v rejništvu, za
nekatere pogovor ni razkril, ali so doma ali kje drugje): D4: „Samo se ful tko redko vidima z
mlajšo sestro. Zdj že neki časa že ne. Ne vem, če so glih dobri rejniki. K js sm bla pri teh rejnikih
pa mi ful niso všeč…hočem rečt..ne vem pač js sm se pri njih prau tko počutla res tod
izkoriščano…pa ne vem pač.[malo premor]”

Kot sorojence so doživljali tudi otroke rejnikov: F2: „No, js mam pa eno sestrco, ko mi ni nič
v sorodu, pa enga brata, ko mi ni nič v sorodu, ampak js pravim, da sta mi kot brat pa sestra, k sem
v rejniški.” F2: „Ker oba dva sta mlajša od mene… A. me ma tolk rad, da ko me vidi…ga vidiš
gor…eno sekundo poznej pogledaš je že pred vrati.”

Veliko prepirov med brati in sestrami: S1: „A se lahka še vrnemo nazaj, tam v vaše družine,
kjer ste odraščali, bodisi s starejšimi ali pa mlajšimi brati in sestrami. Kaj...” F2: „Kregal smo
se.” D2: „Uu, js sm se…” S1: „Kaj so bli razlogi?” D1: „Ja…mmm… [premor]”

3. Kako sprejmejo novega člana/ico v skupino?
Traja, da se vključijo v skupino. Med pogovorom se izkaže, da je dekle, ki je v skupini pol
leta, verjetno bilo tudi tarča posmeha in žalitev starejšega in mlajšega fanta. Dekle je
prijetne zunanjosti, zato je bila verjetno s strani fantov zanimiva. S1: „In vidva sta kokr sta
D4 žalila?” F2: „Ne.” D3: „Ooo… kaj je reku… [začudeno in malo napadalno]” V: „Nista jo
žalila?” F2: „Ja ne, L. jo je, js sm mu pa skos govoru, da naj neha.” D2: „To skor ni res…” S1:
„Kaj pa je pol, kaj pa so pol vzgojitli naredli?” F2: „Ja nč, prisilil so me, pol je pa, ko sem se js
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pobotu, se je pol L. tud.” S2: „Oni so te tko pol pripravli do tega, da si se ti opraviču. Si se
opraviču?” F2: „Ja….Vzgojitelji so posegli vmes.”

Pomembno je, da je tisti, ki pride v skupino, pripravljen imeti kontakte z njimi, da ni zaprt
v sebe, kajti sicer nehajo iskati stike z njim: S1: „A lahko vi poveste? Kako vi vidite da ste jo
sprejeli?” D3: „Ja, js sm se hotla ful ukvarjat z njo recimo, sam una je ful mirna, bolj v sebe
zaprta. Pa zmeri, ko sm prišla do nje, je rekla, nimam časa berem al pa učim se al pa nimam
cajta...tko da ne vem… pol pa pravijo, zakaj se ne ukvarjamo z njo…sam, kako se naj ukvarjam s
človekom, k je zaprt vase…more se mal odpret…enkrat, včasih se pa tud odpre pa se druž z nami,
to mi je v redu sam…”

Potrebno pa je tudi stopiti do novega člana skupine in ga povabiti v odnos: D1: „V bistvu
morš ti neki nardit, da se odpre človk.” F2: „Ja sj poskušaš, sam če ti to ne uspe na noben način.”
D1: „Ja pa poskušaš naprej.” F2: „Ja, če poskušaš tavžnkrat pa ti ne uspe.” D1: ”Ja če ti ne uspe,
ti pač ne uspe.”

Ni utečenih „obredov” za sprejem novega člana: S: „Pa je bil kdaj ko je prišu kdo v skupino
kdaj kak tak krst?” D3: „Ne.”

4. Kaj so pridobili in kaj se je spremenilo v času, ko so v skupini?
Izpostavijo, da je bilo ob prihodu najprej težko. Ko so bili nekaj časa v skupini, pa
ugotavljajo predvsem naslednje: spremembe v svojem vedenju, izboljšan uspeh v šoli.
Ob prihodu je težko in se sedaj imajo mešane občutke: D1: „Ammm…tko ful mam mešane
občutke res…po en stran je dobr k sm tuki, po en stran pa ne, zato ker mi ful pomagajo s šolo res,
če ne bi bla tuki sigurno ne bi nardila…”

Dekle, ki je v skupini eno leto, pove, da je izboljšala učni uspeh, se umirila. Prej je bila v
šoli povsem tiho, ni hodila iz hiše (od doma): D1: „Ja, pa bolj samozavestna sem ratala.” D1:
„Jaa, nisem več tolk mirna.” D1: „V šoli sploh nisem nič govorila, mislim mal, kar sem
mogla…ammm….skos sem bla notr, sploh nisem nič šla vn.”

Fant, ki je v skupini 3 leta pove, da se je v prejšnji šoli kar dobro razumel, a da se ni
razumel z rejniki, da je bil tam zelo agresiven do njih: F2: „Sam pol itak ko sm šov, sem tolk
nepričakovano…so se vsi pol čudli, ko me nasledn let ni blo, pol me je pa skos neki… J. je moj
rejnik…me je skos neki…ne vem govoru…sam pol smo se skregali…smo meli take izpade, da na
konc, k me niso mogl več prenašat, so me pa dali…” S1: „In kaj je blo v tvojem vedenju takega?”
F2: „Ja… ful sm bil nasilen.”
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Dekle, ki je v skupini pol leta pove, da se sedaj šele uči, kako se učiti : D4: „Prej so sploh
nisem znala učit, nisem imela nobene družbe, so me vrstnice/ki izkoriščali.” D4: „Zdj js po ne vem
kolkih letih a ne…js nisem se znala sploh za knjigo usest, nisem se znala sploh učit, nisem mela
sploh nobene družbe, da bi se zuni dobivali ne vem kaj…pa nič nobenih prijatlov nisem mela, vsi so
me samo izkoriščali a ne in…v bistvu…” Uči se ravnovesja med odprtostjo in zaprtostjo do

drugih : D4: „Ja, ful si ne upam več tolk sprostit, pač kakršna sem, ker zdi se mi da bo narobe, če
bom takšna kot sem. Drgač js ful, js če se vživim, ja js potem ja…sem odprta s človeki, ki jim
zaupam, k vem da me ne bojo izkoriščal.” V naslednjem hipu pove obratno: D4: „Zdj se js…v
bistvu učim odpirat, js sm bla vedno zaprta, js mami nisem nč govorila o tem da me je kdo karkol,
da me karkol tepe al pa ne vem, mami sem še lagala, ker sm, če nisem dnarja prnesla sm bla tud
tepena a ne, ne od odraslih, ampak sem bla od svojih sovrstnikov.”

Tudi mladostnik, ki je v skupini le nekaj dni, opaža, da je v skupini bolje, da nima toliko
izbruhov agresije: S1: „Al je vse slabš ko doma?” F1: „Ne tle je drgač boljš k doma. No tko
doma, smo se vsi velik prepiral…zard naloge, nasilen sem bil ful, če… mel sem izpade besa…
metau sem po tleh če…metau sem v zrak, če sem bil jezen…uff…” S1: „Se pravi ti si se tu kr
umiru?” F1: „Jaaa…”

5. Nasilje - med njimi in ostalimi vrstniki?
Med pogovorom nanese beseda na njihovo vedenje. Fant, ki je 3 leta v skupini (glej zgoraj)
govori o svojem nasilnem vedenju (vtis je, da brez refleksije, s tem se celo ponaša). Temo
nadalje razvijamo in razgrne se sovraštvo kot razlog nasilja: S1: “Nč zdj je prišlo na temo
nasilja. K pa gre zdj to skupi? Prijateljstvo pa nasilje?” F2: “Ja ne to ni nč s prijatli povezano,
tisto so bli moji sovražniki.” S1: “Oni so bli tvoji sovražniki? In ti si do sovražnikov nasilen? In
sovražniki so bili zakaj?” F2: “Zato k jih sovražm.”

Iz tega nastane pogovor o tem, kako doživljajo učitelje – in kako jih izzivajo – konflikti z
odraslimi. Dekleta in fant izmenjajo naslednjo komunikacijo: D2: “Čist zmeri tko
govori…(učiteljica) ja tam je Slovenija…bla bla..”.D3: “Ja skos meži, ko da…” D1: #Ne pa že tko
karakter sploh ni dobr.” F2: “Ja, ko ena papiga zavija.” D2: “Pa če tko pozabiš za kkšn datum [jo
oponaša] in sploh ti noče dat še ene šanse.” D1: “In pol zamudiš eno minuto…”

Dekle, ki je v skupini pol leta spregovori o nasilju, ki ga je doživljala na prejšnji šoli: D4:
“Sem že bla pač z nasiljem. Tko da so se pač spravljal pač nad mano, mislim da sem bla, takrat sm
bla sedmi razred, pa so se spravljale nad mene osmošolske pa devetošolke pa šestošolske…pa pač
so me pošilale, sem mogla kupovat cigatere…pač mogla sm jim kupovat, drgač so me preteple…
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pač in pač z njimi js ne bom nikol prijatlca…ne zato ker…. Tem bi js že lahk rekla da je bla slaba
družba, ker ena punca je od njih šla nad mene tud z nožem, zard tega pač, js sm se takrat
hvalabogu nardila, da mam epilepsijo pač in pač, ker drgač so se pa pol delale, da so salamo
rezale pa ne vem kva…pol pač, ker jim nisem hotla it kupit cigarete pa so mi skos govorili ka lažem
pa ka lažem…pa nisem jim sploh nič lagala a ne…v bistvu enkrat sem se izmuznila, ker nisem hotla
it cigaret kupovat in sem šla domov in se nisem vrnala potem drug dan so me pa že počakale pred
šolo.” Pogosta menjava okolja: D4: “Ja, js sm se ful selila v bistvu…. Sedmi razred sem bla na
treh šolah.” D2 in D3: “Jooo...[s sočutnim glasom]” D4: “Sem se ful selila, ker smo meli tud
doma velike pač probleme…”

Odnos odraslih do njih: S1: “Kk pa zdj v tej šoli?” D4: “V redu je, zato ker ne zdi se mi
nasilna…pač učitli me upoštevajo, ker pač na prejšnjih šolah sem mela tud probleme z učitli, ker so
mi…pač…tud učenci so se mi norčevali, zato ker sem mela epilepsijo in so mi rekli, a boš kop
padla, so se norčevali iz mene pač js sm hotla že večkrat umret a ne, zato ker pač mi ni blo do
življenja, ker nisem vidla pač kako se normaln živi, zato ker js sm bla… mami…js sm mogla včasih
L. [sestri] kruh prnest, ker nismo meli doma za jest a ne in pač mami je pa tud dajala vse od sebe a
ne in…” S1: “Se počutiš zdj tu bolj varno?” D4: “Zdj sem začela…js se tuki….”

5.1.2 ANALIZA DRUGE FOKUSNE SKUPINE – STANOVANJSKA SKUPINA 2
Drugi pogovor sem kot usmerjevalka pogovora izvedla sama, moji sogovorniki pa so bili
trije fantje iz stanovanjske skupine (tabela 4). V skupini bivajo različno dolgo, od 3 let in
pol do pol leta.
Tabela 4: Prikaz starosti in dolžine bivanja mladostnikov iz stanovanjske skupine 2.

Fant 1
Fant 2
Fant 3

DOLŽINA BIVANJA
2 leti in pol
3 leta in pol
pol leta

STAROST
14 let
13 let
14 let

Mladi so bili seznanjeni s pogovorom že pred mojim prihodom in so se lahko prostovoljno
odločili za sodelovanje. Čeprav je želel sodelovati še en fant (osmošolec), je imel žal v
času pogovora druge obveznosti. Prav tako zaradi starosti nista sodelovali dve mlajši
deklici, ki sem ju sicer vseeno povabila k pogovoru, a sta se odločili, da ne bosta
sodelovali. V pogovoru sem izvedela, da so v skupini še osmo- in devetošolka ter
devetošolec, s katerimi nisem imela stika. V skupini je tako 5 fantov in 4 dekleta.
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Pogovor je trajal od 1630 do 1730 in je potekal v jedilnici. Vzgojiteljica ni bila prisotna. Na
začetku sem se predstavila in povedala, kaj je cilj našega pogovora. Vsi so bili za to, da se
pogovor lahko začne. Eden izmed fantov je bil ves čas pogovora bolj zadržan in je
potreboval več spodbude, medtem ko sta se ostala dva hitro razgovorila. Verbatim
pogovora lahko smiselno razvrstimo v naslednja področja oziroma tematike, ki jih
ilustrativno dopolnimo z njihovimi dobesednimi izjavami:

I.

Kako mladostniki vidijo prijateljstvo?

1. Kako opredelijo pravo prijateljstvo?
Razlaga konteksta: To vprašanje je bilo postavljeno takoj za tem, ko so se predstavili. Fant,
ki je bil tudi v nadaljevanju bolj tih, na to vprašanje, kljub temu, da ga je poleg mene
prijazno pozval k pogovoru tudi eden od fantov, ni odgovoril. Sicer je pokazal
pripravljenost za sodelovanje, vendar najverjetneje ni našel pravih besed oziroma mogoče
ni vedel, kaj bi še lahko dodal, saj sta ostala dva fanta kar precej povedala.
Fanta sta pravo prijateljstvo opredelila kot odnos, kjer lahko prijatelju vse zaupaš. Takoj za
tem sta izpostavila, da niso vsi prijatelji enaki – so prijatelji in znanci, pri čemer je kriterij
ravno zaupanje – koliko mu ti zaupaš in zaupanje, da bo slednje zadržal zase. Zavedajo se,
da se s prijatelji kdaj tudi skregaš in da z vsemi ne moreš biti prijatelj: F1: “Ja da lohk
prijatlu vse zaupaš. Mislim prijatli so različni, na primer enim lahk vse zaupaš, z enim…enim lahk
tok manj zaupaš, z enimi pa sploh nisi prijatelj, mislim ne morš bit z vsemi zmeri prijatelj…se tud
kdaj skregaš.”, F2: “Js bom pa tko reku so znanci, so prijatli pa so ne vem…tko
pač…poznani…pač taprav prijatelj je, da mu lahk vse zaupaš, se pomembne stvari pogovarjaš z
njemu, jih ne pove naprej, jih zadrži zase pa se več al manj z njemu družiš pač znanci pa tko jih
pozdravljaš pa jim tko kj zaupaš tko da ni kj prau hudga pa ne vem se družiš bolj z njimi tko z
njimi…tisti ko so pa ostali, ko jih pa tko mal poznaš, se pa bolj družiš z njimi al pa tko, začasna
druščina.” F1: “Na primer enim lahk veš zaupaš k se dalj časa poznaš, že več veš o drugmu a ne
… z drugim pa k ga pa na novo spoznaš pa ne morš glih bit najboljši prijatelj a ne ker še ne veš
velik o njemu pa to.”

Poleg zaupanja izpostavijo še spoštovanje, pomoč, vljudnost, občutek varnosti: F1: “Pri
prijateljstvu je več pomembnih stvari, ena je tud da lahk zaupaš, drugo pa je, da se spoštuješ, da se
ne žališ, zmerjaš…amm, da se tud med sabo pomagaš ammm .skratka, da si vljuden drug do
druzga… pa da ne ogrožaš druzga s karkoli.”
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2. Imajo prijatelje v tej skupini ali tudi od drugod?
Za prijateljstvo v stanovanjski skupini pravijo, da so si z enimi dobri prijatelji, z drugimi
ne toliko: F2: “No, tle med sabo smo si…kakšni smo si kr dost prijatli.”, F1: “Večinoma je tko
tko.” Ko vprašam, če bi lahko rekli, da so med sabo pravi prijatelji, odgovorijo: F2: “Med
kakšnimi ja, med kakšnimi ne.”, F2: “Smo si vsi med sabo dost vlki prijatli.” , S: “Pa mate
najboljšga prijatla tuki?” F2: “No ja...zna se nadit da ga mam.”.

Prijatelje imajo tudi v šoli in doma: F2: V šoli, doma…zdle js sm se preselu tk da tam gor jih še
nimam, drgač sem na B. doma…drgač sem biu prej v L. ja pa sem jih meu kr enih par. F3: V šoli
mam prijatle, doma tud… [krajši premor] F1:” To je pa tud izven tuki [najboljši prijatelj], ga mam
v P., tam ko js živim… drgač pa js nism nikdar v življenju mel tko da bi meu štiri al pa pet
najboljših prijatlov…js mam zmeri enga al pa dva…tko ne velik.”

Včasih se raje družijo s starejšimi, saj imajo občutek, da jih ti bolj poslušajo in včasih lažje
razumejo: F2: “Men je tud boljš v družbi starejših…ne vem oni te bolj rečmo tko bolj poslušajo in
tko a ne…pač razumejo velik stvari, ki jih mlajši ne bi mogli…pa tko vrstniki tk da ja.”

3. Kako se razumejo med seboj v skupini?
Mladi se med sabo družijo tudi izven skupine: F2: “Kdaj se tud v šoli… drgač pa gremo tud
okrog jezera pa…” F3: “Ja.” F2:” …tk da se družmo med sabo.” S: “Pa na šoli ko ste se družite
med sabo kljub temu da niste v istih razredih?” Vsi: “Ja, se, se.”

Če se med sabo skregajo, je to navadno posledica splošnih stvari, malenkosti, zato se jim
slednje ne zdi problematično: F1: “Sj tud z najboljšimi se kdaj skregaš pa se pol pobotaš”. F2:
“Včasih smo se zard računalnik tu.” F2: “Tko ja… ne vem…večkrat mamo bolj take splošne stvari,
ni kj prau hudga…” F1: “Al pa kakšne zmerljivke, zbadljivke pa to…” S: “Slab dan al kaj
drugega?” F2:” Ja, tud to…”

S prijateljstvi v skupini so vsi trije fantje zadovoljni. Večinoma ne bi spreminjali ničesar,
moti jih le slabo razpoloženje katerega od članov: F2: “Ja ne vem, kdaj ko ma kkšn slab dan bi
kr kuj use spremenu no…mmm…ne vem pa mata dva tak…ne vem slabe ocene so dobili v šol al pa
kej…in se skregamo tud lahk zard tega mamo že v ozadju nekj in pol še kaj tazga dobimo, kakšna
mnenja al pa kj… se kuj počmo.” Kot prednost navedejo tudi isto starost: F1: “Tle je najlažje
če maš svojih let…na primer tle sta dva osmarja E. pa F2, pa smo trije devetarji js G. pa K. pa
najlažje večinoma si med sabo pomagamo pa se pogovarjamo.”
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Odnosi med njimi temeljijo na predpostavki “mi in oni”. Zaznati je skupinsko pripadnost
in zavedanje, da so med sabo povezani preko podobnih izkušenj: F1: “Ja naprimer na šoli se
vse razšir al pa kj pa tam v bistvi tko k rečem…v stanovanjski smo si bliže in če nas tko
pogledaš…če bi nas en zunanji pogledu ne vem…” F3: “Nas ne bi tko pač razumu.” Pravijo, da

so kot “ena velika družina”, kjer se počutijo sproščeno: F1:” Ja ,ker med sabo na čudne
načine komuniciramo, smo tko v bistvu ko da bi bli ena vlka familija, tam na šol je pa velik ljudi in
se v resnic vsi delajo da so normalni, kar pa po moje sploh ni res.” F2: “No sj tle v bistvu smo ena
vlka familija, če tk pogledaš.” F1: “Se lahk sprostimo tko v narekovajiih.” F2:” Tle smo v
bistvu…se vsi med sabo poznamo in vemo ka kirmu lahk zaupamo.”F1: “Bliže se več poznamo a ne
pa…mamo različne druge hece v šol pa pač morš bit resn, ker je velik folka pa se hitr vse razširi
pač take novice…morš bit bolj pazljiv po domač.”

Zanje je značilen tudi določen način komunikacije in vedenja: F1: “Ja ker med sabo na
čudne načine komuniciramo […]” S: “F1 je reku da čudno komunicirate…” F2: “Ja pa ene, pač
fore mamo med sabo…se spomnemo kaj…pa zdj eni trije, štirje hodimo na ruščino in pol…v šol
mamo ruščino in pol mal kle se zajebavamo pa te scene… tk da marsikaj tazga pride vn kar ni glih
za vse.”

Mladostniki omenijo, da včasih starejši člani prevladajo nad mlajšimi, vendar so večinoma
enakopravni: S: “Pa mate tuki v skupini koga ki je bolj glavni?” F2: “Emm…nee.” F1: “To pa
težko opaziš a ne…smo večinoma enako.” F2: “Ja, tle smo si v bistvu vsi enaki mrbit mlajši, manjši
so mal bolj odspodi pač močnejši, večji smo pa mal višje gora ne.” S: “Kdaj mal prevladate?“ F1
in F2: “Ja.”

Med mladostniki je tudi drugače moč zaznati pozitivne odnose. Čeprav sta dva
mladostnika bolj zgovorna in včasih nenamenoma vzameta besedo tišjemu, ga na drugi
strani večkrat med pogovorom spodbudita k deljenju lastnega mnenja. V primeru, da sta
opazila, da mu je nerodno, ga nista zbadala, ampak sta sama nadaljevala pogovor.
4. Kakšne so prednosti prijateljstva v skupini?
Prijateljski odnosi so jim zelo pomembni ravno zaradi zaupanja in pomoči: F2: “Fora je
tega k da si med sabo loh zaupaš, k drugim res ne morš, pa ne vem težave ti edino on lahk res
pomaga rešit k ti pač poskuša, vse to je fora dost.” F2: “Tele smo si bolj med sabo…bi js tk reku,
da smo si bolj med sabo prijatli, da jih nimamo več prav velik od zuni.” F1: “Ja, pa si tud velik
med sabo zaupamo pa to…” Nekatere stvari v tem obdobju tudi lažje delijo s prijatelji kot z

odraslimi: F1: “Včasih so tud kake stvari k jih še staršem ne morš zaupat pa to…pol mš pa
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še…na koncu še prijatlom edino lahk zaupaš al pa…prjatli ti tud v naprej v življenju velik pomaga
na primer k nimaš več familije, ampak maš sam daljne sorodnike al pa kj pa ti prijatli lahk velik
pomagajo, ti kaj posodijo, jim vrneš nazaj, si sposojaš, tud kaj dajo zastonja al pa tko.” S: “Se vam
zdi da nekatere stvari delite lažje s prijatelji ko pa z vzgojitelji?” F2: “Ja so, kr velik…je več tega
tle.” S: “Da si lažje povete med sabo?” F1: “Ja ko so na primer bolj take najstniške stvari al pa
tud kar starejših glih ne zanima al pa kj… bolj najstniške so pa tko.” F3: “Ja…” S: “Bi kaj več o
najstniških forah?” [smeh] S: “Ka pol to bolj ko kaj ušpičite?” [smeh] F3: “Ja sj.” F2: “Tud to je
res.” F1: “Pol si pa med sabo delimo.”

Prijateljstvo med njimi jim je pomembno, saj predstavlja čustveno oporo: F2: “Ja ne vem,
midva z M.[prejšnjim sostanovalcem] sma si kdaj kr dost stala ob strani tk da ja no, mi je on
kakšne stvari kdaj pomagu, ne vem, kj prebolet al pa kaj tazga…tk da ja, si tle tud zaupamo kakšne
stvari, ampak ne kj prou velik bom tko reku.”

Večkrat je bilo izpostavljeno predvsem zaupanje med njimi: F1: “Marsikj si lahk zaupaš a ne
pa ne bo naprej povedu a ne, ko ve da je to pač tvoja skrivnosta al pa tvoje pač osebno ne vem
kaj…da to hočeš zadržt zase, to pač sprejme in če mu ti kj takšnga poveš…večina jih pač zadrži
tuki notr da ne pove naprej.”

Pomoč vrstnikov v skupini pa pride prav tudi pri šolskem učenju: F1: “Na primer men gre
dost slabš matematika, zdj mam kr dost cvekov pri nje…sicer bom popravu, no upam pa mi G.
pomaga ta k ga zdj ni trenutno…mi G. pomaga z matematko, lohk mu šolsko pomaga al pa ne
vem…tko…al pa…”, F2: “Tud v šoli…ne vem pač tisti ko so si sošolci…oni si lahk kj pomagajo
med sabo…js pa E. sma pa isti razred tk da si pa tle kj pomagama v šoli pač k je kakšna naloga al
pa kj, učenje se lahka skupi učima.”

Vrstnikom v skupini lahko bolj zaupajo kot vrstnikom v šoli, saj menijo, da se med sabo
bolje poznajo, razumejo in si bolj zaupajo: F1: “Ja naprimer na šoli se vse razšir al pa kj pa
tam v bistvi tko k rečem…v stanovanjski smo si bliže in če nas tko pogledaš…če bi nas en zunanji
pogledu ne vem…” F3: “Nas ne bi tko pač razumu.” F1: “Ja ker med sabo na čudne načine
komuniciramo, smo tko v bistvu ko da bi bli ena vlka familija… tam na šol je pa velik ljudi in se v
resnic vsi delajo da so normalni kar pa po moje sploh ni res.” F2: “No sj tle v bistvu smo ena vlka
familija če tk pogledaš.” F1: “Se lahk sprostimo tko v narekovajiih.”, F2: “Tle smo v bistvu…se
vsi med sabo poznamo in vemo ka kirmu lahk zaupamo.”

Konflikti v skupini se razlikujejo od konfliktov izven nje. V skupini so težje skregani dlje,
saj preživijo skupaj več časa in se zato hitreje pobotajo: S: “A pa je razlika če se skregate s
kom tuki iz skupine al pa s kom iz šole?” F2: “Ja je je.” S: “Ja?” F2:” Tle smo si pač tko…
avtomatsko bolj povezani zard tega ker…” F2: “Ja tuki v bistvu mi pač k skos skup živimo in ne

68

BOROVNIK, S (2013). Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah.
mormo bit skos skregani to…to je to… v šol pa itak a ne…” F3: “Ja se hitr pobotamo.” F2: “V šol
se pa itak pač s sošolci vidiš pač par ur..al kolk je to…to ni velik a ne…” S: “Lažje si tam
skregan?” F2 in F3: “Ja.”

5. Možnost prijateljstva med dekleti in fanti?
Fantje se med sabo razlikujejo po tem, koliko se družijo z dekleti. Od tega, da se več
družijo s fanti, vendar se z dekleti tudi razumejo, do tega, da so v družbi deklet kar dosti:
F2: “Ja ne vem js mam tud, pač s sošolkami se dobr razumem, tle mam prijatlce…pa mam
sestrične in se z njimi dost družim…so en let starej, ampak vseen, tk da sem…mislim se z vsemi
približno enak družim, js teh problemov zdj nimam, zdj bo mogoče man to…” F1: “Js pa morm
priznat da sm zadnje cajte velik v ženski družbi pa amm ne vem velikrat se kdaj tud s puncami
družim al pa s fanti…sicer s fanti večinoma z enimi parimi fanti v našmu razredu sicer ne
komuniciram velik…drgač pa včasih tud z ženskam.”

Obenem opažajo, da se več družijo z dekleti kot so se včasih: F2: “Ja drgač pa js prej tud
nisem biu kj s puncam prijatelj…odkar sem tle…drgač pa prej pa sploh nisem bil kej.” F1: “Mene
je blo prej na začetku sram pred puncami a ne…ni mi blo glih lagodno da bi se z njimi
pogovarjal...zdj sm se pa mal vživel v razred in sem se začeu s puncami pogovarjat in ne vem…kira
mi še posodi kaj za prepisat al pa kej.” Vendar vseeno z njimi nimajo toliko skupnega: F3:
“Ja je…ja s fantom pač… pač se o več stvareh pogovarjata ko pa s punco pa… [krajši premor]”

Opažajo tudi razlike v prepiranju s fanti in prepiranju z dekleti. Dekleta so tako bolj
potrpežljiva in se manj prepirajo: S: “Se kdaj skregaš z njimi?” F1: “Včasih…s puncami se
večinoma ne…punca ti najprej petkrat reže, na primer da se umakneš al pa kj, če se pa sam ne se
pa ona pol umakne.” F2: “Majo več potrpljenja.” F1: “Ja, pa same se izognejo konfliktom, če ti
ne morš…na primer s fanti…fanti na primer, če se en začne rint v konflikt še tadrug a ne in potem
se napeluje.” F2: “Ker smo preveč odprti po domač rečeno.” F1: “Ja.”, F1: “Včasih pa tud
rečejo, da jim grem na živce in pol se pač umaknem.”

V tem obdobju so značilne tudi prve malo bolj resne zaljubljenosti. Opaziti je, da se tudi
sami ukvarjajo s tem vprašanjem in imajo željo po tem, da bi prijateljstvo z dekleti kdaj
preraslo v kaj več: S: “Kaj ste kj zaljubljeni?” [tišina in pogledi, sledi hihitanje] F1: “Ja največji
problem je z obeh strani…zdj z ene strani ni problem, največji problem je z obeh strani.” F2: “Ja
enmu tle je ratalo… men pa še zdj ni.”
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6. Kako vzdržujejo odnose s prijatelji?
V skupini so obiski prijateljev dovoljeni, vendar zaradi razdalje nimajo toliko stikov s
sošolci kot bi si morda želeli: F1:” Ja na primer če kdo…lahk greš tud na primer se zmeniš s
sošolcu da sm pride al pa prideš ti do sošolca al pa kj.”S: “Tk da mate obiske?” F1: “Ja…sicer so
tuki z velik krajev…gor z J. pa z vsepovsod pridejo sam drgač so pa eni tud v P. pa tko.” F2: “Ja
bolj mal jih je tle, ampak so pa tud… sj dol je še ena vas pa tu jih je še ene par tk da lahk greš tud
peš al pa s kolesom.” F2:” Ja js mam edino enga soseda, je pa koj tlele ozadi tk da ja… js mam v
bistvu no, k sm pač tlele mam srečo no…js mam naokol prijatle… dost bliz.”

S prijatelji iz domačega kraja vzdržujejo stike predvsem čez vikende, ko vsi hodijo domov.
V skupini ostanejo le, če se kaj zalomi v šoli: S: “Za vikende hodite domov?” Vsi: “Ja.” F1:
“Al pa kdaj ostaneš, če je kaj…s šolo.” Vzdrževanje stikov jim tako ne predstavlja prevelikih

težav: S: “Zdj si tuki že eno leto pa lahka vzdržuješ stike, je bil kak problem, ko si se preselil?”
F3: “A-a.”

Zavedajo se, da se tudi s prijatelji kdaj skregaš. Vzroki konfliktov pa so različni in odvisni
tudi od več dejavnikov: F1: “Ja sj so tud različni vzroki za konflikt tud iz mejhnih stvari lahka
pridejo pol velike stvari a ne.. to je čist odvisno enkrat se kregaš pa ni nč konflikta, drugič se pa
neki čist simpl pogovarjaš pa loh rata kr konflikt al pa kj…pač čist odvisn kaj se pogovarjaš, kaj
delaš al pa kokr kol.”

Trenutno niso skregani z nikomur iz skupine. Ko pa so, to navadno izrazijo z ignoriranjem
drugega: F1: “Edin včasih je ignoranca na tapeti, drgač pa ni nč. “ S: “Pa to dolgo traja?” F1:
“Ja odvisn koga ignoriraš.” F2: “Haha ja to pa res.” Včasih pa se prepir stopnjuje tudi v

pretep, kar pa ne pomeni, da je njihovega prijateljstva konec: S: “Torej se stepete kdaj?” F3:
“Ja se ja.” S: “S prijatli?” F3:”Tud”. S: “Pa to pomeni, da pol niste več prijatli?” F3: “Ja, pol
smo.”

Pri sebi opažajo spremembe v načinu reševanja težav: F2: “Js sm meu tud dost problemov
včasih, k sem biu manjši pa sem drgač razumu stvari pa to zajebancija pa to…in smo se kr dostkrat
zgarbal tud tle na šol…zdj je pa vse v redu pa nimam več težav takih…tk da…” Dosti so se

naučili v stanovanjski skupini: F3: “V bistvu sem se več tle nauču” [krajši premor] S: “A pol tk
ko tuki rešujete pol tud s prijatli izven stanovanjske tud na tak način?” F3: “Ja.” F2:” Ja, čeprav
včasih sm js to vedu kk se, sam nisem upoštevu…bolj to…tk da ja no.”

Dostikrat prepire rešujejo z že omenjenim ignoriranjem oziroma umikom ali besednim
izzivanjem: F3: “Včasih sem se s sošolci stepu zdj pač to mal man.” S: “Kaj pa zdj pol nardiš?”
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F3: “Ja, včasih se zgodi da ga tud pač… sam večkrat ga pač pa izzivam. [premor]” F2: “Nazaj.”
F3: “Ja.” S: “Se pravi bolj z besedami?” F2: “Besedno ja. “ F3: “Ja.” F2: “Js se pa ponavad
umaknem, če se lahko, drgač pa ne vem kj tud nazaj rečem al pa probam bit čim bolj mern pač
mislim si svoje v glav pač tko…včasih sem pa ne vem dostkrat sem kr fizično… al pa besedno tud.”

Čeprav imajo zdaj že več spretnosti za učinkovito reševanje konfliktov in se izogibajo
pretepom, včasih vseeno impulzivnost prevzame kontrolo nad dejanji: S: “Zdj tud kdaj še
fizično?” F2: “Ja se je zgodilo en cajt nazaj, zdj pa je, po domač rečeno, prau a-a, ne več no, tk da
me je prav minil no, bom tko reku.” F1: “Ja sj so tud različni vzroki za konflikt tud iz mejhnih
stvari lahka pridejo pol velike stvari a ne, to je čist odvisno enkrat se kregaš pa ni nč konflikta,
drugič se pa neki čist simpl pogovarjaš pa loh rata kr konflikt al pa kj, pač čist odvisn kaj se
pogovarjaš, kaj delaš al pa kokr kol.” S: “Kaj pa je pol tisto, ko z agresijo rešujete konflikte…?”
F2: “Včash, včash… uff…” F1: “Ja en ne zna nehat, drug ne zna nehat, k je zmer obojestransko a
ne.” F2: “Včasih je tud, da se sploh ne vem, sploh ne pomisliš, ampak sam nardiš. To je tud
vmes.” F1: “Poskočiš a ne.” F2: “Če si pa miren pa maš zmeri v ozadju da…miren ostan pa naj se
on pač naj on nardi kar hoče pač…morš ostat miren pol pa naj se on razkur kokr se če…sam morš
ostat miren.” F1: “Sam to si je včasih težko rečt, ko je že prpelalo dost daleč ane.”

Z mladostniki iz ostalih stanovanjskih skupin imajo stike predvsem, ko so organizirane
skupne dejavnosti in se z njimi dobro razumejo: F1: “Ja tko včasih mamo kake zabave skupi.”
F2: “Zdj bomo meli preživetje v naravi, js, F3 pa E. ko bi mogu bit tle ampak je šou na trening, no
mi bomo šli pol pa še iz drugih skupin pač…js jih poznam kr ene…skor vse no iz druge
skupine…pa ja mamo stike pač ti ki se poznamo med sabo…drugi jih pa nočjo met jih pač
nimajo..tko no kokr češ.” F2: “Ja pač ta punca k je zdj tle ma sestro{…] in ja no pač ona ma pač
sestro [v sosednji skupini] in se mi razumemo z njo in se vidimo velikrat z njo…pač ona pride sem
zard nje in tko...tk da ja se kr dost vidimo tud z drugimi.”, S: “Prej smo govorili o vrstnikih iz
drugih stanovanjskih… se pravi se razumete?” F1: “Ja, z večino…” Pri tem opozorijo na to, da

se v vmesnem obdobju, ko se ne vidijo, člani skupine lahko zamenjajo: F1: “Men je pa
včasih najbolj čudno, ko pridejo kakši novi a nein pol si navajen na take ljudi kokr so v
stanovanjski in si jih prvič spoznau pol pa prideš ke pa so vsi novi pa morš na novo spoznavat pa
to pa kakšnga sploh ne spoznaš al pa kj pa je tko čudno.” S: “Ker se menjajo?” F1:” Ja ker
ponavadi ko si v eni stanovanjski sploh nimaš občutka da se drugi menjajo, da jih velik gre vn pa
notr, čeprav si tuki…v drugih stanovanjskih se ti pa skos zdi da neki menjavajo.”

Nekateri ohranjajo stike tudi z vrstniki, ki so že odšli iz stanovanjske skupine: F1: “Večkrat
ja…odvisno kok se dobr poznaš.”, F2: “Ja js sm zlo bliz tega doma pač k je bil prej…ena ful
faca…on je biu pa res faca tk ja js se lohko vidim z njemu skor vsak vikend.”, F2: “Ja no drgač jih

71

BOROVNIK, S (2013). Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah.
pa tud lahko no.. se pač enga vidmo ponavadi…tist da številko tistga k ga mi hočmo al pa kj
tazga…pa se slišmo…na vsak način.”

7. Kdo poseže vmes, če so med njimi prepiri?
Ko se v skupini pojavijo nesporazumi, navadno vmes posežejo vzgojitelji. Njihovo
posredovanje označijo kot “njihovo službo” in včasih nujno dejanje: F3: “Pa se z vzgojitli
pogovorimo…” S: “Tk da vzgojitli večkrat posežejo vmes?” Vsi: “Ja…” F1: “Ja, sj to je njihova
služba.” [smeh] F2:” Sj res včasih je pa res treba mal posežt.”

Opažajo, da vzgojitelji posredujejo tako, da zaščitijo interese žrtve, obenem pa se oba
udeleženca v konfliktu iz tega tudi kaj naučita: F1: “Ja oni se vmešajo vmes in zaščitijo tistga
k je oškodovan […] nardijo tko, da ma tud tist širši pogled, da se vsi zavejo kva so nardili pa kva
niso.” S: Aha, da se postavijo tud v vlogo drugega? F1: “Ja.” F2: “Izkušnje za naprej.”

Reševanje konfliktov je odvisno od primera, včasih sledi tudi kazen: F1: “Ja se pa pač
razrešuje kolker vsak primer…je kakšna kazen…kdor ma PSP ostane brez PSPja [igralna konzula]
al pa brez računalnika, ma daljše učne…al pa kj ne vem tko.”

Pri učinkovitem reševanju konfliktov jim pomagajo tudi timski sestanki in obiskovanje
zunanjih ustanov: F1: “[…] mamo pa tud timske sestanke pa eni hodijo še k tej pedopsihatrinji
pa tko a ne…mamo velik načinov reševanja zadev.” F2: “Tk da kr pomaga vse skp.”

II.

Kako doživljajo bivanje v skupini?
1. Kako se razumejo s starši in/ali rejniki?

Fant, ki živi z mamo, ima z njo dobre odnose: F3: “Dobr [se razumem z mamo].”
Najstarejši fant je zamenjal že tri rejniške družine: F1: “Ja najprej sem meu eno rejniško, pol
sem šeu pa ven ker je mela, je bla tam ena ko je mela ene zdravstvene težave ane pa je rabla 100%
posveščenost moje rejnice, kokkr mame in pol so pač…drgač je blo vse v redu…sam v
zdravstvenem domu v L.so pol ugotovili da nekj ni vredu in pol sem novo rejniško dobu, tam sem
bil en vikend…zdj sm pa v tej novi rejniški odkar sem skor v zavodu, kakšn let… že v bistvi od konc
oktobra, sedmega razreda.”

Izražajo željo po prijateljskem odnosu s starši/rejniki, od njih si želijo še kaj več ne le
ukazovanje: F1: “Ja men se zdi da morš neprofesionalni odnos met, da si prijatu s starši a ne, da
lahk še kaj druga počneš razen to da ti uni ukazujejo.” F2: “Ne vem pač, tko k če ti starši
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ukazujejo pa to ni glih najbolj, se bolj tko počutiš.” F1: “Ne, k sj na primer, eni starši sam
ukazujejo, in ti rečejo to pa to nared in se ne pogovarjajo velik eni pa nardijo to kar je treba otroci
pol pa se še kakšen vic med sabo pove al se bol družijo ne vem tko majo starši tud kaj več cajta in
tko…maš velik za delat.”

2. Kako se razumejo z brati in sestrami?
Vsi imajo brate in sestre. F3: “Dve sestre, mlajše. [se nakremži]”, F2: “Ja, čeprav je [sestra]
kr dost starj od mene, 5 let, to je pa 18 rojstni dan zdj.”, F1: “Ne, js mam v bistvi dva brata, en je
po očetovi strani, en je po mamini strani, sam oba dva sta že 28 stara.”

Fant, ki živi z mamo ima dve mlajši sestri, s katerima se ne razume najbolje: S: “Pa se ne
razumete najboljš?” F3: “Ne.”

Fant, ki živi v rejniški družini pravi, da so odnosi med njima z bratom spreminjajoči se,
medtem ko ima z ostalimi starejšimi vrstniki iz rejniške družine prijateljski odnos: F1: “Sj
ponavadi je tko v mnogih familijah da se z s sestro al pa bratom, če je mlajši, starejši al pa kj ne
razumeš…sj js se tud ne razumem velik z mojim starejšim bratom…drgač sma…tud sma, tud se
velikrat spomnem, ko sma bla tud dobre vole pa sma bla prijatla, ampak velikrat sma se pa tud
skregala.” F1: “Ja z njimi se kr v redu, tko kokr da bi…občutek mam, k pridem ke, ko bi prišu v
stanovanjsko novo ne, sicer so vsi starejši od mene, sam se pa tko razumem, tko prijatelski odnos
je.” Vseeno ima v stanovanjski skupini boljše odnose, saj so si starostno bližje in tudi

preživijo skupaj več časa: F1: “Ja tuki se boljš razumem ja, sicer zdj tam nimam velik
stikov…sicer s S. on je v sedmi šoli mam stike, ker je skos tam, drgač pa sta pa dva tud študenta pa
večinoma jih ni…študirajo pa izpite pa vse…pa jih ni velik…en ma zdj že službo je končau faks pa
tko ne...na primer če maš pa s kako punco al pa kj prijateljski odnos pa lahka kdaj odnese da jeda
rata še kaj več..včasih se to tud zgodi tko mimgrede.”

Fant, ki živi doma opaža, da se s sestro bolje razume odkar nista toliko skupaj: F2: “Js mam
tud starejšo sestro pa dost včasih se res nisma razumela, zdj ko sma narezen…no, ko sm js tle, se
pa zmeram bolj razumema…tko.”

Sestre in bratje so doma, zato so stiki z njimi so omejeni na vikend. Pri fantu, ki med
vikendom živi v rejniški družini pa so stiki z bratoma še bolj redki: F1: “Tko da nimam velik
stikov. Sicer un živi pri očetu, sam po moje da se je odselu zdj,, ne vem, nimam velik stikov z njim,
ta drug ko je pa po mojini mami strani se je pa odselu..zdj živi s punco.”
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3. Odnos sošolcev do njihovega bivanja v skupini?
Sošolci vedo, da so v stanovanjski skupini in so to dobro sprejeli. Izkušnjo primerjajo s
tem, ko se preseliš: F3: “Ja.” F2: “Kokr je navadn v bistvu.” F1: “Sej je tko kolker da bi se en
preselu… zdj v osmem se je ena moja sošolka tud preselila pa ena dva moja sošolca pa tko a
ne…isto ko da bi se preselu.” F2: “Ja tk da.” S: “Tk da ni problemov v šoli?” F2: “Ne.”

Nekaj težav so imeli le na začetku, ko so se vključevali v razred. Takrat se je pojavil tudi
sram: F1: “Sedmega razreda se največ spomnem, se je velik dogajalo pa to, pa še zmeri sem se cel
let v bistvu nekak prvaju pa vse…pa sošolce sem spoznau pa vse… tud mjčken mi je blo…sram me
je blo, ko sm mogu sošolcem razlagat, ko smo glih šli…in sem pršu in pol kakšen teden dva smo že
šli v šolo v naravi in so meu odlično šanso moji sošolci da so me spraševali kk je blo pol sm pač
mogu vsem razlagat…pol smo se pa tko nekak hitrej spoznal […]”

4. Kako sprejmejo novega člana/ico v skupino?
Na začetku je kar težko in traja, da se privadiš na novo okolje, vzgojitelje in skupino. F1:
“Js ko sm pač prvič pršu v to stanovanjsko sem…pa najprej sm se čist zgubu, ko je un čudn filing
ko sm pršu v vežo, ko je biu S. v službi, naš vzgojitelj in sem najprej njega vidu, pa se mi je tko na
prvi pogled čudn zdeu, k je že majčkn starejši pa to, pol sm pač mi je S. povedu bistvo kaj je
zavoda pa vse to mi je razložu, pol je blo že mejčken laže, sicer trajalo je kakšn mesec al pa kj, da
sem se recimo res privadu tko da sem se že navadu da sem tle.” F3: “Ja mene pa…pač na začetku
me je mal strah blo, je pa kr doug trajal, da sm se privadu.” Pri tem novemu članu/ici

pomagajo tudi mladostniki, ki pri tem izhajajo iz lastnih izkušenj: F1: “Ja najprej mi je…na
začetk se itak vsi jokajo ko pridejo sem a ne in F2 mi je pomagu, da pač me je spravu v red… mi je
povedu da pač ni nč hudga, pol je pršla še ta A. zdj ko je sedmošolka pa sm pol še js njej
pomagu…v bistvu si pomagamo med sabo, ker začetek je zmer težek.” F2: “To tud iz lastnih
izkušenj vem. Čeprav js ko sm prišu sem biu bolj normaln, k sem velikrat biu tko na počitnicah pa
tko in sem si lepo..sem se vezu tko v roke..kuj k sm prišu sm tk da js teh problemov nisem
meu…uživeu sem se pa kolker tolk hitr…tud ko sm prišu na ogled sm se s K. in G.
[sostanovalcema] dobr spoznau tk da…sm jih že mau poznau.” F1: “Ja sj ponavadi, ko pru pride,
zmer en iz stanovanjske pride do njega in ga pomiri in to, in mu razložim, mu nekak nardi uvod a
ne, kva se tle dogaja in to, k ma tud svoje lastne izkušnje…večinoma je tko…mu pomaga da se
vključi.”

Novi člani/ice najprej navežejo stik s tistim, s katerim so v sobi: F3: “Ja najprej sm pač s
tistim ko sem bil v sob, pol sem pa še z drugimi.” Nihče ni imel občutka, da bi se počutil
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nesprejetega v skupino: F1: “Ne, mislim tu sploh ne morš met takega občutka ker se morš
najprej na ostalo navadit..morš najprej vse spoznat pa to.”

Razumejo, da je nekdo, ki pride na novo, lahko bolj zaprt vase. Vseeno ga vseeno
spodbujajo k stikom, ki so v skupini zelo pomembni in se jim ne moreš izogniti: F1:
“Drgač mu pa čimveč pomagamo da se vkluči a ne…tko ne vem…sicer nekdo, ko pride ne pokaže
glih kaj volje, ampak se pa vseen vključ ga a ne, mislim kako naj rečem volje, sem narobe se
izrazu…ni tko…mislim na primer k sm bolj tko…že po naravi k sm bolj tko družabn človk na
primer k js nism velik vn hodu z vrstniki sem velik bil z mamo in pol k smo šli vn sm zmer s
starejšimi komuniciru a ne…zdj sm lahk tak družabn človk in večinoma tko no.” F2: “Sj tle dolg ne
zdržiš, če si sam vase zabit.” F1: “Sj najprej sm mislu, da sploh z nobenmu ne bom komuniciru pa
to…pol sem pa kr začeu z vsemi komunicirat, se pogovarjat, se spoznavat najprej sm mislu da ne
bom nč…pol pa sem začeu pogovarjat pa to.”

Ob prihodu novega člana/ice pa je seveda prisotna tudi radovednost, ki jim pomaga pri
tem, da se hitreje spoznajo: F2: “Ja ponavadi se res vtikujemo v nega…hočmo mal zvedet a
ne…ker smo res tk…takrt nas res firbec mal matra.” F2: “Čeprav mi se dost hitr navežemo, že tko
na začetku ku se kuj spoznamo a ne…pač tko k sem reku kr nas…pač smo zlo firbčni oziroma nas
vse zanima tk da se hitr spoznamo.”

Kakšnega krsta ob prihodu novega člana/ice nimajo: Vsi: “Ne. ” Bolj se gre za to, da mu
predstavijo dnevni red, pravila itd.: F1: “Sam k večinoma kadar je sestanek…na primer js ko sm
prišu pa smo vsi dol pršli sm zvedu da so sestanki ob torkih, sm dou pršu in sm se vsedu lepo tko k
vsi ostali in pol so vzgojitli mene predstavli in so E. k ga sicer zdle ni rekli da mi predstavi dnevni
red kk poteka.” F2: “No pol gremo tko naprej…pa pravila pa… pač vse tko.” F1: “Drgač pa tk kj
tud sprot spoznaš al pa kj.”

5. Kaj so pridobili in kaj se je spremenilo v času, ko so v skupini?
Bivanja v stanovanjski skupini so se privadili in jim sedaj vsako leto mine hitreje. Nakaj
težav so imeli le na začetku: S: „Kk je pa zdj tuki?” F1: „Ja vsak let mi gre hitrej.“ F2: „Se
privadiš no.“ F1: „Sedmega razreda se največ spomnem, se je velik dogajalo pa to, pa še zmeri
sem se cel let v bistvu nekak prvaju pa vse…pa sošolce sem spoznau pa vse… tud mjčken mi je
blo…sram me je blo, ko sm mogu sošolcem razglat ko smo glih šli…in sem pršu in pol kakšen teden
dva smo že šli v šolo v naravi in sem meu odlično šanso moji sošolci da so me spraševali kk je blo
pol sm pač mogu vsem razlagat…pol smo se pa tko nekak hitrej spoznal…pa tko a ne…sedmega
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razreda se največ spomnem, ker je blo vse novo…iz osmega se skor nč…iz devetga pa tk teče ta let
a ne..“

Spore so mladostniki včasih bolj reševali z nasiljem, medtem ko jih sedaj bolj z izzivanjem
in umikom: F3: “Včasih sem se s sošolci stepu zdj pač to mal man.” S: “Kaj pa zdj pol nardiš?”
F3: “Ja, včasih se zgodi da ga tud pač… sam večkrat ga pač pa izzivam. [premor]” F2: “Nazaj.”
F3: “Ja.” S: “Se pravi bolj z besedami?” F2:” Besedno ja…” F3: “Ja.” F2: “Js se pa ponavad
umaknem, če se lahko, drgač pa ne vem kj tud nazaj rečem al pa probam bit čim bolj mern pač
mislim si svoje v glav pač tko…včasih sem pa ne vem dostkrat sem kr fizično… al pa besedno tud.”
S: “Zdj tud kdaj še fizično?” F2: “Ja, se je zgodilo en cajt nazaj, zdj pa je… po domač rečeno…
prau a-a, ne več no, tk da me je prav minil no, bom tko reku.”

Kljub temu, da vedo, da je bolje se umakniti kot stepsti, jim včasih to vseeno ne uspe.
Razlog je v njihovi impulzivnosti in nepremišljenem ravnanju: S: „Kaj pa je pol tisto, ko z
agresijo rešujete konflikte…?“ F2: „Včash, včash… uff…“ F1: „Ja, en ne zna nehat, drug ne zna
nehat, k je zmer obojestransko a ne.“ S: „Aha…“ F2: „Včasih je tud da se sploh ne vem, sploh ne
pomisliš ampak sam nardiš. To je tud vmes.“ F1: „Poskočiš a ne.“ F2: „Če si pa miren, pa maš
zmeri v ozadju da miren ostan pa naj se on pač naj on nardi kar hoče pač…morš ostat miren pol
pa naj se on razkur kokr se če…sam morš ostat miren.“ F1: „Sam to si je včasih težko rečt, ko je že
prpelalo dost daleč ane.“

6. Nasilje - med njimi in ostalimi vrstniki?
Tudi v skupini konflikti se konflikti včasih stopnjujejo do nasilja:

S: Ste se kdaj v

stanovanjski kaj stepli? F1: Uh, to pa velikrat boljš da sploh ne sprašujete.

Do fizičnega obračunavanja med njimi pride največkrat takrat, ko ni nadzora odraslih, na
primer na poti v šolo: F2: „Ja, ampak ne glih tu notr, ampak… no tud, sam bolj manjši
konflikti… bolj zuni, ko smo šli stran… v šolo, vn.” S: “Na šoli?” F1: “Not v hiši večinoma ne.”
F2: “Med potjo drgač..no ja, med potjo je blo največ men se zdi.” F1: “Na poti v šolo k se kr… v
šol maš učitlce pa vsake tok cajta kakšna učitlca pride mim mal pa kaj pa so dežurne pa vse, v
stanovanjski tud nimaš glih kj al pa tud če so vzun al pa kj se nima kj velik zgodt edin u šol.” F2:
“Na poti v šolo se največkrat.”

Razlog pretepov je navadno kompleksen – ko se stvari nalagajo – od spora z vzgojitelji,
slabega dne, grdih besed do izgube kontrole: F2: “[Zaradi] Grdih besed bolj tega… pa če maš
slab dan tko da…se že zjutri s kakšno vzgojitlco al pa kj počš pol pa da ti še kdo od naših tko kj
reče in pol…” F1: „Si čist iz sebe.“ F2: „...ti pa čist prekipi.“
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Odgovornost za pretep je vedno obojestranska, navadno en izziva zardi česar drug izgubi
kontrolo nad svojimi dejanji: F1: „Sj to kar se zgodi je zmeri obojestransko.“ F2: „Ja, ja, ne
vem, če je blo enkrat, da je blo samo enostransko…to pa sigurn da ne…da je blo obojestransko, da
sta oba neki nardila.“ F1: „A ne, kr če en izziva a ne, drug pa mlat a ne, je zmer
obojestransko…ne more kr en sam izzivat drug pa mlatit ane… tko.“ F2: „No, je blo pa tud
besedno enostransko to je pa pač druga.“ F1: „Sam pol se vseen drug umakne in pol se neha…pol
še zmer ni enostransko.“ F2: Ja.”

5.1.3 ANALIZA TRETJE FOKUSNE SKUPINE – STANOVANJSKA SKUPINA 3
Tretji pogovor sem izvedla ena usmerjevalka pogovora in pet mladih iz stanovanjske
skupine – dekle in 4 fantje (tabela 5). V skupini bivajo različno dolgo, od pol leta do 4 let.
Tabela 5: Prikaz starosti in dolžine bivanja mladostnikov iz stanovanjske skupine 3.

Dekle 1
Fant 1
Fant 2
Fant 3
Fant 4

STAROST
15 let
15 let
14 let
12 let
15 let

DOLŽINA BIVANJA
1 leto in pol
3 leta
pol leta
2 leti
4 leta

Mladi so bili seznanjeni s pogovorom že pred mojim prihodom in so se lahko prostovoljno
odločili za sodelovanje. Pri pogovoru nista sodelovala dekle in fant, ki sta imela druge
obveznosti. Tako je skupno v stanovanjski skupini pet fantov in dve dekleti.
Pogovor je trajal od 1915 do 2020 in je potekal v dnevni sobi. Vzgojitelj ni bil prisoten,
prisotna pa je bila vzgojiteljica, ki opravlja delo gospodinje. Na začetku sem se predstavila
in povedala, kaj je cilj našega pogovora – pogovarjali se bomo o tem, kaj čutijo in
razmišljajo o prijateljstvu. Vsi so bili za to, da se pogovor lahko začne. Eden izmed fantov
je bil sicer malo bolj zadržan v primerjavi z ostalimi, ki so se kar razgovorili. Verbatim
pogovora lahko smiselno razvrstimo v naslednja področja oziroma tematike, ki jih
ilustrativno dopolnimo z njihovimi dobesednimi izjavami.
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I.

Kako mladostniki vidijo prijateljstvo?

1. Kako opredelijo pravo prijateljstvo?
Nekateri so imeli na začetku nekaj težav s samo opredelitvijo: D1: Ojoj… [smeh]” S: “Težko
vprašanje?” F3: “No, ni glih.” D1: “No pol pa povej.” Vendar so hitro izpostavili, da je

prijatelj oseba, ki ti stoji ob strani, ti pomaga in te usmerja na pravo pot. Vseeno dodajo, da
se s prijateljem tudi kdaj skregaš: F3: “Ja ne vem pač prau prjatl naj bi ti pač stau ob strani da
pač če ti kj ni všeč, amm da mu kj ni všeč al pa če kj ne zna mu pomagaš pa to. Pa ga pač zmeram
v prave stvari peleš, ne pa skos narobe…pa tisto pa tretjo… Pač pa res, da se tud s prijatli skregaš,
ampak pač to se zgodi a ne. Če se z nemu nikol ne skregaš ni glih prau ful tko.”

V prijateljskem odnosu se jim poleg tega, da se „prenašata“ zdi pomembna iskrenost,
spoštovanje in zabavnost: D1: “Nekdo, ki te prenaša ves čas…a ne F4?” F4: “Ne, sj je čist lepo
povedala a n, treba jih je prenašat, tud če so zlo zateženi jim ne smeš preveč zamert…ker pač lahk
ti je pol kuj žau…tko.” F1 [govori počasi]: “Ja… prjatu je zame da je en iskren do tebe pa ti do
nega…da sta tko no…ne vem da se spoštujeta pa to…da sta prjatla, da se smejita.”

Dodajajo, da prijatelja spoznaš v stiski: F2: “Ja…ponavad spoznaš v stisk pravga
prjatla…ponavad mu loh zaupaš, če je prau prjatl no pa te ne bo izdau, če ni, pa te bo..odvisn zaka
gre.”

2. Imajo prijatelje v tej skupini ali tudi od drugod?
Mladostniki imajo nekaj prijateljev, s katerimi se dobro razumejo: D1: “Js mam po moje ene
štiri, pet.” F3: “Ne vem.” F4: “Js isto, tk nekak.”

Večina ima prijatelje tako v šoli in drugih izvenšolskih aktivnostih kot doma. Prijatelji so
najpogosteje ravno sošolci: D1: “En je F4, ena je še iz K. [doma] in ena je moja sošolka,
ena...en je moj paralelc, ena je pa iz druge šole, ampak mislim je tud tle v Š. [kraj]. Tko da je vsak
na različnem delu.” F4: “U šol.” F3: „Prevladujejo sošolci.” F1: “Mau doma, mau u šol…še uni
iz prejšnje šole.” F2: “Ja men pa bivši soigralci pa… kkšni u šol.”

V skupini se z enimi razumejo boljše, z drugimi malo slabše: F3: “Tko no.” F3: “Fifty –
fifty.” D1: “Ja eni smo boljši prijatli eni mal tko, mislim tko pač.” F3: “Polo polo.” F4: “Z vsemi
se razumemo a n, pa z enimi se mal več družš z enimi se mal manj.” F2: “Ja sj deln deln. Se
razumem boljše s tem, s tem pa pač tko za silo. ”
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Opaziti je, da sta v skupini dekle in fant zelo dobra prijatelja. Med pogovorom se
naslanjata eden na drugega in večkrat dopolnita, popravita drug drugega.
Mladostniki nimajo občutka, da bi jih sošolci zaradi njihovega bivanja v stanovanjski
skupini kakor koli zavračali. Nasprotno, pravijo, da imajo zaradi tega s sošolci celo boljše
odnose, saj jim ti bivanje v skupini zavidajo, ker imajo ves čas ob sebi vrstnike, s katerimi
se lahko družijo: F2: “Js se sam še bol štekam z njimi.” D1: “Ne, pri meni pa ne, pri meni je še
ful boljše…pač…v bistvu drgač skor mi zavidajo, da sem tle not k maš popoldne nekoga k se družiš
z nemu…” F4: “Ja pr men isto.” D1: “…k ni brat in ni sestra in je tako pač prjatu in je vsi neki bi
bli tle not.“ F4: “Pr men isto, vs folk tko dj F4 dj prit, dj grem js k teb stari.” D1: “Ja.” F4: “Tko
so vsi nekj…” F1: “Mau…bol mau. No, tud vpliva.” S: “Na kak način pa?” F1: “Ne
vem…neopisan način. Ne vem.”

3. Kako se razumejo med seboj v skupini?
Odnose med sabo opišejo kot zadovoljujoče in »normalne«: F4: „V redu.” F3: „Ja tko no.“
F2: „Ja za silo bo.“ F2: “Vse normalno.”

Ko prosim za nadaljnjo razlago, izvem, da gre med njimi za spreminjajoče se odnose, kjer
je dosti medsebojnega hecanja in izzivanja. Poudarijo predvsem to, da so zmožni živeti
pod isto streho: S: “Kaj pa pomeni to normalno?” F3: “Ja tko, da se ne spravlamo drug na
druzga tko…” D1: “Da se še nismo pobili.” F3: “…da zaenkrat…da ni tko, da čez pet minut, če je
vzgojitelj na lankirni da se cela stavb na glau obrne a ne.” D1: “Za zdj smo še usi živi, dobr to je
še čudn.“ F3: “Zaenkrat.” F4: „Midva se skos tepema z F2.” F2: “Ja.” F4: “Fajt fajt skos.” S:
“Fajt, fajt?” [F2 se nasmeji] F4: “Ne, sj ne.” D1: “To je vse zajebancija.”

Spori med njimi so nekaj vsakdanjega, vendar jih tudi hitro rešijo: S: “Se pravi skregate se
tud kdaj med sabo?” F4: “Mhm.” D1: “To po moje je že kr dosti tle.” F4: “To je standard.” D1:
“Ja.” S: “Aha, to je normalno [smeh]. Kaj pa pol ko se skregate?” F4: “Pol neki cajta je treba
čakat.” D1: “Ja tko se napizdimo in pol smo dve uri tko neki skregani in pol je vse navadno.” F4:
“Pol k da nč ni blo.” D1: “Ja, več al manj.” S: “Se pravi mal ste za sebe…” D1: “In to je to.”

Med pogovorom opazim, da se dostikrat začnejo smejati, ko spregovori fant, ki je drugače
bolj tiho. Izvem, da je smeh posledica tega, da fant govori malo počasneje in včasih
zmedeno: D1: “Pa un je ful počasn in pol…” F4: “Ful počas dojema.” F2: “Ja.” F4: “Ja zdj je
veliko povedu…” D1: “Ne veliko govoru, nč povedau. ” F4: “Ja, rečmo.” S: “Opažam, da je velik
heca med vami…ko je za enega hec za drugega ni, drugič obratno…” D1: “No, med fanti.” Kaže,
da so tarča vrstniškega posmehovanja le fantje.
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Ko se v nadaljevanju pogovarjamo o reševanju konfliktov, se izkaže, da njegov način
odreagiranja ne pomaga: S: “Se pravi isti problemi se skos pojavlajo?” F1: “Ja.” S: “Premirje
ne pomaga…” F1: “Verjetn bi…” D1: “Če ga noben ne posluša, nooben ga resno ne jemlje, zato
ne pomaga. No, predvidevam js nism ena od teh.” F1: “…bi mogu kj bolj poseč k temu, da nebi do
tega prišlo.” D1: “Kaj boš ti.” Zadnja izjava kaže, da imajo mladostniki na trenutke do

njega tudi zaničevalen odnos, kar zagotovo vpliva na njegovo samopodobo.
Dekle se z vrstnico iz skupine ne razume najbolje, ker sta si osebnostno zelo različni. Ker
nista skupaj v sobi in ker sta se o tem pogovorili, vseeno večjih prepirov zaradi tega ni:
D1: “Drgač se midve ful kregamo…jooj, js nje ne prenašam včash tko.” S: “Sta skupi v sobi?”
D1: “Neee.” F4: “Pol bi se te dve že pobile po mojem.” D1: “Lansko leto sm bla z eno T. tlle, sm
se čist dobr razumela, s Š. pa nikoli.” S: “Zakaj pa ne?” D1: “Ne vem, ful nisma dva karakterja, ki
bi nekj pasala skupi…ona je ful neki jokavo, ves čas neki poje okoli ne vem kaj…js sam tko, bi jo
najrajši nekam poslala…tko se mi zdi da še ni odrasla…” S: “Ampak shajata, se ne kregata?” D1:
“Ja, preživlama ena drugo, mislim ja, zdj sma se pogovorili in je zdj v redu.”

V skupini se dobro počutijo: F2: “Ja za silo ja. Se tud tko…“ S: “Se ti zdi da bi lahk blo boljš?“
F2: “Ne, sj kul, sj kul zdj… men je kul.” Tudi z medsebojnimi odnosi so zadovoljni: F2: “Ma
ja sj zdj so kul, mislim ma kdaj se skregamo ja to itak, to že mora bit tko.” S: “Bi kaj spremenili, če
bi lahka?” F2: “O, to pa ne vem.” [kratek premor] S: “Se pravi se v redu razumete, si pomagate
med sabo?” Vsi: “Ja.”

Odnose med sabo primerjajo z odnosi s sorojenci, s tem, da za stanovanjsko skupino velja
vseeno nekaj posebnosti: S: “Kk se pa zdj vedete med sabo?” D1: “Navadno, tko v bistvu k brati
pa sestre živiš z njimi, sam mal več jih je.” F3: “Mal na drugačn način.” D1: “Ja no tko, pač
navadno.” S: “Zakaj na drugačen način?” F3: “Ja, pač več jih je pa drugačni so principi.”

Tudi med pogovorom je opaziti, da se v skupini, v družbi drug drugega dobro počutijo.
Izstopa edino fant, ki je zaradi počasnejšega govora in telesne šibkosti, večkrat tarča
posmeha. Mladostniki sicer to opravičujejo s tem, da se hecajo. Videti je, da je tudi sam že
kar prevzel to vlogo oziroma se skuša identificirati z njo: D1: “On je ful počasn in pol tko
govori… [ga oponaša] fantje…ja….z njimi…” S: “Prej sem vas vprašala kk se vedete eden do
drugega…” D1: „Ja včasih se hecamo glede tega ja.” S: “Aha… Se hecate…na račun drugega?”
F2: „Sj F1 je navajen na to tko da.” D1: „Pač ugotovili smo, da je počasn in od takrat je ful smešn
to.“ S: “F1 kaj pa ti praviš na to?” F1: „Ja ne vem am…“ F4: “Počas se daleč pride.” [smeh]
F1: “Mal humorja more bit.” F4: “Na tvoj račun.” S: “Ti skrbiš za smeh v hiši?” F1: „Ja.” F2:
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„Ja, ja. To govor vzgojitlom.“ F4: “Ker on se jim reži v glavo…kao fora a veš.” D1: “In pol čez
pou ure se zresne.”

Večina mladostnikov zdajšnje odnose v skupini oceni z osem, s pet/šest odnose oceni fant,
ki se mu tudi med pogovorom posmehujejo: D1: “Osem.” F2: “Ja js isto, to sm meu v glavi,
osemko.” F4: “Ja.” F3: “Sedem, šest.” F1: “Pet, šest.” Oceno pojasnijo s tem, da so odnosi

spreminjajoči: F4: “Zato kr je dobr pa je slabo.” F4: “Da v teh odnosih niha vse, tko k lajf…gre
gor gre dol…” F2: “Če ni bi blo dolgcajt.” F3: “Ja tko enkrat, je pač isto, enkrat je bolje, enkrat
slabi, enkrat pa vmes.”

Mladostniki pravijo, da so si med sabo enakopravni: S: “Bi lahka rekli da je kir med vami bolj
glavni?” F2: “Ne ni.” F3: “Ne.” S: “Se pravi v stanovanjski ste enakopravni?” D1: “Ja.” F3:
“Tko no.” F2: “No, sj…vsak je zase enakopravn.” F4: “Demokracija je tule notr, ni diktatorstva
tle.”

4. Prednosti prijateljstva v skupini?
Prijateljstvo med njimi je posebej pomembno na začetku, ko zunaj skupine še nimajo
prijateljev in jih zato člani skupine lahko vključijo v svoje prijateljske kroge. Prav tako si
med sabo pomagajo pri šolskih obveznostih: D1: “Ja ma. Js na primer se spomnem, ko sem šla
prvi dan u šolo tko, nisem nobenga poznala in pol je biu F4 edini tam tko in je blo pač v redu tko
vsaj en… en na šoli k vem da…” F4: “Sj pol sm ti J. poslau.” S: “Kaj si poslau?” F4: “Par
frendov sm ji poslau.” D1: “Ja in zdj se zard njega z vsemi drgač dobro razumem in to. Tko da ma
prednosti tko in pol tudi za šolo tko lahko kj skupi in to…”

Tudi zaupajo si med sabo različno, vendar je opaziti, da imajo v skupini vsaj enega, s
katerim lahko delijo mogoče malo več: D1: “Ja js F4 vse povem.” F3: “Delno.” F2: “Js tko
F1 kr dost povem.”

Prijateljstva v skupini se razlikujejo od prijateljstev drugod: F2: “Ja.“ F4: “Ja, to itak.” F2:
“To itak.” Razlog je v tem, da v skupini živijo skupaj, kar pomeni, da skupaj preživijo več

časa in se med sabo bolje poznajo: D1: “Jaaa. Ker z njimi živiš in je ful drugače, ker spoznaš
prau njih tko… Ker v šoli je tko, jih poznaš sam tiste tri, štiri ure kolker si notri…in je čist drugače
če z njjmi živiš in jih vidiš zjutri, zvečer. To je čisto druga stvar ful tko drugače.” F1: “Ja isto. Čist
drgač…ne spoznaš osebe tko.” D1: “Spoznaš ta pravega njega. In pol tiste nadležne navade in vse
živo.” D1: „Ja…tko s tistimi se vidiš sam tko popoldne, s temi tle morš tko ceu dan živet…tk da je
ful tko…” F3: “Drgač.“ D1: “Drugače.”
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5. Možnost prijateljstva med dekleti in fanti?
Mladostniki pravijo, da je velika razlika v prijateljstvu s fantom ali z dekletom: F4: “Ful.”
F2: “Ja.” D1: “Ja.” Vendar pa na drugi strani ugotavljajo, da spol ni vedno odločilen: F4:
“Ja…mam tud ene prjatlce, ko so skor istI k pa moji frendi tko.” D1: “Sam tiste so tud
take…tko…mislim…na zunaj ne, sam notri ja.” F4: “No, mislim sam M. je mal bol tko, sam je pa
legenda zard tega, ker so mal drgač k ostale.“ S: “Na kak način drugačne?” F4: “Niso rečmo
tko…” D1: “Na zunaj so ženske, od znotri so tipi.” F4: “Na primer.” S: “Kaj to pomeni?” D1:
“Da razmišljajo…” F4: “Da zanimajo jih…” D1: “Da razmišljajo… da zanima in razmišljajo ko
tipi, na izgled, od zuni so pa ženske.” S: “Aha…” F4: “Normalne pač.”

Mladostniki so radi tudi v družbi nasprotnega spola: S: “In to je v redu?” F4: “Ja, drgač na
cajte je ful kul to.” S: “Zakaj pa?” F4: „Ne vem, ker…“ D1: „Nobena ne hodi z njim, ne skrbte.“
[smeh] F4: „Ne vem pač…da ni eno in isto skos, da je tud neki druzga lohk…da nimaš eno klasiko,
ampak da loh neki ekstremnga.“ D1: “Da se naveličaš tipa.” F2: „Hočeš povedat da nimaste
punc.“ F4: „Js bi znoru tam.“ F2: „Obe družbi pašejo, mal mešano.“

Opažajo, da se prijateljstva glede na spol razlikujejo. Kot prednost prijateljevanja s fanti,
dekle navaja, da so ti bolj iskreni, preprosti in je včasih dobro poznati njihov pogled na
stvari: S: “Pa ti?” D1: “Men je navadno…mislim je dobr met tudi fante, ker so ful bolj iskreni,
nimajo tolko drame..meni je vse isto..js se ne družim s puncami, ki majo notri možgane kot
fantje…ampak, mislim ne js mam oboje pa mi je tko navadno pač..tud če je tko fant, ki ti je
všeč…itak loh vprašaš tipa kaj si on misli tko karkoli.” Prijateljstvo med dekleti in fanti se

razlikuje tudi po temah pogovora: F3: “Tko no…mal se razlikuje glede odnosa pa tko.” S: “Na
kak način?” F3: “S fantom se drgač tud loh…ne vem kako naj rečem…se prej domeniš a ne kakšno
stvar.” F4: “Ni nujn, js se z obema, s prjatlcami in s frendi se js isto loh zmenim kj.” F3: “Ja no,
odvisn no, odvisn.” F4: “Ponavad še z ženskam prej kj.” S: “Verjetno odvisn za kero stvar gre?”
F2: “Js js tko s puncam…ko s fanti so lah bolj pogovori o športu…s punco pa ponavadi bolj
pogovori tko…” S: “Več se maš za pogovarjat s fanti?” F3: “Pač druge teme.” F2: “Ne sj
isto…sam s fanti so pač drugačne teme.” F1: „Ja…s fanti se loh bolj pogovoriš a ne tko..ne mislm
zdj…pač bolj take stvari a ne [smeh ostalih] Karkol a ne…“ F1: “Sj se s punco isto loh zgovarjam
mislim…”

Ali se družiš tudi z nasprotnim spolom je odvisno tudi od priložnosti: F1: “Ja ne vem s fanti
si velik več skp tko.. [smeh vseh] Prijateljsko…. [jih morem malo umiriti] recmo punce večinoma
lahko tlele…vsaj tlele v skupin mamo sam dve pa u šol jih pa…na naš šol jih pa ni.” S: “Nimaš tolk
priožnosti za prijateljstvo s puncami?” F1: “Ja sj.”
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6. Kako vzdržujejo odnose s prijatelji?
Mladostniki iz skupine se med sabo družijo tudi v drugih okoljih: S: “Se tud ostali [poleg D1
IN F4] družite izven stanovanjske med sabo?” F3: “Ja tud.” F2: “Tud.” F1: “Se videvamo.” S:
“Na šoli?” F1: “Ne, v šol ne.” D1: “To se bomo nasledno leto.” F3: “Tud tko posebi.” F2: “Ja, js
se z A. [sostanovalcem].” S: “Sta sošolca?” F2: “Ne, en mjn klas manj ko js.” S: “Se družita?”
F2: “Ja tko. Pa tko neki na pou, js je tam neki s svojmu klasu…js sm se že prvi dan ušteku.”

Mladostniki se med sabo največkrat skregajo zaradi različnih mnenj okoli malenkosti in
zaradi izzivanja in impulzivnosti, ki ju slab dan še poslabša: S: “Zard česa pa se ponavadi
skregate?” D1: “Kkšn kj postavi malo drugače pa je že vse narobe.” S: “Zard malenkosti torej?”
D1: “Ja včasih tudi ja. Al pa ti kdo tko kj reče al pa se zaleti vate in je že use tko…u luftu al pa če
ma kkšn slab dan tko da.”

Konfliktom se skušajo izogniti oziroma se umaknejo: F4: “Tko js sploh probavam, da do čim
manj konfliktov pride.” D1: “Ja, men se sploh ne da kregat… js rajši grem stran.” F4: “Ja, js isto.
Čim…pač najbolj se umaknem.“ D1: “Pa tud če vem da nima prou sam…” S: “Kaj pa pol?” F4:
“Črta pa gremo. “ D1: “Ja nič, mogoče se kdaj drugič pogovorimo, js sm itak mediator, tko da
znam tko.” S: “To velja za vsa prijateljstva al sam…” F4: “Na sploh je tko, čim bolj probavam
tko, čim manj konfliktov no.” Če že pride do konflikta, menijo da se to s časom reši samo od

sebe. Včasih skušajo skleniti premirje, vendar to ne pomaga vedno: F2: “Ja, ponavadi ne
govorim en cajt pol pa se itak to mislim samo umiri.” F2: “Ponavadi nč se več ne pogovarjam
itak… dam čas.” S: “Pa to pomaga?” F2: “Ja, ponavadi ja,zdj ko sem biu s kom skregan pač s
cjtom se umiri.” S: “Kaj pa če ne?” F2: “Ja ne vem pol, nism še doživu.“ F1: “Ja če se skregam
pač čez neki cajta…premirje a ne.” [smeh]F1: “Ja sj, nardimo eno pavzo sam pol ta pavza ni dovg
k se pol to skos ponavlja.” S: “Isti problem se spet pojavi?” F1: “Ja.“ S: “Kaj pa pol?” F1: “Ja
ne vem ka pol, spet premirje in isti krog…” [smeh] F1: “Skos isti krog.”

Stike z mladostniki iz drugih stanovanjski skupin imajo, ko je s strani vzgojnega zavoda
organizirano srečanje: D1: “Ja mamo vsak konec…ne v bistvu ne vsak konec leta, tudi med letom
mamo tko dejavnosti in pol smo vsi, iz vseh stanovanjskih ki so v okvirju vzgojnega zavoda Kranj se
potem vidimo al na piknikih, ki jih mamo konec leta… pol je konec leta, med počitnicami gremo za
en tedn pač na dopust, skupn vsi..pol mamo tud tko kakšne dejavnosti…v decembru ne vem kdaj
smo meli ples in tko da so prišli iz drugh stanovanjskih in se vidimo in tud telefonske mamo tko da
si kj pišemo..”

Pri odnosih z mladostniki iz drugih skupin nimajo večjih težav pri

vzpostavljanju stikov: F2: “Ja itak mi je to navadn k sm že tok šol zamenju.“ F1: “Prvo mal
počakaš… da vidiš.” Z večino se dobro razumejo, so pa včasih tudi posamezniki, s katerimi
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niso v dobrih odnosih: F2: “Ja js se kr dobr razumem, k sm biu še na tem smučanju pa kr dobr
sm jih spoznau.“ D1: “Zdj je že šou.” F4: “On je biu pa tok antipatičn.” F4: “Pa zmeri k sm pršu
okrog njega mi je…o ti si tamle pjt sm…fuck off model.”

Edina negativna stvar, ki jo izpostavijo je pomanjkanje časa, za druženje z ostalimi vrstniki
in navzočnost vzgojiteljev v skupini, ko pridejo vrstniki na obisk: S: “Se pravi mate obiske
tle?” D1, F4: “Ja.” F2: “Mogoče mal zard časa pa to, drugače pa…” D1: “Mogoče si mau bojijo
prit zato k so vzgojitli tle, ampak…” F4: “Pa se navadš.”

7. Kdo poseže vmes, če so med njimi prepiri?
V konflikte med njimi včasih posežejo tudi vzgojitelji. Navadno to pomeni, da se morajo
mladostniki sami pogovoriti med sabo in najti rešitev: F3: “Ja ne vem, da na konc da med
sabo…” D1: “Da se mormo pogovarjat.” F3: “Ja ne vem, da se pogovarjamo z njimi.” D1: “S
tistim, ko smo skregani.” S: “Morte z njim poiskat rešitev?” F3: “Mhm.”

Glede na odnose, ki se v skupini kažejo do fanta, ki je večkrat tarča posmeha, izvem, da
ukrepi vzgojiteljev ne pomagajo dosti: S: “Vzgojitli ne bi mogli kaj pomagat?” F1: “Ja v bistvu
bi loh sam ne poslušajo.” F2: “Neee!” S: “Zakaj meniš da ne?” F2: “Itak da ga poslušajo…” F3:
“Sam tko.” F2: “Če ga js hecam pač s tem, da je počasn tko pač mal za foro, ponavad me zatoži
pol pa vzgojitli ponavad mene kregajo.” D1: “Revček.” S: “Kaj pomaga?” F2: “Itak da pomaga,
pol ga js ne hecam toook, mal ga še vedno hecmam to je v naših navadah, hec more bit, to ve že
sam.” F3: “Smeh je pou zdravja.” F2: “S tem da un mene tko še bol heca, js sm kr tko tiho…on kr
neki začne zabavat neki…pol pa k mu js rečem nazaj pa gre vzgojitlom povedat.“ Včasih

vzgojitelji ukrepajo tudi prepočasi: S: “Kaj pa vzgojitelji?” F3: “Ma oni počas…oni počas
dojamejo, pač čez kkšnih 20 minut ko se začne…tam 20 minut…” F4: “Js k delam nalogo…pa sj to
se sliš....” F2: “Čist vsak dan.” F4: “…ko da se koleta ne pa da zabavata ne…” [smeh]

Po drugi strani mladostniki pravijo, da vzgojitelji včasih intervenirajo čisto po
nepotrebnem: S: “Pol mislite, da se prevečkrat vmešavajo?” F3: “Dost.“ D1: “Sj nimajo kj
druzga za delat.” F3: “Sj zato so tle.” F4: “Enmu je treba težit a ne.” F2: “Ja, sj vem.”

Nekaterim konfliktom pa dajo vzgojitelji večjo težo kot mladostniki: F3: “Al pa se vzgojitli
na sestanku neki vtikajo.” D1: “Ja pa se vzgojitli vmešajo notri.” [zavije z očmi] S: „Zdj si zavila
z očmi…se pravi ti to ni všeč.” D1: “Ne, mislim…” F3: “Dost je tko no…gadno zgleda.” S: “Kaj
misliš s tem?” F3: “Pač tko…ne vem kako naj drgač rečem…dost gadn zgleda… K tko vsi so na
sestanku pa se pogovarjamo pa sam neki začnejo omenjat tisto pa to.” S: “Prevlk problem delajo
iz tega?” F2: “Ja, večji. Loh bi reku iz moke delajo…” F2: “Iz muhe delajo slona.” F4: “Al pa
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žirafo.” [smeh] F2: “Ja sj glih to da pač…da delajo iz muhe slona, za malenkosti težijo pač.” S:
“Ko bi jih mogoče drugač sami rešli?” F3: “Ja pa pač na konc prau iščejo posebne napake.” F2:
“Zajebancijo sprejmejo drgač k mi mislimo.” F3: “Hec.” F2: “Sj to.”

Izjave mladostnikov kažejo na to, da so v obdobju, ko se jim izzivanje in posmehovanje
zdi zabavno in mu ne pripisujejo večjega pomena. Intervencije vzgojiteljev se jim zato
včasih zdijo morda pretirane. Seveda pa tudi vzgojitelji ne pozabijo, da je včasih vedenje
mladostnikov odraz razvojnega obdobja in se posledično kdaj ne vmešajo.

II.

Kako doživljajo bivanje v skupini?

1. Kako se razumejo s starši in/ali rejniki?
Noben mladostnik ne živi v rejniški družini. Za vikende hodijo včasih domov, včasih pa
ostanejo v skupini. S: “Je kdo iz rejniške?” Vsi: “Ne.” S: “Med vikendom hodite domov?” D1:
“Ja, več al man.“

2. Kako se razumejo z brati in sestrami?
Vsi, razen enega mladostnika, imajo brate in sestre. F4: “A-a.” D1: “Ja.” Dekle ima 2
polbrata in enega brata. Trije fantje imajo po enega starejšega brata, eden pa je edinec. D1:
“Js mam dva polbrata, dva sina od mojga očija in enga brata… in nobene sestre. In pol sem še tle
med samimi fanti.” F2: “Brata mam to itak.” F3: “Ja no, tud starjšga brata…tko…”

Pri nekaterih je že takoj opaziti, da z njimi nimajo najboljših odnosov: F3: ”Hjo…” S:
“Kaj”? F3: “Tko…” S: “Maš [sestro ali brata]?” F3: “Ja tko…” D1: “Ja, sj maš.” F3: “Ja, sj [z
ne navdušenim glasom…]“ V večini primerov se sicer razumejo v redu, vendar se večkrat

tudi skregajo, opaziti pa je, da se odnosi med njimi izboljšujejo: D1: “Kaj mislš da mene
pazijo, mene še počijo.” F2: “Ma ja sj se razumema kul…sam če sma preveč časa dolgo…pol itak.
Začnema mal en druzga.” F2: “Sma si mal različna z bratom, mislim tko dostkrat se skregama sam
pol itak ponavadi se pomirima. Za malenkost se ponavad skregama…res za najmanjše
malenkosti.” F1: “Čist v redu, zadne cajte čist v redu.” F2: “Ja, zadne cajte.” S: “Zadne cajte…
Včasih se pa nista?” F1:“ Ja včas sma se stepla tko.” F3: Tko no, on je bl zaprt…tko vase.” F1:
“A, ne več… zdj sma bolj tko no…bolj se kj šalima pa tko [smeh]”

V tem, da si edinec, mladostniki vidijo prednost: D1: “On je tisti srečko.” F4: „Mhm.” D1:
“Ne rabi prenašat vseh tistih stvari k jih moraš prenašat k…” F4: “Pa vse mam zase, čisti ego na
pouno.” D1: “Ne, sj js mam tud vse zase, zakaj bi njim dala, haha.”
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3. Odnos sošolcev do njihovega bivanja v skupini?
Mladostniki nimajo občutka, da bi jih sošolci zaradi njihovega bivanja v stanovanjski
skupini kakor koli zavračali. Nasprotno, pravijo, da imajo zaradi tega s sošolci celo boljše
odnose, saj jim ti bivanje v skupini zavidajo, ker imajo ves čas ob sebi vrstnike, s katerimi
se lahko družijo: F2: “Js se sam še bol štekam z njimi.” D1: “Ne, pri meni pa ne, pri meni je še
ful boljše…pač…v bistvu drgač skor mi zavidajo, da sem tle not k maš popoldne nekoga k se družiš
z nemu…” F4: “Ja pr men isto.” D1: “…k ni brat in ni sestra in je tako pač prjatu in je vsi neki bi
bli tle not.” F4: “Pr men isto, vs folk tko dj F4 dj prit, dj grem js k teb stari.” D1: “Ja.” F4: „Tko
so vsi nekj…” F1: “Mau…bol mau. No, tud vpliva.” S: “Na kak način pa?” F1: “Ne
vem…neopisan način. Ne vem.” [krajši premor]

4. Kako sprejmejo novega člana/ico v skupino?
Za mladostnike je bil na začetku nenavaden tako videz kot vedenje članov skupine. Dekle
in eden izmed fantov prvo izkušnjo s stanovalci opisujeta predvsem z besedo „čudno”: D1:
“Čudno…ko sm js njega vidla [F4] sm misla da je ko nek….nek hipi tam z neko…ne, sj to sm mu že
povedala, ampak mi je blo tko…čupo je meu tko…čez lase in tko je meu neko kapi in je blo tko… in
tko pride, js sploh nism vidla nič.” F3: “Js sm se tud [enega drugega iz skupine] ustrašu, ko je meu
tiste obrvi postrižene tko.” F2: “Men pa na začetk v bistvu mi je blo mau čudn pač kam sm js to
pršu k folk je tu ful take stvari počel ko js nism biu glih navajen” D1: “Ja, pri meni isto.” Ker me

zanima več o neobičajnem vedenju sostanovalcev, izvem, da je večinoma šlo za
problematično, delinkventno vedenje v skupini: F3: “Ne k sta bla… In sta pač take stvari
počela…k jih..k men ne zdijo se glih normalne…” D1: “Metala sta sosedu vse živo v okn.” F4:
“Neee, to mi je blo še navadn…ne bi govoru ka sta ona dva delala.”

Bivanja v skupini so se praviloma hitro navadili: F2: “Pol pa pol cajta tko v enmu tednu sm se
pa navadu tko je blo navadn to, pač pa smo se začeli, smo se itak. Te fore sm nekak dojemat
začeu…pol smo pa itak začeli.” D1: “Ja tko ja. Pri men je blo takoj.” S: “Si se takoj čutla
sprejeto?” D1: “Ja.” F4: “Js sm…. Sm meu itak to srečo, da že prej predn sm biu u stanovanjski
sm biu že prej na tej šol, tko da itak če nism biu tle sm šou pa vn s prijatli.” F2: “Ma ja pru tedn
sm ful pogrešu V. [kraj] tam k sm bol navajen…pol pa sm se navadu počas.” F3: “Tko počas. Mal
časa traja.”

Ko pride v skupino nov član, opažajo, da se na začetku ne vključi takoj, kar povezujejo s
svojimi izkušnjami. Ko se bolje spoznajo, se tudi nov član vključi mednje: F3: “Tko tko,
drgač.” F4: “Ja ne, js ga kedam, da zmer k pride, čist vsazga k sm tle, itak je blo zmer najprej na
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začetk mal zaprt a ne… tle dam ga noben ni poznal pa tud on se ni upu it, mislim se ni upu glih
vklučt h nam tko…mal se je tko stran držu od nas. Tko si je mislu, ok ta folk je mau fucked up tko,
tole ne bo šlo. Tud js sm tko mislu, sm mislu o fak to je norišnca, tole ne bo dobr a ne, sj pol se pa k
jih mau boljš spoznaš so pa v bistvu čist normalni tko.” D1: “Ja neee.” F4: “Ej, veš kaj ko sm jih
prvič vidu sm si vse ta drug mislu da so.”

Krsta ob prihodu novega člana v skupino nimajo, čeprav se jim zdi ideja hitro zanimiva, se
jim po drugi strani tudi mladostnik, ki pride na novo, smili: F3: “Ne, škoda.” S: “Nočem vam
zdj devat kakih idej, ker se mi zdi ful fajn, da pomagate…” F4: “Že tko je bogi k pride.” D1: “Sam
je dobra ideja drugače.” F4: “Bi ga še bolj sekiral.” F3: “Drgač si pol še bolj tko misl o
drugih…da so bolj taki privoščljivi.”

5. Nasilje - med njimi in ostalimi vrstniki?
Skozi pogovor je opaziti, da se mladostniki večkrat posmehujejo mladostniku, ki je že na
videz malo šibkejši. Tarča posmeha je predvsem njegov govor, ki je malo počasnejši in
bolj zmeden.
Čeprav na začetku zanikajo, da bi se med njimi pojavljalo tudi kakšno fizično nasilje, se
izkaže, da tudi do tega vseeno kdaj pride: D1: “Ne.” F2: “Stepu se še nism, tud skregu se še
nism s kom.” F1: “Ja, kdaj se tepemo.” S: “F1 pravi da ja.” F2: “No, mislim stepemo se ne,
tepemo pa.” F4: “Ravsamo se.” F2: “No, ne zares.”

Izpostavijo agresivnost nad fantom, ki se mu med pogovorom tudi večkrat posmehujejo.
Največkrat se nanj spravi fant, ki v pogovoru ni sodeloval. Fant je tarča konflikta predvsem
zaradi svoje šibkosti: F2: “Tepemo se ne, tepemo pa F1…tko mal za foro… smo ga no, D. ga pa
zares, kdaj ga pa zares tko začemari.” F2: “To so borbe dan pa noč.” S: “In on se spravla na
tebe?” F1: “Ja.” F2: “Ja je najdu pač enega da ni glih močn.” F4: “Ja k ga lah, k ni močn pa k
mu nč ne more.“ F1: „Sj se branim kokr se čem, sam ne morm se zdj spravit nazaj nanga.“ F2: “Sj
tud ne morš F1.” F4: “Ne se zdj delat.” F1: “Ja lohk, nečem met js zdj tlele nekih takih
odnosov…da bi se zdj tlele bolj taki nasilni odnosi.” S: “Zard česa pa?” F3: “Kr tko kr naenkrat
pa tko.” F2: “In pol prav u loli in kr neki mu prav, pol pa ga draži, ga cuka. Sj ga ne tepe tko neki
fizično, sam tko ga cuka za lase“ F3: “Pa tko skos govori krofko al pa lizika.”

Nasilje in svoje neukrepanje zoper njega opravičujejo s tem, da gre za hec, cukanje in ne
pretepanje, s čimer se strinja tudi sam: F2: “Ne, sj ga ne boli kr un ga itak sam za foro tko cuka,
ne da bi ga neki tko ful mlatu.” F1: “Ja.“
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Poleg že omenjenega predloga za premirje, fant pravi, da se tudi brani, a se ostali ne
strinjajo s tem: S: “Kaj pa F1 ti nardiš?” F1: “Ja nč, branm se… [smeh]” F2: “Ja ja, dj no, sm
tko je [kaže, da se skrije] Ja ne, res to dela, nč ne nardi, sam to dela, pa gre v kot, gre skos v en
kot.” F4: “Aj da se tučemo.” Tudi ostali mladostniki, ki so temu priča, se navadno le smejijo:
S: “Kaj pa ostali nardite?” F2: “Kaj? [začudeno]” S: “Ja ko to vidite?” F2: “Ja nč, men je
ponavad smešn k mu D. dela [spušča čudne zvoke]” S: “Se pravi D. se spravi na F1 vi se pa
smejite?” D1: “To je tko.” F2: “Ja, js sm z njim v sobi pol pa je to mal smešno.” F4: “Ponavadi
rečmo D. dj pust ga, lj kakš je, un ga še kr.” S: “Kk pa F1 ti vidiš…kaj ostali nardijo?” F1: “Ja
nč, mau se tko…” D1: “Smejejo. ” F1: „Smejemo se drug drugmu…ne vem no pač tko…” F2: “Ja,
ja pa jih dobi tud od A. [sostanovalca]” F1: “Pa A. od mene.” Tudi vzgojitelji konflikte včasih

preslišijo. Mogoče je razlog v tem, da so fantje na splošno glasni in težko ocenijo, kdaj gre
za resen primer oziroma že poznajo ozadje: F3: “Ma oni počas…oni počas dojamejo, pač čez
kkšnih 20 minut ko se začne…tam 20 minut…” F4: “Js k delam nalogo…pa sj to se sliš.” F2: “Čist
vsak dan.“ F4: “Ko da se koleta ne pa da zabavata ne…[smeh]” F4: “Dans se je F1 dru ko da…”
F2: “Pa on se kr za foro tko za foro.” F4: “Pa dobr js sm mislu ka D. tam dela, da ga tam že
reže.”

Iz konkretnega primera je tudi razbrati, da gre večkrat res samo za hecanje iz obeh strani:
F2: “Pa js pa M. se sam neki tko pogovarjama, pa mu rečem pesjan alk a on neki govori pa un kr
neki kriči…” F1: “Smešn.” S: “Se pravi dans si se pa ti spravu na njega?” F2: “Ne, ne! Js se na
njega ne spravm. Pač se tko z F1 hecama, ampak on kr tko neki kriči.” S: “F1 sta se hecala?” F1:
“Ja, h…” F2: “Ne res, kr zdj se je vse zamešalo…js njega ne tepm…pač tko mu kdaj nardim..o F4
pa tko… [z nežnim glasom]” F4: “Ti ga ne tepeš ti ga mlatiš.” F2: “Js ga mlatim ja [smeh]” S:
“Bi kaj F4 dodal?” F4: “Na kaj?” S: “Ja zdj si reku, da ga ne tepe, ampak ga mlati…” F4: “Ja to
so naše fore pač.” Dekle pravi, da se sicer kdaj res stepejo, vendar se ji to ne zdi sporno, saj

so fantje: S: “Tk da ni to res?” D1: “Je. Ja tepejo se, sam za njih tepst in mlatit je isti drek…sam
rečejo tko za foro al pa…al pač majo uni take fore, ko se navadiš .” S: “Teb D1 se ti zdi da so
nasilni med sabo?” D1: “Ne, men se zdi da so to fantje, ki morajo tko…itak sem preživela tko, sm
odrasla pri treh fantih, treh bratih in sem navajena na to, da se tepejo neki ves čas…tko da mi je
navadno, zdi se mi da so tko vsi…to bojo delali še pol ko bojo trideset stari.” F4: “Ooo… “ D1:
“Pač tko, to je navadn.”

V primeru, da pride do resnejšega agresivnega vedenja, posredujejo ostali mladostniki in
preprečijo nadaljnje nasilje: S: “Kaj pa ostali se vam zdi, da ste nasilni?” F2: “Neee js
ponavadi…če D. res tko pretirava, da ga F1 udari, sam F1 itak ne zna, F1 ga tam neki poči…če se
mu posreči da ga poči, pol js posredujem, ker pol ga res zares in pol D. dam stran.” Eden izmed
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fantov pa ga je tudi učil kako se braniti: F2: “Pač js sm prej treniru boks in pol sem učiu F1 kk
se brant in pol sm mu pokazu neko foro da mu tko pa tko pol sm mu pa reku sam da nakaže, da me
ne poči, pol pa un me puuf pa na gobec. Me je skor vrglo nazaj.” S: “Zakaj si ga pa učil kk se
brani?” F4: “Ja k mu to loh prau pride kdaj.” F2: “Ja k mu loh pride prav.” F3: “Zard tega
kr…” F2: “Pol me je pa poču.” F2: “Če sm ga pa učiu, če vem, da je on bolj neroden za te stvari.
Pol itak vem, ne zamerm. [smeh] S: “Se pravi ti pomagajo da se znaš brant F1?” [smeh vseh] F1:
“Hja, pomagajo ne kj dost no tko.” F2: “Ja če si ne zapomneš tko nč.”

Čeprav je v skupini dosti hecanja in so v mladostniki v letih, ko včasih težko obvladujejo
svoja čustva in se primerno odzovejo nanje, vseeno ne gre spregledati, da se mladostnik, ki
je tarča posmeha in zaničevanja, ob tem ne počuti najbolje. Predvsem je zaskrbljujoče, da
je vedno on v vlogi žrtve in da včasih pride tudi tako daleč, da se tudi ostalim
mladostnikom zdi potrebno posredovanje. Vedenje gotovo vpliva na njegovo samozavest,
saj je bil tudi tekom pogovora od vseh mladostnikov najbolj zadržan.

5.1.4 ANALIZA ČETRTE FOKUSNE SKUPINE – STANOVANJSKA SKUPINA 4
Četrti pogovor sem kot usmerjevalka pogovora izvedla sama, moji sogovorniki pa so bili
štirje mladi. V skupini so srednješolci, zato so tudi pravila in dnevni red nekoliko
drugačen. V skupini nimajo gospodinje, zato morajo sami skrbeti za čistočo hiše, pranje
oblačil, nakup in pripravo hrane.
Pri pogovoru so sodelovali dekle in trije fantje (tabela 6). V skupini bivajo različno dolgo,
od pol leta do 4 let.
Tabela 6: Prikaz starosti in dolžine bivanja mladostnikov v stanovanjski skupini 4.

Dekle 1
Fant 1
Fant 2
Fant 3

STAROST
16 let
20 let
17 let
17 let

DOLŽINA BIVANJA
5 mesecev
4 leta
2 leti in pol
1 leto

Mladi so bili seznanjeni s pogovorom že pred mojim prihodom in so se lahko prostovoljno
odločili za sodelovanje. Pri pogovoru nista sodelovali dve dekleti, ki sta bili v času
pogovora odsotni. Tako je bilo v času pogovora v skupini 6 mladostnikov – 3 dekleta in 3
fantje.
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Pogovor je trajal od 1530 do 1630 in je potekal v dnevni sobi. Vzgojiteljica je bila skoraj ves
čas pogovora prisotna, vendar prostorsko malo odmaknjena in je počela druge stvari. Na
začetku sem se predstavila in povedala, kaj je cilj našega pogovora – pogovarjali se bomo
o tem, kaj čutijo in razmišljajo o prijateljstvu. Vsi so bili za to, da se pogovor lahko začne.
Eden izmed fantov je bil sicer malo bolj zadržan v primerjavi z ostalimi, ki so se kar
razgovorili. Verbatim pogovora lahko smiselno razvrstimo v naslednja področja oziroma
tematike, ki jih ilustrativno dopolnimo z njihovimi dobesednimi izjavami:

I.

Kako mladostniki vidijo prijateljstvo?

1. Kako opredelijo pravo prijateljstvo?
Prijatelj je za mladostnike nekdo, s katerim preživljaš svoj prosti čas, se z njim dobro
razumeš in drug drugega nasmejita. Pravemu prijatelju lahko zaupaš in si pomagata med
sabo: F1: “Ammm prijatelj je nekdo, ko se družiš z njim pa ga pokličeš, greš na pijačo, ne vem ga
poznaš. Pravi prijatelj je pa tist ko se lah tud zaneseš pa mu zaupaš.” S: “Aha. Kaj mogoče ostali
se strinjate s tem? [vsi se strinjajo]” F1: “Pač prjatu si s tistim ko ti pomaga, pa ti njemu. Če si
prjatu. Pa ko se loh zaneseš pa ko se družiš z nemu, preživlaš prosti čas.” F3: “Pa se tud odlično
razumeš.” F1: “Tud to ja.” F3: “Pa drug drugega v dobro voljo spraviš na primer…mal neki.”

Mladostnik izpostavi, da obstaja več vrst prijateljev glede na to, kako preživljaš čas z
njimi: F3: “Ja dobro, je več vrst prijatlov, ne bi se zdj poglablali u to. [F1 in F3 se smejita]” S:
“Aha, kaj pa to pomeni?” F1: “To pomeni prjatl pa prjatlca si mislu.” F3: “Pa maš tud ločeno.
Prijatli za pijačo, prijatli za tisto, tisto punce, prjatli za to.” S: “Aha tk ko kolegi, znanci…” F3:
“Sex friends.” S: “Aha, to.” F3: “Tud ja.”

2. Imajo prijatelje v tej skupini ali tudi od drugod?
Mladostniki pravijo, da so si med sabo prijatelji: F2: “Ja.” F3: “Js loh ja.” Odnose med
sabo bi ocenili povprečno z oceno šest na desetstopenjski lestvici: D1: “Enih sedem, osem bi
js. Čist tk.” F3: “Glede na moje izkušnje bi js reku šest, sedem.” F1: “Js tud šest ja.” F2: “Tu,
šest, pet.” Oceno so razložili s tem, da si nekateri osebnostno niso tako blizu, saj se za

družbo drug drugega niso sami odločili. Izven stanovanjske skupine tudi nimajo toliko
priložnosti za druženje, da bi se med sabo morebiti bolje spoznali še v drugih okoliščinah:
F1: “[…]to se zgodi samo, če se dva razumeta pa če vidiš, da si v redu prijatu, to je pač eni ljudje
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pašemo skupi drugi pa ne. In od nobenga to ne morm pričakvat da bo tak, da bo z mano se
razumel.” F1: “Pač slučajno smo skupi in slučajno smo pač tk… šest, zato ker ne vem, F3 je v
istem kraju doma ko js pa se lahka vidima tud med vikendom, če hočema pa sma se tud.” [F3 se
začne smejat] F1: “Haha. Z nekom drugim pa ne, pač tk je.“

Med sabo so dokaj hitro postali prijatelji: D1: “Ja ne vem, na primer js mam zdj eno najboljšo
prijatlco L. a n, na začetku šolskega leta, ko sm js prišla oktobra pa to, se tud nisma tist nekot
zastople pa to, zdj si vse povema pač zastopma se ful v redu, pač tko. Ne vem tule smo se hitr vsi
zaštekali a n sam pol… pač pri L. na primer do tam sred novembra se sploh nisma nekj velik
pogovarjale in pol sma se začele štekat pač v tem je razlika tule da tu si na hitr prjatu postau tam
pa si rabu mal časa a n, da si osebo ornk spoznau.” Nekateri pa so se poznali celo od prej in so

se v skupini še bolj zbližali: D1: “Ja ne vem, js sm že R. [sostanovalko] že od prej poznala a n,
sma se že u C. tk srečvale pa smo že hodli na pijačo, ampak zdj sma pač poudarle tto prijateljstvo
pa še včasih, med vikendi kj skupi grema včasih kj skupi vn pa take.”

3. Kako se razumejo med seboj v skupini?
Na vprašanje, kako se razumejo med sabo, dobim samo en odgovor in sicer, da se
razumejo kar v redu: F3: “Kr v redu no.” Nato pogovor hitro zanese na spore med njimi,
vendar je zaznati, da so to bolj prepiri, ki se jim je težko izogniti, če živiš skupaj oziroma si
skupaj v sobi: F2: “No tta dva [F1 in F3] mata neki glede budilke.” [smeh] S: “Glede budilke?
Sta skupi v sobi?” F1: “Ja pač edino kar se kregamo je da predčasno si nastavi budilko, to je edini
razlog zard česa se kregamo, ko me ob petih zbudi budilka, zbudit se nameravam pa ob sedmih.”
F3: “Sj se ti sam s sabo kregaš.” F1: “Sj to je problem, da si že prej naštima budilko, pa pač
neobziren je do ostalih…to je to drgač se pa čist v redu razumemo.” D1: “Ne vem da se vlkrat
kregamo kdo bo šou u trgovino kdo ne bo šou.”

Kasneje izvem, da trenutno ni nobenega v skupini, ki bi ustvarjal negativno vzdušje: F1:
“Trenutno mislim, da smo v redu ekipa, da ni nekj…ni nobenga not ko bi kako negativno vzdušje
ustvarju…so pa bli primeri no, ko se mi je zdelo da nekdo…ko je nekdo prišu pa kaka punca
ponavadi ko je bla nekak pomembna družba za ostale pa da je lah vplivala na ostale.” D1: “Pa sj
smo kr v redu drušna pa to. Sam pač maš določene ljudi oziroma prijatle ko se bolš z njimi zastopiš
pa to.”

V skupini so trenutno 3 dekleta in 3 fantje, kar se jim zdi bolje, kot če bi bili po spolu bolj
enotni: F1: “Mešana družba. Fajn, v redu. Boljš ko…js sm biu enkrat tu ko so ble same punce, tk
da mal bolš je že ko smo pou pou, ko so ble same punce je blo mal čudno, sm mogu nadaljevanke

91

BOROVNIK, S (2013). Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah.
gledat.” F1: “Zdj smo pa pou pou a n..zdj pa mi včasih oddajamo kj po svoje, ni treba da… [smeh]
…nism med samimi puncami več.” F1: “Ja prednost je to, da smo mešana ekipa da smo pobi in
punce, to je prednost. To je v redu, more bit mal…more bit malo mešano, če ne je, če so same
punce, pa si en fant med njimi, ni to v redu.”

Čeprav morajo kar nekaj časa razmišljati glede česa (poleg budilke) se še skregajo in jim
pri tem pomaga tudi vzgojiteljica, vidimo, da so konflikti poleg različnih navad večkrat
posledica različnih osebnostnih značilnosti: F1: “To pomen da se ne, ker zdj ful razmišljamo to
pomeni, da se res malo kdaj.” V: “Odpiranje oken.” F1: “Odpiranje oken recimo…tud sem biu
js… to sem v obeh primerih biu js jezen, js sm biu jezn ko se je odpiralo okno pa je blo prehladno
pa sm zboleu, zdj pozimi pa js sm biu pa js jezn, kr se je budilka prehitr, recimo en primer ko so bli
drugi na mene je pa to, ko sm govoriu skos da sm najbojši u smučanju, da sm najboljši da skos in
jim je šlo na živce, da se preveč hvalim, to je blo pa zdj recimo pred enim tednom. “ D1: “To smo
te tk… veš ka sm ti povedala glede tega.” F3: “Paaa audi…” D1: “Pa audi ja.” F3:” Pač mam
audi avto ne.” F3: “Pač zabavu se je.” F1: “Pa js večkrat, js večkrat včasih mislim resno, včasih
se pa zafrkavam in večkrat…sm pač samozavestn ka naj, včasih se pa norca delam, pretiravam
zravn in to jim gre na živce recimo pr men…včasih in to je blo recimo, zdj sm se spomnu na
zadnje, ampak ni blo to zdj kreganje, da bi se ceu tedn kregali ampak so taka male
lej…taka…prerekanje bolj.” Do nekaterih konfliktov pa, če ne bi živeli skupaj, sploh ne bi

moglo priti: F1: “Ja punce… ti [D1] bi lahk povedla mal za ličila al ka si sposojate pa obleke
med sabo pa to.” F1: “Ja D. [stanovalka] pa M. [bivša stanovalka] sta se kregali a ne..sta si
sposojali.” S: “A ne da bi druga dovolila?” F1: “Ja, to je zanimivo za intervju, ker v šoli si ne
morš sposojat…punce ne morjo ena drugi vzet, tu pa lahko ena vzame jakno od druge pol pa se
kregajo.”

Kot razlog, da ni tako veliko konfliktov med njimi, vidijo odločitev vzgojiteljev, kdo je za
skupino sploh primeren: F1: “Sj eni tud vn grejo pol iz stanovanjske, ko jih spoznajo, ko vidijo
da… če lažejo pa tk naprej. Tud pred kratkim smo meli en primer.” F1: “Ja pač če nekdo laže,
nam slej ko prej tud vzgojiteljem začne lagat, ker tak ko laže ma tud ponavadi tud v šoli kake
probleme al pa se zlaže da jih ni al pa karkoli in slej ko prej ugotovijo kak je in pol tud take
umaknejo. Zato je na nek način selekcija in je na nek način tud manjša možnost da bi prišlo do ne
vem kakih konfliktov, ker nekoga ko je agresiven, ko škodo dela sebi pa ostalim, ga umaknejo
vzgojitelji sami tk da… zato tud manjša verjetnost da bi prišlo do nekih hudih problemov.”

Trenutno mladostniki menijo, da v skupini ni nikogar, ki bi nadvladal. Se pa spomnijo, da
je v preteklosti bilo v skupini dekle, ki je vplivalo na mnenje ostalih: F1: “Trenutno mislim,
da smo v redu ekipa, da ni nekj…ni nobenga not, ko bi kako negativno vzdušje ustvarju…so pa bli
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primeri no, ko se mi je zdelo da nekdo, ko je nekdo prišu pa kaka punca ponavadi, ko je bla nekak
pomembna družba za ostale pa da je lah vplivala na ostale.” S: “Da je hotla bit glavna?” F3:
“Ja.” F1: “Da je nek način bla…na nek način, ne da kdo to reku ampak ko je ona tk rekla so vse
ostale punce šle za njo, tk mislim, da obstajalo je, kaka oseba ko je pomembna ne da bi kdorkoli to
priznal pa da se je lohko marsikdo prilagodil js se temu ne…se je pa že to zgodilo, da se je večina
skupine prilagajala eni osebi.” F1: “Pa ne mislim zdj M. ampak tud da ne bote misli zdj da M.
ampak večkrat sm opazu tu js sm zdj tu že štir leta pa je blo več takih oseb ko je prišla pa je ne vem
rekla zdj pa gremo…al pa »ne ooo to mi gre na živce« [jo oponaša] in pol kr naenkratt je vsem šlo
to na živce in po tem js sklepam da … ne vem pač zaka mormo zdj it…bom dau zdj konkretn primer
ko je biu tud res a ne…zaka mormo it na jadranje oziroma na projekt stanovanjske skupine če je
brezveze, če je vse skup oslarija…vse skupi…na koncu je cela skupina razen mene misnla da je to
brezveze ker je tista pomembna oseba to rekla...mislim js mislim da če se to..če tista oseba ne bi to
rekla, da bi blo drgač, ker včasih so prveč…preveč podrejajo svoje mnenje drugim pomembnim
osebam eni al pa enim.”

Sami se s takšnim posameznikom, ki meni, da velja več, ne obremenjujejo, saj pravijo, da
tako misli le on in so nenazadnje skupaj le začasno: F3: “Recimo izven stanovanjske tisti, ko
se delajo nadrejene kao, slej ko prej se oni na konc tebi podredijo, zdj tu notr pač…pač so, ko so,
pa si mislijo tk, čeprav ne vem kk bi povedu to… če se zdj not obnšaš, ko da si glavni, si itak to sam
ti misliš, tk bom js reku.” F1: “Ne pač ko je šla tega ni blo več.”

4. Prednosti prijateljstva v skupini?
V prijateljstvu med sabo vidijo prednost v tem, da si med sabo pomagajo pri opravljanju
dežurstev in učenju : D1: “Ja, da si lahk bolj pomagamo, pač.” S: “V čem pa na primer?” D1:
“Ja ne vem, na primer, ko mamo tta dežurstva pa to, po večerji a n. Ne vem no, pač če hočmo it
hitr vn a n pa da na primer js ko mam tt tedn pranje a n vda da bom kirmu pomagala, na primer al
u kuhni al gor v kopalnici al na hitrco dnevno…al pač zgornji prostor posesala, če bo glih tist delu
kj druzga sam da bomo šli čimprej vn pa to.” S: “Se pravi, če se razumeš z ostalimi, ti pomagajo
pri dežurstvih?” D1: “Ja pač… na primer nima kdo dva tedna nazaj ceu tedn pa še petek an prej,
pa sta namest mene delale dežurstvo M. pa D. pa sm jima nasledn tedn tud vrnala to.” F3: “Glih
to kar je ona rekla.” S: “Glede dežurstev?“ F3: “Ja.” D1: “Pa tud glede učenja na primer. Men
tud nemščina ne gre neki najboljš pa mi je na primer F3 pomagu, mi je prevedu stavke. Pa tud ta je
M. pomagu…”

Razlika med odnosi s prijatelji izven skupine in odnosi v skupini je predvsem v tem, da se
za slednje niso odločili sami in so na nek način prisiljeni, da se med sabo razumejo, saj
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skupaj živijo: D1: “Je kr dost razlike no. Pač tu si povemo, kar si mamo za povedat. Z drugimi
prijatli, ko gremo vn, ga zažuramo pač…pač gremo na pijačo ni da ni a n. s temi pa ne gremo tko
da bi šli res ornk nekam, da bi bli cel večer skupi pa to, pač na primer vzuni. Se dost razlikuje.”
F1: “Ja to mormo upoštevat a n, če greš ti vn si izbiraš družbo. Pokličeš tistga ko ti je zanimiv,
pokličeš tistga ko ti…” D1: “Ja tule smo pa primorani v bistvu prijatli.” F1: “…temu se pa reče
vsiljena družba v narekovajih, čeprav se grdo sliši, ampak reče se vsiljena družba, ker ne morš je
izbirat. In hvala bogu a n da kljub temu da smo taka družba ko si nismo en drugega izbrali, da se
nekot razumemo, da js ne vidim nobenga problema. Razen takih stvari ko bi jih lah rešli, ko so
brezvezne.” Zavedajo se, da se ravno zaradi tega, ker si družbe drug drugega niso sami

izbrali in ker so primorani živeti skupaj, tudi mogoče večkrat skregajo: F1: “Ja to je
normalno, sj v nobenih skupinah, ko je skupi…če se ne bi kregala, bi blo čudno,ne vem js si ne
prestavljam no sj tud…čist normalno je.” F1: “Biu bi problem, če bi se vsak dan kregali.”

Pravijo, da se njihovo vedenje v skupini od vedenja z ostalimi sovrstniki razlikuje le po
tem, da skupaj počnejo druge stvari. V šoli so tako skupaj pri pouku, tukaj pa skupaj
opravljajo gospodinjska opravila: F1: “Enako ko pa povsod drugje, v šoli al pa kjerkoli
pač…normalno se obnašamo, sj če smo v stanovanjski ni rečeno da bi se mogli drgač obnašat….
Mal sodelujemo na drgačešn način v šoli pač skup prepisujemo iz table tu pa skup peremo pa skup
kosilamo pa večerjamo ni noben problem.” S: “Ka pa ostalih do tebe?” F1: “Enako, ko pa vsi
drugi drugje a n, se tu v stanovanjski ne obnašajo drgač do mene ko pa se na primer v S.
[domačem kraju] al pa kjerkoli drugje.” Prijateljstva se med sabo ločijo tudi po tem, na koga

se lahko v določeni situaciji obrnejo: F1: “To je zdj en primer, prej ko sm reku, da smo prijatli
za šest. Na primer js ko rabim kj, js kličem prijatle pa jim rečem…mi je crknu avto, a maš… a ti
poznaš koga ko ma mehanika, a ti poznaš koga ko mi bo popravu okno, a ti poznaš koga za to pa za
to… Tu v stanovanjski ttihle ponavadi ne kličem.“

5. Možnost prijateljstva med dekleti in fanti?
Mladostniki imajo mešano družbo – se družijo tudi z nasprotnim spolom: D1: “Ja.”
Čeprav je dekle dosti v družbi fantov, so njene najboljše prijateljice vseeno dekleta: D1:
“Ja, pr men v bistvu je ja.”,D1: Ne, pač se zastopim dost boljš s fanti, ko pa s puncami, drgač pa…
isto je no, v glavno zaupam več prjatlci ko prjatlu tk povedano.” S: “Zakaj pa?” D1: “Ja ne vem,
pač prjatlce bi na nek pozitivn mogoče tud včasih negativen način začele razmišljat… fanti bi pa tk
ne vem no… na primer, da neko osebno stvar zaupaš pa bi pol tk sam pr seb zakaj je to blo zaka ni
blo…zlo v negativnem smislu, vsaj po mojem vedenju.” S: “Se pravi prave prijatle maš bolj
ženskega spola?” D1: “Ja.” Fant pravi, da je njegova družba odvisna predvsem od
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priložnosti: F3: “Kk so cajti, ne vem prej sem mel bol ko ne skos punce okrog sebe zdj mam sam
fante.” [smeh vseh] F3: “Ja ne vem, odvisn kk cajti pridejo.” S: “Kaj od šole al kk teb paše?”
F3:” V splošnem gledano vse… bolj vpliv…da se razidemo pa take fore. Pa se pol po dougmu cajtu
spet vidimo pa že neki cajta vmes gre a n pa tk naprej.”

Zaznati je, da so med njimi simpatije. Čeprav so pari v stanovanjski skupini prepovedani,
izvem, da so med njimi včasih kljub temu intimni stiki (npr. poljubljanje). Mladostniki
pravijo, da se slej ko prej zgodi, da si je v skupini kdo všeč in takrat se temu ne morejo
izogniti: F1: “Med sabo je kaj…tud lupčkanje pa to, povejte, to je to…to je pa tud vse.” F3: “Sj
pa ni sam lupčkanje.” F1: “To je to, povejte tk ko je. Vidva ne no… [smeh]” D1: “Je to
prepovedano.” F1: “…je prepovedano ja, ne smemo.” D1: “No, lah si [par], sam ne smejo vedet,
čist tk povedano.” F1: “Ja kdaj se zgodi ja. Pač kaj naj zdj.” F1: “Ja hvala bogu, da
[vzgojitelji]ne vejo. To je čist normalno, če smo v isti hiši fantje in punce je normalno, slej ko prej
ti je ena punca všeč. In slej ko prej se začneš lupčkat.“ F3: “Boš mogu nekj narest.” F1: “...boš
mogu ja neki. Če ne brezveze, ne morš sam gledat skos. To je to.”

V skupini so že imeli primere, da so se med sabo zaljubili: D1: “Ne, ne midva [z F1], ampak
on je biu z M. pa ona, ko je zdle trenutno ni tu, je bla z enim.”

Včasih so za to izvedeli tudi vzgojitelji, kar je pomenilo, da so postali na par bolj pozorni
in so jima preprečevali druženje na samem: F1: “Ja ne, pa tk vsi vejo, tud vzgojitelji so vedli,
da sma bla midva z M., ampak dobli so naju, midva sma bla…” F1: “Pač dobli so naju, da sma se
za roko držala in pol so rekli ahaa, skupi sta, v redu a n in pol so bolj pozorni na to… pol bolj
opazijo, če skupi sediš, če se bolj družiš, recimo sma bla…če so naju srečali v zgornjem štuku,
skupi sama že takoj pejt dou u sobo, ko so vedli…so vedli da ne vem, če ne bojo naju razdvojili, bi
se lah lupčkala, kar je v stanovanjski prepovedano. To pomeni bolš da ne bi povedala pa da naju
ne bi dobli pa bi se lohko družla pa bi misli sj sta sam prjatla a ne pa bi laže na skrivaj bla skup.
To je to.”

Najstniška zaljubljenost ni bila preveč resna: F1: “Je bla…no, ka pač… [smeh]” Zato tudi po
njenem odhodu iz skupine, nista ohranila stikov: F1: “Nimama stikov. Pač tk je blo…bol
družba. Pa tud prej se je vidlo, js nism nikol hodu vn, ko je pa ona prišla v stanovanjsko sm pa šou
mal vn. Zravn njih a n, tk da se je že prej tk mal vidlo…da neki bo, an da? Pol sma bla pa tist…ka
je blo en mesc skupi… Pa tud ko je šla se nism neki sekiru. Dandanšnje punce, tebe lahk izvzamem,
ko te ne poznam tk v redu, da ne veš al si edini fant al nisi, tk da se tud ne morš tok sekirat pol
pa…se že vnaprej..že vmes ko si v zvezi se ne sekiraš, nisi čist zihr.”
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Tudi med mladostniki iz različnih stanovanjskih skupin, se pojavijo simpatije: D1: “Ja pač
u K. sma se srečale z eno prijatlco, ko se nismo…mal več ko pou leta srečale a ne, ble smo u C. ko
sm še u C. hodla u šolo, sosošolke in zdj je ona v M. stanovanjski in smo se u K. srečali in ful je
ženska napalila na njega pa še ena druga tud. Kkr se je pol ona zard njega jokala, ampak on ni bil
na začetku sploh zainterisiran ne za eno ne za drugo.” D1: “Sam pol se je nekot vklopu v uno
družbo, da se je mal z D. začeu pogovarjat, pa to.”

6. Kako vzdržujejo odnose s prijatelji?
Med sabo se družijo tudi izven skupine, vendar za slednje ni toliko priložnosti: D1: “Mhm.
Razen s temi tremi. ” F2: “Js…midva [z F3] grema večkrat skup vn.” S: “Aha, se niti nimate tolk
priložnosti družit [med sabo] izven stanovanjske?” F1: “Ja.”

Nekateri imajo odnose z vrstniki iz okolice stanovanjske skupine, tako da se med tednom
lahko družijo z njimi: D1: “Ja se.” F3: “Tud ja.” F1: “Js pa ne.” S: “Nimaš koga?” F1: “Tu v
okolici… mislim mam sošolce pa to iz šole…tule…aja, edino T. je tule, ena soseda, ko jo poznamo
vsi pa.” Vseeno je priložnosti za druženje malo oziroma so izhodi iz skupine in obiski

omejeni, zato se največ družijo med tednom z vrstniki v šoli: F1: “Ja, zanč sma kidala sneg
skupi s T. [soseda].” D1: “Ja ne, ko mamo izhode pač, pa še to jih nimamo neki ful, če mamo
mamo 45 minut, pou ure, včasih tud urco, drgač pa nimamo.” S:“Se pravi izven stanovanjske bolj
kolker v šoli pa potem za vikende doma?” D1:“ Ja. ” [ostali pokimajo]

S: “Obiskov nimate?”

F3: “Ne.”

Predvsem odnose s prijatelji, ki jih imajo doma, težje ohranjajo, saj nimajo toliko
priložnosti za druženje: D1: “Ja, ne mormo se pač tok družit no.” F3: “Pa teže je ohranjat.“ D1:
“Ja js na primer ob vikendih ko grem domov a n pa to amm pridem domov pa grem čez dve uri že
vn an, sam zato da se lahk s tistimi prijatli, ko jih mam že od prej, pač da gremo na kako pijačo al
pa na kaki sprehod pa to. Pa tk no.” D1: “Ja js sm drgač iz okolice Ž. pa sm jih kr dost… pač sj se
še slišmo pa to sam ne tolk pogosto. Prej smo bli vsak dan…sm šla vn smo bli vsak dan skupi zdj ko
sm tule…” Skoraj vsi mladostniki pravijo, da so zaradi bivanja v stanovanjski skupini

izgubili nekatere stike z vrstniki:

F3: “Mhm.” D1: “Ja zlo vlk.“ F2: “Pa tk no.“ F3:

“Hmm…preveč, ful stikov sm zgubu zard tega.” F1: “Js pa ne, js mam še zmer iste prjatle sam jih
manj vidim to je edina razlika.” Izguba stikov je poleg tega, da med tednom živijo druge,

povezana predvsem z menjavo šole: F3: “Ne, ko v bistvu z ostalimi smo se družli čez tedn v
prejšnji šoli pa smo se družli pa z ostalimi kolegicami, ko so hodle v gimnazijo, ko je bla še kr blizu
šola. Zdj pa one še vedno hodijo v R. js pa v V.”
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Dekle, ki je bilo pred prihodom v skupino v kriznem centru, pove, da je bila zaradi
omejenih stikov z zunanjim svetom (predvsem prijatelji) dosti bolj razdražljiva in se je
zato večkrat skregala: D1: “Edino js sm bla dva mesca, mal več ko dva, v kriznem centru.” D1:
“Js sm se z vsakim tistim tam skregala, kkr sm mela pet minut cajta.” D1: “Ja ne vem, zato kr nism
smela met telefona, ker nism smela kadit, ker nism smela tisto, ker nism smela ono, ker nism smela
nič. Nism smela it na računalnik. Pa take no.” D1: “Ne [ni bila nervozna], nism mela v bistvu
nobenga stika s prijatli. Čist…odklop. Ko da me ne bi blo več na svetu, čist tk je blo. In pol ko sm
prišla iz kriznega centra pet… kje si bla, zaka te ni blo nič čut, klicali smo te, ni te.”

Menjava okolja vpliva ne le na izgubo stikov s starimi prijatelji, ampak tudi vzpostavitev
novih prijateljstev. Včasih je sprememba vrstniške družbe tudi pozitivna in potrebna: F2:
“Pač ja, drgač pa še vedno se družim z istimi iz Š. [domačega kraja]” S: “Tk da si kvečjemu dobil
zraven?” F2: „Ja.” D1: “Ja nč, tud sm zamenjala družbo no…na pozitivno stran.” S: “Aha, o čem
pa se razlikujejo?” D1: “Ja prej je bla kr…taka družba…ne bomo zdj o tem kaka družba je bla.”
S: “Ni bil dober vpliv?“ D1: “Je biu kr slab vpliv…zdj pač …boljši vpliv je…na pozitivno stran
gre.”

Opaziti pa je, da je med mladostniki dosti provokacije: S: “Sta skupi v sobi?” F1: “Ja, pač
edino… F3: Pa še v pojstli [smeh]” F1: “Pa to snema…kk se bo to slišalo, vsi pa ne vejo naših
for.” F3: “Namest da bi me pa ti prišu zbudit pa enga lubija za dobro jutro…” F1: “Nehi se
zabavat no ko to ona rabi za diplomo…pa nismo..” F2: “Dobr mal heca more bit.” F1: “Bo še kir
res mislu.” Med sabo pa se tudi primerjajo in se dokazujejo drug drugemu. Včasih zaradi

tega pride tudi do prepirov : F1: “Pač js ne morem pomagat, če sm najboljši, sm najboljši, kaj
naj zdj.” F3: “Sj, ko mene ni.” F1: “Sj drugi bi se tud lahko, sj če sm js najboljši pa če js mislim,
da sem najboljši u smučanju, zaka ne bi še D1 misnla, da je najboljša…pač ka pol oba sma oba
najboljša, zaka ne?” F1: “…nism js zdj reku, ti si pa slab js pa najboljši…ni blo to na tak
način…tk da on ma pravico mislit, da je najboljši pa js mam pravico mislit da sm najbolši prvi in js
ne vidim razloga, da se tu prerekamo sploh… ampak je pa en primer, kjer se…se še marsikje
drugje, pač to je to.” Ko povprašam o pohvalah drugih, izvem, da so te redke: F1: “Ja tud to
se zgodi… včasih.” [smeh] F3: “Ful redko.” D1: “Mmm… [se odkašlja]”

Do slabe volje pride pri razdelitvi dolžnosti (kdo gre v trgovino, razporeditev dežurstev):
D1: “Ja ne vem js na začetku ko sm prišla sm bla kr po par tednov skupi zaporedoma sm šla u
trgovino an, ostali se usi bunijo kdo bo šou, kdo ne bo šou…amm…pa tko no.” S: “Se pravi to se
sami zmenite?” D1: “Ja no, sj zdj ko smo tak razpored naredli, da prideš glih na štir tedne…sam
zdj ko ni M. pa prejšn tedn, ko ni blo naju z F2, dans spet problem, ker sm sam js F2 ma pa za
prepisvat zvezek.” F3: “Ja js se mam tud za učit pa morm it pa ka je.” S: “In kk se pol to zmenite
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kdo gre?” D1: “Ja vzgojitli…določijo.” S: “Aha.” [vzgojiteljica pogleda] D1: “Ja kaj V. če je res,
da včasih tud vi določite.“ V: “Ponavadi rečemo, da se zmente.“ F1: “N. [vzgojitelj] pa določi, če
se predolgo kregamo.” V:“ Ja sj je prav.” S: “Se pravi so pogajanja kdo gre oziroma ne gre v
trgovino?” F1: “Pa ne sam za to, tud za… za dežurstva. Kdo bo kaj meu, kdo bo meu dans kuhno,
kdo bo meu hodnik…” S: “Mate razpored a ne?” F1: “Ja pa nekdo ga more nardit, mi ga mormo
nardit. Če se pa mi ne mormo zment pa vzgojitli.” D1: “Ja sam zdj smo že tk dauč prišli da kr
obračamo tist razpored gor dol, gor dol.” Vendar to ne vpliva na odnose med njimi: S: “Pa to
kaj vpliva na odnose med vami?” F1: “Ja ne no, tistih pet minut, da se zmenimo.” F1: “Ni
zamer.”

7. Kdo poseže vmes, če so med njimi prepiri?
Če so med njimi prepiri, morajo včasih posredovati tudi vzgojitelji. Navadno le tako, da
umirijo situacijo, če gre za kaj resnejšega pa sledi pogovor s tistimi, ki so vpleteni: F1: “N.
[vzgojiteljica] reče »eeeejjj, vidva« [oponaša].” [smeh] F3: “Dežurstvo.” F1: “Pol pa če še kj, če
js nadaljujem pa reče [ga s strogim glasom pokliče po imenu]. Evo, vidiš pol pa grem v sobo, pa
dam mir.” F1: “Tk da mi včasih ne vemo zaka se gre recimo. Če se dva skregata tam včasih tud ko
uni med sabo rešujejo grem mimo, ne da bi opazu včasih.” F1: “Večinoma te stvari, če se skregata
recimo F3 in F2 bojo to z njima reševali, ne z nami vsemi.” F1: “Ne, pa tk če se dva skregata pa če
mal preveč šrajata, da se vidi da…tih bot, un nazaj njemu ne bejš gor, zgini in ne vem ka pol pride
vzgojitelj pa reče, dj a se bota umirila al ka… oziroma ugotovi zaka se kregata…to bi mogli
vzgojitle vprašat, pač red nardi no…sj zato je. Bi blo čudno.”

II.

Kako doživljajo bivanje v skupini?

1. Kako se razumejo s starši in/ali rejniki?
V tej skupini se teme staršev nismo dotaknili. Razlog je mogoče v tem, da so starejši in že
bolj neodvisni od njih.
2. Kako se razumejo z brati in s sestrami?
Dekle, ki ima doma sestro, pravi, da se z njo boljše razume odkar je sama v skupini: D1:
“Ja prej ko sm bla doma, se nisma neki ornk štekale. Prej smo bli vsi pač človeki ne, zdj pa kkr se
vidimo…. Zdj se pa velik boljš no, ko me ni več doma. Tud med vikendi me ni skos doma.”
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Dva fanta sta v stanovanjsko skupino prišla skupaj s sestrama. Enemu je to pomagalo pri
vključitvi v skupino, drugemu pa ne toliko, je bil pa zato bolj on v oporo sestri: S: “Aha. Pa
s sestro si prišu, ti je blo zard tega lažje?” F2: “Ja, velik.” S: “Pri čem pa?” F2: “Pa tk, ko smo
meli kako pavzo al pa kj. Pa tu dol spodi, ko smo bli skupi pač.” S: “Da si se meu s kom družit?“
F2: “Ja.” F1: Ne [men ni bilo zaradi tega lažje], moja sestra je tiha. Ona je čist kontra ko js. Če
pogledaš meine pa si predstavlaš čist kontra človeka, pol najdeš mojo sestro. Pa sma dvojčka. Tk
ko da bi mene okol obrnu [smeh]. In to je to a ne. In ona je res…ona res dougo rabi predn se
vklopi v družbo. Tk da mi ona pri tem, da bi se vklopu v družbo glih ni pomagala, verjetno js njej
bolj, ker ona je…pač taka je..cajt rabi.”

3. Kako sprejmejo novega člana/ico v skupino?
Mladostniki izhajajo iz lastnih izkušenj ob prihodu v skupino. Sami so se kar hitro vključili
v skupino. Dekle se je počutilo sprejeto, medtem ko je imel eden izmed fantov na začetku
nekaj težav le zaradi tega, ker je bil v skupini takrat edini fant: D1: “Ne vem, vsi so me lepo
sprejel no…pač ni blo neki no, čeprav sm se tud sama mal ustrašla na začetku…ka, zaka bom js zdj
tu ono, drugo, tretje…ni da ni a n…pač sj se pl pri..tud sam se tud mal prilagodiš na vse to…pač
kosilo je tedi pa tedi, večerja je tedi a tedi, tedi maš učno uro… se mal prilagodiš no…čeprav če bi
bla doma bi lah delala kar bi hotla ne, tu pa ni neki na razpolago velik prostega časa ne.” F1: “Ja
js sm prišu med same punce. Pol je biu en pob, pol je šou, pa so ble spet same punce. Js sm biu
kake dve leta zravn samih punc. Tam nek. In.. v glavnem pač, v redu prijatli smo bli, sam nobena
mi takrat ni bla všeč. Pač normalno smo bli, ne bi reku neki prijatli, pač sostanovalci to je to.” F3:
“Js se itak vsepovsod vklopim. Ni važno kaka je oseba pač.”

Ob prihodu novega člana v skupino, so eni bolj zaprti in nočejo takoj vzpostaviti stika z
novim članom: D1: “On [F2] mi na začetku ni hotu dat roke sploh.” F2: “Nisi edina.” S:
“Nobenmu ko pride nočeš dat roke?” F3: “Ne sj moškim da.“ F2: “Ja pač.” [smeh] F1: „Pač je
mal sramežljiv.” F2: “Kkr kdaj.” Drugi pa prihod novega člana vidijo kot priložnost za

navezovanje novih stikov: F1: “Pa nič ni. Mal bolj zanimiv je tist dan. Tk ko povsod. Sj tu, isto
je, isto je ko pa v razred, ko pride kdo na nov. Na začetku, prvih pet minut je zanimiv pol pa se
navlčaš.” S: “To je vam zanimivo?” F1: „Sigurno je zanimivo [smeh]. Zdj bomo dobli v sredo eno
punco novo in tt [F3] se že smeji, to je to.” S: “Aha, vas zanima kaka bo…” F1: “Tt se smeji a ne,
k je zvedu da je punca pa da je mlajša.” [F3 se smeji] F1: “Vidimo žar v tvojih očeh.”

Pri navezovanju stikov z novim članom/ico v skupini pa se lahko, predvsem pri
nasprotnem spolu, pojavi tudi ljubosumje, če jim je ta všeč: F1: “In pol bo prišla in pol…pol
bomo mi zgori in pol bom reku, tk ko takrat, kira je prišla že…D. ja D. je prišla in je rekla, da bo
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šla z mano laufat, takrat sm še laufu in je biu M. zraven pa ti [F2] si biu, pa on[F3], vsi štrije smo
bli in pol so rekli, ka grem js zravn nje laufat pa to pa… ka zdj to pomeni pa to pomeni pa mal so
bli ljubosumni… ljubosumni so bli ja, pa js nism meu nobega namena. Pa še zdj tu D. pa pač ne
vem sploh si nisma tk…ni mi všeč tk.” S: “Se pravi ste zlo prijazni, ustrežljivi…” F1: “Ja odvisno.
Un ko se je zalubu u njo M. un je že biu. Pač tistmu ko je všeč, se pol bolj…sj to ni kj, isto je ko v
razredu, to ni kaj.”

Kakšnega posebnega krsta ob prihodu novega člana nimajo: F1: “Ne, ne. O to bi se lohk
spomnali. Zaka se nismo?” Čeprav nakažejo možnost, da nov član lahko tudi stvari, ki niso

tako mišljene, razume kot krst. Menijo, da je možno, da vzgojitelji novemu članu dodelijo
določena opravila kot preizkus: D1: “Ja ne sj v bistvu je krst, da prvič ko prideš maš kuhno za
pucat. Js ko sm prvič prišla sm mela tist tedn kuhno za pucat.” F1: “Ne, to je slučajno blo.” D1:
“Ja sj M. je pa en dan za menoj prišla je pa mela nasledn tedn kuhno.” F1: “Ampak to ni…ni
fora, ker mi se pogovarjamo o nas ne pa o vzgojiteljih. Ker to da je bla ona v kuhni je bla bolj
varianta vzgojiteljev, da so vidli kk zgleda… to uni preizkušajo verjetno ne mi.”

4. Kaj so pridobili in kaj se je spremenilo v času, ko so v skupini?
Skozi pogovor je opaziti, da je vzdušje v skupini odvisno predvsem od njenih trenutnih
članov. Trenutno se tako med sabo dobro razumejo in zato v skupini vlada dobra klima.
Mladostnika, s katerim so bili večkrat sprti, ni več v skupini: F3: “Zdj ko njega [mladostnika,
s katerim se niso razumeli] ni, smo vsi v redu.” Skupina je tudi po spolu mešana, kar se jim

zdi dobro.
Tisti, ki je v skupini dlje časa, ima s strani vzgojiteljev boljše zaupanje. Mladostnik se
spomni izkušnje na začetku bivanja v stanovanjski skupini, ko je imel ob prepiru s
stanovalko, ki je bila v skupini že dlje časa, občutek, da verjamejo njej in ne njemu: F1: “In
js sm meu občutek, da njej verjamejo in sm se z njo…ona pa lagala. In sm se fejst skregu z njo. Pol
se je itak ugotovilo…ugotovili so, da je tista posteljnina res moja.”

5. Nasilje - med njimi in ostalimi vrstniki?
Mladostniki se ne spomnijo, da bi se kdaj med sabo stepli, je pa kdaj do tega skoraj prišlo:
F1: “Ne, js sm že štir leta tu pa se ne spomnem, da bi se kdo stepu.” F3: “Ja M.” F1: “S kom?”
F3: “Tej ko smo se mi trije skregali.” F3: “Pa ko je biu pijan tule. Vda ful je biu… je mislu kk je
močn a v resnici… pač ful je biu tk zabit človek, čeprav je mislu, da je ne vem ka, da je bol pametn
ko F1 pa bol moč za vse nas tule in pol se je skos španu tule, silu drug v drugega pa… skos neki
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isku pa take stvari, tk da nisi mogu drugega ko da je poknalo, da mu poveš svoje pa da pol lah
gre.“ S: “Pol si ti njega poknu?” F3: „Ne, živc mi je poknu sam skor. Ko ne morš ga prenašat res.
Tak človek je biu. In pol je prišu enkrat pijan, sma se neki kregala, sm mu sam neki povedu svojga
in je že prišu not v mene, a veš tto kao hotu me je neki nalomit pa take pa sm že uno pač..ka se čem
s tabo, sploh zdj, ko si pijan...sm mu sam govoru nazaj pa take fore.” S: “Se pravi on se je sicer
hotu, ampak se pa nista pol na koncu nič stepla?” F3: “Ja.”

Včasih se v konflikte med mladostniki v skupini vmešajo tudi ostali vrstniki. Zaradi
njihovih groženj, je posredovala tudi policija: F3: “Ko so bli policaji tu.” F2: “Aja…ko smo
ga hotli zlomit.” F1: “Ja, sam to ni blo v stanovanjski, to je blo z zunanjimi.” F2: “Pač biu je
glasn, tk ko je F3 reku in moji frendi so ga začeli sovražit in smo rekli pa ga gremo zlomit. In pol
so enkrat prišl sem in nasledn dan so pol klicali policaje kao…” S: “Kdo je klicu policaje?” F2:
“Pač vzgojitli.” S: “Niso se pa stepli?” F3: “Vzuni so ga čakali pa ni upu vn it.”

5.2 PRIMERJALNA

ANALIZA

SKUPIN

GLEDE

NA

RAZISKOVALNA

VPRAŠANJA
V nadaljevanju bom podala ključne ugotovitve in rezultate interpretirala glede na
primerjavo fokusnih skupin glede na raziskovalna vprašanja:


Kako mladi opredelijo pojem prijateljstva?



Kako mladi doživljajo vrstnike, s katerimi živijo v stanovanjski skupini?



Kakšna je razlika v prijateljstvu v stanovanjski skupini in izven nje?



Kakšna je zaščitna funkcija prijateljstva v stanovanjski skupini?



Kakšni konflikti se največkrat pojavijo med vrstniki v stanovanjski skupini in na
kakšen način jih rešujejo?

Za podrobnejšim opisom ključnih ugotovitev, te prikažem tudi v obliki sheme.

5.2.1 KAKO MLADI OPREDELIJO POJEM PRIJATELJSTVA?
Med mladostniki ni bilo veliko razlik pri opredelitvi prijateljstva. Navajali so podobne
lastnosti prijateljev, ki so v tem obdobju tudi pričakovane. Pravo prijateljstvo so opredelili
kot odnos, za katerega je značilno dobro razumevanje, zaupanje (“pač najboljšmu
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prijatelju poveš pač vse skrivnost pa veš da ne bo izdal”) in spoštovanje. Pomembno je,
da ti prijatelji stojijo ob strani in ti pomagajo. Zaupanje in deljenje osebnih stvari, ki je
mladim pomembno in se izraža v intimnih pogovorih, vpliva na boljše razumevanje drugih
ljudi in na širšo predstavo sveta (Berndt, 1999).
Večina mladostnikov ima od enega, dva takšna (zgoraj opisana) prijatelja (D3: “Aja, ja js
mam pa eno najboljšo prijatlco.”, “Js mam pa dve najboljši prijateljici.”, “Js mam po
moje ene štiri, pet.”, “[…] js mam zmeri enga al pa dva…tko ne velik.”). Le eno dekle
izjavi, da nima prijateljev, vendar ostali menijo drugače: (“Ne, js nimam prijatlou”, “D4
drgač ma prijatlce, sam zdele je neki slabe vole.”). Večina ima prijatelje tako v šoli kot
doma (“V šoli mam prijatle, doma tud…”).
Vse, tako pozitivne kot negativne lastnosti, so pomembne za celoten opis prijateljstva in
tudi mladostniki sami poleg pozitivnih stvari izpostavijo, da se s prijatelji “tud kdaj
skregaš”. Ugotovitev se ujema z literaturo, ki pravi, da prijateljstvo v mladostništvu
predstavlja čustven odnos in medsebojno oporo, vendar pa mladostniki razumejo, da so
neizogibni del tega odnosa tudi konflikti (Zupančič, 2004).
Dve skupini mladostnikov sta izpostavili tudi, da se prijatelji med sabo razlikujejo, saj
obstaja več vrst prijateljev glede na stopnjo zaupanja, načine preživljanja skupnega časa
idr. (“Js bom pa tko reku so znanci, so prijatli pa so ne vem…tko pač…poznani. ”, “Pa
maš tud ločeno. Prijatli za pijačo, prijatli za tisto, tisto punce, prjatli za to.”).
V prvih desetih letih življenja se razlike med spoloma povečujejo, prav tako odkrita
sovražnost med njimi. Otroci se tako načeloma razdelijo v dve skupini glede na spol, ta
delitev pa jim uspeva vse do adolescence. Kljub temu, da ima večina mladostnikov
prijatelje obeh spolov, vseeno prevladujejo istospolna prijateljstva, kar je značilno za to
obdobje (Zupančič in Svetina, 2004). Opisano je značilno tudi za mladostnike, ki so
sodelovali v pogovoru. Prijateljstvo z nasprotnim spolom je prisotno pri vseh, v kolikšni
meri, pa je odvisno predvsem od priložnosti za vzpostavitev stika in medsebojnega
druženja. V skupinah je zaznati, da prijateljstva z nasprotnim spolom povezujejo z
zaljubljenostjo oziroma naklonjenostjo, kar je pričakovano v tem obdobju. Je pa zanimivo,
da do tega povezovanja ni prišlo ravno v skupini, kjer sta zelo dobra prijatelja fant in dekle.
Med njima je dosti bližine, vseeno pa ne gre za zaljubljenost, kar je mogoče vplivalo tudi
na razmišljanja ostalih, da prijateljstvo z nasprotnim spolom ne povezujejo takoj z
zaljubljenostjo. Mladi spoznavajo tudi razlike med spoloma in prednost prijateljevanja z
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nasprotnim spolom. Fantje tako izpostavijo večjo potrpežljivost deklet, dekleta pa večjo
iskrenost fantov (“Majo več potrpljenja.”, “Mislim je dobr met tudi fante, ker so ful bolj
iskreni, nimajo tolko drame.”). Izpostavili so tudi, da se z dekleti pogovarjajo druge stvari
kot s fanti in obratno. Obenem se zavedajo, da vedenje ni stereotipno povezano s spolom
(“Da razmišljajo… da zanima in razmišljajo ko tipi, na izgled, od zuni so pa ženske.”).
Med mladostniki prihaja do simpatij tudi znotraj skupine. Medtem ko je pri mlajših
mladostnikih opaziti, da slednje zakrivajo s sramežljivostjo, zbadanjem, nagajanjem idr.
(“Ja ko pride B. k jo skos maltretira ko…” , “Jo osvaja no.” ), so starejši pri teh stvareh že
bolj neposredni (“To je čist normalno, če smo v isti hiši fantje in punce je normalno, slej
ko prej ti je ena punca všeč. In slej ko prej se začneš lupčkat.”, “Če ne brezveze, ne morš
sam gledat skos.”) . Zaradi naklonjenosti do iste osebe pa pri obojih lahko pride tudi do
ljubosumnosti in prepirov med njimi.

5.2.2 KAKO

MLADI

DOŽIVLJAJO

VRSTNIKE,

S

KATERIMI

ŽIVIJO

V

STANOVANJSKI SKUPINI?
Vsi mladostniki pravijo, da so si v skupini s kakšnimi zelo dobri prijatelji, z drugimi malo
manj. (“Fifty – fifty.”, “Ja eni smo boljši prijatli eni mal tko, mislim tko pač.”, “Z vsemi se
razumemo a n, pa z enimi se mal več družš z enimi se mal manj.”, “No, tle med sabo smo
si…kakšni smo si kr dost prijatli.”). V dveh skupinah imajo mladostniki zelo dobra
prijateljstva ravno v skupini (“Ja, načrtujema da boma skupi živele. [hihitanje obeh]”).
V skupini, kjer je bila povprečna starost najnižja, je zaznati večjo skupinsko pripadnost
zaradi podobnih izkušenj. Med mlajšimi mladostniki je bilo bolj zaznati, da skupino
doživljajo kot družino (“No sj tle v bistvu smo ena vlka familija, če tk pogledaš.”,
“Navadno, tko v bistvu k brati pa sestre živiš z njimi, sam mal več jih je.”), medtem ko
srednješolci uporabijo izraz »vsiljena družba«, čeprav poudarijo, da se vseeno dobro
razumejo, vendar to bolj pripisujejo spletu okoliščin. Za družbo drug drugega se niso sami
odločili, ampak so bili prisiljeni živeti pod isto streho in se zato naučili »shajati«,
medtem ko si osebnostno niso nujno blizu (“pač eni ljudje pašemo skupi drugi pa ne. In od
nobenga to ne morm pričakvat da bo tak, da bo z mano se razumel.”). Pri mladostnikih je
zaznati, da so jim skupne značilnosti pomembnejše od spola, saj se na primer dekle, ki ima
v skupini le še eno vrstnico, z njo ne druži (“Ne vem, ful nisma dva karakterja, ki bi nekj
pasala skupi…ona je ful neki jokavo, ves čas neki poje okoli, ne vem kaj…js sam tko, bi jo
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najrajši nekam poslala, tko se mi zdi, da še ni odrasla.”). Vendar sta se sčasoma naučili te
razlike vsaj do določene mere premostiti: “Ja preživlama ena drugo, mislim ja, zdj sma se
pogovorili in je zdj v redu.”. Srednješolec, ki je v skupini že štiri leta pa pravi, da mu je
sedaj bolje, ko je skupina bolj mešana po spolu, saj je na začetku bil predvsem v družbi
deklet.
Starejši mladostniki odnose med sabo primerjajo z odnosi v drugih skupinah (npr. s
sošolci), kar nakazuje na neke umetno ustvarjene skupine. Medtem ko mlajši mladostniki
odnose med sabo primerjajo z odnosi s sorojenci, kljub temu, da za skupino velja nekaj
posebnosti. Razlog za omenjeno razliko med skupinama lahko najdemo v starostni razliki.
Mlajši potrebujejo več občutka pripadnosti, razumevanja in topline, medtem ko starejši
mladostniki te potrebe zadovoljujejo tudi izven skupine in so zato čustveno bolj
distancirani.
Mladostniki, ki jim je vključenost v skupino pomembna in imajo pozitivno razvit občutek
pripadnosti, imajo pomembno manj vedenjskih težav kot tisti, ki jih je vključenost sicer
pomembna, vendar ne občutijo pripadnosti (Newman, Lohman in Newman, 2007). Iz
pogovorov se je dala razbrati skupinska dinamika, ki je od skupine do skupine sicer
različna, vendar je povsod bilo zaznati določeno mero povezanosti, pripadnosti (“[…] smo
tko v bistvu ko da bi bli ena vlka familija, tam na šol je pa velik ljudi in se v resnic vsi
delajo da so normalni, kar pa po moje sploh ni res.”). Čeprav je bilo v eni izmed skupin
dekle, ki je delovalo nekoliko izolirano, se je skozi pogovor izkazalo, da se ostali vseeno
trudijo, da bi se vključila (“Ja sj poskušaš, sam če ti to ne uspe na noben način.”).
Skozi pogovore mladostniki nakažejo, da je za njihovo skupino značilen tudi določen
način komunikacije (“…kk se bo to slišalo, vsi pa ne vejo naših for.”, “Ja ker med sabo
na čudne načine komuniciramo…”), kar pomeni, da so med njimi določene stvari, ki jih
razumejo le oni. Tudi vedenje mladostnikov v skupini ima lahko kakšne posebnosti (“mi je
blo mau čudn, pač kam sm js to pršu, k folk je tu ful take stvari počel, ko js nism biu glih
navajen”.) Slednje nakazuje tudi na obstoj subkulture med mladimi, v katero mogoče
včasih nimajo vpogleda niti vzgojitelji.
Spori med mladostniki so navadno posledica malenkosti (“Tko ja… ne vem…večkrat
mamo bolj take splošne stvari, ni kj prau hudga…”) in osebnostnih značilnosti (“[…]sm
pač samozavestn ka naj, včasih se pa norca delam, pretiravam zravn in to jim gre na živce
recimo pr men”). Do nekaterih sporov pa ne bi moglo priti, če ne bi živeli skupaj. Tako so
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spori predvsem pri starejših posledica različnih bivalnih navad (“[…]js sm biu jezn ko se je
odpiralo okno pa je blo prehladno pa sm zboleu, zdj pozimi pa js sm biu pa js jezn, kr se je
budilka prehitr…”) in sposojanja stvari brez dovoljenja (“Ja punce… ti [ena izmed deklet]
bi lahk povedla mal za ličila al ka si sposojate pa obleke med sabo pa to.”). Čeprav se
skregajo, se hitro pobotajo. Razlog za to pa je navadno ravno to, da živijo skupaj in so
posledično težje dlje časa skregani (“Ja tuki v bistvu mi pač k skos skup živimo in ne
mormo bit skos skregani…”).
Iz pogovorov je razbrati, da je klima v skupini pričakovano odvisna od sostanovalcev, zato
se sčasoma (z odhodom starih in prihodom novih) spreminja (“Ja prvo smo se ful kregali,
kokr so bli pač eni členi…kokr…niso bli neki glih najbolj...”). Pri tem mladostniki
izpostavijo, da na sestavo skupine vplivajo vzgojitelji in tako se tiste, ki slabo vplivajo na
skupinsko klimo, navadno premesti drugam (“Ja pol so poleteli v drugo stanovanjsko.”,
“Sj eni tud vn grejo pol iz stanovanjske, ko jih spoznajo, ko vidijo da… če lažejo pa tk
naprej. ”)
Piaget (1932/1965, v Berndt, 1999) je v knjigi o moralnem razvoju zapisal, da vrstniški
odnosi temeljijo na enakosti. Tudi v vseh skupinah, ki so sodelovale v raziskavi, pravijo,
da so si med sabo enakopravni (“No, sj…vsak je zase enakopravn.”, “Demokracija je tule
notr, ni diktatorstva tle.“). Ena skupina mladostnikov je vseeno opozorila, da mogoče kdaj
starejši prevladajo nad mlajšimi (“Ja, tle smo si v bistvu vsi enaki mrbit mlajši, manjši so
mal bolj odspodi pač močnejši, večji smo pa mal višje gora ne.”), v eni stanovanjski
skupini pa so razlog za morebitno nadvlado koga v preteklosti, našli v njegovih
osebnostnih lastnostih (“…ko je nekdo prišu pa kaka punca ponavadi ko je bla nekak
pomembna družba za ostale pa da je lah vplivala na ostale.”). Glede na kočljivost
vprašanja so bili odgovori na vprašanje nekako pričakovani – splošni ali usmerjeni v
preteklost. Vseeno pa sem z opazovanjem lahko ugotovila, da čeprav so si mogoče
navidezno med sabo enakopravni, vseeno prevzemajo različne skupinske vloge, ki
prinašajo tudi različne statuse v skupini. Slednje je sicer razumljivo, vendar je pomembno,
da mladostnike spodbujamo k temu, da se preizkusijo še v kakšni drugi vlogi in smo
pozorni predvsem na vloge, kot so vloga »klovna«, vloga »grešnega kozla« itd. Opaziti je,
da so te vloge bolj odvisne od osebnostnih značilnosti posameznika kot od dolžine bivanja
v skupini.
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Nekateri mladostniki pravijo, da je bilo na začetku težko in je trajalo, da so se vključili v
skupino, medtem ko so se drugi vključili kar hitro. Slednje je najbolj odvisno od
osebnostnih značilnosti vsakega posameznika, saj tudi mladostniki pravijo, da je
pomembno, da je tisti, ki pride v skupino pripravljen imeti kontakt z njimi, da ni zaprt
vase. Vseeno razumejo tudi svojo vlogo pri tem, da ga spodbujajo k stikom, ki se jim v
skupini dolgo tako ne moreš izogniti. Mladostniki so izpostavili, da je ob prihodu novega
člana prisotna tudi radovednost, ki pa jim pomaga pri tem, da se bolje spoznajo (“Ja
ponavadi se res vtikujemo v nega…hočmo mal zvedet a ne…ker smo res tk…takrt nas res
firbec mal matra.”).
V nobeni stanovanjski skupini ni posebnega »krsta/obreda« ob prihodu novega člana/ice.
Ena izmed deklet je dodelitev določene naloge (dežurstva) dojela kot nekaj, kar doleti
novega člana, vendar so mladostniki prišli do ugotovitve, da je slednje odvisno od
vzgojiteljev in da mogoče oni opravljajo preizkus.
Mladostniki pravijo, da so se bivanja v stanovanjski skupini privadili. V skupini se dobro
počutijo. Pri sebi opažajo spremembe v vedenju (“Ja, pa bolj samozavestna sem ratala.”)
in izboljšan uspeh v šoli. Nekateri so se naučili primernejšega načina reševanja
konfliktov, saj se sedaj raje umaknejo ali se odzovejo besedno kot da bi se nasilno odzvali.

5.2.3 KAKŠNA JE RAZLIKA V PRIJATELJSTVU V STANOVANJSKI SKUPINI IN
IZVEN NJE?
Mladostniki pravijo, da se njihovi odnosi razlikujejo od prijateljstev, ki jih imajo zunaj
skupine. Slednje je razumljivo, saj se družijo pod drugačnimi pogoji. Navadno pa te razlike
opisujejo kot pozitivne, saj jim skupno bivanje omogoča, da se med sabo bolje poznajo
(kar navedejo kar tri skupine) in si posledično bolj zaupajo (“Men se pa tuki zdijo boljši
[prijatelji], ker jim bolj lahko zaupaš…”). Kot prednost izpostavijo tudi pomoč pri
šolskem učenju. Ko pride do konfliktov v skupini, se ti hitreje rešijo, kot zunaj nje, saj
zaradi vsakodnevne bližine ne morejo biti dolgo skregani (“Ja izven skupine po mojem da
dlje časa traja.”).
Zopet so opazne razlike v primerjavi s skupino starejših mladostnikov, ki vidijo razlike le v
tem, da skupaj počnejo druge stvari (“Mal sodelujemo na drgačešn način. V šoli pač
skup prepisujemo iz table, tu pa skup peremo, pa skup kosilamo, pa večerjamo, ni noben
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problem.”) iz česar izvirajo tudi prednosti, ki so poleg učenja tudi pomoč pri opravljanju
dežurstev. Odnosi med njimi so bolj površinski, (“Pač tu si povemo, kar si mamo za
povedat.”, “Ja tule smo pa primorani v bistvu prijatli.”), medtem ko so si zunaj s prijatelji
bliže in počnejo druge stvari (“Ja to mormo upoštevat a n, če greš ti vn si izbiraš družbo.
Pokličeš tistga ko ti je zanimiv, pokličeš tistga ko ti…”).
V nobeni od skupin ni bilo zaznati, da bi imeli zaradi bivanja v skupini težave s sošolci.
Omenjajo sicer, da se je na začetku mogoče pojavil sram pred njimi, drugače pa so
izkušnjo vzpostavljanja novih stikov primerjali s tem, ko se preseliš. V eni od skupin so
celo povedali, da se jim zdi, da imajo zaradi bivanja v skupini, z vrstniki celo boljše
odnose. Slednji jim namreč zavidajo, da so lahko tudi popoldan v družbi vrstnikov, ki niso
njihovi bratje ali sestre (“Ne, pri meni pa ne, pri meni je še ful boljše…pač…v bistvu drgač
skor mi zavidajo da sem tle not k maš popoldne nekoga k se družiš z nemu…”).

5.2.4 KAKŠNA JE ZAŠČITNA FUNKCIJA PRIJATELJSTVA V STANOVANJSKI
SKUPINI?
Prednosti prijateljstva v skupini so že omenjeno boljše medsebojno poznavanje in s tem
večje zaupanje (“Ker z njimi živiš in je ful drugače, ker spoznaš prau njih tko… Ker v šoli
je tko, jih poznaš sam tiste tri, štiri ure kolker si notri…in je čist drugače če z njjmi živiš in
jih vidiš zjutri, zvečer. To je čisto druga stvar ful tko drugače.”). Mladostniki iz skupine
pa izpostavijo, da jim je prijateljstvo v skupini pomembno, saj v okolici stanovanjske
skupine nimajo toliko poznanstev.
Dve skupini kot prednost prijateljstva v skupini, navedeta tudi pomoč ob prihodu v
skupino (“Ja sj ponavadi, ko pru pride, zmer si enmu iz stanovanjske…men …pride do
njega in ga pomiri in to…in mu razloži…mu nekak nardi uvod a ne, kva se tle dogaja in
to…k ma tud svoje lastne izkušnje…večinoma je tko…mu pomaga da se vključi.”). Med
sabo si tako pomagajo pri vključitvi v samo skupino kot tudi vzpostavitvi stikov izven nje
(“Ja in zdj se zard njega z vsemi [v šoli] drgač dobro razumem in to. Tko da ma prednosti
tko in pol tudi za šolo tko lahko kj skupi in to…”).
Mladostniki se družijo z vrstniki tudi izven skupine – tako v šoli kot v domačem kraju, saj
navadno za vikende hodijo domov oziroma v rejniško družino. Čeprav bivanje v skupini ne
vpliva neposredno na te odnose, je ohranjanje vrstniških odnosov zaradi pomanjkanja časa
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med tednom težje (“Ja, ne mormo se pač tok družit no.”, “Pa teže je ohranjat.”). Nekateri
pravijo, da so zaradi bivanja v stanovanjski skupini, celo izgubili nekatere stare stike
(“Hmm…preveč, ful stikov sm zgubu zard tega [bivanja v skupini].”). Tako jim
prijateljstvo v skupini nadomešča prijateljstva, ki so jih mogoče zaradi spremembe okolja
(šole) izgubili. Nekateri avtorji menijo, da mladostnikom koristi, če njihova prijateljstva
niso tako stabilna in namesto tega pogosto menjajo krog prijateljev (Savin-Williams in
Berndt, 1990, v Berndt, 1999). To sklepanje temelji na predpostavki, da nekateri
mladostniki vztrajajo v določeni vrstniški skupini, medtem ko so se njihove osebnostne
lastnosti spremenile. Avtor (Berndt, 1999) vseeno v nadaljevanju pravi, da je nestabilnost
prijateljstev mnogokrat lahko pokazatelj nezmožnosti, da bi mladostnik našel skupino, ki
bi ga sprejela. Vseeno pa gre v primeru stanovanjske skupine za drugačno situacijo, saj je
vzdrževanje preteklih prijateljskih stikov težje zaradi preselitve. Vzpostavljanje novih
stikov z vrstniki, v katerega so nekateri primorani, pa praviloma dobro vpliva na njihov
psihološki razvoj. Menjanje kroga prijateljev je še posebej dobrodošlo takrat, ko so pretekli
vrstniški odnosi imeli na mladostnika slab vpliv (“Je biu kr slab vpliv…zdj pač …boljši
vpliv je…na pozitivno stran gre.”).
Vključitev v vrstniško skupino in pozitivni vplivi prijateljstva so omogočeni tudi tistim
mladostnikom, ki so drugače v nevarnosti, da bi bili socialno izključeni (“Tlele smo si bolj
med sabo…bi js tk reku da smo si bolj med sabo prijatli, da jih nimamo več prav velik od
zuni.”). Pripadnost skupini pomaga mladostnikom pridobiti na samozavesti in nudi
možnost za preizkušanje socialnih veščin.
Stiki z mladostniki iz drugih stanovanjskih skupin so v eni skupini redki, medtem ko so
pri ostalih stanovanjskih skupinah večkrat organizirane skupne dejavnosti in srečanja.
Odnosi med njimi so podobni kot drugje, z nekaterimi se razumejo bolje, z drugimi slabše.
Je pa ena od skupin opozorila na to, da se v vmesnem obdobju, ko se ne vidijo, člani
skupine lahko zamenjajo. Stike ohranjajo s tistimi, s katerimi se bolje razumejo.

5.2.5 KAKŠNI KONFLIKTI SE NAJVEČKRAT POJAVIJO MED VRSTNIKI V
STANOVANJSKI SKUPINI IN NA KAKŠEN NAČIN JIH REŠUJEJO?
Prijateljsko vedenje ne stremi le k prijateljstvu, ampak tudi spodbuja toplo in sprejemajoče
okolje, daje pozitivno vrednost drugačnosti in omogoča alternativne načine za
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spoprijemanje z nesoglasji in konflikti (Roffey, Tarrant in Majors, 1994). Slednji so v
skupini, kjer skupaj živi osem otrok neizogibni. Glede na to, da si družbe ne morejo izbirati
sami in lahko na izbor stanovalcev vplivajo le vzgojitelji, pomeni, da so si lahko
osebnostno zelo različni. Odnose med njimi zato primerjajo z odnosi v razredu in z odnosi
s sorojenci, saj je opaziti nekaj podobnosti. Odnosi med njimi so spreminjajoči. Kot je za
obdobje najstništva pričakovano, so med njimi dostikrat tudi prepiri, ki pa navadno nimajo
kakšne resnejše osnove. Tudi konflikti med sorojenci, ki jih izpostavita Zupančič in
Svetina (1995-2002, v Zupančič in Svetina, 2004) so skoraj identični tistim, ki se
pojavljajo med mladimi v stanovanjski skupini in so omejeni predvsem na vsakodnevne
probleme: izposojanje oblačil in drugih predmetov brez dovoljenja, poslušanje glasbe ali
gledanje televizije, pospravljanje sobe, ali pa se pojavljajo zaradi tega, ker sorojenci (v tem
primeru sostanovalci) preprosto »težijo« .
Konfliktom se vseeno skušajo izogniti oziroma se v primeru konflikta umaknejo (“Edin
včasih je ignoranca na tapeti, drgač pa ni nč.”). Navadno spore še vedno rešujejo
impulzivno (“Včasih je tud, da se sploh ne vem, sploh ne pomisliš, ampak sam nardiš. To
je tud vmes.”): se ne pogovarjajo, se ne pogledajo (“Js če se skregan z enmu ga ne morem
niti pogledat.”), si nagajajo in se besedno napadajo. Včasih pride tudi do pretepa (“Ja,
včasih se zgodi da ga tud pač… sam večkrat ga pač pa izzivam. [premor]”). Po večini se
vsi strinjajo, da se spori sčasoma rešijo »sami od sebe«. So pa že opazne spremembe k bolj
učinkovitemu reševanju konfliktov: “Sam včasih morš potrpet.”, “Včasih sem se s sošolci
stepu zdj pač to mal man.”, “Ja se je zgodilo en cajt nazaj [da sem se stepu], zdj pa je… po
domač rečeno… prau a-a, ne več no, tk da me je prav minil no, bom tko reku. ”. Zaznati je,
da sicer mladostniki vedo, da včasih odreagirajo neprimerno in imajo znanje, kaj bi bilo
potrebno narediti (“Greš do njega, probaš se pogovort z njemu…”), vendar jim slednje
večkrat ne uspe.
Med njimi se pojavi tudi medsebojno primerjanje – v šoli, pri športu in drugih
aktivnostih: “Sj sm biu najboljši u drsanju, pa tud u smučanju.”, “Mislim da sma bla
midva z F2 mal boljša od tebe.”, “Ja sj če bi js biu tam bi js biu najboljši.”. Ta primerjava
lahko vodi do rivalstva in tekmovalnosti. Intenzivnost tega rivalstva in tekmovalnosti pa
lahko vpliva na mladostnikovo zaznavanje samega sebe in njegovo socialno vedenje
(Berndt, 1999).
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Pri nekaterih mladostnikih je opaziti, da sporov ne razrešujejo sami (“Ja pri nama je
stanovanjska ukrepala.”). Navadno, če se zamere ne rešijo same, posežejo vmes
vzgojitelji, saj je v skupini prepire težje skriti. Ker živijo skupaj pa nekateri pravijo, da
prepiri v skupini trajajo manj časa kot prepiri izven nje. Vzgojitelji posežejo vmes na
različne načine, odvisno od situacije: s pogovorom, s postavljanjem pogojev, umiritvijo
situacije, spodbujanjem k temu, da se vpletena pogovorita sama, ter včasih tudi s
kaznovanjem. Medtem ko mladostniki iz ene skupine posredovanje vzgojiteljev vidijo kot
včasih nujno dejanje, mladostniki iz druge skupine poudarijo bolj to, da se vzgojitelji
včasih posežejo vmes po nepotrebnem.
Mladostniki v prvi skupini so opisovali le nasilje izven skupine, so pa bili sami tako v
vlogi žrtve kot nasilneža. Mlajši fant se celo ponaša s svojim nasilnim vedenjem, medtem
ko dekle spregovori o nasilju, ki ga je doživljala na prejšnji šoli. V ostalih skupinah je
pogovor kar hitro nanesel tudi na nasilje med njimi. Trije fantje so povedali, da čeprav se
skušajo izogniti fizičnemu obračunavanju, jim to ne uspe vedno. Razlog je navadno
kompleksen – ko se stvari nalagajo – spor z vzgojitelji, slabo razpoloženje, grde besede
drugega, ki vodijo v izgubo kontrole in pretep. Remboldt (1994) pravi, da se veliko mladih
ne zna izogniti prepiru ali pretepu. Ne znajo se umakniti, umiriti, se pogajati in sklepati
kompromise, da bi rešili konflikt z ostalimi. Veliko mladih očitno zna odreagirati le
impulzivno, nasilno in brez vnaprejšnjega razmisleka (prav tam). Fantje so zatrdili, da je
odgovornost za pretep vedno obojestranska, in da ne pride do pretepa, kjer bi šlo le za
izkazovanje moči nad šibkejšim. Slednje pa je zaslediti v tretji skupini, kjer so se
mladostniki že med pogovorom večkrat posmehovali mladostniku zaradi počasnejšega
govora. Opredelitve nasilja so praviloma v tesni zvezi s porazdelitvijo moči (Dekleva,
2000), kar lahko opazimo predvsem v omenjeni skupini mladostnikov. Pri tem bi
opozorila, da dejavnik tveganja v tem primeru ni bila starost mladostnika ali dolžina
bivanja v skupini, ampak njegove osebnostne značilnosti. Čeprav so mladostniki na
začetku zanikali, da bi prihajalo do fizičnega nasilja, se skozi pogovor izkaže, da je tako,
ker se jim izražena agresivnost zdi le zabava. Na tem mestu bi omenila, da z izrazom
nasilje poimenujemo mnoge zelo različne oblike dejanj. Poleg dejanj fizične narave,
socialne, ekonomske, psihične, besedne in nebesedne tudi »nedejanja« (Dekleva, 2000): S:
“Kaj pa ostali nardite?” F:“Kaj? ” [začudeno] S: “Ja ko to vidite? ” F: “Ja nč, men je
ponavad smešn k mu D.[drug mladostnik] dela [spušča čudne zvoke] ” S: “Se pravi D. se

110

BOROVNIK, S (2013). Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah.

spravi na F1 vi se pa smejite? ” F: “To je tko. ” “Ja, js sm z njim v sobi pol pa je to mal
smešno. ”. Tudi če se odločijo vmešati navadno brez uspeha (“Ponavadi rečemo, D. dj
pust ga, lj kakš je, un ga še kr.”). Čeprav je za mladostnike v teh letih preizkušanje svojih
fizičnih sposobnosti še mogoče razumljivo, ne gre spregledati, da je omenjeni fant vedno v
vlogi žrtve (“Tepemo se ne, tepemo pa F1[…]” ) in nemočen (“Ja je najdu pač enega da
ni glih močn. ” “Ja k ga lah, k ni močn pa k mu nč ne more. ”). Poleg tega se tudi ostalim
mladostnikom kdaj zdi, da je potrebno posredovati (“Neee js ponavadi…če D. res tko
pretirava, da ga F1 udari, sam F1 itak ne zna, F1 ga tam neki poči…če se mu posreči da
ga poči, pol js posredujem, ker pol ga res zares in pol D. dam stran.”). Navadno pa je
odziv ostalih mladostnikov na takšno vedenje neprimeren in se ne zavedajo njegovega
pomena, saj na primer smejanje, Huitsing in Veenstra (2012), označita kot pozitivni
»feedback«, ki dejanja nasilneža ojača. Nasilje med njimi je tako že kar del njihove kulture
in so nanj navajeni, posredujejo pa le, če se jim zdi, da je prekoračilo mejo, za katero se
zdi, da je postavljena na osnovi fizične bolečine.
Medtem ko se zdi, da mlajši mladostniki konflikte med seboj rešujejo v skupini, pa starejši
povedo, da so se v njihove medsebojne konflikte vmešali včasih tudi ostali vrstniki izven
skupine. Vzgojitelji navadno nasilnim vedenjem niso priča ali posredujejo z umiritvijo
trenutne situacije. Ma (2001) opozarja, da mnogi odrasli (vključno z vzgojitelji)
podcenjujejo problem vrstniškega nasilja, saj mnogi besedno nasilje jemljejo kot normalno
in neškodljivo (Remboldt, 1994, prav tam).

5.2.6 OSTALE UGOTOVITVE
Pogovor o njihovem odnosu s starši se je pojavil predvsem v prvi skupini, medtem ko smo
se v preostalih, te teme le dotaknili. Zaznati je bilo, da imajo mladostniki do staršev
različne odnose, velikokrat pa je vsaj eden od staršev odsoten. Odnosi s starši se tako
raztezajo od tega, da zanje mladi prevzemajo skrb (“Ja v bistvu ja, večinoma sem js za
mami skrbela, ko je pač ati šou”), do tega, da se počutijo nezaželeni (“Pa tud, ko sem se js
rodu, je reku, da…..je hotu, da se ne rodim, da ne bi sploh pršu na svet…”). Opaziti je, da
so težave v vzgoji, saj nekateri pravijo, da staršev ne poslušajo oziroma od njih izsilijo kar
želijo.
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Štirje mladostniki živijo v rejniških družinah. Medtem ko je enemu izmed fantov v njej
podobno kot v stanovanjski skupini, dva mladostnika pravita, da je bilo v rejniški družini
težko (veliko prepiranja, tudi nasilje) in jima je sedaj v skupini bolje. Ena izmed
mladostnic pa bi še vseeno raje živela s teto.
Med mladostniki je le en edinec. Ostali mladostniki imajo s sorojenci različne,
spreminjajoče se odnose. Pri nekaterih je bilo takoj opaziti, da se s sorojenci ne razumejo
najbolje, omenili pa so, da se dostikrat tudi skregajo. Tudi literatura pravi, da so konflikti v
odnosih med sorojenci pogostejši kot v drugih socialnih odnosih (Dunn in McGuire, 1992,
v Kavčič in Zupančič, 2006). Veliko mladostnikov je vseeno poudarilo, da se odnosi med
njimi sedaj, ko so sami v skupini, izboljšujejo, kar je v skladu z raziskavo Bredela in
sodelavcev (2004 v Geurts, Boddy, Noom in Knorth, 2012), ki je pokazala, da je kar 69 %
mladostnikov opazilo izboljšanje sorojenskih odnosov kot tudi starševskih. Slednje je
lahko sicer že posledica tega, da so njihovi stiki večinoma redki oziroma so bratje in sestre
že dosti starejši. Dva fanta sta v stanovanjsko skupino prišla skupaj s sestrama. V obeh
primerih se je izkazalo, da je vsaj enemu sorojencu to pomagalo pri lažji vključitvi v
skupino.
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TEME RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
OPREDELITEV
POJMA
PRIJATELJSTVA

FOKUSNE SKUPINE

1.

2.

3.

Dobro razumevanje, zaupanje,
spoštovanje, čim manj
nesporazumov in ljubosumja.

Razdeljeni so v podskupine, eni
se bolj, drugi manj razumejo.
Med njimi se pokaže sočutje.

Izven skupine trajajo konflikti
dlje časa. V skupini se bolje
poznajo in si bolj zaupajo.

»čim manj kreganja, ne sme bit
ljubosumja, dober se morta
razumet«

»prvo smo se ful kregali, kokr so
bli pač eni členi«

Zaupanje, pomoč,
spoštovanje. Tudi kreganje.
Niso vsi prijatelji enaki.

Razumejo se različno dobro.
Značilen določen način
komunikacije, skupinska
pripadnost.

»da lahk zaupaš, da se spoštuješ,
da se ne žališ, zmerjaš…«

Prijatelj ti stoji ob strani in te
usmerja na pravo pot.
Zaupanje, iskrenost, tudi
kreganje.
»nekdo, ki te prenaša ves čas«

4.

SKLEPNE
UGOTVITVE

DOŽIVLJANJE VRSTNIKOV, RAZLIKA V PRIJATELJSTVU
S KATERIMI ŽIVIJO V
V STANOVANJSKI SKUPINI
STANOVANJSKI SKUPINI
IN IZVEN NJE

Razumevanje, zanesljivost,
zaupanje, pomoč. Več vrst
prijateljev.
»pravi prijatelj je pa tist, ko se lah
tud zaneseš nanj pa mu zaupaš«

Odnos, ki temelji na
razumevanju, zaupanju,
pomoči… S prijatelji se tudi
skregaš. Prijateljstva z
nasprotnim spolom.

ZAŠČITNA FUNKCIJA
PRIJATELJSTVA V
SKUPINI

VRSTA
KONFLIKTOV IN
NAČIN REŠEVANJA

»men se pa tuki zdijo boljši, ker jim
bolj lahko zaupaš«

Vzpostavljanje boljših
prijateljstev, pomoč pri
vključevanju v skupino.

Hitro se skregajo in
potrebujejo pomoč pri
reševanju konfliktov.

»prej nobenih prijatlov nisem
mela, vsi so me samo izkoriščali«

»ignoriraš…za vsako stvar k ti
reče, se zadereš nanga al karkol«

V skupini težje skregani dlje
časa, se bolje poznajo, si bolj
zaupajo, so bolj sproščeni.

Čustvena opora ob prihodu v
skupino, učna pomoč, zaupanje
med njimi, prijateljstvo.

Navadno zaradi malenkosti.
Sledi ignoriranje, umik,
včasih tudi pretep.

»v šol pa pač morš bit resn, ker je
velik folka pa se hitr vse razširi«

»…smo si bolj med sabo prijatli, da
jih nimamo več prav velik od zuni«

»grdih besed ,bolj tega, pa če
maš slab dan«

Vključitev v prijateljske kroge
drugih članov skupine. Učna
pomoč.

»navadno, tko k brati pa sestre,
živiš z njimi, sam mal več jih je«

Razlika je velika ravno zaradi
tega, ker živijo skupaj in se bolje
poznajo.
»s tistimi se vidiš sam tko popoldne, s
temi tle morš tko ceu dan živet«

Spori med njimi so dokaj
pogosti. Zaznati je tudi
posmehovanje, zbadanje…

»ja in zdj se zard njega z vsemi
drgač dobro razumem in to«

»to je standard«

Primorani so živeti skupaj.

Zunaj skupine si lahko sami
izbirajo družbo. Skupaj počnejo
druge stvari.

Pomoč pri opravljanju
dežurstev in učna pomoč.

Zaradi različnih navad,
sposojanja stvari brez
dovoljenja.

»no sj tle v bistvu smo ena vlka
familija če tk pogledaš«

Odnosi so spreminjajoči se. So
sposobni živeti pod isto streho.

»čeprav se grdo sliši, ampak reče
se vsiljena družba, ker ne morš je
izbirat«

Nekateri imajo v skupini
najboljša prijateljstva, drugi so
bolj izolirani. Skupino
doživljajo nekateri kot
družino, drugi kot vsiljeno
družbo.

»če greš ti vn, si izbiraš družbo«

»ja, da si lahk bolj pomagamo,
pač«

»zdj ful razmišljamo, to pomeni,
da se res malo kdaj«

V skupini se med seboj bolje
poznajo in si posledično bolj
zaupajo. Skupaj počnejo druge
stvari. V skupini si ne morejo
sami izbirati družbe.

Zaupanje med njimi. Pomoč ob
prihodu v skupino in
vzpostavljanju stikov izven nje.
Pridobitev novih stikov. Pomoč
pri učenju in dežurstvih.

Zaradi vsakodnevnih
problemov, slabe volje
članov... Jih ne rešujejo
konstruktivno, potrebujejo
pomoč vzgojiteljev. Zaznati
tudi vrstniško nasilje.

Shema 7: Ključne ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja in posamezne fokusne skupine
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IV

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem si za začetek postavila vprašanje, kako mladi opredelijo pojem
prijateljstva. Mladostnikom je pomembno, da se s prijatelji razumejo in da se imajo v
njihovi družbi dobro. Pomembno jim je, da prijatelju lahko zaupajo, da jim stoji ob
strani in pomaga1. Podobne zaključke najdemo tudi v literaturi, ki med drugim pravi, da
na prehodu v mladostništvo vrstniški odnosi še pridobijo na pomembnosti (Zupančič in
Svetina, 2004).
Čeprav so mladostniki v skupini prijatelji, je vseeno opazno in seveda razumljivo, da se
med seboj različno razumejo. Nekateri so tako med seboj povezani bolj drugi manj.
Opaziti je bilo razlike med mladimi, ki jih lahko povežemo z njihovo starostjo, saj mlajši
skupino doživljajo kot družino, medtem ko so starejši mladostniki uporabljali izraz
»vsiljena družba«. Vsem je pomembno, da so zadovoljni z odnosi, ki jih imajo, in so tako
zmožni bivati pod isto streho. Med njimi se ustvari tudi poseben način komuniciranja
(npr. šale, katerih pomen je poznan le njim), ki okrepi občutek skupinske
pripadnosti, kar vpliva na boljše razpoloženje v skupini. Socialna izolacija in izključitev
pa sta doživeti kot boleči in sta povezani z mnogimi negativnimi posledicami, kot so
anksioznost, depresija, jeza in sram (MacDonald in Leary, 2005 v Newman, Lohman in
Newman, 2007). V eni izmed skupin je bilo dekle, ki je delovalo nekoliko izolirano, a se je
skozi pogovor izkazalo, da se ostali vseeno trudijo, da bi se vključila v njihovo družbo. Na
dobro skupinsko dinamiko vpliva enaka starost in prisotnost obeh spolov.
Vrstniški odnosi v stanovanjski skupini se pri večini mladostnikov razlikujejo od
odnosov, ki jih mladi vzpostavljajo z vrstniki izven skupine. Ne le, da z vrstniki iz
skupine živijo skupaj in se posledično bolje poznajo, ampak imajo tudi podobne izkušnje.
Dobro medsebojno poznavanje vpliva na to, da vedo komu lahko zaupajo, zato včasih
med njimi nastanejo zelo dobra prijateljstva. Ko pride do konfliktov v skupini, se ti hitreje
rešijo, kot zunaj nje, saj zaradi vsakodnevne bližine ne morejo biti dolgo skregani. Zaradi
bivanja v stanovanjski skupini pri ostalih vrstnikih zunaj skupine nimajo težav, nekateri so
celo opazili, da jim sošolci slednje celo zavidajo zaradi priložnosti za druženje z vrstniki.

1

Pomembne ugotovitve in skupne značilnosti označim s poudarjeno obliko zapisa.
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Nekateri starejši mladostniki so razlike našli le v tem, da skupaj počnejo druge stvari, kot
na primer z vrstniki v šoli.
Iz pogovorov se lahko razbere tudi zaščitna funkcija prijateljstva v stanovanjski
skupini. Prijateljstvo v skupini jim pomaga predvsem pri učenju in opravljanju drugih
gospodinjskih opravil. Medsebojna pomoč in podpora sta dobrodošli že ob prihodu novega
člana v skupino, saj je ta še posebno ranljiv. Zelo pozitivno je, da si med sabo stojijo ob
strani tudi izven skupine in si pomagajo pri vzpostavljanju stikov z ostalimi vrstniki.
Italijanska raziskava (Rabaglietti in Ciairano, 2008), v kateri je sodelovalo 622
mladostnikov obeh spolov med 14 in 20 let, je pokazala direkten pozitiven vpliv podpore
prijateljev na razvojne naloge, kot so osebne (avtonomija v organiziranju prostega časa),
socialno-institucionalne (šolski uspeh) in odnosne (vzpostavljanje odnosa z nasprotnim
spolom). Raziskave pa so pokazale, da kvalitetni prijateljski odnosi zmanjšajo tveganje, da
bi otrok/mladostnik postal žrtev vrstniškega nasilja ali nasilnež (Boolmer, Milich, Harris in
Maras, 2005). Podpora prijateljev pa ni pomembna samo za trenutne mladostnikove
prilagoditve, ampak tudi prispeva k uspešnejšemu in zadovoljivejšemu prehodu v odraslost
(prav tam). Za mladostnike, ki niso sprejeti s strani staršev, prav tako pa jih družba zavrača
zaradi njihovega izstopajočega vedenja, je skupina vir občutkov sprejetosti in pripadnosti.
Mladostniki se sicer družijo z vrstniki tudi izven skupine – tako v šoli kot v domačem
kraju. Čeprav bivanje v skupini ne vpliva neposredno na te odnose, pa pravijo, da imajo
zato manj prostega časa in nekateri opažajo težave pri vzdrževanju stikov s prijatelji iz
domačega kraja. Tako jim prijateljstva v skupini nadomeščajo prijateljstva, ki so jih
mogoče zaradi spremembe okolja, šole ali njihovega slabega vpliva, izgubili. Na drugi
strani pa bivanje v stanovanjski skupini mladim nudi več priložnosti za vzpostavljanje
stikov z vrstniki, kar pomeni, da se s tem omogočijo pozitivni vplivi prijateljstva in
vključitev v vrstniško skupino tudi tistim mladostnikom, ki so drugače v nevarnosti, da bi
bili socialno izključeni. Pripadnost skupini pomaga mladostnikom pridobiti na samozavesti
in nudi možnost za preizkušanje socialnih veščin.
Konflikti, ki se pojavljajo v skupini, so navadno podobni tistim, ki se pojavljajo med
sorojenci. Vzrok zanje tako lahko najdemo v slabem razpoloženju katerega izmed članov,
neupoštevanju dogovorov, različnih osebnostnih značilnosti in različnih mnenj. Konflikti
so navadno kratkotrajni, kljub temu, da jih veliko mladostnikov ne rešuje konstruktivno
(navadno z ignoriranjem posameznika). Razlog lahko najdemo v tem, da so mladostniki
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veliko časa skupaj, zato je težje biti skregan, v primeru večjih konfliktov pa posredujejo
tudi vzgojitelji. Vrstniško nasilje je bilo zaznati v obliki zbadanja, posmehovanja in
žaljenja. V tem primeru se je izkazalo, da tudi dolžina bivanja in starost posameznika ne
odigrata glavne vloge, ampak so pomembnejše posameznikove (osebnostne) lastnosti.
Čeprav so med skupinami mladostnikov, ki so sodelovali v raziskavi, opazne podobnosti v
njihovih odnosih, lahko najdemo tudi razlike. Razlog za slednje navadno nisem uspela
povezati z dolžino bivanja, starostjo posameznika ali spolom. Ocenjujem, da razlike
izhajajo iz osebnostnih značilnosti, ki jih imajo mladostniki, ki so trenutno v skupini (na
kar so tudi sami opozorili). Bi pa bilo zanimivo raziskavo razširiti in vanjo vključiti tudi
mnenje vzgojiteljev/ic, ki nedvomno s svojim vedenjem (vzorom) in intervencijami
vplivajo na vrstniške odnose med mladimi.
Vse bolj se zavedamo vpliva, ki ga imajo vrstniki na otroke in mladostnike. Veliko se o
tem govori predvsem v šolah, kjer so vrstniški odnosi najbolj opazni in jih je najlažje
raziskovati, medtem ko so vrstniški odnosi v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah
še relativno neraziskano področje. Glede na to, da ima vpliv vrstnikov na vedenje v
mladostništvu celo večjo vlogo kot vpliv staršev, je smiselno, da področju posvetimo večjo
pozornost. Pričakujem, da bodo predstavljeni rezultati prispevali tudi k temu, da bodo vsi,
ki so v stiku z mladimi v stanovanjskih skupinah (vzgojitelji/ice, učitelji/ice, starši, rejniki
in drugi…), razumeli pomen in varovalno lahko pa tudi oteževalno vlogo vrstnikih
odnosov. Torej prijateljstva, podpore in modelnega učenja na eni ter žal tudi odklanjanja in
celo nasilja na drugi strani. Ker se nasilje pogosto dogaja, ko vzgojitelji niso prisotni, je
potrebno krepiti vrstniške odnose, enakopravnost in vzajemnost, da v takšnih primerih
sami prekinejo neprimerna vedenja. Z ustvarjanjem dobre klime med mladostniki (in
seveda tudi vzgojitelji) bomo pripomogli k uspešnejšemu poteku odraščanja.
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PRILOGA
PRIMER ZAPISA POGOVORA (STANOVANJSKA SKUPINA 3)
V sredo, 20.2.2013 od 1915 do 2020.

Dekle 1
Fant 1
Fant 2
Fant 3
Fant 3

ČAS BIVANJA
1 leto in pol
3 leto
pol leta
2 leti
4 leta

STAROST
15 let
15 let
14 let
12 let
15 let

S: spraševalka
Pri pogovoru je bila prisotna tudi gospodinja.
[povem nekaj o sebi, o namenu in fantom dam sporočilce iz stanovanjske skupine 1]
S: Najprej bi vas prosla, če se vsak predstavi, pove kok je star in kk dougo je že v tej
skupini.
D1: Ja js sm T., stara sm petnajst…am tle sem že od lanskega leta, septembra…od začetka
šole pač, drgač sm iz K.
F1: Ja js sm M., str sm 15 let…am pa to je zdj moj tret let tle kokkr sm v skupini.
F2: Js sm pa R., amm star sm 14, tuki sm pru let, to je to. Aja drgač sm iz N.
F3: Ja js sm pa G., str sm 12 let, sm pa drgač z B.
D1: In kok si tle?
F3: Razred sm pa sedm. [smeh F2]
S: Kolk časa si že tukaj?
F3: Aja tuki sm pa dve leti, zdj bom ta treto.
[tih smeh ostalih]
F3: Js sm pa A., star sm 15 let pa prihajam iz Z. pa tuki sm že 4 leta.
[drugi: uuu, zažvižgajo]
S: Aha, se pravi najdlje?
F3: Najdlje.
S: Kot sem rekla lahko govorite prosto. Zanima me, kaj je za vas pravo prijateljstvo?
D1: Ojoj… [smeh]
S: Težko vprašanje?
F3: No, ni glih.
D1: No, pol pa povej.
F3: Ja ne vem pač prau prjatl naj bi ti pač stau ob strani da pač če ti kj ni všeč, amm da mu
kj ni všeč al pa če kj ne zna mu pomagaš pa to. Pa ga pač zmeram v prave stvari peleš, ne
pa skos narobe…pa tisto pa tretjo… Pač pa res, da se tud s prijatli skregaš, ampak pač to se
zgodi a ne. Če se z nemu nikol ne skregaš ni glih prau ful tko.
D1: Nekdo ki te prenaša ves čas…a ne F4.
S: A tud, ko maš slab dan?
D1: Ja uf. Pa ko ponavad pol…
F4: [se odkašlja] Amm ja.
S: Bi kaj dodal?
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F4: Ne, sj je čist lepo povedala a n, treba jih je prenašat, tud če so zlo zateženi jim ne smeš
preveč zamert…ker pač lahk ti je pol kuj žau…tko.
S: F1?
F1 [govori počasi]: Ja… prjatu je zame da je en iskren do tebe pa ti do nega…da sta tko
no…ne vem da se spoštujeta pa to…da sta prjatla, da se smejita.
[smeh F2]
S: Bi kaj dodal F2?
F2: Ja…ponavad spoznaš v stisk pravga prjatla…ponavad mu loh zaupaš, če je prau prjatl
no pa te ne bo izdau, če ni pa te bo..odvisn zaka gre.
S: Kolk pa mate takih pravih prijatlov?
D1: Js mam po moje ene štiri, pet.
F3: Ne vem.
F4: Js isto, tk nekak.
S: S kod pa so? Iz šole, doma, tuki?
D1: En je F4, ena je še iz K. [doma] in ena je moja sošolka, ena...en je moj paralelc, ena je
pa iz druge šole, ampak mislim je tud tle v ŠL. Tko da je vsak na različnem delu.
S: Maš razporejene?
D1: Ja.
S: Kaj pa ostali? Kje so prijatli, ki ste jih meli v mislih, ko ste govorili o tem kakšni morjo
bit?
F4: U šol.
S: Sošolci?
[F4 pokima]
F3: Prevladujejo sošolci.
F1: Mau doma, mau u šol…še uni iz prejšnje šole.
F2: Ja men pa bivši soigralci pa… kkšni u šol.
S: Kaj pa treniraš?
F2: Nogomet.
S: Kk se pa med sabo razumete? Vidva sta prijatla…
D1: Ja.
S: Kk se pa ostali razumete? Pa tud vidva z ostalimi?
F4: V redu.
F3: Ja tko no.
F2: Ja za silo bo.
S: V redu, za silo bo?
F4: Midva se skos tepema z F2.
F2: Ja.
F4: Fajt fajt skos.
S: Fajt, fajt?
[F2 se nasmeji]
F4: Ne, sj ne.
S: Sj lahka povete po resnici…
[vsi se smejijo]
F2: Neee…
F3: Ne sj to…
D1: To je vse zajebancija.
F2: Vse normalno.
S: Se pravi se normalno razumete?
[se strinjajo]
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S: Kaj pa pomeni to normalno?
F3: Ja tko, da se ne spravlamo drug na druzga tko…
D1: Da se še nismo pobili.
F3: …da zaenkrat…da ni tko, da čez pet minut, če je vzgojitelj na lankirni da se cela stavb
na glau obrne a ne.
D1: Za zdj smo še usi živi, dobr to je še čudn.
F3: Zaenkrat.
S: Se pravi skregate se tud kdaj med sabo?
F4: Mhm.
D1: To po moje je že kr dosti tle.
F4: To je standard.
D1: Ja.
S: Aha, to je normalno [smeh]. Kaj pa pol ko se skregate?
F4: Pol neki cajta je treba čakat.
D1: Ja tko se napizdimo in pol smo dve uri tko neki skregani in pol je vse navadno.
F4: Pol k da nč ni blo.
D1: Ja, več al manj.
S: Se pravi mal ste za sebe…
D1: In to je to.
F3: Al pa se vzgojitli na sestanku neki vtikajo.
D1: Ja pa se vzgojitli vmešajo notri. [zavije z očmi]
S: Zdj si zavila z očmi…se pravi ti to ni všeč.
D1: Ne, mislim…
f3: Dost je tko no…gadno zgleda.
S: Kaj misliš s tem?
F3: Pač tko…ne vem kako naj drgač rečem…dost gadn zgleda… K tko vsi so na sestanku
pa se pogovarjamo pa sam neki začnejo omenjat tisto pa to.
S: Prevlk problem delajo iz tega?
F2: Ja, večji. Loh bi reku iz moke delajo…
F2: Iz muhe delajo slona.
F4: Al pa žirafo.
[smeh]
S: Na kak način pa ponavadi rešujete konflikte, če se vmešajo vzgojitli?
F3: Ja ne vem da na konc da med sabo….
D1: Da se mormo pogovarjat.
F3: Ja ne vem, da se pogovarjamo z njimi.
D1: S tistim ko smo skregani.
S: Morte z njim poiskat rešitev?
F3: Mhm.
S: Bi F1, F2 kaj dodala?
F2: Ja sj glih to da pač…da delajo iz muhe slona, za malenkosti težijo pač.
S: Ko bi jih mogoče drugač sami rešli?
F3: Ja pa pač na konc prau iščejo posebne napake.
F2: Zajebancijo sprejmejo drgač k mi mislimo.
F3: Hec.
F2: Sj to.
[krajši premor]
S: Se pravi drgač se vam pa zdi, da bi znali sami reševat probleme?
F4: Ja.
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S: Pol mislite, da se prevečkrat vmešavajo?
F3: Dost.
D1: Sj nimajo kj druzga za delat.
F3: Sj zato so tle.
F4: Enmu je treba težit a ne.
F2: Ja sj vem.
S: Zard česa pa se ponavadi skregate?
D1: Kkšn kj postavi malo drugače pa je že vse narobe.
S: Zard malenkosti torej?
D1: Ja včasih tudi ja. Al pa ti kdo tko kj reče al pa se zaleti vate in je že use tko…u luftu al
pa če ma kkšn slab dan tko da.
S: Se strinjate?
F2, F3: Mhm.
F2: Se, se.
[noben noče kaj več]
[smeh]
D1: Js itak tle ko je kj takga vedno govorim in me vedno sam tko mhm ok.
S: Zdj se v redu počutite tuki?
F2: Ja za silo ja. Se tud tko…
S: Se ti zdi da bi lahk blo boljš?
F2: Ne, sj kul, sj kul zdj… men je kul.
S: Odnosi med vami?
F2: Ma ja sj zdj so kul, mislim ma kdaj se skregamo ja to itak, to že mora bit tko.
S: Bi kaj spremenili, če bi lahka?
F2: O, to pa ne vem.
[kratek premor]
S: Bi rekli da ste med sabo pravi prijatli?
F3: Tko no.
F3: Fifty – fifty.
D1: Ja eni smo boljši prijatli eni mal tko, mislim tko pač.
F3: Polo polo.
F4: Z vsemi se razumemo a n, pa z enimi se mal več družš z enimi se mal manj.
S: Sj verjetno se z enimi bolj zakapiraš z enimi mal manj… kk je blo pa na začetku?
D1: Čudno…ko sm js njega vidla [F4] sm misla da je ko nek….nek hipi tam z neko…ne, sj
to sm mu že povedala, ampak mi je blo tko…čupo je meu tko…čez lase in tko je meu neko
kapi in je blo tko… in tko pride, js sploh nism vidla nič.
F4: To kao uno kapo, uno komadno. In pol sm meu tko čupo na dol in pol je blo vse na..
D1: Ja tko je meu čupo tko prau dol in neke begi stvari tam na seb in js sam tko…
F4: Alternativc pač.
S: Aha, si mal gledala kam si zdj prišla?
D1: Ne, drgač je blo res tko.
F3: Js sm se tud [enega drugega iz skupine] ustrašu, ko je meu tiste obrvi postrižene tko.
S: Aha.
F2: Men pa na začetk v bistvu mi je blo mau čudn pač kam sm js to pršu k folk je tu ful
take stvari počel ko js nism biu glih navajen…
D1: Ja, pri meni isto.
F2: Pol pa pol cajta tko v enmu tednu sm se pa navadu tko je blo navadn to, pač pa smo se
začeli, smo se itak. Te fore sm nekak dojemat začeu…pol smo pa itak začeli.
S: Zdj sta oba rekla, da so delali stvari, ki so se vama zdele čudne?
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F2: Ne bi o tem…
D1: Ne. [malo skozi smeh]
F4: Ne bi o tem, ni za vsem tule za govort.
D1: Bi mogli videt Š., mislim bi mogli videt.
F3: Ne k sta bla… In sta pač take stvari počela…k jih..k men ne zdijo se glih normalne…
D1: Metala sta sosedu vse živo v okn.
F4: Neee, to mi je blo še navadn…ne bi govoru ka sta ona dva delala.
S: Ok, pol pa pustmo to. Kk je pa med vami…ste se takoj zaštekali?
F3: Tko počas. Mal časa traja.
D1: Ja tko ja. Pri men je blo takoj.
S: Si se takoj čutla sprejeto?
D1: Ja.
F4: Js sm…. Sm meu itak to srečo, da že prej predn sm biu u stanovanjski sm biu že prej
na tej šol, tko da itak če nism biu tle sm šou pa vn s prijatli.
S: Aha. Si meu družbo vseen?
F4: Ja.
S: Kaj pa pri teb F1?
F1: Ja… ne vem…štrnajst dni, da se res navežeš na ludi tko no…ko so tle v skupin.
S: Pa ni bil problem?
F1: Ne, v redu.
S: F2 pa pri teb?
F2: Ma ja pru ted sm ful pogrešu V. tam k sm bol navajen…pol pa sm se navadu počas.
S: Kk pa zgleda ko pride kdo na novo?
F3: Tko tko, drgač.
F4: Ja ne js ga kedam da zmer k pride čist vsazga k sm tle itak je blo zmer najprej na
začetk mal zaprt a ne… tle dam ga noben ni poznal pa tud on se ni upu it, mislim se ni upu
glih vklučt h nam tko…mal se je tko stran držu od nas. Tko si je mislu ok ta folk je mau
fucked up tko, tole ne bo šlo. Tud js sm tko mislu, sm mislu o fak to je norišnca, tole ne bo
dobr a ne, sj pol se pa k jih mau boljš spoznaš so pa v bistvu čist normalni tko.
D1: Ja neee.
F4: Ej, veš kaj ko sm jih prvič vidu sm si vse ta drug mislu da so.
D1: Koga?
[F3 našteva imena]
D1: Ajaa.
S: F2 ti si pa prvo leto, zdj ni noben prišu na novo?
F2: Ne.
S: Tk da te izkušnje še nimaš?
F2: Ja.
S: Mate kak krst?
[odkimajo]
F3: Ne, škoda.
S: Nočem vam zdj devat kakih idej, ker se mi zdi ful fajn, da pomagate…
F4: Že tko je bogi k pride.
D1: Sam je dobra ideja drugače.
F4: Bi ga še bolj sekiral.
F3: Drgač si pol še bolj tko misl o drugih…da so bolj taki privoščljivi.
D1: Ne sj kva, sj js sm že prišla.
F4: Js ga loh vodm.
F3 Pol maš pa triletno obletnco.

V

BOROVNIK, S. Medvrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah

S: Kk se pa zdj vedete med sabo?
D1: Navadno, tko v bistvu k brati pa sestre živiš z njimi, sam mal več jih je.
F3: Mal na drugačn način.
D1: Ja no tko, pač navadno.
S: Zakaj na drugačen način?
F3: Ja pač več jih je pa drugačni so principi.
S: Med vikendom hodite domov?
D1: Ja, več al man. Mislim js ja, ostali ne glih.
F3: Na primer A. [sostanovalec].
S: Je kdo iz rejniške?
Vsi: Ne.
D1: Da bi vedla po mojem ne…da ne bi vedla, mislim js govorim zase.
S: No sj, men je da za sebe poveš…
D1: Nimam pojma.
S: Se pravi se v redu razumete, si pomagate med sabo?
Vsi: Ja.
S: Se pravi bi lahk rekli da je to prijateljstvo med vami?
F2: Sovraštvo ni.
F4: Ja sovraštvo ni.
S: Kaj pol bolj tko kot ste rekli brati in sestre?
F2: Ja sj deln deln. Se razumem boljše s tem, s tem pa pač tko za silo.
S: Se pravi prijateljstva med vami se razlikujejo od prijateljstev v šoli?
F2: Ja.
F4: Ja, to itak.
F2: To itak.
D1: Jaaa. Ker z njimi živiš in je ful drugače, ker spoznaš prau njih tko… Ker v šoli je tko,
jih poznaš sam tiste tri, štiri ure kolker si notri…in je čist drugače če z njjmi živiš in jih
vidiš zjutri, zvečer. To je čisto druga stvar ful tko drugače.
S: Kaj pa teb F1?
F1: Ja isto. Čist drgač…ne spoznaš osebe tko.
D1: Spoznaš ta pravega njega. In pol tiste nadležne navade in vse živo.
S: Pa je to pol boljš al slabš?
D1: Ja ne vem odvisno…če ma… mislim, če ma dobre navade ja, če ne…
F4: Pol pa jebat ga.
[smeh]
S: Se vam zdi da ma prijateljstvo med vami kake prednosti?
D1: Ja ma. Js na primer se spomnem, ko sem šla prvi dan u šolo tko, nisem nobenga
poznala in pol je biu F4 edini tam tko in je blo pač v redu tko vsaj en… en na šoli k vem
da…
F4: Sj pol sm ti J. poslau.
S: Kaj si poslau?
F4: Par frendov sm ji poslau.
D1: Ja in zdj se zard njega z vsemi drgač dobro razumem in to. Tko da ma prednosti tko in
pol tudi za šolo tko lahko kj skupi in to…
F4: Reče se hvala.
D1: Hvalaaa. [smeh]
S: Se tud ostali družite izven stanovanjske med sabo?
F3: Ja tud.
F2: Tud.
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F1: Se videvamo.
S: Na šoli?
F1: Ne, v šol ne.
D1: To se bomo nasledno leto.
F3: Tud tko posebi.
F2: Ja, js se z A. [sostanovalcem].
S: Sta sošolca?
F2: Ne, en mjn klas manj ko js.
S: Se družita?
F2: Ja tko. Pa tko neki na pou, js je tam neki s svojmu klasu…js sm se že prvi dan ušteku.
S: bi lahka rekli da je kir med vami bolj glavni?
F2: Ne ni.
F3: Ne.
S: Je fajn, da si z nekom prijatu…?
[tišina]
F3: Pr men tko…js mam ful prjatlov sam … tko, aja, no ne…tko na splošno al zdj v
skupini?
S: Lahka tud na splošno ja.
F3: Na splošno mam velik prijatlov sam pol maš pa tko da…
S: Ko jih je fajn poznat…
F4: Marskoga je fajn poznat.
D1: Pa ona je misla, da če se na primer skregaš z njemu ni fajn, ko bi ti loh škodovau.
F4: Uff….ne. Auč.
D1: Pa to ni pr nas na šoli kaj je?
F4: A-a. Ne.
S: Se pravi v stanovanjski ste enakopravni?
D1: Ja.
F3: Tko no.
F2: No, sj…vsak je zase enakopravn.
F4: Demokracija je tule notr, ni diktatorstva tle.
S: Pa je kaka razlika prijateljstvo s fantom al pa punco?
F4: Ful.
F2: Ja.
D1: Ja.
S: Ja?
F4: ja…mam tud ene prjatlce, ko so skor istI k pa moji frendi tko.
D1: Sam tiste so tud take…tko…mislim…na zunaj ne, sam notri ja
F4: No, mislim sam M. je mal bol tko, sam je pa legenda zard tega, ker so mal drgač k
ostale.
S: Na kak način drugačne?
F4: Niso rečmo tko..
D1: Na zunaj so ženske, od znotri so tipi.
F4: Na primer.
S: Kaj to pomeni?
D1: Da razmišljajo…
F4: Da zanimajo jih…
D1: Da razmišljajo… da zanima in razmišljajo ko tipi, na izgled, od zuni so pa ženske.
S: Aha…
F4: Normalne pač.
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S: In to je v redu?
F4: Ja drgač na cajte je ful kul to.
S: Zakaj pa?
F4: Ne vem, ker…
D1: Nobena ne hodi z njim, ne skrbte.
[smeh]
F4: Ne vem pač…da ni eno in isto skos, da je tud neki druzga lohk…da nimaš eno klasiko,
ampak da loh neki ekstremnga.
D1: Da se naveličaš tipa.
S: Pa ti?
D1: Men je navadno…mislim je dobr met tudi fante, ker so ful bolj iskreni, nimajo tolko
drame..meni je vse isto..js se ne družim s puncami, ki majo notri možgane kot
fantje…ampak, mislim ne js mam oboje pa mi je tko navadno pač..tud če je tko fant, ki ti je
všeč…itak loh vprašaš tipa kaj si on misli tko karkoli.
S: Mal njihovga pogleda?
D1: Čeprav ponavadi sam na igrce razmišljajo, ampak…
F4: To pa ni res, to sam naš B.
S: F3 ti si tud reku da je razlika bit prijatelj s punco al pa s fantom.
F3: Tko no…mal se razlikuje glede odnosa pa tko.
S: Na kak način?
F3: S fantom se drgač tud loh…ne vem kako naj rečem…se prej domeniš a ne kakšno
stvar.
F4: Ni nujn, js se z obema, s prjatlcami in s frendi se js isto loh zmenim kj.
F3: Ja no, odvisn no, odvisn.
F4: Ponavad še z ženskam prej kj.
S: Verjetno odvisn za kero stvar gre?
F2: Js js tko s puncam…ko s fanti so lah bolj pogovori o športu…s punco pa ponavadi bolj
pogovori tko…
S: Več se maš za pogovarjat s fanti?
F3: Pač druge teme.
F2: Ne sj isto…sam s fanti so pač drugačne teme. Obe družbi pašejo, mal mešano.
F1: Ja…s fanti se loh bolj pogovoriš a ne tko..ne mislm zdj…pač bolj take stvari a ne
[smeh ostalih] Karkol a ne…
D1: Sploh ne vem o čem govori [skozi smeh].
F4: Kva s hotu povedat?
F1: Sj se s punco isto loh zgovarjam mislim…
[smeh]
S: Zdj pa ne vem… kaj je zdj to? Neke interne fore al…
D1: Pa un je ful počasn in pol…
F4: Ful počas dojema.
F2: Ja.
S: Pa puste ga, naj pove v miru.
D1: Ja sam….
F4: Ja zdj je veliko povedu…
D1: Ne veliko govoru, nč povedau.
F4: Ja, rečmo.
S: Ok, pustmo mu, da pove do konca pol bom pa js neki povedala.
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F1: Ja ne vem s fanti si velik več skp tko.. [smeh vseh] Prijateljsko…. [jih morem malo
umiriti] recmo punce večinoma laohko tlele…vsaj tlele v skupin mamo sam dve pa u šol
jih pa…na naš šol jih pa ni.
D1: Ja so, sam ne v tvojmu…
F1: Ja, sam so šole tko, gimnazija ja šola za strojništvo
F2: Hočeš povedat da nimaste punc.
F4: Js bi znoru tam.
S: Nimaš tolk priložnosti za prijateljstvo s puncami?
F1: Ja sj.
S: Ok, zdj pa nazaj…kaj je to blo?
D1: On je ful počasn in pol tko govori… [ga oponaša] fantje…ja….z njimi…
S: Prej sem vas vprašala kk se vedete eden do drugega…
D1: Ja včasih se hecamo glede tega ja.
S: Aha… Se hecate…na račun drugega?
F2: Sj F1 je navajen na to tko da.
D1: Še posebej na F1…to je ugotovila ena…kdo je ugotovil da je on počasn?
F3: Ne vem.
D1: A ni S. ugotovila to?
F2: Polovica folka je.
D1: Pač ugotovili smo, da je počasn in od takrat je ful smešn to.
S: F1 kaj pa ti praviš nato?
F1: Ja ne vem am…
F4: Počas se daleč pride.
[smeh]
F1: Mal humorja more bit.
F4: Na tvoj račun.
S: Ti skrbiš za smeh v hiši?
F1: Ja.
F2: Ja, ja. To govor vzgojitlom.
F4: Ker on se jim reži v glavo…kao fora a veš.
D1: In pol čez pou ure se zresne.
S: Ok, djmo se rajš vrnat. Da mate stike z vrstniki iz drugih stanovanjskih sem opazla…
D1: Ja mamo vsak konec…ne v bistvu ne vsak konec leta, tudi med letom mamo tko
dejavnosti in pol smo vsi, iz vseh stanovanjskih ki so v okvirju…
F4: Vzgojnega zavoda Kranj.
D1: vzgojnega zavda Kranj se potem vidimo al na piknikih, ki jih mamo konec leta… pol
je konec leta, med počitnicami gremo za en tedn pač na dopust, skupn vsi..pol mamo tud
tko kakšne dejavnosti…v decembru ne vem kdaj smo meli ples in tko da so prišli iz drugh
stanovanjskih in se vidimo in tud telefonske mamo tko da si kj pišemo..
S: Se razumete z ostalimi?
F2: Ja js se kr dobr razumem, k sm biu še na tem smučanju pa kr dobr sm jih spoznau.
S: Kk ti je blo na začetku?
F2: Ja itak mi je to navadn k sm že tok šol zamenju.
S: Si navjen nove stike vzpostavlat?
F2: Ja.
S: Kaj pa ostali?
F1: Prvo mal počakaš… da vidiš.
S: Mate koga iz druge stanovanjske, ko se ne razumete z njim?
D1: Zdj je že šou

IX

BOROVNIK, S. Medvrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah

F3: Kdo?
D1: K.
F3: Js nism mislu K.
F4: On je biu pa tok antipatičn.
D1: Njemu je všeč.
F2: Ni mi všeč sam pravim da….
F4: Pa zmeri k sm pršu okrog njega mi je…o ti si tamle pjt sm…fuck off model.
S: Ok, kk pa je..se kj stepete tud?
D1: Ne
F2: Stepu se še nism, tud skregu se še nism s kom.
F1: Ja kdaj se tepemo.
S: F1 pravi da ja.
F2: No, mislim stepemo se ne, tepemo pa.
F4: Ravsamo se.
F2: No, ne zares
S: Aha…ne tko do konca?
F2: Tepemo se ne, tepemo pa F1…tko mal za foro… smo ga no, D. ga pa zares, kdaj ga pa
zares tko začemari.
F1: Sj se branim kokr se čem, sam ne morm se zdj spravit nazaj nanga.
F2: Sj tud ne morš F1.
F4: Ne se zdj delat.
F1: Ja lohk, nečem met js zdj tlele nekih takih odnosov…da bi se zdj tlele bolj taki nasilni
odnosi.
S: To se zdj s kom?
F2: z D. [sostanovalec]
S: Aha z njim…
F2: To so borbe dan pa noč
S: In on se spravla na tebe?
F1: Ja.
F2: Ja je najdu pač enega da ni glih močn.
F4: Ja k ga lah, k ni močn pa k mu nč ne more.
F2: D. če to ugotovi bo konc, ga bomo skos zafrkavali.
S: Zard česa pa?
F3: Kr tko kr naenkrat pa tko.
F2: In pol prav u loli in kr neki mu prav, pol pa ga draži, ga cuka. Sj ga ne tepe tko neki
fizično, sam tko ga cuka za lase
F3: Pa tko skos govori krofko al pa lizika.
S: In kaj pol ponavadi…
F2: Ne, sj ga ne boli kr un ga itak sam za foro tko cuka, ne da bi ga neki tko ful mlatu.
F1: Ja.
S: Kaj pa F1 ti nardiš?
F1: Ja. nč branm se… [smeh]
F2: Ja ja, dj no, sm tko je [kaže, da se skrije] Ja ne, res to dela, nč ne nardi, sam to dela, pa
gre v kot, gre skos v en kot.
F4: Aj da se tučemo.
S: Kaj pa ostali nardite?
F2: Kaj? [začudeno]
S: Ja ko to vidite?
F2: Ja nč, men je ponavad smešn k mu D. dela [spušča čudne zvoke]
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S: Se pravi D. se spravi na F1 vi se pa smejite?
D1 To je tko.
F2: Ja js sm z njim v sobi pol pa je to mal smešno.
F4: Ponavadi rečmo D. dj pust ga, lj kakš je, un ga še kr.
S: Kk pa F1 ti vidiš…kaj ostali nardijo?
F1: Ja nč, mau se tko…
D1: Smejejo.
F1: Smejemo se drug drugmu…ne vem no pač tko…
F2: Ja, ja pa jih dobi tud od A. [sostanovalca]
F1: Pa A. od mene.
S: Kaj pa vzgojitelji?
F3: Ma oni počas…oni počas dojamejo, pač čez kkšnih 20 minut ko se začne…tam 20
minut…
F4: Js k delam nalogo…pa sj to se sliš
F2: Čist vsak dan.
F4: Ko da se koleta ne pa da zabavata ne…
[smeh]
F4: Dans se je F1 dru ko da…
F2: Pa on se kr za foro tko za foro.
F4: Pa dobr js sm mislu ka D. tam dela, da ga tam že reže.
S: Kaj pa je blo?
F2: Z neko žirafo sm ga tko po glav.
S: Se pravi ti tud?
F2: pa js pa M. se sam neki tko pogovarjama, pa mu rečem pesjan al ka on neki govori pa
un kr neki kriči…
F1: Smešn.
S: Se pravi dans si se pa ti spravu na njega?
F2: Ne, ne! Js se na njega ne spravm. Pač se tko z F1 hecama, ampak on kr tko neki kriči.
S: F1 sta se hecala?
F1: Ja, h…
F2: Ne res, kr zdj se je vse zamešalo…js njega ne tepm…pač tko mu kdaj nardim… F4 pa
tko… [z nežnim glasom]
F4: Ti ga ne tepeš ti ga mlatiš.
F2: Js ga mlatim ja [smeh]
S: Bi kaj F4 dodal?
F4: Na kaj?
S: Ja zdj si reku, da ga ne tepe, ampak ga mlati…
F4: Ja to so naše fore pač.
S: Tk da ni to res?
D1: Je. Ja tepejo se, sam za njih tepst in mlatit je isti drek…sam rečejo tko za foro al
pa…al pač majo uni take fore, ko se navadiš .
S: Teb D1 se ti zdi da so nasilni med sabo?
D1: Ne, men se zdi da so to fantje, ki morajo tko…itak sem preživela tko, sm odrasla pri
treh fantih, treh bratih in sem navajena na to, da se tepejo neki ves čas…tko da mi je
navadno, zdi se mi da so tko vsi…to bojo delali še pol ko bojo trideset stari.
F4: Ooo…
D1: Pač tko, to je navadn.
S: Kaj pa ostali se vam zdi, da ste nasilni?
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F2: Neee js ponavadi…če D. res tko pretirava, da ga F1 udari, sam F1 itak ne zna, F1 ga
tam neki poči…če se mu posreči da ga poči, pol js posredujem, ker pol ga res zares in pol
D. dam stran.
F4: Se spomneš k te je res po kipi useku?
F3: Enkrat sem js F1 učil kk se brani in pol sm mu js reku sam da nakaže, da me ne udari
pol pa me je ta puf pa na gobec.
[smeh]
S. Joj, kam smo mi prišli… Se pravi…
F2: Pač js sm prej treniru boks in pol sem učiu F1 kk se brant in pol sm mu pokazu neko
foro da mu tko pa tko pol sm mu pa reku sam da nakaže, da me ne poči, pol pa un me puuf
pa na gobec. Me je skor vrglo nazaj.
S: Zakaj si ga pa učil kk se brani?
F4: Ja, k mu to loh prau pride kdaj.
F2: Ja, k mu loh pride prav.
F3: Zard tega kr…
F2: Pol me je pa poču.
S: In kaj si nardil?
F2: Nč… kaj naj ga udarim nazaj…sj vem da me ni zanalašč.
F4: Ni ga nazaj useku tko koj sta se začela smejat, najprej sm tko pogledu oo kva mu je
naredu.
D1: Ka bi se smejala, da bi začeu krvavet z nosa.
F3: Js bi se čudu, bi zih preveru a je ta prava kri a je to umetna.
S: Si vedu torej da ni zanalašč?
F2: Če sm ga pa učiu, če vem, da je on bolj neroden za te stvari. Pol itak vem, ne zamerm.
[smeh]
S: Tk da se nista pol…
F2: Ne midva sma sam!
S: …skregala?
F2: Ne nisma se skregala, js sm se sam smejau mal, k je mau bolelo.
F4: Kako te je useku, js se sam spomnem
F4: A to F1 tud zna al kva
D1: Prav počl je
S: Se pravi ti pomagajo da se znaš brant f1?
[smeh vseh]
F1: Hja, pomagajo ne kj dost no tko.
F2: Ja če si ne zapomneš tko nč.
F1: Sj…
[krajši premor]
S: Djmo se mal vrnat k prijateljstvu. Se vam zdi da se razlikujejo prijateljstva, ki jih mate
zdj al pa prijateljstva ki ste jih meli včasih?
D1: Tle al doma?
S: Oboje.
D1: Ja…tko s tistimi se vidiš sam tko popoldne, s temi tle morš tko ceu dan živet…tk da je
ful tko…
F3: Drgač.
D1: Drugače.
S: Kako pa zunaj rešujete konflikte?
F4: Tko js sploh probavam, da do čim manj konfliktov pride.
D1: Ja, men se sploh ne da kregat… js rajši grem stran.
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F4: Ja, js isto. Čim…pač najbolj se umaknem.
D1: Pa tud če vem da nima prou sam…
S: Kaj pa pol?
F4: Črta pa gremo.
D1: Ja nič, mogoče se kdaj drugič pogovorimo, js sm itak mediator, tko da znam tko.
S: To velja za vsa prijateljstva al sam…
F4: Na sploh je tko, čim bolj probavam tko, čim manj konfliktov no.
S: Ostali?
F2: Kaj?
S: Ko se skregata kk to rešita?
F2: Ja, ponavadi ne govorim en cajt pol pa se itak to mislim samo umiri.
S: Aha…
F2: Ponavadi nč se več ne pogovarjam itak… dam čas.
S: Pa to pomaga?
F2: Ja, ponavadi ja,zdj ko sem biu s kom skregan pač s cajtom se umiri.
S: Kaj pa če ne?
F2: Ja ne vem pol, nism še doživu.
S: Ti?
F1: Ja če se skregam pač čez neki cajta…premirje a ne.
[smeh]
F2: To skos govori.
F1: Ja sj, nardimo eno pavzo sam pol ta pavza ni dovg k se pol to skos ponavlja.
S: isti problem se spet pojavi?
F1: Ja.
S: Kaj pa pol?
F1: Ja ne vem ka pol, spet premirje in isti krog….
[smeh]
F1: Skos isti krog.
S: To zdj tuki al tud izven skupine?
F1: Med nami tko.
S: Se pravi isti problemi se skos pojavlajo?
F1: Ja.
S: Premirje ne pomaga…
F1: Verjetn bi…
D1: Če ga noben ne posluša, nooben ga resno ne jemlje, zato ne pomaga. No, predvidevam
js nism ena od teh.
F1: …bi mogu kj bolj poseč k temu, da nebi do tega prišlo.
D1: Kaj boš ti.
S: Vzgojitli ne bi mogli kaj pomagat
F1: Ja v bistvu bi loh sam ne poslušajo.
F2: Neee!
S: Zakaj meniš da ne?
F2: Itak da ga poslušajo…
F3: Sam tko.
F2: Če ga js hecam pač s tem, da je počasn tko pač mal za foro, ponavad me zatoži pol pa
vzgojitli ponavad mene kregajo.
D1: Revček.
S: Kaj pomaga?
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F2: Itak da pomaga, pol ga js ne hecam toook, mal ga še vedno hecam,…to je v naših
navadah, hec more bit, to ve že sam.
F3: Smeh je pou zdravja.
F2: S tem da un mene tko še bol heca, js sm kr tko tiho…on kr neki začne zabavat
neki…pol pa k mu js rečem nazaj pa gre vzgojitlom povedat.
S: Opažam da je velik heca med vami..ko je za enega hec za drugega ni, drugič obratno…
D1: No, med fanti.
S: Se vam zdi da si lahka zaupate med sabo?
D1: Ja js F4 vse povem.
F3: Delno
F2: Js tko F1 kr dost povem.
S: Mate še brate, sestre?
F4: A-a.
D1: Ja.
F3: Hjo…
S:Kaj?
F3: Tko…
S: Maš?
F3: Ja tko…
D1: Ja sj maš.
F3: Ja sj [z ne navdušenim glasom…]
D1: Js mam dva polbrata, dva sina od mojga očija in enga brata… in nobene sestre. In pol
sem še tle med samimi fanti.
S: Ena je še…
D1: Ja sj zdj ona tudi gre.
S: Kk se pa z njo razumeš?
D1: Drgač se midve ful kregamo…jooj, js nje ne prenašam včash tko.
S: Sta skupi v sobi?
D1: Neee.
F4: Pol bi se te dve že pobile po mojem.
D1: Lansko leto sm bla z eno T. tlle, sm se čist dobr razumela, s Š. pa nikoli.
S: Zakaj pa ne?
D1: Ne vem, ful nisma dva karakterja, ki bi nekj pasala skupi…ona je ful neki jokavo, ves
čas neki poje okoli ne vem kaj…js sam tko, bi jo najrajši nekam poslala…tko se mi zdi da
še ni odrasla…
S: Ampak shajata, se ne kregata?
D1: Ja preživlama ena drugo, mislim ja, zdj sma se pogovorili in je zdj v redu.
S: Kaj pa ostali?
F2: Brata mam to itak.
S: No, js ga nimam [smeh]
F4: Js tud ne.
D1: Maš sestro?
S: Ja.
D1: Ooo, js bi tudi sestro. Je boljš met sestro ko pa brata.
S: Ja to je tk, kar nimaš si želiš…
D1: Pa zakaj bi hotla brata?
S: Pa tk bi pazu na mene [smeh]
D1: Kaj mislš da mene pazijo, mene še počijo.
S: Maš starejšga brata, mlajšga?
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F2: Starejšga.
S: Kk se torej razumeta? Mogoče v primerjavi s temi?
F2: Ma ja sj se razumema kul…sam če sma preveč časa dolgo…pol itak. Začnema mal en
druzga.
S: Mata podobne odnose, ko tuki v skupini?
F2: Podobne? Sma si mal različna z bratom, mislim tko dostkrat se skregama sam pol itak
ponavadi se pomirima. Za malenkost se ponavad skregama…res za najmanjše malenkosti.
F4: Kaj da se tučete ne.
F2: Ja sj glih to.
S: F1 kaj pa ti?
F1: Ja mam brata.
S: Mlajšga?
F1: Starejšga, 4 leta.
F4: Ti maš brata?
S: Kk se z njemu razumeš
F1: Čist v redu, zadne cajte čist v redu.
F2: Ja, zadne cajte.
S: Zadne cajte… Včasih se pa nista?
F1: Ja včas sma se stepla tko.
S: Se ti zdijo podobni odnosi… prej ste rekli da ste tuki bolj ko brati in sestre ne tok pravi
prijatli. Se ti zdi da mata z bratom podoben odnos?
F1: A, ne več… zdj sma bolj tko no…bolj se kj šalima pa tko [smeh]
S: Kaj pa F3 ti?
F3: Ja no, tud starjšga brata…tko…
D1: Starjšega pa manjšega.
S: Se razumeta?
F3: Tko no, on je bl zaprt…tko vase.
S: F4 ti si pa edinc.
D1: On je tisti srečko.
F4: Mhm.
S: Zakaj D1?
D1: Ne rabi prenašat vseh tistih stvari k jih moraš prenašat k…
F4: Pa vse mam zase, čisti ego na pouno.
D1: Ne, sj js mam tud vse zase, zakaj bi njim dala, haha.
F4: To je teb dobr, k si ženska, kdo bi pa nucu ženske stvari.
S: Ok… bi še mogoče kaj dodali? O prijateljstvu, odnosih med vami…
[tiho]
S: Če bi ocenjevali odnose med vami 1-10, 10 je odlično
D1: Osem.
F2: Ja js isto, to sm meu v glavi, osemko.
F4: Ja.
F3: Sedem, šest.
F1: Pet, šest.
S: Bi kdo povedu zakaj?
F4: Zato kr je dobr pa je slabo.
D1: Kaj si ti sploh reku?
F4: Da v teh odnosih niha vse, tko k lajf…gre gor gre dol…
F2: Če ni bi blo dolgcajt.
D1: Ti boš maturiru, ti boš postav, kaj je tist filozof.
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F4: Ja, valda.
F3: Boš isti k pa Sokrat.
F4: Ja ne, sj a ni tko pač.
S: F3 zakaj pa ti šest?
F3: Ja tko enkrat, je pač isto, enkrat je bolje, enkrat slabi, enkrat pa vmes.
S: Bi še kdo obrazložu oceno?
[krajši premor]
S: Se vam zdi da glede na to, da ste tuki v skupini…se vam zdi da je to kaj vplivalo na
odnose s sošolci… ste zamenjali šolo?
F2: Ja.
F4: Ne.
D1: Oziroma ne.
S: Kaj vpliva na odnose s sošolci to da ste tuki?
F2: Js se sam še bol štekam z njimi.
F2: Mogoče mal zard časa pa to, drugače pa…
D1: Ne, pri meni pa ne, pri meni je še ful boljše…pač…v bistvu drgač skor mi zavidajo da
sem tle not k maš popoldne nekoga k se družiš z nemu…
F4: Ja pr men isto.
D1: …k ni brat in ni sestra in je tako pač prjatu in je vsi neki bi bli tle not.
F4: Pr men isto, vs folk tko dj F4 dj prit, dj grem js k teb stari.
D1: Ja.
F4: Tko so vsi nekj…
D1: Mogoče si mau bojijo prit zato k so vzgojitli tle, ampak…
F4: Pa se navadš.
S: Se pravi mate obiske tle?
D1, F4: Ja.
S: Pr teb F1 se zdi, da kaj vpliva?
F1: Ja, šola je čist drgač k pa tle…tko..
[smeh vseh]
S: Ok ok… se ti zdi da je to, da si v stanovanjski, vplivalo na tvoja prijateljstva odnose v
šoli, doma?
F1: Mau…bol mau. No, tud vpliva.
S: Na kak način pa?
F1: Ne vem…neopisan način. Ne vem.
S: Vaše bivanje v SS kaj vpliva na to, kako rešujete konflikte izven SS?
D1: Ne, js jih drgač rešujem odkar sem mediator.
S: Aha. V Šoli?
D1: Ja.
S: Kaj pa ostali, zdaj kaj drugače rešujete konflikte?
F3: Ja tko.
[kratek premor]
S: Bi še kdo kaj dodal?
[tišina]
[vsi že delujejo kar utrujeni; opaziti je, da jim ni več za odgovarjati, zato zaključimo]
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