UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

MATEJA ZUPANČIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Študijski program: Socialna pedagogika

SVETOVALNI DELAVCI O VLOGI DRUŽINE PRI
AGRESIVNEM VEDENJU OTROKA
DIPLOMSKO DELO

MENTORICA: dr. Alenka Kobolt
SOMENTOR: dr. Tomaž Vec

Ljubljana, oktober 2013

Kandidatka: Mateja Zupančič

Zahvala

Bila je dolga pot, polna vzponov in padcev. Na koncu lahko rečem: »Uspelo mi je!« Ob tem
bi se rada zahvalila osebam, ki so pripomogle k nastanku diplomskega dela, ki stoji pred
vami.
Hvala dr. Tomažu Vecu in dr. Alenki Kobolt za vso strokovno pomoč in usmerjanje.
Hvala družini, Juretu in prijateljem za podporo, zaupanje in vso pomoč v procesu nastajanja
diplomskega dela.
Nenazadnje pa velika zahvala osebam, ki so bile vključene v raziskovalni del in tistim, ki so
kakorkoli pripomogli v pripravi diplomskega dela.

POVZETEK
Družina je za posameznika prvo okolje, ki ga obdaja in mu omogoča ali onemogoča
optimalen razvoj. Diplomsko delo odpira problematiko pripisovanja vloge družine pri
agresivnem vedenju otroka s strani svetovalnih delavcev. Gre za njihov pogled na vlogo
družine v procesu razvoja agresivnega vedenja, njegovem vzdrževanju in soočanju z njim. V
teoretičnem delu tako predstavljam izhodišča nekaterih avtorjev o otrokovem agresivnem
vedenju, družinski dinamiki odnosov (med staršem in otrokom, med staršema) in njeni
strukturi kot dejavniku tveganja. Del teoretičnega izhodišča namenjam tudi smernicam
nudenja pomoči celotni družini. S pomočjo delno strukturiranega intervjuja v okviru
kvalitativne raziskave raziščem pogled nekaterih svetovalnih delavcev, ki se v praksi
srečujejo z nudenjem pomoči agresivno odzivajočemu otroku in njegovi družini. Izsledki, ki
so predstavljeni v empiričnem delu, pokažejo, da v raziskavo zajeti svetovalni delavci gledajo
na družino kot na zelo pomemben dejavnik tveganja v razvoju in vzdrževanju otrokovega
agresivnega vedenja. Družine ne vidijo kot edinega dejavnika tveganja v oblikovanju
agresivnega vedenja, temveč opozarjajo na interakcijo različnih vplivov v konkretni situaciji.
Ob pripisovanju velikega pomena družini v razvoju in vzdrževanju agresivnega vedenja v
empirični del zajeti svetovalni delavci gledajo na sodelovanje vseh družinskih članov v
soočanju z otrokovim vedenjem kot na ključen dejavnik, ki pripomore k večji učinkovitosti
nudene pomoči.

KLJUČNE BESEDE: agresivno vedenje, svetovalni delavci, družina, pomoč, dejavniki
tveganja.
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ABSTRACT
Family is the very first environment surrounding an individual and enabling him/her to have
an optimal development. This thesis deals with the problems related to attributing aggressive
behaviour in children to family role by counsellors. The thesis discusses the counsellors'
views on the family role in the process of developing aggressive behaviour, its maintenance
and confrontation with it. The theoretical part of this study presents some authors' startingpoint on aggressive behaviour in children, dynamics in family relationship (between parents
and a child, between two parents) and its structure being a potential risk factor. Part of the
theoretical study also deals with guidelines for family assistance. With the use of partially
structured interview as a part of qualitative methodology, I have researched views of some
counsellors who provide assistance to children with aggressive behaviour and their families.
The findings presented in the empirical part show that the counsellors who participated in this
research believe that a family represents a significant risk factor in the development and
maintenance of the aggressive behaviour in children. Yet family is not the only risk factor
leading to aggression in children. Counsellors point out the importance of interaction of
several factors in a specific situation. Due to the significant importance attributed to the
family role in the development and maintenance of aggressive behaviour in children, the
counsellors believe that the participation of all family members in facing child's behaviour is
key factor which contributes to a more effective assistance.

KEY WORDS: aggressive behaviour, counsellors, family, assistance, risk factors.
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1 UVOD
Z agresivnim vedenjem otrok sem se srečala v samih začetkih študija. Bila sem vzgojiteljica
skupine socialno ogroženih otrok v okviru poletnega letovanja na slovenski obali. V moji
skupini se je znašel tudi bister in radoveden deček, ki je imel postavljeno diagnozo: motnje
pozornosti in hiperaktivnosti. Tekom letovanja smo doživeli kar nekaj agresivnih izbruhov,
izgube kontrole (acting out-ov), v katerih so bili nemalokrat ogroženi drugi otroci in tudi
vzgojitelji. Z dečkom sem želela vzpostaviti dober odnos. Videla sem namreč, da je s strani
drugih otrok zaradi svojega vedenja nesprejet. Čutila sem, da se za njegovimi agresivnimi
izbruhi skriva mnogo več kot zgolj želja škoditi drugemu. V enem izmed najinih pogovorov,
bil je neposredno po izbruhu, sem ga povprašala tudi o njegovi družini. Spoznala sem njegovo
tragično družinsko zgodbo, ki je močno vplivala na njegovo doživljanje. Zgodba dečka se me
je tako močno dotaknila, da sem začela veliko razmišljati o pomenu in vlogi družine pri
razvoju posameznika in njegovega odzivanja.
Razširjenost neprimernega in agresivnega vedenja otrok je dandanes pereča tema v naši
družbi. Z njim se ukvarjajo tako strokovnjaki in zaposleni na področju vzgoje in
izobraževanja kot tudi laiki, ki opažajo problematiko tovrstnega vedenja mladih v svojem
okolju. Veliko ljudi se ob tem sklicuje in kaže s prstom na starše otrok ter na njih vali breme
krivde za otrokovo neprimerno vedenje. Predvsem opažam, da je postala kamen spotike
neprimerna vzgoja staršev. Predvsem v zadnjem času opažam na raznoraznih blogih in v
kolumnah govor o permisivnosti, ki ustvarja otroke brez omejitev v vedenju in razvajene
posameznike. Strokovnjaki (Bečaj, 1987; Kobolt, 2011; Vec, 2011) ob tem opozarjajo, da na
posameznikovo agresivno in moteče vedenje ne vpliva samo družina s svojo vzgojo in
dinamiko odnosov, temveč gre za interakcijo več vplivov. Največkrat se poleg družine
omenja še posameznikovo okolje in posameznika samega s svojimi značilnostmi (npr.
temperamentom).
Sama želim podrobneje pogledati vlogo dejavnika družine, zato sem družino v svoji
diplomski nalogi postavila v središče, z obzirom na to, da gre v oblikovanju otrokovega
agresivnega vedenja za preplet dejavnikov, ki vplivajo drug na drugega. Tako bodisi
ogrožujoče bodisi varovalno delujejo na otrokov razvoj. Vidimo, da gre za kompleksno
situacijo konkretne družine, zato se dinamika delovanja dejavnikov v oblikovanju agresivnega
vedenja razlikuje od primera do primera. Bečaj (1987, str. 80) predstavi družino kot
dominantnejši dejavnik v otrokovem oblikovanju vedenja. Družina je prvo okolje, v katerem
se začne pot razvoja posameznika. Za otroka je pomembna iz dveh vidikov: predstavlja mu
okolje, ki mu zagotovi osnovno preživetje, in okolje, v katerem se skozi emocionalne odnose
začenja razvijati kot socialno bitje (Juul, 2008). Pomen staršev in sorojencev je za otrokov
osebnostni razvoj temeljni. Na eni strani ugodne okoliščine in topli odnosi v družini
prispevajo k optimalnemu razvoju posameznika, na drugi strani pa so neugodne družinske
okoliščine in konfliktni odnosi tisti dejavnik, ki vnaša tveganje za razvoj agresivnega vedenja.
Musek (1995, str. 20) predstavi motenost družinskih odnosov kot skupni imenovalec
naslednjih problematičnih družbenih pojavov: agresivnosti, nasilja, šolske neuspešnosti,
1

odvisnosti vseh vrst, samomorilnosti; če naštejemo zgolj nekatere. Zavedati se moramo, da ni
nujno, da bo otrok, ki v odrašča v družini z ogrožujočimi destruktivnimi in stresnimi
razmerami oz. odnosi, razvil agresivno vedenje. Izid je odvisen od delovanja preostalih
dejavnikov, njegove odpornosti in podpore, ki jo je deležen v okolju. Predstavljajo pa
neurejene domače razmere pomemben dejavnik tveganja v razvoju agresivnega vedenja
otroka.
V diplomskem delu želim pridobiti vpogled v razumevanje različnih strokovnjakov o vplivu
družinske dinamike na razvoj agresivnega vedenja. Poglobila bi se tako v pogled
raziskovalcev družinske dinamike iz obstoječe literature o družini ter v pogled nekaterih
svetovalnih delavcev, ki se v praksi srečujejo s svetovanjem v soočanju z agresivnim
vedenjem. Namen je opozoriti na dinamiko družine in njene elemente kot temelje oblikovanja
otroka in hkrati kot dejavnik, ki skupaj s preostalimi soustvarjaja tveganje za razvoj
otrokovega agresivnega vedenja.
V teoretičnem delu se opiram na temeljna spoznanja in poglede strokovnjakov, ki so bodisi
teoretično bodisi praktično raziskovali družinsko dinamiko. V prvih dveh poglavjih se
osredotočam na vpliv družine na razvoj in vzdrževanje agresivnega vedenja skozi prepletanje
dveh prevladujočih struj: sistemske teorije in psihodinamičnih konceptov o družini. V samem
začetku poskušam opredeliti agresivno vedenje in ga prikazati v luči izražanja simptoma za
druge skrite stiske. V osrednjem poglavju o družini kot dejavniku tveganja podrobneje
predstavim definicije družine, potrebe znotraj družine, odnos starš – otrok, vzgojo, odnos med
staršema in družinsko strukturo. Znotraj družine izpostavim poglavitne dejavnike, ki lahko
vnašajo tveganje in se povezujejo z razvojem agresivnega vedenja pri otroku. Zadnje poglavje
posvečam soočanju celotne družine z otrokovim agresivnim vedenjem v procesu nudenja
pomoči. Znotraj poglavja na kratko predstavim predpostavke pomembnosti sodelovanja
celotne družine v pomoči otroku, ki se odziva agresivno, stiske družine in potrebne usmeritve
v nudenju pomoči družini. Večjega poudarka na različnih usmeritvah pomoči in njihovem
teoretičnem ozadju ne posvečam, saj bi tema zahtevala svojo diplomsko delo.
V empiričnem delu skladno z zadanim ciljem pridobim pogled na vlogo družine pri petih
svetovalnih delavcih, ki se v svoji praksi srečujejo z agresivnim vedenjem otrok in nudenjem
pomoči tako otroku kot tudi družini. Opozoriti velja, da svetovalni delavec predstavlja le
skupen izraz zajetih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s svetovanjem na različnih področjih. Gre
za področje šolske svetovalne službe, pomoč družini in otrokom v okviru CSD-ja,
svetovalnega centra, terapevtskega programa in svetovalne službe v vzgojnem zavodu.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 AGRESIVNO VEDENJE OTROKA
2.1.1 KAJ JE AGRESIVNO VEDENJE?
Agresivni odzivi se tekom razvoja navadno pojavijo pri vseh otrocih. Izbruhi jeze so normalni
med otrokovim drugim in tretjim letom starosti (Skynner in Cleese, 1994, str. 177). Lahko
govorimo o zdravi meri agresivnih odzivov, saj poskuša otrok preko njih spoznavati svoja
čustva (tudi jezo) ter preizkušati lastne meje oz. meje okolja. Ob postavitvi jasnih in trdnih
meja s strani staršev agresivni izbruhi v vedenju otroka postopoma izzvenijo. Izbruhi jeze, ki
se pojavijo tekom otrokove socializacije, mu ob jasno postavljenih mejah v okolju omogočijo,
da se nauči čustvo jeze obvladovati in izražati na družbeno sprejemljiv način. O 'nezdravi
meri' agresivnega vedenja govorimo takrat, ko se vedenje, namesto da bi izzvenelo, začne
pogosteje pojavljati in je zaradi svoje nepredvidljivosti izredno moteče in stresno za njegovo
okolico. Med pogoste in intenzivno moteče oblike vedenja se uvrščajo: »povzročanje telesnih
bolečin sebi in drugim, uničevanje materiala in opreme, zavračanje navodil in usmerjanja,
napadi nekontroliranega besa, zapuščanje skupine ali razreda brez dovoljenja ter kratkotrajna
pozornost« (Kristančič, 2002, str. 114). Avtorica obenem opozori na razlikovanje med
motečim vedenjem in nasilno agresivnim vedenjem. Agresivnost pa ni vedno usmerjena v
destruktivno, uničujočo smer. Poleg t.i. razdiralne agresivnosti poznamo ustvarjalno
agresivnost, katere namen je ohranjanje življenja in osebnostne integritete. Gre za pozitivni
vidik agresivnosti, povezan z izvornim pomenom besede aggredi (približevati se, pristopiti)
(Lamovec, 1988, str. 104).
Za potrebe diplomske naloge bomo posvetili pozornost agresivnemu vedenju, povezanemu s
povzročanjem škode drugim in sebi. Bartol (1995, v Essau in Conradt, 2006, str. 15) povezuje
agresivnost z vedenjem, ki v ozadju skriva namen povzročiti škodo drugi osebi ali uničiti
objekt. Iz opredelitve opazimo, da je agresivnost usmerjena proti živim bitjem (ljudem,
živalim) in neživim objektom. Pri povzročanju škode drugim osebam govorimo o škodi na
telesnem in/ali duševnem področju. Agresivno vedenje se skupaj s hiperaktivnim in
delinkventnim vedenjem uvršča med eksternalizirane vedenjske sindrome. Gre za obliko
nenadzorovanega vedenja, ki vključuje neposlušnost, grožnje, kljubovalno vedenje, pretepe,
motenje pouka in destruktivnost (Essau in Conratd, 2006, str. 16). V predšolski dobi prisotni
izbruhi jeze, agresivnega vedenja in neupoštevanja pravil se tekom otroštva stopnjujejo v
kršitve šolskih pravil in prehajajo v dobi adolescence tudi do kršitev družbeno veljavnih
zakonov (Webster-Stratton in Herbert, 1994, str. 7). Agresijo lahko posameznik obrne tudi
proti sebi (Essau in Conradt, 2006, str. 67). V teh primerih gre za avtoagresivno vedenje, ko
posameznik sam sebi posredno ali neposredno z namero uničenja povzroča škodo.
Agresivnost lahko delimo glede na smer in obliko na:
a)
navzven obrnjeno agresivnost: neposredno (aktivna: telesna in besedna; pasivna:
negativizem) in posredno agresivnost (sovražnost, razdražljivost in sumničavost),
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b)
navznoter obrnjeno agresivnost: neposredno (občutki krivde in samomorilnost) in
posredno agresivnost (psihosomatika, depresivnost in alkoholizem/zloraba drog) (Lamovec,
1988, str. 110).
Tekom dela se bomo osredotočili na destruktivne oblike agresivnega vedenja, v katerih je
moč opaziti odzive, ki niso socialno sprejemljivi in zaželeni v otrokovem okolju. Govorimo o
(za okolico) motečem vedenju, prisotnem zgolj v interakciji med posameznikom in okoljem.
Moteče vedenje prinaša otroku moteče posledice zaradi negativnih odzivov socialnega okolja
(npr. kaznovanja, odklanjanja, agresivnosti) na njegovo neprimerno vedenje (Vec, 2011).
Avtor Vec pri uporabi pojma motečega vedenja ne zajema zgolj več različnih oblik
agresivnega vedenja, temveč prikaže širši spekter – kontinuum stopenj in oblik motečega
vedenja. Stopnjevanje (ne)sprejemljivosti vedenja poteka od manj sprejemljivega vedenja
(npr. nagajivosti, nezbranosti), ki je v nekaterih specifičnih okoliščinah zaznano celo kot
sprejemljivo, pa vse do družbeno nesprejemljivega vedenja, kamor se uvrščajo hujša
antisocialna vedenja. Velikokrat je agresivno vedenje enačeno z odklonskim vedenjem (tudi z
naslednjimi sinonimi: delinkventnim vedenjem, asocialnostjo, antisocialnostjo, vedenjsko
problematičnostjo, disocialnostjo). V pojmu odklonskega vedenja je moč zaslediti elemente
agresivnega vedenja, vendar poleg njega združuje v sebi še vsa ravnanja, ki pomenijo kršitev
uveljavljenih družbenih norm in zakonov na področju pravne ureditve (Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo, 2011). Agresivno vedenje se že predhodno pojavlja pred
kršenjem družbenih pravil in se kot del motečega vedenja pojavi brez spremljajočega
asocialnega vedenja. Kot del disocialne simptomatike 1 se agresivni odzivi pojavljajo v
otrokovih težavah na čustvenem in vedenjskem področju, Bečaj (1987) govori o motnjah
vedenja in osebnosti. Poimenovanje otrok se je iz nekoč uveljavljenega termina motenj
vedenja in osebnosti spremenilo, zaslediti ga je le tekom usmerjanja otrok s posebnimi
potrebami (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013). Danes je v uporabi manj
stigmatizirajoč termin čustvenih in vedenjskih motenj oz. (predhodno) težav. Čustvene in
vedenjske težave po mnenju Koboltove (2011, str. 161) vključujejo tako
agresivno/impulzivno vedenje kot tudi pasivno/umaknjeno vedenje in se ob pomoči
spodbudnega okolja praviloma poležejo.
Ko je otroku ponujena pomoč, gre velikokrat za že močno razvite vzorce agresivnega
odzivanja, predvsem v obdobju mladostništva. Težave otrok in mladostnikov, napotenih k
strokovnjakom, se razvrščajo po raznovrstnih klasifikacijah, med najbolj znanimi je
klasifikacija DSM – IV. Ta klasifikacija uvršča eksternalizirano vedenje v kategorijo
Primanjkljaji pozornosti in razdiralne vedenjske motnje, ki se nadalje razdeli na
Opozicionalno kljubovalne motnje, Motnje pozornosti/hiperaktivnosti in Vedenjske motnje
(Webster-Stratton in Herbert, 1994, str. 9, 10). Pogoji za določitev pripadanja težav eni izmed
kategorij so, da se težave z zgodnjim razvojem pojavljajo dlje časa – več kot 6 mesecev, na
več področjih (npr. v šoli in doma), kjer se kršijo pravice drugih posameznikov (prav tam).
Motnje vedenja zajemajo širok spekter vedenj, razvrščenih na štiri področja: agresivno
vedenje do ljudi in živali, uničevanje lastnine, prevare in kraje ter kršenje pravil (Essau in
1

Agresivno vedenje je eden izmed napovedujočih in spremljajočih simptomov znotraj klasificiranj širših
konceptov disocialnega vedenja oz. motenj vedenja pa tudi motečega vedenja kot njihovega predhodnika.
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Conradt, 2006, str. 29). Ko govorimo o motnjah vedenja, se je potrebno zavedati, da ne gre za
otrokove težave prehodne narave. Motnje vedenja kažejo na dlje časa trajajoče nerazrešene
težave težje narave in ponavljajočih se raznolikih simptomov na več življenjskih področjih
(Vec, 2011, str. 126), ki močno ovirajo funkcioniranje otroka. Tudi na straneh Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo (2013) je zaslediti opozorilo, da pri klasificiranju motenj ne
gre za občasno pojavljajoče se oblike disocialnega vedenja, temveč za ponavljajočo in
intenzivnejšo problematiko neuspešne socialne integracije in nezmanjševanja pojavljanja
simptomov (agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, čustvene motnje, uničevanje lastnine,
beg od doma, uživanje (ne)dovoljenih substanc) kljub nudenju pomoči družini in otroku.
Strnemo lahko, da je pojav agresivnega vedenja zgodnji simptom v razvoju otrokovih težav
na vedenjskem področju, obenem pa kasneje skupaj s preostalimi simptomi utrjuje otrokovo
problematično vedenje in stopnjuje motnjo. Avtorici Essau in Conradt (2006) opozorita, da
klasifikacije služijo le lažji komunikaciji med sodelujočimi strokovnjaki, medtem ko otroku
prinašajo zgolj dodatno stigmo. Torej ni nujno, da prinaša klasifikacija s sabo zagotovilo za
vso potrebno pomoč in podporo za omilitev trajnih težav ter boljše funkcioniranje otroka in
družine v socialni interakciji.
Pozornost okolice pritegne predvsem otrokovo problematično vedenje, njegove
eksternalizirane težave oz. težave pozunanjenja. Pogovori s starši teh otrok so pokazali in v
ospredje postavili tudi drugo stran njihovih otrok. Gre za težave ponotranjenja, ki se kažejo v
somatskih težavah, depresivnem počutju, nizki samopodobi in anksioznosti otrok (WebsterStratton in Herbert, 1994, str. 52). Dodati je potrebno še navedbe avtorjev Oatley in
Jenkinsove (2007, str. 231), ki pravita, da so starši bolj osredotočeni na otrokove
eksternalizirane oblike vedenja, medtem ko otroci več poročajo o občuteni tesnobi in strahu.
Iz tega lahko sklepamo slednje: da se pri otrocih pojavljajo ob eksternaliziranih težavah hkrati
tudi internalizirane težave. Kombiniranje eksternaliziranih in internaliziranih težav kaže na
otrokove težave na vedenjskem in na čustvenem področju (Kobolt, 2011). Največkrat torej ne
moremo govoriti zgolj o otrokovih vedenjskih težavah (le-te so namreč močno vidne), saj se
zadaj skrivajo tudi primanjkljaji na čustvenem področju.
Avtorici Essau in Conradt (2006, str. 56) se navezujeta na raziskave, ki so pokazale, da so
odstotki pojavnosti motenj vedenja pri dečkih tekom otroštva kar trikrat do štirikrat višji kot
pri deklicah. Navajata, da se težave pri dečkih začno bolj zgodaj, da so dečki pogosteje
nagnjeni k asocialnemu vedenju, težave trajajo dlje časa in je pri pojavljanju simptomov
zaznati večjo stopnjo težavnosti kakor pri deklicah. Omenjena razlika v zastopanosti spola se
po njunem navajanju zmanjša sredi obdobja mladostništva, ko je pri deklicah opaziti porast
prikritih oblik vedenja. Ker gre za podatke iz tujine, smo z analizo stanja v Sloveniji,
opravljeno leta 2010, poskušali pridobiti aktualnejše številke, ki kažejo na pojavnost motenj
vedenja v Sloveniji. Podatki sicer niso poponoma primerljivi z raziskavo, ki jo ponujata
zgoraj omenjeni avtorici, kljub temu pa pokažejo nek delni vpogled na stanje v Sloveniji.
Analiza je pokazala, da so centri za socialno delo v omenjenem letu obravnavali 281 nasilnih
otrok in mladostnikov do sebe in/ali drugih, ki imajo lahko poleg nasilnosti še duševne motnje
(Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011, str. 55). Poročilo jih uvršča med
otroke in mladostnike s hudimi motnjami vedenja. Zastopanost nasilnega vedenja otrok je
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največja v starosti do 14 let, kar 33,5 % od vseh obravnavanih nasilnih otrok2, od tega
odstotka predstavlja delež fantov 78,7 %. Tudi v ostalih starostnih kategorijah je zaslediti
precej večji odstotek nasilnih fantov kot deklet. Uravnoteženosti spola oz. zmanjšanja razlik
zastopanosti tako tekom adolescence v opravljeni analizi ni opaziti.
Kerfoot (2000, v Essau in Conradt, 2006, str. 68) pokaže, da se med otroki, mlajšimi od 15
let, pojavlja samopoškodovalno vedenje štirikrat do petkrat pogosteje pri deklicah kot pri
dečkih. Kljub temu je zabeležiti rahel porast samopoškodovalnega vedenja pri dečkih. Dečki
usmerjajo svoje agresivno vedenje pogosteje v druge posameznike, v okolico. S svojim
avtoagresivno usmerjenim vedenjem so deklice veliko manj moteče za okolico in zato so
njihove težave velikokrat prezrte. Vzroke za razlikovanje usmerjenosti agresivnega vedenja
deklic in dečkov gre iskati v drugačnem poteku socializacije. Pri vzgoji deklic se pojavljajo
pričakovanja in zahteve o nežnejši naravi, kar pri pojavu agresivnega vedenja vzbudi občutke
krivde v otroku s strani staršev in tako se deklice začno samodestruktivno vesti, kar je za
starše 'primernejše'. Juul (2008, str. 47) skuša pojasniti razhajanja v vedenju dveh otrok v isti
družini, ki postane očitno v prehodu v puberteto. Oba sodelujeta, vendar na različen način.
Poglavitno razliko išče v različnih identifikacijskih procesih v družini, v kateri je prisotno
nasilje s strani očeta do preostalih članov. Dečki se tako pogosteje identificirajo z nasilnim
očetom in postanejo nasilni, deklice pa vzamejo za vzor mamo in prevzemajo njene
samodestruktivne vzorce.
Otroci ne reagirajo agresivno le doma, temveč se enako vedejo tudi v odnosu z vrstniki, saj
družinski vzorci preko temeljno izoblikovanih načinov posameznikovega delovanja vplivajo
na vse kasneje izoblikovane odnose (Cugmas, 1998, str. 126). S strani vrstnikov so velikokrat
zavrnjeni, nesprejeti in izolirani zaradi izzivanja, epizod agresivnega vedenja (WebsterStratton in Herbert, 1994, str. 46). Izločitev iz skupine vrstnikov povzroči, da začno iskati
družbo otrok, ki imajo podobne težave kot oni sami. Tudi ti odnosi so zaznamovani s
konfliktnostjo, kar po mnenju Dishiona (1990, v Essau in Conradt, 2006, str. 99) onemogoča
osvojitev prosocialnih oblik vedenja. Ustvarjati se začne začaran krog interakcij, saj je
otrokovo vedenje moteče za okolico in tako sproži odklonilne reakcije v okolju, ki samo še
poglobijo in utrdijo neprimerne odzive otroka (Bečaj, 1987, str. 79).
2.1.2 AGRESIVNO VEDENJE KOT SIMPTOM
V literaturi, ki se dotika pomoči celotni družini ob soočanju s težavnim vedenjem otroka, je
moč zaslediti pogled na agresivno vedenje kot na simptom, ki spremlja konflikte v družini. Z
besedo simptom se v medicini označuje »sprememba, značilna za določeno bolezen« (Tavzes,
2002, str. 1053). Njen drugi pomen, razširjen na druga področja, pokaže na simptom kot na
pojav, ki kaže in nastopa v luči druge okoliščine (prav tam). V tej luči razumevanja
agresivnega vedenja kot simptoma otrok, ki se vede agresivno, s svojim vedenjem predvsem
opozarja, pošilja signal in kliče po pomoči ter razrešitvi vzrokov problema na enem izmed
slednjih življenjskih področij članov družine: somatičnem, psihičnem, socialnem,
materialnem in družbenem področju (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 15).
2
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Ni odveč dodati misel, ki jo zasledimo pri Watzlawicku (1974, v Brajša, 1979, str. 56), ki
uvidi simptom v širšem kontekstu bolezenskih medosebnih krožnih interakcij kot najboljšo
možno prilagoditev vedenja posameznika v dani situaciji. Simptom predstavlja trajen način
reagiranja, komuniciranja in trajno obliko odnosa v 'pacientovi' okolici. S tovrstnim pogledom
na agresivno vedenje presežemo delitev gledišča na težave kot na krivdo posameznika ali
krivdo preostalih članov družine. Simptom, v našem primeru agresivno vedenje, nastaja v
družinskih odnosih, krožnih interakcijah in se v njih tudi vzdržuje. Odigravanje jeze in
agresije otroka do drugih oseb kaže na nefunkcionalnost družinskih odnosov. Otroka je moč
razumeti zgolj v luči odslikave celotnega sistema družinskih odnosov, med njim in staršem ter
med staršema, kjer se medsebojni vplivi članov na vedenje, čustvovanje in mišljenje krožno
prepletajo (Gostečnik, 2004). Ob prisotnosti več sorojencev tudi v odnosih, ki jih le-ti
prepletajo s starši in drug med drugim. Otrokovo doživljanje odnosov s starši pomembno
določa njegove nadaljnje interakcije, saj se s pomočjo notranjepsihičnih podob odnosov,
oblikovanih v primarni družini, vzpostavi doživljanje sebe, drugih in sveta (prav tam, str. 29).
Juul (2008, str. 72) pokaže destruktivno in samodestruktivno vedenje v luči dragocenega
signala, preko katerega poskuša otrok kompetentno opozoriti na bolečine, doživete ob napadu
na integriteto. Avtor govori o konfliktu med otrokovimi potrebami in njegovim sodelovanjem
s starši. Otrok z razdiralnim vedenjem sodeluje s starši. Ker je otrokovo zadovoljevanje
osnovnih potreb s strani staršev ovirano, je primoran žrtvovati lastno integriteto za ohranitev
odnosa s starši. Čeprav starši zanikajo otrokovo sodelovanje, otrok preko vedenja posreduje
sporočilo, da imajo starši težave, nad katerimi nimajo nadzora, in želijo, da starši prevzamejo
polno odgovornost za njihovo razreševanje. Signal torej kaže na jedro težave, saj s svojim
vedenjem sodelujejo s starševim konfliktom oz. težavami, ki jih želijo starši skriti ali pa se jih
sploh ne zavedajo (prav tam, str. 44).
Ker nosilec simptoma z motečim vedenjem preusmerja vso pozornost predvsem nase, se
lahko pomoč usmeri v individualno razreševanje težav. Ob razumevanju agresivnega vedenja
kot simptoma postane jasno, da zgolj z individualno pomočjo otroku ne razrešujemo bistvo
problema, temveč se dotikamo zgolj posledice. Individualna pomoč ne doprinese zadovoljivih
rezultatov. Govorimo o 'bolezni' celotnega sistema odnosov, ne zgolj posameznika. Simptom
popolnoma izzveni takrat, ko starša s pomočjo terapevta skušata nase prevzeti odgovornost za
lasten problem (Gostečnik, 2004, str. 187). Vries in Bouwkamp (2002) opozarjata, da morajo
vsi člani prevzeti svoj del odgovornosti, tudi za druge in odnose, saj »so (so)odgovorni, če
družina kot celota ne funkcionira dobro« (str. 55).
V pogledu na »vedenjske težave kot simptom disfunkcij družine kot sistema« (Čačinovič
Vogrinčič, 2006, str. 71) se pokaže zadaj zakrit in dolgotrajno nerazrešen problem (zamrznjen
konflikt), ki deluje kot neugodna okoliščina za razvoj vseh družinskih članov. Potreba po
ohranitvi družine kljub prisotnim konfliktom določa dinamiko družinske skupine, v kateri
eden izmed članov prevzame konflikt nase. Nosilec simptoma prevzame v družini vlogo
grešnega kozla, glavnega krivca, ki probleme v družini posrka vase kot goba – prevzame
konflikt – in s svojim motečim vedenjem zakrije problem. 'Grešni kozel' prevzema
pomembno vlogo vzdrževanja ravnotežja v družinskih odnosih (Skynner in Cleese, 1994).
Skozi odnos se prenesejo na otroka konfliktne vsebine, ki jih starš ni uspel predelati. Najlažje
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se prenaša konflikt iz staršev na nemočnega in od staršev eksistencialno odvisnega otroka.
Opozoriti velja, da tu ne govorimo le o travmatiziranem posamezniku, ki doživlja neprijetna
občutja, temveč o travmi celotne družine (Cvetek, 2009, str. 123), ki s svojimi travmatičnimi
odnosi omogoča in krepi prenos travmatičnih doživljanj iz generacije v generacijo.

2.2 DRUŽINA IN NJENA DINAMIKA KOT DEJAVNIK TVEGANJA
2.2.1 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ AGRESIVNEGA VEDENJA
Dejavnike tveganja lahko definiramo kot tiste pogoje, ki s svojimi vplivi povečajo verjetnost
za pojavitev motenj (problematičnega vedenja), njihovega vzdrževanja in postopnega
stopnjevanja resnosti težav v okolju, v katerem otrok živi (Coie idr., 1993, v Bašić, 2000, str.
35). Otrok postane zaradi njihovih vplivov ranljivejši, kar lahko poveča verjetnost pojavitve
težav na vedenjskem področju. V okviru koncepta ogroženosti je zajetih vrsta vzrokov oz.
učinkov, ki pri posameznem otroku pomenijo nevarnost pojavitve negativnih dogodkov v
prihodnosti (J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. Mcwhirter in E. H. McWhirter, 1993,
str. 6). Avtorji v agresivnosti otroka vidijo pomemben znak, ki napoveduje antisocialno in
delinkventno vedenje v mladostništvu. Dejavniki tveganja v interakciji vplivajo drug na
drugega in tako močno določajo, ali bo otrok razvil težave na vedenjskem področju ali jih
kljub stresni situaciji in obdajajočim tveganim okoliščinam ne bo razvil. Dejavniki tveganja v
obdajajoče okolje neprestano vnašajo stiske, ki otežujejo posameznikov zdrav in optimalen
razvoj. Kadar je stisk enostavno preveč, jih posameznik ni zmožen predelati.
Družina, na katero se osredotočam tekom diplomske naloge, predstavlja le enega izmed
sodelujočih dejavnikov tveganja v razvoju težav na vedenjskem področju. Poleg dejavnikov
tveganja v družinski skupini, ki v zgodnjih letih otroka kažejo dominanten prispevek, lahko
uvrstimo še naslednje najpogostejše dejavnike: genetske ali biološke, individualne in
vrstniške, dejavnike tveganja, povezane s šolo, in dejavnike tveganja v socialnem okolju
(Williams, Ayers in Arthur, 1997, v Bašić, 2000, str. 36, 37). Ti dejavniki se po besedah
avtorice statistično pogosteje pojavljajo pri mladih, ki razvijejo in pokažejo različne motnje v
vedenju. Bečaj (1987) poda širši opis dejavnikov, ob čemer opozori na njihovo sodelovanje
pri pojavitvi problematičnega vedenja. Gre za individualne posebnosti oz. sposobnosti otroka,
otrokovo družino s svojo zgodovino in aktualno situacijo, šolo, vrstnike, širše socialno okolje
(soseska) ter družbo oz. prijateljske vezi otroka.
Dejavnike tveganja bi lahko tako združili v tri osnovne skupine, med sabo močno povezane in
prepletene: posameznika z njegovim temperamentom, njegovo družino in družinsko dinamiko
ter širše socialno okolje, ki obdaja otroka. »Gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih
dejavnikov«, ki v svoji heterogenosti interaktivno sodelujejo (Kobolt, 2011, str. 160). Vsi ti
dejavniki v interakciji drug z drugim delujejo na razvoj in vzdrževanje posameznikovega
vedenja bodisi varovalno bodisi rizično. Mnogoterost dejavnikov in njihovega sodelovanja pri
nastajanju motečega vedenja ponuja tudi model SIVI, ki se osredotoča na štiri temeljna
ozadja: skupino in njeno dinamiko, posameznika z biološkimi in osebnostnimi značilnostmi,
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stile vodenja ter kulturo institucije (Vec, 2011). Družino lahko v tem modelu najdemo v
dejavniku skupine ter v stilih vodenja, ki jih starši uporabljajo pri vzgoji.
Vidimo, da družina ni edina, ki bi vplivala na pojav in vzdrževanje agresivnega vedenja,
vendar je med vsemi naštetimi dejavniki dominantnejša. Bečaj (1987, str. 80) jo kot tako
prikaže z največjim deležem v krogu oblikovanja otrokovega vedenja. Otrok pa lahko kljub
stiskam, ki jih doživlja v družinski skupini, ne razvije agresivnega vzorca vedenja, kar gre
pripisati podpori s strani širšega okolja ali pa njegovi psihični odpornosti. V izstopajočem
vedenju lahko namreč vidimo posameznikov individualen odziv v konkretni situaciji na
prepletanje bioloških dejavnikov (dednost, temperament, prenos družinskih vzorcev),
dejavnikov posameznikovega razvoja (osvojenih socialnih spretnosti, travm, zmožnost
kontroliranja čustev), kombinacije prisotnih varovalnih in rizičnih dejavnikov ter nenazadnje
dejavnikov ožjega in širšega življenjskega okolja (Kobolt, 2011, str. 161). V zgodnjem
otroštvu lahko vidimo interakcijo predvsem med otrokovimi osebnostnimi značilnostmi ter
družino. Družina kot skupina največkrat v povezanosti z »individualnimi značilnostmi članov
skupine in/ali z neustreznim vodenjem moteče vedenje sooblikuje in sovzdržuje« (Vec, 2011,
str. 133). Avtorici Ajduković in Delale (2000, str. 176) vidita družino s svojo dinamiko
(zajemajoč vedenje staršev, odnose v družini, stil vzgoje) kot pomemben dejavnik tveganja
oz. varovalni dejavnik za razvoj delinkventnega vedenja. Kljub poudarjanju pomembnosti
dejavnika družine dodajata, da je za celovito razumevanje potrebno gledati vedenje staršev v
interakciji z otrokovimi predispozicijami.
V prispodobi drevesa tveganja (J. J. McWhirter idr., 1993, str. 15, 16) predstavlja družina
korenine drevesa, ki ga obdaja zemlja kot prispodoba za okolje. Družini se pridružuje še šola,
ki skupaj z družino predstavlja poglaviten vpliv za razvoj posameznika. Družina naj bi v
interakciji z okoljem (tudi šolskim) zagotovila otroku potrebno osnovo za njegov optimalen
razvoj. Ko se pojavijo težave in stiske v drevesu tveganja, je potrebno drevo s pomočjo
nudenja pomoči negovati in raziskati ter vzdrževati pomoči potreben del, bodisi da gre za
družino bodisi za okolje ipd..
Velja se vprašati, zakaj je družina dejavnik, ki predstavlja otroku večje tveganje za pojavitev
težav. Otrok prvih šest let preživi večinoma znotraj intenzivnih družinskih interakcij, deloma
se v otrokove interakcije vpleta širša družina (sorodniki) ter okolje (vključenost v vrtec ali
varstvo). Gre za ključno obdobje v življenju posameznika, v katerem se v temeljih izoblikuje
osebnostna struktura. Minićeva in Markovićeva (2012, str. 86, 87) pripisujeta velik (največji)
pomen družini v procesu socializacije, preko katerega otrok osvaja norme, vrednote,
vedenjske odzive ter oblikuje osebnost. Opirata se na pomen zgodnjih otrokovih izkušenj, v
katerih otrok v družinskem okolju na podlagi opazovanja, posnemanja, identificiranja ter
ponotranjenja razvija in izoblikuje lastne vedenjske vzorce. Družina predstavlja prvo skupino,
v katero je vključen posameznik. Šele z vstopom v šolo začne intenzivnejše odnose z vrstniki.
Ravno v zgodnejšem obdobju otroštva pomeni pojavitev dejavnikov tveganja v njegovi
družini zaradi pomanjkanja varovalnih dejavnikov večjo ranljivost otroka za kasnejše
obvladovanje situacije s problematičnim vedenjem (Bašić, 2000, str. 42). Vzorce, pridobljene
v družini, prenaša v nadaljnje interakcije. Če izkušnje v družini otroka niso 'opremile' z vzorci
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vedenja, ki prinašajo pozitivne odzive, lahko v nadaljnjih interakcijah naletijo na negativne
odzive okolice, s čimer se nadalje utrjujejo negativni vedenjski odzivi otroka.
Rizične dejavnike znotraj družine prepoznavajo Williams, Ayers in Arthur (1997, v Bašić,
2000, str. 36) predvsem v prisotnosti družinskih konfliktov, v problemih, s katerimi se sooča
družina, družinski zgodovini visoko tveganega vedenja in neprimernem vedenju staršev.
Goldstein (1974, v Kristančič, 2002, str. 123) navaja naslednje iz otroštva vidne napovednike
kasnejšega nasilno agresivnega vedenja 3: kronična agresivnost staršev, odsotnost nadzora v
otroštvu, zloraba otroka s strani staršev, daljša neprisotnost očeta, nizka identifikacija s starši,
materina izguba samozaupanja, šibka identifikacija z očetom ter prikrajšanost za materino
ljubezen. Upoštevati je potrebno dejstvo, da v družini s prisotnimi dejavniki tveganja ni
ogrožen le posamezen otrok, temveč gre za ogroženost celotne družine oz. vseh članov v
razvoju avtonomnosti. Loeber in Stouthamer-Loeber (1986, v Ajduković in Delale, 2000, str.
174) ponudita razvrstitev ogroženih družin v štiri modele:
- zanemarjajoče družine, kjer ni prisotnega potrebnega starševskega nadzora nad
otroki;
- konfliktne družine, v katerih so stalno prisotni prepiri v odnosih in kjer je poznan
edino neučinkovit način discipliniranja z nasiljem;
- deviantne družine podpirajo in tolerirajo vedenje, ki ni skladno z zakoni in je
agresivno motivirano – tovrstno vedenje je močno zastopano pri starših;
- kaotične družine kot zadnja skupina predstavljajo izredno razpuščenost meja,
zaradi česar je povezanost med člani majhna in odgovornost staršev nejasna.
Tovrsten tip ogrožene družine se pogosteje povezuje s pripadnostjo nižjemu SESu. Težave se pojavljajo v čustvenem in socialnem funkcioniranju članov.
Družina pomembno prispeva k posameznikovi ranljivosti, saj predstavlja osnovno celico, v
kateri posameznik dobi ali ne dobi temeljnih izkušnj, potrebnih za njegov zdrav razvoj. V
interakcijah med otrokom in starši so starši tisti, ki so odgovorni za kakovost interakcije in
sozvočje med vsebino (kaj posredujejo) in procesom (kako posredujejo) (Juul, 2008, str. 152).
Od uporabe njihove moči je odvisen otrokov razvoj. Ob zadovoljivih interakcijah (tako za
otroke kot tudi za starše) se otrok razvije v smeri socialne prilagojenosti in avtonomnosti. V
primeru nezadovoljivih interakcij (za otroka ali starše na drugi strani) pa je večja verjetnost
pojavitve socialno problematičnega vedenja in težav v otrokovih nadaljnjih stikih. Na
posreden vpliv staršev na funkcioniranje otroka v socialnih interakcijah, posebno delovanja na
šolskem področju, opozarja Vec (2011). Starši s svojim kakovostnim odnosom do otroka,
učinkovito vzgojo in zadostno socialno podporo ter vpetostjo v različne socialne mreže
vplivajo na otrokovo povečanje kompetenc, razvoj socialnih veščin in posledično odsotnostjo
vedenjskih težav.
Ogroženost otroka lahko razvrščamo na kontinuumu vse od minimalne do visoke stopnje
ogroženosti (J. J. McWhirter idr., 1993, str. 8, 9). Gre za lestvico ocenjevanja otrokove
ogroženosti za pojav določenih oblik vedenja, pri čemer se avtorji opirajo predvsem na
nasilje, zlorabo drog in motnje vedenja. Od stopnje ogroženosti je odvisna tudi vrsta
3

Pri slednjem povzemam zgolj dejavnike, ki se nanašajo neposredno na družino in njeno dinamiko.

10

intervencije, ki jo otrok potrebuje. Minimalno ogroženi otroci se nahajajo v družini z visokim
SES-om in pozitivnimi odnosi, le-te pa ohranjajo tudi v preostalih interakcijah. Izpostavljeni
so malemu številu stresorjev, ob soočanju s stresom naletijo na podporo okolice. Več
negativnim psihosocialnim stresorjem in manj pozitivnim odnosom so izpostavljeni otroci z
t.i. majhno stopnjo ogroženosti. Večinoma se v slednjo kategorijo uvrščajo pripadniki etničnih
manjšin. Pri visoki ogroženosti je opaziti, da se združi prisotnost stresa v okolju z osebnimi
značilnostmi otroka, kamor avtorji prištevajo tudi agresivnost otroka in deficite v socialnih
spretnostih in reševanju težav. Individualne karakteristike se lahko nadalje izrazijo v rizičnem
vedenju, kamor avtorji uvrščajo kajenje in vključenost v družbo težavnih vrstnikov. Gre za
otroke, razvrščene v kategorijo neposredne ogroženosti. Otroci in mladostniki, ki pripadajo
zadnji kategoriji, že sodelujejo v aktivnostih, ki jih ogrožajo. Gre za neprilagojeno, odklonsko
vedenje, ki jim že prinaša težave v socialnih stikih (prav tam). Večja kot je stopnja otrokove
ogroženosti, večja je verjetnost za pojav tveganega vedenja, ob čemer je vidno pomanjkanje
varovalnih dejavnikov v otrokovi bližini, ki bi ublažili delovanje dejavnikov tveganja in
doživetih stisk.
2.2.2 DEFINICIJA DRUŽINE
Avtor Gelles (2007, str. 404) se osredotoča na družino kot na skupino dveh ali več
posameznikov, ki jih povezuje poroka, posvojitev ali rojstvo ter živijo skupaj in si delijo
gospodinjstvo. Tovrstna izredno široka definicija sicer zaobjame raznovrstnost oblik družin,
ki se dandanes pojavljajo, ne le tipične nuklearne družine, pa vendar je še vedno osredotočena
predvsem na zunanjo obliko družine oz. članstvo v družini. Po mnenju Daya (2010) pri
definiranju ne gre upoštevati strukture družine, temveč je potrebno osvetliti družino predvsem
z vidika nalog/funkcij (kaj počno člani) tako posameznih članov skupine kot tudi celotne
družine. Minuchin (1973, v Vries in Bouwkamp, 2002, str. 27) navaja dve bistveni funkciji
družine. Družina naj bi zagotavljala članom psihosocialno zaščito in razvoj identitete, obenem
pa naj bi omogočala prilagajanje obdajajoči kulturi in njen prenos na potomce. Socializacija
otrok je po Reissu in Leeju (1988, v Day, 2010, str. 14) uvrščena v centralne funkcije družine,
pridružujejo pa se ji ekonomsko sodelovanje, reprodukcija in zagotovitev intimnosti. V okviru
socializacije straši omogočijo otroku potrebno nego in skrb za otrokov razvoj osebnosti.
Minićeva in Markovićeva (2012, str. 86) dodajata, da je zagotovitev intimnosti oz.
intenzivnejših čustvenih odnosov med člani omogočena s pomočjo skupnih aktivnosti
(fizičnih in psiholoških), npr. aktivnosti za razreševanje pomembnega problema.
Dogajanja torej ne določa zgolj struktura družine. Do cilja osebnostne rasti vseh članov jih
pomembno usmerjajo komunikacija, družinska pravila, samovrednotenje in stopnja odprtosti
do obdajajočega okolja (Satir, 1995). Na podlagi njih lahko sklepamo o zdravi, funkcionalni
družini. Družini, predvsem staršema, pripada po zakonu pravica in dolžnost za skrb
mladoletnih otrok v okviru zagotovitve uspešnega oz. skladnega osebnostnega in telesnega
razvoja, s čimer otroku omogočijo postati usposobljen za samostojno življenje (Inštitut
Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011).
Čačinovič Vogrinčičeva (1990) opiše družino kot »prvi socialni sistem, v katerem otrok živi
in ki s svojim značilnostmi vpliva na osebnost otroka skozi vse faze njegovega razvoja« (str.
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6). V otrokovi socializaciji in oblikovanju identitete vidimo pomemben vpliv staršev, ki
otroku predstavljajo edino dano stvarnost, vsebino, ki jo otrok tekom procesa identifikacije
internalizira. Po besedah avtorice postaja otrok to, »kar pomembni drugi 'postavljajo vanj'«
(prav tam, str. 7). Avtorica skuša opozoriti na pomembnost družine in njene dinamike za
potek razvoja otroka. Družina je osnovna »eksistencialna in emocionalna celica« (Juul, 2008,
str. 32), ki zagotovi pogoje preživetja in nadaljnji razvoj otroka v odraslo osebo. Obe
omenjeni definiciji se osredotočata na pogled na družino kot prvo okolje, v katerem se začne
posameznik razvijati in s svojimi značilnostmi določa, kako uspešen bo njegov razvoj.
Z vidika sistemskih teorij je družina samostojen sistem, ki ga »sestavljajo mnogi posamezni
deli. Vsak posamezni del je nujen in povezan z vsemi drugimi, da lahko doseže načrtovane
rezultate; vsak del deluje tudi kot spodbujevalec na preostale dele. Vsak sistem deluje po
določenem redu – pravilih – in zapoveduje delovanje, ki ga določajo s svojimi akcijami,
reakcijami in interakcijami vsi sestavni deli sistema.« (Satir, 1995, str. 108). Poleg
vzpostavljanja in vzdrževanja pravil družinske skupine se tekom interakcij izoblikujejo tudi
skupne norme, vrednote, trajna mreža komunikacij, vlog, statusov in strukture moči, pri čemer
omenjeni sestavni deli povezujejo člane in jih s pomočjo skupnih motivov usmerjajo v
doseganje ciljev (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 130, 131). Cilji so lahko v družinski skupini
zavestni (kam na počitnice, izobraževanje otrok ipd.), večina ciljev pa je povezana z
nezavednim delovanjem, ki prav tako usmerja vedenje članov. Med slednje bi lahko uvrstili
predvsem družinsko potrebo po doseganju ravnovesja družine ter obstoju družine.
O družini, upoštevajoč sistemsko teorijo, ne moremo govoriti kot o seštevku članov, ki jo
sestavljajo. Gre za celoto, ki je sestavljena iz posameznih objektov, lastnosti objektov ter tudi
odnosov, energije in komunikacije med njimi za dosego ciljev (Gostečnik, 2010, str. 21). To
jih naredi soodvisne v odnosih, kjer vsak vpliva na drugega in je od drugega vplivan.
Govorimo o krožnih interakcijah in ne o vzročno-posledičnem vedenju. V vsaki naslednji
akciji posameznika je moč opaziti delež prejšnje akcije, sporočila oz. odziva druge osebe v
interakciji (White in Klein, 2008). Prav ta vzajemen vpliv se kaže ne samo v interakcijah med
podsistemi v družini, temveč tudi med samim sistemom – družino in okoljem. Avtorja pravita,
da je za definiranje sistema dovolj že dejstvo, da ga lahko ločimo od okolja. Od okolja ga
ločujejo meje in mu ob optimalni propustnosti omogočajo, da vzpostavi lastno identiteto.
Jasno izoblikovana identiteta omogoča sistemu razlikovanje od svojega okolja.
Širše bi lahko rekli, da je družina v osnovi manjša skupina posameznikov. Vendar se v
nekaterih lastnostih bistveno razlikuje od preostalih malih skupin, kar jo naredi posebno.
Čačinovič Vogrinčičeva (1998, str. 129) skuša prikazati značilnosti družine, ki jo ločujejo od
drugih malih skupin. Pri tem se opira na trditev Douglasa (1983, v prav tam), ki pravi, da gre
iskati razlike predvsem v krvnih vezeh članov in trajnosti družine. Avtorica dodaja, da je
potrebno dodati »vsaj še nerazrešljivo dramo ločitve med starši in otroki in s tem nerazrešljivo
konfliktnost odnosov« (str. 129). Družina kot taka za posameznika predstavlja nezmožnost
prekinitve odnosov, četudi so ti še tako konfliktni. Družinsko življenje zaznamujejo izredno
intenzivne interakcije in osebni odnosi, intenzivnejši od preostalih skupin. K oblikovanju
tesnih odnosov in pomembnih vplivov odnosov na člane, pozitivnih ter negativnih,
pomembno prispevajo naslednji dejavniki: skupno preživljanje vsakdana, delitev vseh
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življenjskih področij ter krvne in ljubezenske vezi z vsebovano željo drugim članom nekaj
pomeniti in biti odgovorni zanje (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 60). Avtorja v pogledu
združujeta kvalitativni in kvantitativni aspekt družinskih odnosov.
Družinski člani so med sabo povezani. Močno povezanost v odnosu starš – otrok je zaslediti
zlasti v prvih letih otrokovega življenja, ko gre za otrokovo eksistencialno nujo po preživetju.
Izoblikuje se odnos simbioze. Kasneje je simbiozo potrebno preseči in začeti postopno ločitev
otroka od staršev, s čimer se mu omogoči razvoj avtonomije. Ravno tu se skriva past
nerazrešljive ločitve, ki jo omenja Čačinovič Vogrinčičeva (1998), saj je nemalokrat težko
pretrgati vezi, predvsem vezi močne navezanosti, izoblikovane tekom otroštva. Posameznik
postane kot odrasla oseba navidezno avtonomen, vendar ga z družino povezujejo dolge nitke
in ga 'priklenejo' na odvisnost od primarne družine. V svet gre s posebnim poslanstvom, ki mu
ga je naložila družina. Družina z izoblikovanimi odnosi predstavlja mnogim dvorezen meč,
saj so družinske vezi lahko hkrati vir ljubezni in po drugi strani vir destruktivnosti (Day,
2010, str. 9).
Pomemben element družine predstavlja zgodovina skupine in nezavedno dogajanje, na kar
opozarjajo psihodinamični koncepti razumevanja družinske dinamike. Palazzolijeva (1981, v
Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 133) je opozorila , da so se skozi zgodovino družine na osnovi
poskusov in zmot izoblikovali zakoni, ki omogočajo družinskemu sistemu, da sam sebe
regulira. Avtorica skuša pojasniti, da se je skozi eksperimentiranje in transakcije izoblikoval
lasten sistem pravil v družini. Pravila so element družine, ki vpliva na izoblikovanje in
prevzemanje vlog v družini, postavitev meja, komunikacijo ter vedenje, s katerim se bo
posameznik oz. podsistem odzival na spremembe. Na nezavedni del dogajanja v družini pa je
opozorila Virginija Satir (1995) z dejstvom, da je velik del gore dogajanja v družini potopljen
pod gladino razumevanja. Ravno zakrite in potlačene vsebine se prenašajo in vplivajo na
odnose, komunikacijo, posameznikove odzive oz. odzive družine na okolje ter razvoj
posameznikovega samovrednotenja.
2.2.3 POTREBE V DRUŽINI
Na družino gledamo kot na skupino, sestavljeno iz dveh ali več članov oz. podsistemov. Člani
v procesu socialne interakcije izmenjujejo vsebine in izvajajo vedenje, kar omogoča postopno
oblikovanje odnosov. Prav socialna interakcija pa je bistvena za posameznikovo eksistenco,
saj mu omogoča, da lahko le v prisotnosti druge osebe zadovolji svoje temeljne psihosocialne
potrebe (Vec, 1998, str. 14). Tako kot člani vseh skupin tudi družinski člani vstopajo v
socialno interakcijo in se obračajo v družino zaradi temeljne nuje – zadovoljiti svoje potrebe.
Ker ima vsak član lastne individualne potrebe, ki težijo k zadovoljitvi, se v interakciji ustvarja
posebna dinamika, ki naj bi predpostavila zadovoljevanje potreb vseh članov.
2.2.3.1 Individualne potrebe
Maslow (1982, v Lamovec, 1988, str. 171, 172) je tekom svojega raziskovanja ponudil
vpogled v hierarhijo individualnih potreb, ki jo je sestavil glede na zakonitosti v sosledju
pojavljanja potreb tekom posameznikovega razvoja. Potrebe so največkrat v obliki piramide
razdeljene na podlagi svoje pomembnosti v pet nivojev. V samih temeljih se nahajajo za
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fizični obstoj pomembne fiziološke potrebe (npr. potreba po hrani, pijači), ki morajo biti
zadovoljene vsaj delno, da se pojavijo psihološke potrebe. Med psihološkimi potrebami je
najnižje uvrščena potreba po varnosti, sledi ji potreba po čustveni pripadnosti oz. ljubezni
(npr. intimnih odnosih, prijateljstvu, družini). V ugodnih okoliščinah so tovrstne potrebe
zadovoljene in zato se ne nahajajo v ospredju, kar pomeni, da prioriteto predstavljajo potrebe
po rasti in razvoju posameznika. Zadovoljitev potreb po spoštovanju (npr. želja po
neodvisnosti in svobodi, samospoštovanju, ugledu) omogoča doseganje najvišje uvrščenih
potreb po samoaktualizaciji oz. samouresničevanju (morala, kreativnost, reševanje
problemov). V primeru, da posameznik določene potrebe na lestvici ne more zadovoljiti,
postane nezadovoljena potreba dominantna in kot prioritetna onemogoča doseganje višje
nahajajočih se potreb po rasti posameznika. Skozi posameznikov razvoj se hierarhija potreb
ustali.
Individualne potrebe oz. celotno posameznikovo motivacijo je moč strniti v dve večji skupini
potreb:
- težnje po avtonomiji, samopotrjevanju, učinkovitosti, storilnosti in
izpopolnjevanju ter
- težnje po družabnosti in stiku z drugimi posamezniki (Lamovec, 1988, str. 171).
Pravimo, da sta to temeljni potrebi. Posameznik tako kaže istočasno na eni strani potrebo po
povezanosti, bližini, prijateljstvu, po drugi strani pa se izraža njegova potreba po
neodvisnosti. V posamezniku se porajata težnja, da bi skrbel za druge, in težnja, da bi znal
skrbeti sam zase, kar predpostavlja, da smo v svojem obstoju celota in obenem del neke večje
celote – edinstveni, samostojni in odvisni hkrati (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 25). Juul
(2008, str. 39) se opira na pomen konflikta med osnovnima potrebama: potrebo po ohranitvi
osebne integritete (individualizacijo, identitete) in težnjo po sodelovanju s starši
(konformizmom, prilagoditvijo okolju). Ravnotežje med potrebama omogoča otrokovo
večanje neodvisnosti ob priznavanju pripadnosti okolici.
S potrebami in možnostmi za nova čustvena doživetja se posamezniki soočajo preko svojega
osebnostnega razvoja, razvoja identitete, ki ga je v psihosocialnem razvoju opisoval Erikson
(1980, v Poljšak-Škraban in Dekleva, 1997, str. 32). Prav vpliv preteklih izkušenj iz družine,
balansiranje med temeljnima potrebama skozi različne stopnje psihosocialnega razvoja,
omogoča razviti ego posameznika. Razvoj osebnosti poteka skozi celotno življenje preko
osmih različnih stadijev. V vsakem stadiju razrešuje porajajoče se notranje in zunanje
konflikte in postaja vedno bolj osebnostno integriran. V vsakem stadiju se prvič pojavi
določena sposobnost. Za uspešen izhod iz obdobja mora posameznik integrirati komponente
sposobnosti, se pravi jih utrditi, stabilizirati. Na uspešnost razreševanja konfliktov vpliva
družba. Govorimo o socialnem okolju, ki obdaja razvijajočega se posameznika. Tako lahko ob
ugodnih okoliščinah pridobi pozitivne izkušnje, ki omogočajo večji uspeh na naslednji
stopnji, ob neugodnih okoliščinah iz okolja pa se nerazrešen konflikt prenese v naslednjo fazo
in s tem ovira nadaljnji razvoj. Prav zaradi odražanja pomena predhodnih obdobij na nadaljnja
je izjemen poudarek na prvem stadiju temeljnega zaupanja – nezaupanja. Gre namreč za
temelj izoblikovanja osebne identitete. Doseženo zaupanje, pridobljeno s strani staršev,
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omogoča večjo verjetnost doseganja avtonomije v naslednjem stadiju, kot če bi v obdobju
dojenčka razvil temeljno nezaupanje.
Potrebe po avtonomiji in potrebe po povezanosti med sabo ne moremo ločiti, temveč jih je
potrebno integrirati (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 33). Potrebi obstajata istočasno, vendar se
njuno razmerje spreminja. Kot bomo lahko kasneje videli, se omenjeno razmerje potreb pri
majhnem otroku kaže v potrebi po samostojnem raziskovanju okolice in na drugi strani
potrebi po iskanju ljubezni ter bližine, ki ga pomiri ob vznemirjenosti. Če ohranita potrebi
ravnovesje v zadovoljenosti, potem predstavlja odnos med otrokom in staršem ugodno okolje
za razvoj njegove avtonomije. V primeru, da se ravnotežje med skrbjo zase in za druge poruši,
in v primeru, da je ena od obeh potreb blokirana (ne po lastni svobodni izbiri), nastane
konfliktna situacija oz. zamrznjeno stanje in posledično se pojavi simptom (prav tam). Otrok
lahko začne v družini, kjer se ne upošteva potreb vseh članov, z motečim vedenjem kazati na
nastal konflikt neravnovesja. Ima namreč dve izbiri, med katerima je nemogoče izbrati: ali
izbere lastne potrebe in velja za okolico konflikten ali pa žrtvuje lastne potrebe za uspešno
sodelovanje.
V družini je dinamika stalne nezadovoljenosti posameznikovih potreb kompleksnejša in
usodnejša od stanja nezadovoljenosti potreb istega posameznika v drugih skupinah (npr.
skupini vrstnikov). Če posamezniku skupina ne zagotavlja ustrezne zadovoljitve, potem lahko
poišče drugo skupino, ki mu lahko zagotovi ustreznejšo nagrado. Skupina se sploh ne more
izoblikovati ali obstajati, če je večini članov onemogočeno ali ogroženo zadovoljevanje
temeljnih psihosocialnih potreb (Vec, 1998, str. 14). V tovrstnih primerih socialna interakcija
ni mogoča. Družinske skupine otrok ne more tako enostavno zapustiti, še posebno v prvih
letih, ko govorimo o eksistencialni odvisnosti od skrbnikov. Prekinitev odnosov mu
predstavlja največjo grožnjo. Zaradi občutenega strahu se je pripravljen 'odpovedati' svojim
potrebam ter postati zgolj objekt, ki omogoča stalno zadovoljevanje starševih potreb. Da bi
ohranil odnos, začne sodelovati z družino, ob čemer potlači svojo integriteto, svoje želje in
potrebe ter osebne meje – s prevzemanjem starševske odgovornosti za dobro počutje v
odnosih in skrbi za potrebe staršev postane preodgovoren, kar se lahko kaže tudi v otrokovem
destruktivnem in agresivnem vedenju v šoli ter zaprtosti za stike z vrstniki (Juul, 2008, str.
142, 143). Avtor opozarja, da se lahko zgodi ravno obratno, da starši zanemarijo svoje potrebe
in občutja s tem, ko ustrežejo otroku v vsaki potrebi, s čimer otrok ne dobi tistega, kar
resnično potrebuje.
V družini se je torej moč srečati z večjim številom individualnih potreb članov, ki so si lahko
med sabo tudi različne in hkrati nasprotujoče. Pri tem je pomembno, da ne pride do poseganja
v integriteto drugega, ki ga lahko povzročijo boji za premoč. Upoštevanje potreb vseh članov
je mogoče le v družini, v kateri so vsi člani enakovredni, upoštevani in uzrti v svojih
potrebah. Nevarnosti pa nikakor ne predstavlja občasno nezadovoljena potreba otroka, saj se
preko pogajalskega modela potreba/želja – bitka/razprava/dialog – poraz/žalost –
umiritev/ravnovesje (Juul, 2008, str. 176) nauči, da imajo tudi starši svoje potrebe, meje in
integriteto, katere raznolikost mora spoštovati. Upoštevanje enakovrednosti potreb vseh
članov predpostavlja, da se potrebe izmenjujoče zadovoljujejo in ne prevladuje stanje
prezrtosti. Prav investicije vsakega člana v interakcijo omogočajo, da iz nje nekaj pridobi tudi
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zase (Vec, 1998, str. 14). Brajša (1979) investicije vidi v izmenjujočih pozicijah objekta
drugih in subjekta lastnih potreb, ki omogočata obema zadovoljitev temeljnih psihosocialnih
potreb.
2.2.3.2 Družinske potrebe
Družina pa ni le seštevek posameznikov in njihovih prispevkov, temveč je mnogo več kot
vsota le-teh. Tako se v družini člani poleg svojih potreb in potreb preostalih članov srečajo
tudi z družinskimi potrebami. Čačinovič Vogrinčičeva (1990, str. 9-12) je prvoten koncept
družinskih potreb oz. potreb družinske skupine 4 nadalje razvijala in ga razdelila na dve
skupini potreb. Prve, poimenovane potrebe pomanjkanja, implicirajo minimum za obstoj in
delujejo v smeri vzpostavljanja in ohranjanja družinske skupine, da le-ta ne razpade. Mednje
se uvrščajo: potrebe po varnosti, potrebe po času za skupno življenje, potrebe po neizogibni
gmotni osnovi in potrebe po prostoru za skupno življenje. Drugi sklop potreb pa narekuje
predvsem spreminjanje in rast družine. Slednjo omogoča zadovoljevanje potreb po
komuniciranju, po nehierarhičnih odnosih, po vzpostavljanju skladnosti v odnosih med člani,
po upoštevnosti in socialnih stikih v širšem okolju ter po izobrazbi. Kot pri individualnih
potrebah se tudi pri družinskih potrebah omenja nujnost doseganja ravnotežja v
zadovoljevanju družinskih potreb in individualnih potreb vseh članov. Torej o funkcionalni
družini govorimo takrat, ko se družina prilagodi, da posameznik zadovolji svoje potrebe ter
hkratni prilagoditvi članov potrebi po ohranitvi družinske skupine (prav tam). Vidimo, da se
ustvarja med podsistemi in sistemom posebna dinamika zadovoljevanja potreb, ki je lastna
vsaki konkretni družini. V vsaki družini je torej lasten specifičen način ravnanja s potrebami.
2.2.3.3 Pomen zadovoljitve potreb za posameznikov razvoj
Maslow (1982, v Lamovec, 1988, str. 171) je v grobem razdelil potrebe na fiziološke in
psihološke. Kljub predpostavki, da so fiziološke oz. biološke potrebe (po hrani, spanju in
pijači) nujne za otrokovo preživetje in prikazane kot temeljne za zadovoljitev, pa se je
pokazalo, da otroci brez zadovoljenih psiholoških potreb ravno tako kažejo močne
primanjkljaje na posameznih področjih. Na podlagi preučevanja institucionaliziranih otrok v
vzhodnoevropskih in ruskih sirotišnicah so prišli raziskovalci od spoznanj, da ni bistveno in
dovolj za celosten otrokov razvoj zadovoljevati le osnovne biološke potrebe. Enakega pomena
je zadovoljitev njegovih čustvenih potreb. Deficiti nezadovoljenosti se kažejo predvsem na
njihovem socialnem in čustvenem razvoju, kot slabša prilagojenost in nezmožnost
avtonomnosti (Cugmas, 1998, str. 112). Na vidik čustvenega razvoja je opozoril Skynner
(Skynner in Cleese, 1994, str. 30), ki pravi, da gre otrok tekom svojega razvoja skozi različne
razvojne stopnje, tekom katerih se spoznava z različnimi čustvi, se jih nauči sprejemati,
ravnati z njimi in jih obvladovati. Najrazličnejša čustva s pomočjo bližnjih oseb omogočajo
otroku spoznavati svoj notranji in zunanji svet ter zarisati meje.
Razvijanje posameznika kot samostojnega individuuma se začenja v temeljih že v zgodnjem
otroštvu in poteka postopoma preko treh poglavitnih faz: simbioze, razvoja individualizacije
4

Gre za koncept, s katerim so poskušali v socioloških raziskavah prikazati, kateri pogoji morajo biti
zagotovljeni, da zagotovijo obstoj in razvoj družine (Čačinovič Vogrinčič, 1990, str. 9, 10)
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ter odcepitve (Brajša, 1987, str. 19). Simbioza zajema odnos, preko katerega skuša otrok v
odvisnosti od matere oz. katere koli druge njemu pomembne osebe pridobiti temeljni občutek
varnosti za razvoj zaupanja in zmožnosti samostojnega raziskovanja zunanjega okolja. Objekt
ščiti otroka pred vdorom zanj neznanih vsebin (dražljajev) iz zunanjega sveta ter hkrati blaži
neprijetne dražljaje, ki prihajajo iz njegove notranjosti (Praper, 2010, str. 27). Simbiozi,
tesnemu odnosu med otrokom in pomembnim drugim, sledi separacija in postopno večanje
avtonomnosti, samostojnosti otroka. Otrok se od skrbnika postopoma ločuje fizično in
psihološko. Nauči se hoditi, kar mu omogoča manj odvisnosti, poleg tega pa tudi spoznava, da
z mamo ne predstavljata iste osebe. Faza se zaključi z otrokovim dopolnjenim tretjim letom
starosti, govorimo o psihološkem rojstvu otroka, ki omogoči večanje njegove
individualizacije (Mahler, Pine in Bergman, 1975, v Cugmas, 1998, str. 14). Ob raziskovanju
zunanjega sveta se še vedno obrača na pomembne druge z željo, da mu ob razburjenju in
spremembah v neznanih situacijah ponudijo varno zatočišče, kjer se lahko pomiri. Omenjen
potek označimo kot optimalen za razvoj otrokove osebnosti.
Cilj socializacije, ki omogoči posamezniku razviti osebnost, je v razvoju njegove avtonomije
in individualizacije, pri čemer je pomembno, da se ohranja tudi individualizacija skrbnikov
(Brajša, 1987, str. 18, 19). V odnosu se ne razvija samo otrok, temveč govorimo o
sposobnosti vzajemnega razvoja, v katerem se razvijajo tudi starši, saj jim odnos z otrokom
omogoči stik z njihovo notranjostjo (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 18). Tudi pri Juulu
(2008, str. 73) lahko opazimo, da vidi v interakciji vzajemno učenje in rast vseh udeleženih,
predvsem ob spoštovanju enakovrednega dostojanstva. Gre za to, da se vsi člani v interakciji
počutijo vredne, da je spoštovana njihova integriteta in so uzrti v svojih potrebah. Interakcija
je tako po njegovem mnenju odločilna pri telesnem in emocionalnem razvoju ter zdravju vseh
udeleženih (prav tam, str. 31). Skozi proces socializacije v družini naj bi se otroku omogočilo,
da postane samostojen in odgovoren posameznik, ki bo deloval v okviru obče priznanih
družbenih norm in pravil. Poleg omenjene avtonomije pa se tako razvija tudi posameznikova
sposobnost uravnavanja oz. reguliranja čustev, razumevanja sebe, zaupljivega vstopanja v
interakcije ter pridobivanja realističnih predstav o svetu, kar je omogočeno le otrokom, ki
imajo razvito varno navezanost s pomembnimi drugimi (Praper, 2010, str. 22) oz. odraščajo v
za razvoj ugodni čustveni klimi.
Optimalen razvoj otroka pa zavira neusklajenost sil, ki določajo oz. usmerjajo odnose med
staršem in otrokom z delovanjem v dve možni smeri: centrifugalno in centripetalno (Stierlin,
1957, v Brajša, 1979, str. 49). Slednje prevladujejo v odnosih, kjer starši ne morejo 'spustiti'
svojega otroka, da odraste in se osamosvoji. Tako ostane odvisen, vezan na starša in podrejen
osrečevanju starša za ceno lastnega razvoja. Centrifugalne silnice pa nasprotno silijo,
potiskajo otroka k čim hitrejši avtonomiji (čeprav otrok nanjo še ni povsem pripravljen), saj
predstavlja v družini svojevrstno prepreko reševanja težav. Trampuževa (1994, str. 167)
poroča, da pretirano delovanje centrifugalnih silnic posredno spodbuja čustva jeze in
zavrženosti. Delegiranje je tretja oblika odnosa, kjer se srečujeta obe vrsti silnic – sprva
otroka vežejo nase, kasneje pa ga potisnejo v svet s posebno nalogo. Gre za dejstvo, da je
kljub avtonomiji – navidezni in lažni – posameznik še vedno z dolgo vrvico povezan in
'odvisen' od svoje družine. V tovrstnih družinskih odnosih ni doseganja ravnotežja med
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temeljnima potrebama, zato otrok občuti negotovost in tesnobo, saj se ga ne upošteva in uvidi
v njegovi potrebi po postopni avtonomiji ob hkratnem nudenju ljubezni in sodelovanja.
Raziskava McCorda s sodelavci (1970, v Lamovec, 1988, str. 107) je pokazala v interakcijah
dečkov s starši naslednje zakonitosti v razvoju otrokovega agresivnega vedenja:
- pomanjkanje čustvene topline in varnosti v otroštvu: ustvarjanje frustracij z
odklanjanjem otroka;
- neustrezen nadzor staršev za razvoj učinkovite samokontrole: kaznovanje, veliko
groženj, nedoslednost discipliniranja (enkrat popustili agresivnemu vedenju,
kasneje hudo kaznovali, kar je še dodatno povečalo agresivnost dečkov);
- pomanjkanje naklonjenosti in spoštovanja med starši: tudi socialna deviantnost in
slaba prilagojenost samih staršev.
Raziskava pokaže na velik pomen zgodnjih odnosov med staršem in otrokom, na pomen
vzgoje staršev ter tudi na velik vpliv odnosa med staršema. Na te tri vidike se bomo
osredotočili tekom sledečih podpoglavij.
2.2.4 ODNOS MED STARŠEM IN OTROKOM
Opaziti je velik pomen otrokovega odnosa s starši pri njegovem razvoju. Otrok je namreč
takoj po rojstvu povsem odvisen od staršev (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 19) in zato
jih vabi v odnose. Beseda odnos nosi s sabo pomen 'nekaj nositi od nekoga' (Kempler, 1974, v
Vries in Bouwkamp, 2002, str. 28). Torej gre za proces, ki omogoča posamezniku razvoj in
mu omogoči, da postane človek. Vsebina, ki se prenaša v odnosih, pa v nekaterih družinah ni
vedno najboljši gradnik za otrokovo nastajajočo osebnost, kot tudi ne za prisotne odnose.
Vendar na kateremkoli občutju so že zgrajeni (tudi npr. negotovosti, tesnobi, strahu, besu in
krivdi), brez družinskih odnosov otrok ne more živeti (Gostečnik, 2004, str. 327). Tekom
življenja na podlagi prvotnih občutij navezanosti istoveti bližino s temeljnimi občutji, bodisi z
ljubeznijo bodisi s sovraštvom. Ta temeljna občutja išče v vseh nadaljnjih odnosih. Čustvene
izkušnje, ki jih otrok doživi, so po mnenju Fonagyja (2001, v Kompan Erzar in Poljanec,
2009, str. 20) podlaga za izoblikovanje njegovega vzorca čustvovanja in vedenja. Vzorci po
navedbi avtoric nastanejo med njegovim prvim in tretjim letom starosti in so ključnega
pomena pri nadaljnjem vzpostavljanju odnosov. Od odnosa torej ni odvisno le njegovo
preživetje, temveč tudi njegov celosten razvoj ter interakcije z drugimi posamezniki. Odnos
med staršem in otrokom po besedah J. J. McWhirterja idr. (1993, str. 53) nosi s sabo velik
vpliv na otrokov čustven in socialni razvoj ter tudi na družinsko ozračje oz. klimo.
2.2.4.1 Navezanost
Na navezanost lahko gledamo kot na »močno čustveno vez« (Cugmas, 1998, str. 13), razvito
med otrokom in skrbnikom na podlagi ponavljajočih se interakcij v otrokovem prvem letu
življenja. Govorimo o odnosu med dvema posameznikoma. Praper (2010, str. 22) gleda na
navezanost kot na tipično diadno vez, ki se ustvari v zlitju objekta in otroka ter nadaljuje tudi
po separaciji v obliki povezanosti. Vendar pa omenjeni avtor opozarja, da v samih začetkih
izoblikovanja navezanost ni stabilna. Svojo stabilnost in predvidljivost vedenjskih vzorcev
pokaže po osemmesečni tesnobi, nekje med sedmimi in osemnajstimi meseci starosti.
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Odnos navezanosti omogoči otroku zagotovitev občutij varnosti ob postopni ločitvi od mame
in raziskovanju zunanjega sveta. Ob slednjem se otrok nemalokrat srečuje z neznanimi
stvarmi, njemu tujo situacijo, ki mu vzbujajo občutke strahu. V tistem trenutku se obrne na
mamo, ki ga s pomočjo ljubezni pomiri ter mu ponudi varnost in s tem omogoči
samozavestno vstopanje v nadaljnja raziskovanja, nove izkušnje. Že samo preko telesnega
dotika objekta navezanosti lahko otrok pridobi zaupanje in se tako vrne v ravnotežje, kar ne
pomeni nič drugega, kot da se po spremembi umiri (Skynner in Cleese, 1994, str. 76, 77). Tak
kakovosten odnos mu tako omogoča doseganje optimalnega ravnotežja med temeljnima
potrebama, ki se izražata z otrokovim dopolnjevanjem raziskovanja okolja s hkratnim
iskanjem tolažbe in bližine starša (Cugmas, 1998, str. 108). Starša ga po avtoričinem mnenju
spodbujata k igri in k postopni avtonomiji – predvsem vloga očeta, obenem pa mu je mati
vselej dostopna za tolažbo in podelitev občutij varnosti ob vznemirjenju. Tako se oblikuje
varen tip navezanosti.
Prva leta otrokovega življenja so pri večini otrok zaznamovana z intenzivnejšim odnosom z
mamo, ki mu preko svoje ljubezni omogoči, da se nauči ljubezni do sebe in drugih (Skynner
in Cleese, 1994, str. 21). V literaturi se srečujemo v večji meri z izpostavitvijo primarnih
odnosov navezanosti z mamo, ki v hierarhični razporeditvi navezanosti na različne osebe
predstavlja primarni objekt, oče pa sekundarni objekt navezanosti (Bowlby, 1969, v Cugmas,
2010, str. 13). Tudi sama v podpoglavju o navezanosti izpostaviljam odnos med otrokom in
mamo, pa ne zato, ker bi igral pomembnejšo vlogo v razvoju otroka kakor odnos z očetom,
temveč ker lahko na tej stopnji otrokovega razvoja v praksi zasledimo še vedno največ
skrbnic ženskega spola, mam. Mamo lahko zamenja tudi oče ali katera koli druga oseba, ki
nudi dovolj potrebne ljubezni in varnosti.
Po mnenju večine avtorjev psihodinamičnih konceptov lahko otrok tekom prvega leta razvije
navezanost zgolj na eno osebo. Po drugem letu se razvija navezanost tudi na preostale osebe,
ki so v stiku z njim in pomagajo skrbeti zanj (npr. oče otroka) (Cugmas, 1998, str. 14). Ker
otrok po drugem letu starosti razvija navezanost na več oseb hkrati, govorimo o večkratni
navezanosti (Cugmas, 2010, str. 10). Brajša (1987, str. 86) pa skuša pokazati, da lahko otrok
tudi z očetom razvije navezanost že v samem začetku svojega življenja. Pri tem si pomaga s
sklicevanjem na izsledke različnih raziskovalcev, ki potrjujejo, da je otrok že v prvih mesecih
zmožen vzpostaviti odnos z dvema subjektoma. Kljub dejstvu, da otrok že od samega začetka
vzpostavi močno navezanost z očetom, pa mu predstavlja mati pomembnejšo osebo, saj je od
nje tudi telesno odvisen (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 104).
Razlike in razhajanja v stabilnosti navezanosti (in občutij varnosti) z mamo na eni in očetom
na drugi strani gre videti v luči različnega zadovoljevanja potreb otroka, kar je povezano tudi
z različnimi temelji občutljivosti pri mami in očetu (Cugmas, 2010, str. 13). Oče namreč v
večji meri zadovoljuje otrokovo potrebo po raziskovanju, jo spodbuja, mati pa mu v osnovi
nudi varnost. Razhajata se na različnih starševskih vlogah, ki so jima zaradi različnosti spolov
družbeno pripisane. Pomembno je, da oče sam od začetka vzpostavlja in razvija odnos na svoj
način (Kompan Erzar in Poljanec, 2009) in ne začne na temeljih, ki jih je izoblikovala mama.
Po mnenju Cugmasove (1998) oče vpliva na razvoj navezanosti med seboj in otrokom ter tako
oblikuje popolnoma drugačno obliko navezanosti kakor mama. Vendar ne smemo popolnoma
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zoperstaviti čustvene vloge očeta tekom razvoja navezanosti. Brajša (1987, str. 73) poziva k
enakosti čustvenega deleža oz. čustvenega položaja očeta in mame. Oče ne sme zatajiti čustva
na račun svoje instrumentalne vloge nadzornika in se mora vključiti v odnos z otrokom od
samega začetka z vsemi čutenji, saj lahko s kasnejšo vključitvijo postane otroku tujec.
Raziskava Cugmasove (1998, str. 95) je pokazala, da tudi očetje podobno kot matere
doživljajo separacijsko anksioznost ob ločitvi od otroka v različnih situacijah. Tako se
doživljanja očetov v času ločitve bistveno ne razlikujejo od doživljanj mater. Raziskava nam
pokaže, da so tudi očetje čustveno vpeti v odnos z otrokom. Dejstvo, da je potrebno ob
nenadni prekinitvi stika med materjo in malčkom (npr. zaradi smrti ali zapustitve) nemudoma
nadomestiti z novim stikom (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 94), pokaže na
nadomestljivost oz. zamenljivost prvotne navezanosti s katero koli drugo osebo – tudi očetom
– ki na ta način omogoča ponovno vzpostavitev varne navezanosti.
Dejavnik, ki je najpomembnejši za kakovostno oblikovanje navezanosti, predstavlja
občutljivost objekta (Cugmas, 2010, str. 9). Lahko bi rekli, da gre za izkušnje odnosa z
materjo, ki jih v interakcijah pridobi otrok, saj občutljivost temelji na vedenju matere do
otroka, ki v ugodni situaciji pokaže pozornost za otrokove potrebe, se na njih ustrezno
odzove, izraža toplino in otroka sprejema (Cugmas, 1998, str. 44). Ni pa pomembno
zadovoljiti le otrokovih potreb in se vživeti v vlogo otroka, temveč mora mati predvsem
uživati v svoji vlogi starša (Praper, 2010, str. 28). Mati se mora zavedati, da je za zadovoljitev
otrokovih potreb izredno pomembna, hkrati pa mora poskrbeti, da je tudi sama zadovoljna z
odnosom. Cugmasova (1998, str. 64) poudarja pomen materinega zavedanja razlik med
lastnimi potrebami in potrebami otroka, ki zagotovi pogoje za optimalni razvoj obeh
udeleženih v interakciji. Materino ločevanje med potrebami omogoči njeno ustrezno
odzivanje v interakcijah z otrokom. Odzivanje matere je rezultat prepleta dejavnikov njene
osebnosti, lastnih izkušenj navezanosti tekom otroštva, zmožnosti reguliranja lastnih čustev,
prepričanj v okolju in občutenega zadovoljstva v medosebnih odnosih (Trampuž in BreceljKobe, 2010, str. 41). Na pomen zadovoljstva materinega odnosa s partnerjem in lastnimi
starši opiramo naslednja spoznanja in raziskave, ki podprejo prispevek avtoric Trampuž in
Brecelj-Kobe. Raziskave so namreč pokazale na pozitivno povezanost zadovoljstva v odnosu
s partnerjem s kakovostjo navezanosti matere z otrokom (Cugmas, 1998, str. 68). V
starševskem podsistemu ji namreč v stresnih občutjih ponudi čustveno oporo, kar prispeva k
povečanju njene občutljivosti do otroka. Občutek, da je vredna zaupanja partnerja, ji omogoči,
da vstopa v odnos z otrokom z večjo mero zaupanja vase, poročata Kompan Erzarjeva in
Poljančeva (2009, str. 96). Raziskava Eidnove, Teti in Cornsove (1995, v Cugmas, 1998, str.
67) je pokazala povezanost med kakovostjo materine navezanosti v času njenega otroštva s
kakovostjo interakcij med otrokom in njo.
Na interakcije pa ne vpliva le enosmerno materina odzivnost, temveč se le-ta krožno prepleta
z otrokovo odzivnostjo, ki jo predstavljajo prirojene dispozicije temperamenta, povezane z
»biološko vtkano željo po preživetju« (Trampuž in Brecelj-Kobe, 2010, str. 40). Otroci se
tako na podlagi dedne zasnovanosti temperamenta različno odzivajo na okolje, so različno
prilagojeni, razdražljivi, aktivni, vztrajni in družabni, kar lahko vpliva na materino obnašanje
(Cugmas, 1998, str. 98). Otrok s pozitivnimi in negativnimi čustvi oz. odzivi vabi mater v
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interakcijo, v svojo bližino, da bi z njeno pomočjo zadovoljil svoje potrebe. Odzivnost otroka
in odzivnost matere vplivata vzajemno na potek razvoja drug drugega. Mati s svojim
vedenjem vpliva na oblikovanje otrokovega temperamenta iz začetnih prirojenih nastavkov,
medtem pa otrokovo odzivanje vpliva na občutljivost matere (prav tam, str. 99, 100). Ta dva
dejavnika vplivata drug na drugega in v svoji dinamiki pomembno prispevata k razvoju
navezanosti. Praper (2010) pa dodaja še zunanje okoliščine, ki lahko delujejo bodisi kot
varovalni dejavnik bodisi kot dejavnik tveganja. Nenehna selitev (menjava bivališča) je za
otroka namreč zelo neugodna okoliščina, ki oteži razvoj navezanosti.
Tekom razvoja potrebuje otrok s strani staršev dovolj čustvene opore, s pomočjo katere lahko
lažje obvladuje vse spremembe in novosti, ki jih srečuje v procesu spoznavanja in
raziskovanja zunanjega okolja (Gabi Čačinovič Vogrinčič, 1998). Pri tem avtorica poudarja
predvsem otrokovo potrebo po izkustvu ljubezni, ki omogoča razvoj zaupanja in
vzpostavljanje lastnih meja, meja med svojim notranjim in zunanjim svetom. Mati nudi
otroku svojo ljubezen predvsem preko nudenja nege otroku. Ni dovolj, da mati ljubezen
poseduje, odločilnega pomena je njeno izražanje (Juul, 2008). Brajša (1987, str. 16) dodaja,
da je potrebno ravno dovolj ljubezni, ne premalo in ne preveč, pri čemer se nanaša, da sta oba
pri tem zadovoljna. Namesto o količini ljubezni se je potrebno vprašati o njeni kvaliteti,
predvsem kako mati nudi ljubezen. Ljubezen mora biti s tega vidika podana na primeren način
ter prilagojena razvojni stopnji otroka in potrebam obeh. Niso pa vse mame sposobne nuditi
ljubezni oz. čustvenega stika, na kar je potrebno gledati iz vidika kroga prikrajšanosti
(Skynner in Cleese, 1994). Krog prikrajšanosti kaže na pomanjkanje čustvene opore,
okoliščin, ki so jih bile matere deležne v svojem otroštvu. Le osebe, ki so dobile v otroštvu
dovolj ljubezni, so jo namreč zmožne primerno deliti še naprej. Materinska ljubezen do otroka
je v današnji družbi postala nujna norma (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 158) oz.
imperativ, ki zapoveduje materam, da so slabe, če je ne uspejo podeliti otroku, zato mu v
strahu ponujajo preveč ljubezni. Vendar pa tudi preveč ljubezni, ravno tako kot premalo
ljubezni, ovira posameznika v smeri doseganja avtonomije.
Dejavnik, ki vpliva na to, ali bo otrok dobil materino ljubezen in z njo oblikoval vzajemno
zadovoljujoč odnos, je njegova želenost oz. nezaželenost s strani matere. Le-ta se uvrša v štiri
kategorije (Brajša, 1987):
- primarno želen: mati nudi otroku pogojno ali brezpogojno ljubezen;
- primarno nezaželen: mati zavrača preko prikritih oblik otroka še pred njegovim
rojstvom, kar se kasneje le nadaljuje – na pomen oz. povezavo materinih pričakovanj
in razpoloženj v prenatalnem obdobju na otrokove odzive je opozoril Praper (2010);
- sekundarno želen: otrok je bil sprva neželen, vendar se zaradi slabe vesti pri materi
vključijo obrambni mehanizmi, ki zakrijejo zavračanje in ga nadomestijo s pretiranim
sprejemanjem v obliki nege in skrbi;
- sekundarno nezaželen: odnos do otroka se po njegovem rojstvu zaradi najrazličnejših
vzrokov spremeni iz zaželenega v nezaželenega.
Otrok v odnosu, kjer ni prisotne brezpogojne ljubezni, začuti svojo prikrajšanost. Brajša je pri
svojem delu z delinkventno in agresivno mladino opazil veliko otrok, ki jim straši niso nudili
primerne ljubezni, kar je vodilo v razvoj v smeri asocialnosti in delinkventnosti. Pogojna
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ljubezen lahko povzroči notranje napetosti v otroku (Trstenjak, 1994, str. 63), kar ovira
njegov optimalen razvoj.
Kakovost prvotne navezanosti predstavlja temelje nadaljnjih zaznavanj sebe, drugih in
okolice, saj v vseh nadaljnjih odnosih deluje na podoben način: ali razvije temeljno zaupanje
ali mu zunanja okolica predstavlja grožnjo in bo tako odvisen od drugih (Cugmas, 1998, str.
126). Sporočila, ki jih dobi iz ožje okolice v zgodnjem otroštvu, predstavljajo subjektivno
realnost, ki nosi pomen objektivne realnosti (Vec, 1992, str. 85), edine trdno zasidrane
resnice, saj takrat ne pridobi izkušenj druge realnosti. Vzorec primarne navezanosti se tako
ponavlja v vseh odnosih, v katere vstopamo tekom celotnega življenja (Cvetek, 2009, str.
113). Cugmasova (2010) v svojem delu navaja ugotovitve o stabilnosti navezanosti tekom
življenja, pridobljene na podlagi več tehnik merjenja navezanosti. Čustven odnos, ki ga
vzpostavimo s staršem v zgodnjem otroštvu, predstavlja pomembno izkustvo in gradnik vseh
nadaljnjih odnosov in naših doživljanj. Kljub pomembnemu vplivu primarne navezanosti na
vedenjske odzive posameznika v interakcijah pa je potrebno zavedanje, da pridobljene sheme
v otroštvu ne programirajo vedenja rigidno (Oatley in Jenkins, 2007, str. 198). Kljub
negativnim izkušnjam iz otroštva je tudi kasneje mogoče razviti zadovoljujoče odnose
navezanosti.
2.2.4.1.1 Proces uravnavanja čustev
Otrok mora tekom optimalnega čustvenega razvoja spoznati vsa čustva in se jih naučiti
kontrolirati. Skynner (Skynner in Cleese, 1994) govori o zmožnosti samonadzora kot pogoju,
da se bo otrok počutil varno, ob čemer ga ne bo strah lastnih čustev. V prvo pomoč na poti do
osvojitve samonadzora so otroku na razpolago starši. Samoregulacije se otrok namreč nauči
preko navezanosti s pomembnimi drugimi (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 73). Tako
mu omogočijo zadovoljitev potrebe ter obenem ugodno soočanje s porajajočimi se občutji.
Preden pa uspe otrok na podlagi dovolj pomembnih in ugodnih izkušenj internalizirati
uravnavanje čustev – moči in trajanja afektov, je potrebna močna čustvena opora s strani
pomembne druge osebe (Cvetek, 2009).
Otrok ima potrebo po raziskovanju, zato se v tej težnji obrne stran od mame. Vendar pa v
samem začetku ob tujih stvareh doživlja nepoznana, skrajno neprijetna občutja, ki jih še ne
razume in s katerimi se ni sposoben sam soočiti zaradi neizoblikovanih notranjih shem
(Cvetek, 2009, str. 65). Ob tem ga močna čustva preplavijo in v njem povzročijo napetost, ki
jo želi zmanjšati. Vznemirjenje in stisko, ki ju takrat doživlja, sprva kot dojenček signalizira z
jokom (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 19), s čimer povabi odraslega v svojo bližino, da
mu ponudi zaščito in ga pomiri. Avtorici vidita otrokovo odzivnost v luči zahteve po reakciji
staršev, ki jo otrok kot prirojen nastavek nadalje razvija v odnosu. Velik preobrat v
signaliziranju vznemirjenja je viden v razvoju jezikovnih sposobnosti in govora, saj
pripomore k razvoju različnih odzivov na frustracije, ne le z jokom, temveč z ubeseditvijo
vznemirjanja. Razvoj jezika omogoča, da otrok komunicira o lastnih notranjih stanjih na
mnogo načinov (Oatley in Jenkins, 2007, str. 204). K temu dodajata avtorici pomen čustvene
komunikacije med staršem in otrokom. Starš, ki spregovori o lastnih emocijah in jih
pojasnjuje, omogoči otroku učenje o čustvih in vpliva na razvoj eksplicitnih lastnih in tujih
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modelov čustev. Čustvena komunikacija je na ta način povezana z otrokovim boljšim
kasnejšim razumevanjem čustev.
Čustva, ki z zunanjimi odzivi odražajo notranje stanje otroka, omogočajo prvo komunikacijo
med odraslim in otrokom (Oatley in Jenkins, 2007, str. 190). Otrok povabi z izražanjem
vznemirjenja mater v interakcijo. V interakciji med otrokom in prisotno ljubečo materjo se
prenese vznemirjenje nanjo. Gre za projekcijo občutkov, ki vključuje mamino sprejetje stanja
otroka, poimenovanje stanja in vrnitev preoblikovanih čustev nazaj otroku, tako da mu ponudi
pomiritev (ga popestuje, komunicira z njim, ga tolaži, ga nahrani ipd.) (Cvetek, 2009, str. 66,
67). Otrok se tako nauči, da ga vznemirjenje ne ogroža in ga je zmožen obvladati oz. s
pomočjo starša tudi predelati. Objekt, ki je stalno na razpolago za umiritev ob raznovrstnih
vznemirjenjih, omogoča otroku nemoteno raziskovanje. Otrok ve, da mu je starš vedno na
voljo, zato se bo lažje posvetil raziskovanju. Starševo zrcaljenje telesnih stanj kot obvladljivih
omogoča pridobiti otroku ugodno izkušnjo z lastnimi čustvi, kar vodi v usmerjanje
otrokovega vedenja (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 74). Otrok se postopoma nauči
primernih vedenjskih odzivov ob ponovnem vznemirjenju. V konfliktni situaciji bo ob gradnji
kontrole impulzov, ki jo omenjata avtorici (prav tam, str. 17), vedno bolj sposoben
kontrolirati lastno vedenje. Eno izmed konfliktnih, neprijetnih situacij predstavlja tudi
frustracija, s katero se otrok srečuje na poti do zadovoljitve potreb. Otrok vedno bolj
napreduje v prenašanju frustracij, saj se jih nauči obvladovati ter tako tudi odložiti zahtevo po
takojšnji zadovoljitvi. Nagonske težnje, prinesene na svet, postanejo 'ukalupljene',
nadzorovane.
Otrok je sposoben že tekom prvih mesecev preko barve glasu prepoznati različna čustvena
stanja starša (Oatley in Jenkins, 2007, str. 174), s katerimi se le-ta odziva. Odziv staršev je
pomemben pri njegovem dojemanju lastnih čustev. Preko odzivov se otrok že pri starosti šest
mesecev začne 'učiti', katera čustva so (ne)dovoljena v njegovem izražanju, na podlagi
tovrstnih izkušenj pa se izoblikujejo prvi stabilni vzorci vedenja in čustvovanja kot osnova
gradnje samokontrole (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 17). Starši, ki se ne bojijo
soočanja s čustvi, dovolijo otroku izražati vsa čustva in mu tako omogočajo vso potrebno
čustveno oporo v gradnji samonadzora čustev (Skynner in Cleese, 1994). Po drugi strani pa
starši, ki ne zmorejo sprejeti vseh čustvev, ovirajo otrokov optimalen čustven razvoj. Cvetek
(2009) poroča, da starši, ki se borijo z lastnim notranjim vznemirjenjem, ne morejo nuditi
ustrezne čustvene opore. Zaradi občutenega odpora v reakciji starša na njegovo čustveno
stanje, otrok uvidi, da je čustvo nezaželeno. Ker želi odnos z mamo obdržati, se je pripravljen
določenemu čustvu odpovedati. Čustvo preide za zaslon, kar pomeni, da postane zastrto in se
posameznik ne zna s tem čustvom spoprijeti (Skynner in Cleese, 1994).
Mati mora biti občutljiva na otrokove potrebe in na njih tudi primerno odgovoriti.
Prepoznavanje otrokovih resničnih potreb ji omogoči sodelovanje z otrokovimi potrebami in
zadovoljitev le-teh. Ko je mamino čustveno odzivanje usklajeno s čustvenim stanjem otroka
(izhajajočim iz potreb), govorimo o čustveni uglašenosti. Predpogoj za skladno čustveno
uglasitev je zmožnost maminega nadzorovanja, uravnavanja in prepoznavanja lastnih
afektivnih stanj, tudi negativnega afekta (Cvetek, 2009). Pomemben element tako postane
zgodovina maminih lastnih družinskih odnosov s pomembnimi drugimi osebami. Mati, s
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katero se ni nihče uglasil v njenem otroštvu, bo imela težave pri uglasitvi z lastnim otrokom.
Dovolj dobra (ne popolna!) mama doseže sozvočje z otrokom in skladno odzivanje na
njegove potrebe ob vrnitvi k lastnim občutkom in dobrim izkušnjam, ki jih je sama doživljala
kot otrok (Skynner in Cleese, 1994, str. 82). Vračanje v preteklost po mnenju avtorja
Skynnerja ob dobrih izkušnjah v otroštvu matere omogoča spontano uglasitev. Kompan
Erzarjeva in Poljančeva (2009, str. 11) menita, da vrojen občutek za otroka staršem omogoči
spontano vračanje v pretekla občutja, sposobnost prepoznavanja potreb in ustrezno odzivnost
starša. Ogrožujoč dejavnik v nudenju ljubezni predstavljajo travmatične izkušnje, ki so jih
mame doživljale v svojem otroštvu.
2.2.4.1.2 Nevarna navezanost
Nevarnost v odnosu starš – otrok predstavlja situacija, ko otrok ne more s svojimi pozivi v
interakcijo priklicati v druge stvari zatopljene matere. Starši takrat, ko doživljajo stres, niso
sposobni nuditi otroku ustreznih odzivov, ne prepoznavajo njegove stiske, zato otroku ne
preostane drugega kakor samoumirjanje s pomočjo obrambnih mehanizmov. Le-to mu
omogoči zgolj zagotovitev fizične pomiritve (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 18).
Doživeta čustvena stanja otroka ostanejo neuravnana, saj jih otrok sam v zgodnjem otroštvu
brez pomoči odrasle osebe ne zna poimenovati. Odziv staršev na otrokovo čustveno
vznemirjenje je neprimeren in neusklajen z otrokovimi potrebami, zato otroku ne prinese
zadovoljitve. Neprestano ponavljanje izkušnje nezadovoljenosti predstavlja otroku glavno
izkustvo v odnosih, na podlagi katerega zaključi, da svojih potreb ne more zadovoljiti v
odnosu z drugimi osebami (Oatley in Jenkins, 2007, str. 201). Ob tovrstnih izkustvih otrok
pogosteje doživlja jezo in žalost, dodajata avtorici.
Ob odklanjajoči in zavračajoči materi otrok ni deležen potrebne čustvene opore. Foscha
(2003, v Cvetek, 2009, str. 73) govori o psihološki osamljenosti otroka. Zaradi pomanjkanja
občutja varnosti v odnosu s pomembnim drugim bo oviran otrokov nadaljnji osebnostni
razvoj, saj se ne bo razvila njegova težnja po samostojnem raziskovanju. Veliko energije, ki bi
jo lahko vložil v raziskovanje okolja, bo namesto tega preusmeril v delovanje obrambnih
mehanizmov za uravnavanje občutenega strahu. Ker starš ni dostopen ali ni zmožen, da bi
otroku zadovoljil potrebe po varnosti, si otrok na podlagi izkušenj nevarne navezanosti zgradi
prepričanje, da se pomembni drugi ne zanimajo zanj, torej staršem ni pomemben (Essau in
Conradt, 2006, str. 125).V nevarno vezanih odnosih, kjer starš ni na voljo za zadovoljitev
otrokovih potreb, doživlja otrok zanemarjanje ali zlorabo. Gre za boleča doživetja ob starših,
ki predstavljajo v relacijski družinski teoriji temeljni afekt, na podlagi katerega nadalje
izoblikuje doživljanje sebe, drugih in sveta (Gostečnik, 2004, str. 29). Edini poznani odnos
mu postane merilo, po katerem vstopa v nadaljnje odnose po principu domačnosti, četudi še
tako boleče. Občutki strahu, sramu in groze pred zavrnitvijo ter ambivalentnost občutij do
starša – hkrati je vir ljubezni in sovraštva – težijo k čim hitrejši potlačitvi, zato se izoblikuje
obrambni mehanizem imenovan afektivni psihični konstrukt, ki zavaruje posameznika pred
vdorom neprijetnih spominov, čustev žalosti ter osamljenosti ob zavrženosti. Afektivni
psihični konstrukt (gre za na nezavedni ravni delujoče potlačene, preoblikovane nepredelane
konfliktne vsebine) omogoči otroku izoblikovati občutja varnosti, saj zmanjša občuteno
anksioznost v odnosu, na sistemski ravni odnosov pa zavira posameznikovo zdravo in
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funkcionalno komuniciranje (Gostečnik, 2004). Potlačitev bolečih in travmatičnih izkušenj
otroku zagotovi obstoj odnosa s staršem.
Na žrtvovanje otrokove integritete in potreb za ohranitev sodelovanja s starši opozarja Juul
(2008, str. 93). V interakciji otroku ni zadoščeno v temeljni potrebi biti uzrt, viden oz. dobiti
od staršev potrdilo, da je vreden prav takšen, kakršen je. Postati mora tak, kot želijo starši –
gre za univerzalne zahteve o pridnosti, zato ostaja v resnici z vidika lastne individualnosti
potreb neviden. To pomeni, da svojih pravih čustev ne sme pokazati, če se le-ta ne skladajo s
pravili. Občutki nevidnosti pa načenjajo otrokovo samospoštovanje.
Cvetek (2009, str. 74) nevarno navezanost v zgodnjih odnosih označi kot travmatično, saj
ostane otrok psihološko sam z neuravnavanimi čustvenimi stanji. Pusti mu posledice za vse
življenje, saj travmatične vzorce primarne navezanosti vseskozi kompulzivno ponavlja (prav
tam, str. 113). Predstavlja mu edino poznano pot, ki vzbudi v njem občutek ohranitve
povezanosti s pomembnimi osebami iz otroštva. Gre za potrebo po kohezivnosti oz.
pripadnosti, ki določa ponavljanje vzorcev (Gostečnik, 2004, str. 15). Tudi ko otrok odraste,
ostaja strah pred izgubo odnosa in osamljenostjo večji in močnejši kot razrešitev iz okov
bolečih odnosov, opozarja Gostečnik. Konfliktne vsebine, boleče travmatične izkušnje se tako
iz generacije staršev prenašajo na generacijo otrok in v naslednjih generacijah se krog
začaranosti vedno znova ponovi.
Razvito patologijo pri otroku je potrebno uvideti v luči »normalnega odgovora v
nefunkcionalnem okolju« (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 49). Četudi se znajde v
kaotičnem okolju, ki mu ne omogoča zadovoljitve, bo poskušal razviti najboljše strategije v
dani situaciji, ki bi mu omogočile, če ne drugega, vsaj potrebno za njegovo osnovno
preživetje, četudi na račun zatrtih lastnih potreb. Tako vidita Oatley in Jenkinsova (2007, str.
230) v izraženih čustvih in vedenjskih odzivih funkcionalni odziv otroka v situaciji, v kateri
se vedenje pojavi (npr. prisotni agresivnosti v družini). Vedenje otroku tako prinaša določene
pozitivne posledice. Omogoči mu namreč, da lahko v takšnem okolju sploh preživi. Tudi
Trampuževa in Brecelj-Kobetova (2010, str. 46) gledata na otrokovo vedenjsko problematiko
kot na izraz moči in iznajdljivosti za zagotovitev starševe bližine v nepredvidljivem okolju.
Vec (1992, str. 86) v uporabi disocialnega vedenja (vštevši agresivno odzivanje) pravi, da gre
za obrambni mehanizem, optimalno prilagoditev ega na konflikt v realnosti. V želji po
predvidenih odgovorih skuša le-te s pomočjo agresivnega vedenja vzbuditi in tako vzpostaviti
strukturo. Lažje prenaša fizično kaznovanje kakor nepredvidljivost starševih odzivov. Otrok
namreč raje »izgubi svoje želje kot svoje starše« (Kompan Erzar in Poljanec, str. 106).
Predpostavljamo torej otrokovo prilagoditev vedenjskih odzivov glede na pogoje okolja, v
katerem odrašča. Otrok namreč ni zmožen obraniti se pred manipulacijami in duševnimi
udarci odraslih, meni Juul (2008, str. 122). Avtor še dodaja, da otrok ni popolnoma nemočen,
saj je zmožen že od rojstva naprej kompetentno izražati svoje potrebe in meje.
Spoznanje, da je v interakciji potrebno ravno dovolj občutljivosti objekta, nam poda dve
skrajni vrednosti na kontinuumu občutljivosti mater (Cugmas, 1998):
a. preveč občutljive matere, ki ob ločitvi od otroka pokažejo preveč separacijske
anksioznosti
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Mama, ki v odnosu z lastno materjo ni doživela občutij varnosti, lahko izraža v odnosu
do lastnega otroka pretirano željo po navezanosti in bližini, kar implicira, da otrok ne
sme odrasti in se ločiti od nje (Cugmas, 1998, str. 70). Takšna mati otroka
eksistencialno potrebuje za zadovoljitev lastnih potreb po varnosti ter po ljubezni in
čustveni opori, ki je nima (Skynner in Cleese, 1994). Temu podrejen ostane otrok v
simbiotični povezavi z materjo in ne uspe postati vedno bolj avtonomen. S svojim
vedenjem mati tako ne omogoča ravnotežja med potrebo po povezanosti in potrebo po
individualizaciji, o katerem govori teorija navezanosti (Cugmas, 1998, str. 63).
Govorimo o pretiranem siljenju otroka k interakciji, k neprestanemu čustvenemu stiku
z njo, ob čemer se zatre vsakršna potreba po otrokovem samostojnem raziskovanju.
Pretiran čustven stik je ravno tako nevaren za oblikovanje neustrezne navezanosti
kakor zavračanje vsakršne interakcije z njim. Brajša (1987, str. 17, 20) pravi, da se
materinska ljubezen v tem primeru obrne v njeno nasprotje, saj onemogoči odcepitev
otroka in tako ostane na stopnji odvisnosti od mame. Mama ga po njegovem mnenju v
svoji neučinkoviti funkciji starša zlorablja kot objekt zadovoljitve lastnih potreb, kar
vpliva, da se globoko v otroku skrije sovraštvo, ki se v kasnejšem otroštvu kaže v vse
težje nadzorovani maščevalnosti in večji nestrpnosti.
b. matere, katerih stopnja separacijske anksioznosti je premajhna in pokažejo premalo
občutljivosti
Matere, ki ne zmorejo integrirati spominov na svojo navezanost s trenutnimi občutji,
se manj občutljivo odzivajo na otrokove potrebe (Cugmas, 1998, str. 66). Zaradi
doživljanja bolečih stisk ob vračanju v svoje otroštvo, se ne more vživeti v potrebe
otroka in preneha z vračanjem v otroštvo, kar onemogoča vzpostavitev tesnega
čustvenega stika z otrokom (Skynner in Cleese, 1994, str. 83). Otroka in njegovih
potreb ne razume, saj se tudi preko svoje matere ni naučila ljubiti in skrbeti za sebe ter
druge okoli sebe. Avtor opozori, da matere, ki skrivajo v sebi zanemarjenega otroka,
poročajo o lastnih otrocih kot izjemno težavnih (prav tam, str. 118). Ko nastopi faza
ločitve z otrokom, bodisi zaradi zaposlitve bodisi prostočasnih aktivnosti, pokaže malo
separacijske anksioznoznosti, t.j. otroka ji ni težko pustiti samega, ne preveva je
zaskrbljenost ipd.. Otrok je na nek način prisilno potisnjen v avtonomijo. Otrok s
strani mame doživi neustrezen – zavračajoč odziv, poln občutkov jeze in strahu, kadar
čustveno stanje otroka 'zadene' ob nepredelane konfliktne vsebine. Mama se bori z
lastnim notranjim vznemirjenjem, ki ga ni uspela predelati, zato je manj dovzetna in
čustveno dostopna za otroka (Cvetek, 2009). Potreb otroka ne more zadovoljiti. Prav
na tovrsten krog prikrajšanosti v nesposobnosti nudenja ljubezni, ki se prenaša iz
generacije v generacijo, je opozoril Skynner (Skynner in Cleese, 1994) »Ljudje, ki
pretepajo svoje otroke, so bili v otroštvu običajno skrajno zanemarjeni.« (str. 123). V
krogu prikrajšanosti (doživetih zlorab in zanemarjanj), kot ga poimenuje Skynner, ne
gre kriviti ne mame ne otroka. Odnos je tisti, ki ne omogoča prenosa sposobnosti
nudenja čustvene opore iz generacije v generacijo. Prav zgodovina viktimizacije
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predstavlja glavni rizični faktor5 za pojavitev nasilja v družini: zlorabljeni otroci
zrastejo v zlorabljajoče in nasilne odrasle (Gelles, 2007, str. 409, 410). Omenjena
avtorja se navezujeta na transgeneracijski prenos nezaželenih vedenjskih vzorcev.
Če želimo dogajanje osvetlili z vseh strani, potem se je potrebno zavedati vzajemnega modela
dvosmernega vplivanja, v katerem je v vsaki nadaljnji akciji (vedenju) viden oz. vsebovan
delež prejšnjega sporočila soudeleženca v interakciji (White in Klein, 2008, str. 171). Videnje
interakcij v luči krožnega procesa vplivanja poudarja enakopravno sodelovanje mame in
otroka v interakciji (Brajša, 1987, str. 17). Otrok kot aktivni soustvarjalec interakcije tudi
vpliva na mamine odzive, jih spodbuja ali pa v njej prebudi občutja odklanjanja. Na eni strani
interakcija omogoča vzajemno učenje ter rast obeh vključenih, po drugi pa lahko pride do
oviranja osebnega razvoja. Na obojestranski vpliv med otrokom in materjo so opozorili tudi
strokovni delavci. Le-ti so v praksi prišli do spoznanj, da so otroci, ki kasneje pokažejo težave
v svojem vedenju, po poročanjih njihovih mam tekom zgodnjega otroštva bolj nemirni,
nepredvidljivi v odzivih, se pogosteje jokajo, izražajo več nezadovoljstva in se slabše
prilagajajo, kar pri materah povzroča občutja nemoči in odklanjanja (Vodopivec-Glonar,
1987, str. 67). V interakciji pride torej do začaranega kroga, ko otrok ne zna spodbuditi
primernih materinih odzivov, le-ta pa se na njegove signale odzove neskladno njegovim
potrebam. Sprva izredno odziven otrok lahko ob izpostavljenosti neodzivnim oz.
zlorabljajočim staršem postane neodziven zaradi izpostavljenosti prevelikemu stresu
(Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 38). Webster-Strattonova in Herbert (1994, str. 17)
pokažeta, da otroci, ki so že razvili vzorec agresivnega vedenja v vedenjsko motnjo, dobijo od
mame neprimerno manj pozitivnih odzivov (npr. smeha) tekom komunikacije kot ostali
otroci. Na starševo odzivanje vpliva vedenje otroka. Oatley in Jenkinsova (2007, str. 246)
skušata opozoriti, da je pri razvoju eksternaliziranih in internaliziranih težav pri otroku
večjega pomena odsotnost pozitivnih čustev (čustvene topline) v interakcijah matere z
otrokom kakor izpostavljenost negativnim čustvom matere. Spoznanji se opirata na raziskavo
Pettita in Batesa (1989, v prav tam). Navedba opozori na vpliv starševega odzivanja na
nadaljnje odzivanje otroka.
Prav ta obojestranska (ne)odzivnost pokaže, da je otrok sposoben že od majhnega sodelovati s
starši. Navadno gre pri tem za sodelovanje s pomočjo oponašanja oz. posnemanja. Pri starših,
ki potlačujejo svoja čustva in potrebe, pa otroci sodelujejo na dva načina: inverzno, s tem ko
se vedejo ravno nasprotno kot pričakujejo starši ter tako, da svoje vedenje obračajo vase in se
zdi, kot da ne sodelujejo (Juul, 2008, str. 45). Vedenje otroka poimenuje kot divergentno
(razhajajoče se) kooperativno. Avtor ocenjuje, da si starši napačno razlagajo sodelovanje in ga
vidijo kot podrejanje njihovim zahtevam v ubogljivosti, zato imajo občutek, da otrok ne
sodeluje z njimi (prav tam, str. 46).
Raziskava Anisworthove s sodelavci (1978, v Cugmas, 1998, str. 17) je preučila odzive otrok
v odnosu z mamo v tuji situaciji, na podlagi katere je ločila tri kategorije navezanosti: varnost,
anksioznost/izogibanje in upiranje/ambivalenca. Kasneje se je izoblikovala še kategorija
dezorganizirane navezanosti. Gre za kategorije, ki izražajo, kako kakovostna je vez med
5

Zgodovina viktimizacije se povezuje s socialnimi, psihološkimi in medosebnimi procesi, ki v sodelovanju
določijo 'prihodnost', ne predstavlja pa edinega dejavnika pri pojavitvi nasilja v družini (Gelles, 2007).
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mamo in otrokom gledano z vidika doseganja ravnotežja med raziskovanjem okolja in
iskanjem mamine bližine (Cugmas, 1998, str. 108). Cugmasova je v svoji raziskavi prišla do
spoznanj, da je največ otrok med enim in drugim letom starosti varno navezanih (62 – 78 %),
izogibanja je med 11 in 25 %, medtem ko je v tej starosti zaslediti najmanj otrok v kategoriji
ambivalentne navezanosti.
Na podlagi izsledkov Harlowe raziskave navezanosti pri opicah je Brajša (1987) prepoznal v
nevarni navezanosti dva tipa nepristnih mater: matere, ki so podobne nadomestkom iz žice, in
matere kot plišasti modeli. Pri obeh tipih je značilno, da se matere ne morejo v odnos jaz-ti
vključiti pristno, z vsemi občutji tekom skladne komunikacije. Matere iz žice tako ponujajo
jaz-ono odnos, kjer dajejo v odnos vse, razen sebe, saj je med njo in otrokom prepreka. Mati,
ki spominja na plišasto igračo, pa podaja lažni jaz, tako da je odnos zgolj navidezen, saj ne
posreduje svojih čutenj, temveč le tisto, kar se od nje pričakuje. V raziskavi Harlowa z
opicami so prišli do rezultatov, da so opice nepristnih mater pokazale kasneje agresivno in
neprilagojeno vedenje (prav tam, str. 50).
Pomemben podatek, ki ga lahko uporabimo pri nevarno vezanih otrocih, je možnost
kompenzacije neustrezne čustvene vezi z ustreznejšo (Cugmas, 1998). Na podlagi trditve
avtoric Mainove in Westonove (1981, v prav tam, str. 26), da je otrok sposoben izoblikovati z
različnimi osebami različne odnose, bi lahko sklepali, da druga oseba omogoči preko bolj
kakovostne skrbi razviti z otrokom različno navezanost. Tudi raziskava zgodaj
institucionaliziranih žensk je pokazala na možnost kompenzacije. Zgodaj institucionalizirane
ženske s pomočjo toplih in zaupljivih odnosov s partnerjem, ki jih razvijejo kasneje v
življenju, omogočijo nadoknaditi zgodnje negativne izkušnje zaradi čustvene prikrajšanosti
(Oatley in Jenkins, 2007, str. 243). Avtorja govorita o posameznikovi izgradnji novih
čustvenih shem ter novih modelov o sebi in odnosu z drugimi. Kljub temu pa se je potrebno
zavedati, da kompenzacija ni povsem popolna. Zanemarjeni in zlorabljeni otroci še vedno
kažejo v drugih odnosih, kljub kakovostnejši skrbi, veliko agresivnosti in izogibanja
(Cugmas, 1998, str. 26). To misel je zaslediti tudi v Praperjevem (2010, str. 23) prispevku,
kjer pravi, da se prvotno ob materi vzpostavljen stil ne prenese na očeta popolnoma enako, saj
se primešajo avtonomne razvojne značilnosti. Razmišljanja v tej smeri podpre longitudinalna
raziskava Tizarda in Hodgesa (1989, v Oatley in Jenkins, 2007, str. 242), v kateri so
spremljali tri skupine otrok. Prva skupina je predstavljala otroke, ki so stalno odraščali v
biološki družini, drugi dve skupini pa otroke, ki so bili v obdobju izoblikovanja navezanosti
nameščeni v institucije. Po odpustu iz institucij se je ena skupina otrok vrnila v biološko
družino, drugo skupino pa so posvojili. Razlike med prvo in slednjima dvema skupinama
otrok so pokazale na težave pri oblikovanju odnosov z vrstniki (npr. konfliktnost, nemir,
iskanje pozornosti) institucionaliziranih otrok, ki niso izoblikovali primarno varne
navezanosti. Vendar pa se pri posvojenih otrocih, z razliko od vrnjenih v biološke družine,
niso pokazali psihopatološki znaki (agresivnost) ter konfliktni odnosi v družini (prav tam).
Videti je, da je pri posvojenih otrocih, ki so kasneje vzpostavili kvaliteten odnos z drugimi
odraslimi, odnos deloval varovalno na razvoj težav v vedenju.
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2.2.4.1.3 Dejavniki tveganja za kvaliteto navezanosti
Dejavniki, ki jih bom predstavila v omenjenem podpoglavju, povečajo tveganje za pojavitev
disfunkcionalnega vedenja v starševski vlogi. Disfunkcionalno vedenje vpliva na potek
interakcije med odraslim in otrokom, saj se v odnosu pojavi manj topline in izražanja
podpore. Odsotnost topline pa deluje ogrožujoče za razvoj problematičnih oblik otrokovega
vedenja (Essau in Conradt, 2006, str. 123). Že Nikolić (1985, str. 19) je opozoril na nekatere
zunanje okoliščine, ki s svojim poseganjem onemogočajo močno, trdno čustveno podporo, ki
jo zahteva otrok od staršev tekom svojega razvoja, npr. slabša ekonomska situacija in
nerazrešeno stanovanjsko vprašanje. Poleg omenjenih dejavnikov se pridružuje še dejavnik
osebnih težav staršev ter pojavitev nasilja v družini, ki onemogočata popolno predanost
otroku. V praksi izstopa navadno prepletanje dejavnikov na več življenjskih področjih, na
materialnem, socialnem, somatičnem, psihičnem in družbenem področju (Vries in
Bouwkamp, 2002, str. 15). Tudi Oatley in Jenkinsova (2007, str. 236) sta mnenja, da gre
največkrat za kombinacijo dejavnikov tveganja v nastajanju motenj, kar še povečuje stopnjo
tveganja za pojav težav. Najpogosteje omenjene so finančne težave v družini, stres, težave v
odnosih (ni pozitivnih odnosov), otrokov težek temperament in prisotnost ekstremnih izražanj
čustev v družini (npr. jeze).
Predstavila bom zgolj nekatere dejavnike tveganja. Pri tem se opiram na mnenje J. J.
McWhirtereja idr. (1993, str. 51), ki pravijo, da lahko v družini najdemo mnogo disfunkcij, ki
negativno vplivajo na razvoj otroka. Kljub temu naštejejo dejavnike, ki najverjetneje vodijo
do pojava tveganega vedenja otrok. Gre za odvisnost starša, nasilje v družini oz. med samima
staršema, psihopatologijo starša ter zlorabo in zanemarjanje otroka s strani starša.
Težave in stiske staršev na področju psihosocialnega področja
Največje stiske na tem področju predstavljajo depresivnost staršev, alkoholizem in
antisocialno vedenje staršev (Essau in Conradt, 2006, str. 122). Osebne težave se brez prave
pomoči začno vpletati v odnos in onemogočijo nudenje čustvene opore otroku in oblikovanje
zadovoljivega odnosa. Problemi starša predstavljajo večje tveganje za pojav podobne vrste
težav oz. motenj pri otroku (Oatley in Jenkins, 2007, str. 239). Tako je pri staršu, ki se vede
agresivno, večja verjetnost, da bo tudi otrok pokazal večjo mero agresivnega vedenja.
Pogosteje kot so v interakciji prisotna čustva jeze, večja je verjetnost, da bo otrok v jezi in
agresivnem vedenju starša uvidel edini učinkovit način razreševanja in obvladovanja težav ter
doseganja ciljev, poudarjata avtorja. Drugih možnosti oz. alternativ za obvladovanje težav v
tovrstnih družinskih interakcijah ne bo imel možnosti spoznati.
Starševa depresivnost je povezana z manj kvalitetnim odnosom z otrokom ter s težavami
otroka na vedenjskem področju. Webster-Strattonova in Herbert (1994, str. 18) pokažeta na
posredno povezanost materine depresivnosti in tveganja za otrokov razvoj vedenjskih motenj.
Po njunih navedbah otroci s strani depresivne matere pridobijo drugačne odzive kot otroci
drugih mater. Gre za povečanje števila ukazov, različnih oblik kritik, oblik negativne
pozornosti, drugačno zaznavanje otrokovega vedenja, emocionalno nedostopnost in
nedoslednost pri postavljanju meja. Vsi omenjeni odzivi lahko okrepijo otrokovo neprimerno
vedenje. Starševa depresija prispeva k oblikovanju vzajemnega vzorca motene interakcije
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med otrokom in staršem, kar vodi pogosto do težav v čustvenem in socialnem razvoju (J. J.
McWhirter idr., 1993, str. 52). V času mladostništva je po njihovih besedah opaziti slabšo
čustveno in vedenjsko kontrolo otroka.
Zasvojenost starša z alkoholom oz. nedovoljenimi drogami predstavlja širši problem, ki se
dotika celotne družine, saj vpliva na njihove interakcije. Millerjeva (2000, str. 98, 99) vidi
poglavitno težavo v pomanjkanju pozornosti, ki bi jo moral starš nameniti otroku. Predmet
odvisnosti starša popolnoma obvladuje in mu predstavlja najpomembnejšo stvar v njegovem
življenju. Otrok ob tem doživlja stisko, saj ne dobi potrebne pozornosti. Pri zasvojenosti gre
navadno za kompleksen socialni problem, ki se povezuje z drugimi, za otrokov razvoj
ogrožujočimi pojavi. Starševa uporaba drog, dovoljenih in nedovoljenih, pa poveča tudi
tveganje za zlorabo in zanemarjanje otroka ter predstavlja hkrati tveganje za otrokov razvoj
odvisnosti od drog, odnosa z odvisnim partnerjem in razvojem slabše prilagoditve na
čustvenem in socialnem področju (J. J. McWhirter idr., 1993, str. 51). Sama bi v njihovi
opredelitvi posledic, ki kažejo širino škode na socialnem področju, omenila predvsem
agresivnost.
Revščina in pripadanje nizkemu SES-u
Vries in Bouwkamp (2002, str. 38) skušata prikazati povezavo med psihosocialnimi problemi
in nižjim socialno-ekonomskim statusom. Zaključita, da kljub razvidnosti povezanosti med
nizkim SES in obstojem psihosocialnih težav ne moremo govoriti o vzročni povezavi. Torej je
nižji SES le dejavnik, ki lahko ogrožujoče deluje na nastanek problemov na preostalih
področjih življenja posameznika ter odnosov v njegovi družini. Tako je moč opaziti pri
klientih z nižjim SES nakopičenost in zapletenost problemov na več življenjskih področjih.
V literaturi je zaslediti povezavo med nižjim SES in samskimi materami. Rutter s sodelavci
(1998, v Essau in Conradt, 2006, str. 121) predstavi dejavnike tveganja mladoletnih samskih
mam, pri čemer se sklicujejo bolj na značilnost samih mam kakor na njihovo starost. Poleg
pripadanja nizkemu SES je pri njih moč zaslediti tudi: prejemanje nezadostne čustvene opore
iz okolja, prekinitev zveze s partnerjem zaradi konfliktov, delinkventno vedenje in zgodnja
prekinitev šolanja. Samske matere se soočajo z večjim tveganjem za revščino, predvsem
zaradi dejstva, da morajo družino preživljati zgolj z enim dohodkom (E. H. McWhirter,
Shepard in Hunt-Morse, 2004, str. 313). Avtorji pokažejo na odstotke, na katere opozarja
statistika. V družinah samskih mater naj bi bilo kar 40 % otrok revnih, medtem ko je odstotek
teh otrok v dvostarševkih družinah bistveno nižji (8 %) (prav tam). Ogroženost matere za
revščino se neposredno povezuje z ogroženostjo otroka. Otrok je v takem kaotičnem okolju
izpostavljen večji stopnji neprekinjenega stresa v okolju in manjši dostopnosti podpore. Ti
dejavniki tveganja, s poudarkom na preživljanju zgolj z enim dohodkom, negativno vplivajo
tudi na materine vzgojne sposobnosti in večajo tveganje za razvoj antisocialnega in
agresivnega vedenja pri otroku (Essau in Conradt, 2006, str. 121).
Revščine ne smemo preprosto povezovati z zanemarjanjem, saj gre pri slednjem predvsem za
pomanjkanje čustvene opore, medtem ko lahko v revnih družinah srečamo tudi starše, ki
nudijo potrebno ljubeče okolje kljub materialnem pomanjkanju. Je pa moč uvideti veliko
stopnjo zanemarjenosti otrok in tudi samo stopnjo tveganja zanjo prav med revnimi
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družinami. Pa vendar velja omeniti, da obe nosita s sabo posledico nezadovoljenosti otrokovih
potreb, bioloških ali psiholoških (Miller, 2000, str. 27).
Revščina oz. prikrajšanost na ekonomskem in materialnem področju v družini posredno
vpliva na odnos med otrokom in staršem. Družina občuti zaradi razpolaganja z malo viri večjo
stopnjo stresa, ki se vnaša v odnose in vpliva na razvoj članov. Velik vpliv revščine je opaziti
posebno pri razvoju otrokovih eksternaliziranih težav (Oatley in Jenkins, 2007, str. 246). Z
razliko od odraslih pa otroci večinoma ne občutijo težav, povezanih z ekonomskimi pritiski,
poroča Seigal (1984, v J. J. McWhirter idr., 1993, str. 37). Skladno s tem je opazil, da
najstniki v družinah brezposelnih staršev krivdo za brezposelnost iščejo v starševih notranjih
dejavnikih, ne pa v njihovi nezmožnosti nadzorovanja zunanjih dejavnikov. Omenjeno
izkrivljeno zaznavanje lahko vodi do razvoja problematičnega vedenja, tudi delinkventnega
vedenja (prav tam).
Nasilje in zloraba v družini
Nasilje v družini označuje vsa tista dejanja, preko katerih oseba na kakršenkoli način škodi
drugi osebi. V družini govorimo o družinskih članih, med katerimi so navzoči fizični napadi,
grožnje o fizičnem napadu, emocionalne in psihološke zlorabe, spolni napadi, grožnje o
spolnem napadu, agresivnost, zanemarjanje in namerno kontroliranje žrtve (Gelles, 2007, str.
404). Zanemarjenje ter zloraba otrok se nadalje razvršča preko šest tipov: fizična, spolna,
čustvena zloraba ter fizično, čustveno zanemarjanje in zanemarjanje na področju
izobraževanja (prav tam, str. 404). Zanemarjanje se kaže kot neuspeh starša, da otroku
zagotovi nujno potrebne pogoje za razvoj: zaščiti njegovo zdravje, varnost in dobro počutje
(E. H. McWhirter idr., 2004, str. 316). Otrok tako ni deležen doslednega nadzora in potrebne
pozornosti. Čustveno zanemarjanje otroka posega v za njegov razvoj potrebno čustveno in
fizično podporo. Otroku namreč ne nudi potrebne čustvene podpore, pri čemer Gelles (2007,
str. 404, 405) navaja nepozornost na otrokove vzgojne, razvojne potrebe, slabo zagotovljeno
psihološko oskrbo in potrebo po naklonjenosti, spodbujanje razvoja slabo prilagojenega
vedenja ter dovolitev uporabe nedovoljenih substanc. Raziskava Finkelhorja in sodelavcev v
Ameriki med letoma 2002 in 2003 je pokazala, da je kar eden izmed sedmih otrok med 2. in
17. letom, ki so bili zajeti v raziskavo, izkusil trpinčenje oz. zanemarjenost s strani staršev,
najpogosteje gre za izpostavljenost čustveni zlorabi (prav tam, str. 405). Torej gre za zelo
razširjeno izkustvo otrok v ameriških družinah. Tudi Kristančičeva (2002, str. 128) povzema,
da se čustvena zloraba in čustveno zanemarjanje kot obliki neustrezne obravnave otroka
najpogosteje pojavljata. Čustveno zlorabo opiše kot dalj časa trajajoče podcenjevanje,
poniževanje, zasmehovanje in norčevanje, ki ovirajo razvoj osebne identitete. Kljub poročanju
o velikem številu zlorab in zanemarjanj otrok naj bi bile v resnici razširjene kar trikrat
pogostejše kot poročajo pristojni organi (E. H. McWhirter idr., 2004, str. 316). Kljub temu, da
gre za podatke iz tujine, bi lahko pokazali smernico tudi v našem okolju. Gre za dejstvo, da je
zlorabe v družini zelo težko odkriti, sploh čustvene, saj so nekatere dobro skrite v zaprtem
družinskem okolju. Veliko bolj kot čustvene zlorabe so vidne fizične zlorabe. Med slednje
lahko uvrstimo fizično kaznovanje in nasilje nad otrokom, ob čemer utrpi tudi čustveno
zlorabo, znake zlorabe pa lahko med drugimi zaznamo tudi v pretiranem agresivnem vedenju
otroka (Kristančič, 2002, str. 128). Oatley in Jenkinsova (2007, str. 245) pokažeta na
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povezavo med pogostostjo telesnega kaznovanja v družinskem okolju in otrokovo
agresivnostjo do vrstnikov v šolskem okolju. Otrok, ki je pogosto doma kaznovan, v vedenju
vrstnikov pogosteje uvidi sovražne namere ter nanje reagira agresivno.
Ravno toliko kot je v otroštvu travmatično za razvoj nevarne navezanosti telesno kaznovanje,
zasmehovanje, poniževanje in ignoriranje, pa predstavlja enako tveganje zanj tudi
prisostvovanje nasilju v družini. Otroci, ki so priče nasilju, imajo težave v čustvenem in
socialnem prilagajanju, poveča se izražanje agresije in pojavnost vedenjskih motenj, poveča
se stopnja internaliziranega in eksternaliziranega vedenja in imajo nižjo samopodobo
(Levendosky in Gragam-Bermann, 2001, v Cvetek, 2009, str. 126). Raziskovalci in kliniki
opozarjajo na povezavo med otroki, ki so priče nasilju v družini – zgolj očividci – ter
kasnejšimi negativnimi vedenjskimi in razvojnimi posledicami (Gelles, 2007, str. 407). E. H.
McWhireter idr. (2004) škodljivost odraščanja v nasilnem okolju opažajo v večjem tveganju
za pojav težav v otrokovem razvoju, predvsem na področju samospoštovanja in ranljivosti za
psihološke težave. Oatley in Jenkinsova (2007) se osredotočata predvsem na posledice, ki jih
prinaša odkrito izražanje sovraštva med staršema. Navajata raziskavo Cummingsa (1987, v
prav tam, str. 239), ki je pokazala, da lahko otrokovo prisostvovanje odkritemu izražanju
sovraštva in negativnih čustev med odraslimi izzove pri otroku agresivno vedenje. Posebno
dečki pokažejo agresijo v odnosu do lastnih staršev in drugih otrok. Vsi avtorji v svojih
prispevkih pokažejo na povezanost med prisostvovanjem nasilju v družini in tveganjem za
razvoj agresivnega vedenja otroka.
Vsakršna oblika nasilja, tudi telesno nasilje, je napad na integriteto otroka in dolgoročno
znižuje samospoštovanje otroka kot žrtve in starša kot storilca ter ustvarja jezo in nasilje
(Juul, 2008, str. 96). O nizkem samospoštovanju s strani zlorabljajočega starša govori tudi
Millerjeva (2000, str. 77). Dodaja, da je starša potrebno videti v vlogi žrtve kroga zlorabe, ki
se prenaša iz generacije v generacijo. Starši tako nimajo zavednega namena trpinčiti otroke.
Do njega prihaja zaradi velikega kopičenja stresnih dejavnikov in obenem pomanjkljivega
obvladanja spoprijemanja oz. ravnanja v stresnih situacijah. Slednjega se namreč niso uspeli
naučiti tekom svojega, z zlorabo zaznamovanega otroštva.
Nasilje se velikokrat vzročno posledično povezuje z nižjim SES, ob tem podatku se je
potrebno zavedati, da se nasilje pojavlja v vseh razredih in da gre razloge za povezavo med
nižjim SES in nasiljem v družini iskati predvsem v širši razširjenosti raziskovanja in lažjim
raziskovanjem nasilja v tem razredu (Gelles, 2007, str. 408, 409). Vsekakor pa je pripadnost
nižjemu SES povezana z visoko stopnjo zlorabe in zanemarjanja otrok (J. J. McWhirter idr.,
1993, str. 37).
2.2.4.1.4 Posledice nevarne navezanosti za otrokov nadaljnji razvoj
Travmatična doživetja v navezanosti povzročajo stres, ki vpliva na celoten razvoj otroka na
čustvenem, vedenjskem, kognitivnem, socialnem in telesnem področju (Cvetek, 2009, str.
37). Govorimo o okrnjenem razvoju otrokove osebnosti, saj predstavlja vzpostavljen čustven
odnos temeljni gradnik izoblikovanja osebnosti otroka (Vodopivec-Glonar, 1987, str. 71).
Cugmasova (1998, str. 129) se osredotoča na vidik, da je pri otrocih, ki so razvili vzorec
odsotnosti varnosti v navezanosti, kasneje opaziti več vedenjskih problemov kot pri varno
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vezanih otrocih. McCord (1983, v Essau in Conradt, 2006, str. 123) je pokazal na pozitivno
korelacijo med prisotnim sovraštvom v odnosu ter kasnejšim antisocialnim in agresivnim
vedenjem otroka. Odsotnost topline deluje ogrožujoče za razvoj problematičnih oblik
otrokovega vedenja. Zaradi odsotnosti občutka varnosti doživlja otrok okolico kot
ogrožujočo. S svojimi vedenjskimi odzivi se stalno 'bori' za svoj obstoj.
Z razvojem izražanja sovražnosti in nasilja preko agresivnega vedenja je ogrožujoča
dezorganizirana oblika navezanosti. Za otroke, ki so tekom prvih dveh let razvili
dezorganizirano obliko navezanosti, namreč kažejo raziskave kasnejše (ko dozorijo) večje
tveganje za izražanje sovražnosti in nasilja (Cvetek, 2009, str. 93). Ta oblika navezanosti se
razvije predvsem v odnosu z mamo, kar so pokazale izkušnje kliničnih praktikov, medtem ko
se pri odnosu z očetom srečujejo z negotovo navezanostjo (Trampuž in Brecelj-Kobe, 2010,
str. 46). Gre za odraščanje v izredno kaotičnem okolju, kjer otrok ni deležen predvidljivih,
doslednih reakcij starša. Tako je otrok enkrat za svoje vedenje deležen negativnih odzivov s
strani staršev (kritičnost, odklonilno vedenje, posmehovanje, kaznovanje, agresivno vedenje)
spet drugič za isto vedenje ni deležen starševe pozornosti, saj se starš umakne. Prav
nepredvidljivost odzivov vzbuja v otroku stalen stres in občutje strahu zgolj poveča
(Trampuž, Brecelj-Kobe, 2010). Starševska funkcija je okrnjena zaradi nepredelanih
travmatičnih doživetij, prav ta okrnjenost pa povzroča v otroku stalen stres, zato se v funkciji
obrambe aktivirata hkratni mehanizem za beg in boj (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 46,
47). Trempuževa in Brecelj-Kobetova (2010) opisujeta, da otrok ne razvije stalne strategije v
odzivanju, temveč jih stalno spreminjanja, kar ustvarja videz dezorganiziranosti vedenja. Gre
za izmenjavo čustvenih in vedenjskih (agresivnih) izbruhov s hlinjeno nemočjo. Vec (1992,
str. 86) uvidi omenjeno polarnost (na eni strani v stikih socializirano vedenje, na drugi strani
izrazito agresivnost) v vedenjskih odzivih disocialnega otroka v mehanizmu splittinga.
Agresivno vedenje s strani starša, ki otroka telesno kaznuje, ga stalno omejuje, močno vpliva
na proces identifikacije. Otroku ne preostane druge poti, kot da se identificira z agresivnim
staršem, vendar le-ta poteka ob močnih občutjih strahu. Pred tem strahom se poskuša zaščititi
s pomočjo obrambnega mehanizma, ki omogoča, da se izenači z agresorjem, kar mu
zagotavlja borbo in lažen občutek varnosti. Govorimo o identifikaciji z agresorjem
(Vodopivec-Glonar, 1987, str. 69, 70). Otrok ohrani navidezno kontrolo navezanosti, vendar
na drugi strani razvija negativno podobo sebe, saj prenese krivdo in odgovornost nase, da bi
ohranil idealizirano podobo starša (Trampuž in Brecelj-Kobe, 2010, str. 44). Avtorici se pri
tem navezujeta na delovanje mehanizma splittinga skupaj z mehanizmom disociacije, ki
omogočita nadaljevanje navezanosti kljub travmatičnemu doživetju. Z razcepom 'dobrega' in
'slabega' otrok ohrani idealizirano podobo starša, kar mu omogoča nadaljevati proces
identifikacije.
Cvetek (2009) se opira na raziskave, ki kažejo, da telesno kaznovanje prispeva k pojavu
agresije in delinkventnega, asocialnega vedenja. Poleg tega se navezuje na predpostavko, da
žrtve telesnega kaznovanja razvijejo na čustva osredinjeno spoprijemanje. Gre za
osredotočanje na spremembo čustvenega stanja, ne pa okoliščin, ki problem povzročajo. Med
strategije, ki so osredinjenje na čustva, bi lahko šteli tudi uporabo obrambnih mehanizmov.
Namesto verbalizacije negativnih in pozitivnih čustev, ki je značilna za varno navezanost
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(Praper, 2010), nevarno vezani bolj preigravajo čustva v svojem vedenju oz. odreagirajo skozi
vedenje. S tem omogočijo spremembo neprijetnega čustvenega stanja. Pri dezorganizirani
navezanosti se pojavljajo težave na področju regulacije čustev, ki so pogosto v ozadju
destruktivno agresivnega vedenja (prav tam, str. 23). Na dejstvo, da ob pomanjkanju
uglašenosti objekta navezanosti ostane izražanje afektov na ravni vedenjskega odigravanja,
opozarja tudi Gostečnik (2004, str. 311). Gre za slabše razvite lingvistične sposobnosti, ki jih
ni uspel popolnoma razviti zaradi okrnjene vloge starša. Govor je namreč tisti, ki omogoči
verbalizacijo besa in jeze (Essau in Conradt, 2006, str. 23). Z ubeseditvijo jeze se zmanjša
tveganje, da bi se jeza postopoma kopičila in zaradi tega izbruhnila v agresivnem vedenju
otroka.
Kot se agresivni vzorci vedenja preko stilov navezanosti prenašajo v družini iz generacije v
generacijo, se vnašajo tudi v ostale odnose. Odnosi navezanosti iz primarne družine otroku
predstavljajo osnovo zaznavanja za vse nadaljnje odnose do ljudi in okolice (Cugmas, 1998,
str. 126). Tako lahko pri otrocih, ki so v odnosu zgodnje navezanosti z mamo zaznamovani s
sovražnostjo in pomanjkanjem čustvenosti, opazimo prav tako sovražne odzive v odnosu do
vrstnikov in slabše razvite socialne spretnosti (prav tam, str. 129). Straši tako otrokom preko
svojega vedenja predstavljajo prvi model, preko katerega se otroci učijo in posnemajo vzorce
odzivanja pri razreševanju težav. Z izoblikovanimi vzorci agresivnega odzivanja nadalje
vstopajo v interakcije z vrstniki. Zaradi agresivnih odzivov jih vrstniki večinoma zavračajo in
ne sprejemajo (Webster- Stratton in Herbert, 1994, str. 46), jih izolirajo in izključijo iz svoje
družbe (Essau in Conradt, 2006, str. 99), zato poiščejo družbo vrstnikov s podobnimi
vedenjskimi težavami. Kompulzivno ponavljanje konfliktnih nerazrešenih vsebin, koncept
relacijske družinske terapije, implicira dve alternativni vlogi v nadaljnjih odnosih): otrok
poišče družbo vrstnikov, v kateri lahko na eni strani ponovno (p)ostane nemočna žrtev ali pa
se poistoveti z nasilnežem ter na ta način začne sam zlorabljati druge (Gostečnik, 2004, str.
24). Millerjeva (2000, str. 92) govori o psihološki izbiri otrok, odraščajočih v nasilni družini,
kjer so večinoma dečki tisti, ki prevzemajo nasilne in agresivne vzorce.
Otrok ter tudi roditelj potrebujeta za zdrav razvoj izkušnje samospoštovanja in temeljni
občutek lastne vrednosti (Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 45). Na to opozarja tudi Virginia
Satir (1995, str. 27), ki pravi, da se temeljni občutki lastne pozitivne vrednosti priučijo in
razvijajo tekom prvih 6 let v primarni družini, kasneje pa se ta občutja v drugih interakcijah le
še krepijo. Ker je samovrednotenje priučeno, ga je potemtakem možno tudi spremeniti. Preko
povratnih informacij, ki jih pridobi otrok v interakciji s preostalimi člani, so posredovane
informacije bodisi o njegovi edinstvenosti, kjer se podpira individualnost otroka, bodisi ga
omejujejo v smeri, da mora postati tak, kakor pričakujejo njegovi starši. Pri slednjem so
namreč močno prisotni občutki podrejenosti, odvisnosti, saj poteka razvoj posameznikove
identitete v kalupu, neodvisno od njegovih realnih individualnih zmožnosti, sposobnosti
razvoja. Brajša (1979) v svojem delu opozarja predvsem na nevarnost nemoči otroka, ki
predstavlja idealen objekt emocionalnih in psihičnih zlorab s strani staršev. Le v zdravem
družinskem ozračju, kjer imajo sami starši razvit pozitiven občutek lastne vrednosti in
spoštovanje vnašajo tudi v odnos z otrokom, je omogočeno razvijanje teh občutkov tudi pri
otroku. Otrok se tako nauči zaupati vase in se vede skladno z mislijo Jaz sem ok, ti si ok, ki se
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nanaša na spoštovanja tako sebe kot tudi drugih. Sramotenje, poniževanje in kaznovanje
zaradi neprimernega vedenja je tisto, ki pomembno znižuje raven kotla otrokovega
samovrednotenja in tako razvije tveganje za uničujoče vedenje proti sebi oz. drugim (Satir,
1995).
Eno izmed posledic za nadaljnji razvoj otroka vidimo v njegovem izboru negativne identitete,
ki se kaže kot obramba otroka pred večnim bojem z njemu zadano vlogo (Vodopivec-Glonar,
1987, str. 75). Gre za iskanje vlog, ki so popolnoma drugačne vlogam, ki jih od njih
pričakujejo starši. Le-ti so otrokom postavili prevelika pričakovanja, neskladna z njegovimi
sposobnostmi (postani vse to, kar sam nisem uspel), kar je v otroku vzbudilo strah pred lastno
nesposobnostjo biti kos zadani nalogi in strah pred povečanimi pritiski nikoli zadovoljnih
staršev. Edini način, kjer je lahko uspešen in se uveljavi, mu predstavlja upor avtoriteti z
agresivnim vedenjem.
2.2.4.2 Vzgoja in postavljanje meja
Ko se prekine otrokova simbiotična vez z mamo, v ospredje stopa očetova vloga, ki v
partnerstvu z mamo ponudi otroku trdno postavljene meje. Oče preko lastnega nadzora
otrokovega vedenja uči otroka samokontrole in spoštljivega odnosa do avtoritete (Skynner in
Cleese, 1994, str. 22). Kot čedalje bolj neodvisno bitje se ob mentorstvu staršev uči postavljati
svoje meje, potrebe in jih tudi sprejemljivo izražati v odnosih. Otrok se bo po besedah
Skynnerja ob prehodu iz simbiotičnega odnosa v družinski tim (skupaj z očetom in mamo)
naučil zavedanja svojih potreb in potreb drugih, kar mu bo prineslo uspešno sodelovanje z
drugimi ljudmi.
Pojavljanje izbruhov jeze lahko opazimo pri vsakem otroku med dopolnjenim drugim in
tretjim letom starosti kot normalen pojav tekom njegovega razvoja (Skynner in Cleese, 1994,
str. 177). Z njimi namreč odkriva postavljene zunanje meje in se spoznava z lastnimi čustvi.
Tudi Winnicott (2010, str. 293) v zgodnji agresivnosti, ki se začenja s preprostimi gibi, ob
katerih doživlja mišično ugodje, uvidi odkrivanje obdajajočega sveta in meja: predvsem
razločevanja med tem, kaj je njegovo sebstvo in kaj to ni. Otrok se z razvojem postopoma
ločuje od svojih staršev in začne spoznavati sebe kot edinstveno bitje. Postopoma začne rasti
njegova avtonomija. V neprimernem vedenju, izbruhih jeze pri otroku je potrebno uvideti
izražanje njegove potrebe po avtonomiji (Webster-Stratton in Herbert, 1994, str. 268), ki
'zadene' ob zahteve staršev.
Ob preizkušanju meja se otrok srečuje s postavitvijo omejitev in zahtev s strani staršev, ovir,
ki mu v začetku povzročajo določeno mero frustracije, saj trčijo ob njihove želje po takojšnji
zadovoljitvi potreb in zahtevajo njihov odlog. Potrebno je zavedanje, da je frustracija sestavni
del rasti otroka. Otrok postaja vse manj odvisen od staršev in prav zahteve, da sam poskrbi
postopoma za svoje potrebe, naj bi ga vodile do učenja samoobvladovanja in izoblikovanja
otrokove osebnosti. Frustracija na začetku poraja občutja jeze, predvsem kadar čustev ne zna
izraziti, obenem spremlja strah, da ne bo uspel izpolniti pričakovanj s strani starša (Kristančič,
2002, str. 21, 22). Frustracija, ki izvira iz situacije pa ne povzroči vedno avtomatično
agresivnih vedenjskih odzivov, temveč je le ena izmed mogočih reakcij na frustracijo
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(Lamovec, 1988, str. 105). Preko agresivnega vedenja se lahko tako sprošča tudi občutene
napetosti. Pri izboru reakcije na frustracijo je pomembneje od same stopnje frustracije
predvsem posameznikovo zaznavanje situacije – kognitivna interpretacija namena.
Ob konsistentnosti staršev in njihovi trdni postavitvi družinskih pravil otroci uvidijo, katera
vedenja so pričakovana, kateri odzivi so v določenih situacijah nesprejemljivi (npr. agresivni
odzivi, če ti nekdo vzame igračo) in kateri so družbeno sprejemljivi (ubesediti svojo jezo ob
vzetju igrače). Tako otrok postopoma ob pomoči staršev (oz. stabilne starševske strukture)
razvija zmožnosti samonadzora, izgradnje stabilnega 'notranjega okolja', ki mu bo omogočalo
občutja varnosti in neodvisnost (Winnicott, 2010 ). Izoblikovano ogrodje, zavest o tem
ogrodju, mu bo omogočala, da bodo agresivni izbruhi sčasoma prenehali. Otroci lahko tako
preizkusijo tudi najbolj skrajna občutja besa, pri čemer je pomembno predvsem, da se starši
zavedajo normalnosti teh izbruhov ter postavijo jasne, trdne meje, ki jih stalno nadzirajo
(Skynner in Cleese, 1994, str. 183). Starši naj bi po besedah Juula (2008, str. 164) postavili le
osebne oz. lastne meje, s katerimi opozorijo na svoje čute, svoje potrebe in svoja čustva. Gre
za vzpostavitev osebne avtoritete. Le ob spoštovanju lastnih meja bodo zmožni spoštovati
meje otroka. Člani družine bodo na ta način ustvarjali konstruktivno interakcijo z jasnim
izražanjem občutkov in ohranjanjem nepoškodovane lastne in tuje integritete.
Doslednost pri postavljanju meja je zahteva po vedno enakih odzivih na otrokovo vedenje in
stalnosti le-teh, ki mu pokažejo, da je vedenje v konkretni situaciji bodisi sprejemljivo bodisi
ne, kar mu ponuja občutek varnosti ter vzajemnega spoštovanja. Ker dobi po nekaj
preizkušanjih iste odgovore, se ustvarijo povezave in tako lahko pravilo prej ponotranji. V
nasprotnem primeru poskuša otrok venomer s stopnjevanjem vedenja preizkušati
konsistentnost staršev in pravil, da bi pridobil občutek varnosti (Webster-Stratton in Herbert,
1994, str. 268). Tudi Skynner (Skynner in Cleese, 1994) v 'porednosti' vidi le otrokovo
prošnjo po postavitvi meja, nemogoče vedenje pa nadaljuje in stopnjujejo vse do takrat,
dokler mu jih starši z zahtevami ne postavijo. J. J. McWhirter idr. (1993, str. 54) povezujejo
starševo dosledno vedenje z oblikovanjem bolj stabilnih vedenjskih vzorcev pri otroku. Po
drugi strani pa na podlagi rezultatov več opravljenih raziskav povežejo nedoslednost staršev z
antisocialnim vedenjem otroka. Navajajo izsledke Pattersona, De Barishejeve in Ramseyeve
(1989, v prav tam, str. 56), da starševa nedoslednost discipliniranja prispeva k agresivnosti,
sporom in otrokovi slabši prilagojenosti. Doslednost starša torej igra pomembno vlogo pri
razvoju otrokovega agresivnega vedenja.
Kadar mu nikakor ne uspe občutiti varnosti doma, začne s prestopniškim vedenjem v družbi
od zunanjih avtoritet izsiljevati ukrepe za vzpostavitev notranjega ravnotežja (Skynner in
Cleese, 1994, str. 203). Od družbe izsiljuje meje, ki mu niso bile posredovane v družini. Preko
antisocialnega vedenja zunaj družine išče stabilnost, ogrodje, ki bi mu dalo občutek varnosti
(Winnicott, 2010). Po mnenju avtorja otrok brez izoblikovanih notranjih okvirjev družbo
postavi pred nalogo, da mu zagotovi potrebno zunanjo stabilnost v obliki institucij (npr.
zapora, vzgojnega zavoda), v čemer sam vidi »klic po pomoči, po nadzorstvu močnih,
ljubečih, samozavestnih ljudi« (prav tam, str. 287). Ob tovrstni vzgoji bo posameznik vedno
odvisen od zunanje avtoritete, od nadzora zunaj njega.
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Zavedati se je potrebno, da so starši izredno pomembni v procesu učenja ne/sprejemljivega
vedenja tudi kot prvi modeli (Cowley, 2007). Z lastnim zgledom otroku omogočajo imitacijo
oz. posnemanje od staršev videnega vedenja. Postavljanje pravil predstavlja skupaj z vzorom
celoto vzgoje. Zgled, preko katerega se otroci učijo vedenjskih odzivov, dobi poseben pomen
pri posnemanju stališč do agresivnosti in njenega izražanja (Lamovec, 1988). »Vse, kar uči
otroka, da je agresivno vedenje socialno sprejemljivo, povečuje njegovo agresivnost in
obratno« (prav tam, str. 106). Otrok se nauči, da v določenih situacijah agresivno vedenje ni
omejeno in prikazano kot nespremenljivo, zato se nauči v dotičnih situacijah ravnati na ta
način, saj mu omogoči dosego želenega brez bolečih frustracij. Vzorce vedenja, utrjene v
družinskem okolju, prenaša otrok na šolsko področje v odnose z vrstniki (Oatley in Jenkins,
2007, str. 248). Ob njihovem neodobravanju agresivnega vedenja se tako ti odzivi še dodatno
utrdijo.
2.2.4.2.1 Vzgojni stili
Vzgojo staršev bi lahko predstavili s pomočjo obstoja treh temeljnih bipolarnih dimenzij, ki
podajajo natančne opise interakcij med staršem in otrokom (J. J. McWhirter idr., 1993, str.
54)6:
a) svoboda (permisivnost) – nadzor (restriktivnost)
Dimenzija vključuje sestavini kontrole in moči. Za permisivnost velja nizka stopnja
kontrole in moči v vedenju starša, kar kaže na malo pravil in skrbi za otroka. Na drugi
strani je v restriktivnosti starša prisotna visoka kontrola, z veliko pravil ter
netoleriranjem agresivnosti. Avtorici Ajduković in Delale (2000, str. 179) opozarjata,
da obe skrajnosti v vzgoji nosita tveganje za otrokov razvoj.
b) hladnost (sovražnost) – ljubezen (toplina)
Na eni strani dimenzije se tako srečujemo z veliko kazni in neodobravanja s strani
starša ter malo ali nič razumevanja in nagrajevanja otroka. Po drugi strani pa lahko
topla vzgoja staršev ponudi otroku veliko naklonjenosti, ljubezni in podpore,
nagrajevanja in malo kaznovanja. Pri tovrstnih starših je otrok v središču družine.
c) zaskrbljeno vpletanje – mirna odmaknjenost
Tretja dimenzija odseva stopnjo čustvene povezanosti starša z otrokom. Pri visoki
vpletenosti starša je prisotnih veliko čustev in zaščitniškega vedenja. Na drugi strani
pa lahko opazimo razumsko vedenje starša ter dopuščanje otrokovega učenja iz
posledic, kar kaže na spodbujanje otrokove samostojnosti in prevzemanje
odgovornosti. Musek (1995, str. 156) opisuje dimenzijo zaskrbljeno vpletanje kot
vzgojo, močno prepleteno s pretirano bojaznijo staršev, medtem ko vidi v mirni
odmaknjenosti neobremenjenost starševih skrbi v odnosu do otroka.
Dimenzije so ključne za razumevanje in pomoč družini ter otroku. Iz opisanih dimenzij
izhajajo vsi vzgojni stili staršev, nekje jih beležijo kar osem (J. J. McWhirter idr., 1993, str.
54). Stili se nahajajo na kontinuumu opisanih variabel, ki označujejo zgolj šest ekstremov v
vzgoji, prinašajoč tveganje za razvoj otroka. Večina staršev se tako po mnenju avtorjev nahaja
v sredini vseh dimenzij. Musek (1995) prav tako povezuje ekstremne vidike omenjenih
dimenzij s težavami v osebnostnem razvoju posameznika. Čeprav se pojavljajo v literaturi
6

Pri prevodu dimenzij sem se oprla na Muskovo (1995, str. 156) prevajanje.
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delitve načinov vzgoje, moramo vedeti, da je le-ta idealno tipska le v teoriji, medtem ko se v
praksi značilnosti med sabo prepletajo in ustvarjajo edinstvene tipe vzgoje (Cowley, 2007).
Osredotočili se bomo na najpogosteje omenjene vzgojne stile.
Le jasna pričakovanja oz. postavitev meja za zrelejše vedenje s strani staršev ob mogoči
prilagodljivosti v primeru sprememb omogoča otroku biti vključen v proces odločanja in
obvladovanja svojega vedenja. Otroku se prepusti aktivnost, da sam odloča (ob skupnem
dogovarjanju glede postavitve meja) o izbiri svojega vedenja ob hkratnem prevzemanju
odgovornosti za posledice svojega ravnanja. V ljubečem in prijaznem okolju z odprtimi
odnosi mu omogoča postati vedno bolj samostojen in neodvisen pri odločitvah, hkrati pa mu
uspe v dosledni družinski klimi uspešno ponotranjiti razumna pravila. Tako Cowleyeva
(2007) govori o avtoritativnem oz. »odločnem in poštenem stilu« (str. 26). Dopuščanje
individualnosti omogočijo topli in razumevajoči odnosi, zaznamovani z dvosmerno
komunikacijo, dialogom, v katerem so vsi člani enakovredno upoštevani.
Avtoritaren stil vzgoje predstavlja skrajnost na eni strani, kjer so starši tisti, ki odločajo o
vedenju otroka. V stilu podrejanja postavljajo stroga, rigidna pravila, pri tem pa otroci nimajo
možnosti sodelovanja. Zaradi neupoštevanja otroka kot vedno bolj samostojnega
posameznika, se jih izključi iz procesa obvladovanja lastnega vedenja. Rutina je strogo
določena, pri čemer niso dobrodošli nobeni odmiki in spremembe. Starši predstavljajo
nepopustljive in neprilagodljive skrbnike, ki se ob neprimernem vedenju poslužujejo
kaznovanja, če je potrebno tudi fizičnega discipliniranja, da bi neprimerno vedenje
spremenili. Cowleyeva (2007) pripisuje slednje značilnosti »strogi in hladni« vzgoji (str. 24).
Otroci, ki doživljajo s strani staršev sovražno-nevrotično vedenje (zlorabo), občutijo strah in
jezo, svoj bes in upor pa lahko usmerijo tudi proti družbi z agresivnim in delinkventnim
vedenjem (J. J. McWhirter idr., 1993, str. 54). Če je otrok deležen avtoritarne vzgoje, v kateri
starši niso občutljivi za potrebe otrok, ampak jih zavirajo, tako ne bo imel možnosti postati
neodvisen posameznik, ki bi prevzel odgovornost za svoje vedenje, temveč bo postal bodisi
pretirano prilagodljiv na račun zatiranja lastnih potreb bodisi se bo upiral, kjer bo to mogoče,
in prevzemal družinski stil vodenja, s katerim bo podrejal druge (Vec, 2011, str. 140).
Na drugi strani lahko vidimo liberalen stil vzgajanja, kjer poteka vse v duhu popustljivosti in
sproščenega vzdušja. Za razliko od avtoritarnega stila le-ta ne omogoča otrokom dovolj
omejitev, tako da je njim samim prepuščeno odločanje o svojem vedenju. Pomanjkanje rutine
vodi največkrat v zmedo, saj otrokom ni jasno, kaj je primerno in dovoljeno vedenje, zato
velikokrat preizkušajo meje. Ob neprimernem vedenju sledi navadno le debata, predvsem pa
je pomemben podatek, da se izognejo sankcijam – starši se jim izogibajo, tudi ko so potrebne,
kar omogoči, da utrdijo neprimerno vedenje, saj vedenje ne zadane ob zahteve staršev
(Cowley, 2007). Svoboda, ki jo občutijo, je hkrati kaotična, brez vsakršnih meja, do kje sega.
Starši raje popustijo in se tako izognejo konfliktu, kot pa se soočijo z njim, saj je za njih lažje
(Vernon, 2004, str. 443). Značilnost, ki jo pripiše avtorica permisivni vzgoji, je zelo malo
pravil, kar povezuje s praktično nevključenostjo staršev v otrokovo življenje. Vec (2011, str.
140) opisuje starše s tovrstnim stilom vzgoje kot nezmožne sprejemati odgovornost
postavljanja otroku realnih meja, ki jo s sabo prinaša vloga odraslega. Po avtorjevih navedbah
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starši preko tovrstnega stila vzgoje vzgojijo razvajene in nesocialne otroke ter otroke, ki se
vedejo asocialno, saj ne upoštevajo nobenih meja in zadovoljujejo lastne potrebe celo na
škodo drugega. Popustljiva vzgoja lahko namreč privede do tega, da otrokove »trenutne
potrebe popolnoma prevzamejo nadzor nad družinskim življenjem«, ker starši ne postavijo
svojih meja (Juul, 2008, str. 172), kar vidimo v stalnem preizkušanju le-teh. Videti je, da ti
otroci dobijo vse, kar zahtevajo, ne dobijo pa potrebnega za njihov razvoj, meja. Pomanjkanje
potrebnih okvirjev za orientacijo, značilnih za permisivno vzgojo, otroke kasneje pripelje v
konflikt z zahtevami okolja, poudarja Vodopivec-Glonarjeva (1987, str. 71,72). Otroci se
zahtevam, ki jih pred njih postavlja okolje, veliko težje prilagajajo. Na nenehne konflikte ob
prihodu v šolo opozori tudi Vec (2011), saj je takrat otrok, ki je v družini deležen popustljive
vzgoje, prvič soočen s prilagajanjem lastnih potreb in vedenja s potrebami drugih
posameznikov.
Izmenjava stilov popustljivosti in rigidnosti preko uporabe po principu stalno – nestalno,
enkrat tako, drugič drugače, ustvarja kaotično vodenje staršev, ki je prikazano kot eno izmed
najbolj škodljivih za otrokov razvoj (Vec, 2011, str. 140, 141). Nestalnost odzivov po prikazu
avtorja vodi v pomanjkanje orientacije vedenjskih odzivov. Otrok je zato v prilagoditvi
kaotičnemu okolju pripravljen sam najti potrebno usmeritev ter oblikovati strukturo motečega
vedenja ali celo disocialnih odzivov na okolico, kar mu omogoči vsaj delno stalnost v
negativnih odzivih staršev – kaznovanju. Pri oblikovanju disocialne strukture se ego prilagodi
realnosti in mu na ta način omogoči ustrezno funkcioniranje, vendar pa prilagoditev vpliva na
slabšo sposobnost prilagajanja pravilom širšega okolja (Vec, 1992, str. 86), na kar smo
opozorili že v zgornjem odstavku.
2.2.4.3 Vpliv odnosa s staršem na odnos s sorojenci
Pomemben preobrat v družinskem življenju predstavlja za otroka rojstvo brata ali sestre
(Nikolić, 1985). Pri starejšem otroku lahko povzroči frustracijo, ki jo spremlja čustvo jeze
(Kristančič, 2002, str. 22). Na čustveni ravni namreč otrok zahteva od staršev določeno mero
stabilnosti, kontinuitete odnosa. To velja poudariti še posebno takrat, ko se rodi drugi otrok.
Prvi otrok, ki je deležen sprva vse pozornosti, potem pa jo izgubi, se posledično počuti
prikrajšan zanjo. Stabilnost čustvenega odnosa izgine, zato bo videl v sorojencu rivala, s
katerim se bo začel ljubosumno boriti za naklonjenost staršev. Nase bo poskušal opozarjati z
neposrednim agresivnim vedenjem do sorojenca in željo, tudi prikrito, da zopet pridobi mamo
samo zase (Nikolić, 1985). Kristančičeva (2002, str. 22) poudari, da se lahko pri otroku poleg
izražanja jeze in vedenja, s katerim želi škoditi sorojencem, vključi obrambni mehanizem
reaktivne formacije. Ta obrambni mehanizem omogoči, da otrok začne prikrivati svoja
resnična čustva (jezo, sovraštvo) do sorojenca, ki v družini niso sprejeta. Spozna namreč, da
jeze in sovraštva ne sme odkrito izražati, zato ju 'zakrijeta' pretirana skrb in prijaznost do
sorojenca.
Raziskave so pokazale, da ostaja nasilje med brati in sestrami veliko bolj zakrito kakor nasilje
med starši in otroki (Gelles, 2007, str. 407). Opozoriti velja tudi na dejstvo, da lahko večjo
mero pozornosti mame pritegne otrok, ki se bo vedel agresivno, tako da bo vsa mamina
energija usmerjena le v vedenjsko problematičnega otroka. V odnosu do ostalih otrok pa bodo
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vnesena prevelika pričakovanja, npr. da bodo odgovorni, pomagali mami in imeli vedenje
vedno pod kontrolo (Webster-Stratton in Herbert, 1994, str. 56).
2.2.4.4 Posledice za razvoj otroka na čustvenem področju
Če se 'zalomi' na kateri koli stopnji razvoja, bodisi da ni oseba prisotna v življenju otroka
bodisi da ne izpolnjuje svoje naloge, lahko govorimo o prikrajšanju posameznika v
čustvenem razvoju, saj določenih čustev ne uspe spoznati in jih obvladovati. Zaradi občutij
sramu, da posameznik nečesa ne obvlada, se vzpostavi prikrivanje bolečih čustev pred
drugimi. Sprva govorimo o prikrivanju čustev pred lastno družino, kasneje pa se ta čustva
zaradi bolečih vsebin prikrijejo tudi samemu sebi in preidejo za zaslon (Skynner in Cleese,
1994, str. 27). Poznavanje zmožnosti prikrivanja oz. zavestnega prilagajanja čustev se začne v
zgodnjem šolskem obdobju. Raziskava Harrisa in sodelavcev (1986, v Oatley in Jenkins,
2007, str. 185) je namreč pokazala, da je otrok pri starosti šest let sposoben dosledno
razlikovati v prikazanem primeru med tem, kaj je otrok občutil od tega, kar je prikazal
navzven. Avtorji raziskave govorijo o pojavu zavesti o kontroliranju širokega spektra čustev v
različnih okoliščinah pri starosti 6 let.
Lahko opazimo, da na način, kako otrok ravna s svojimi čustvi, prvotno najpomembneje
sodeluje dejavnik družine in njena pravila čustvovanja, ki jih izoblikuje tekom svoje
zgodovine. V vsaki družini obstojajo pravila, ki se dotikajo čustvovanja njenih članov. Otrok
se nauči izražati resnična/stvarna čustva, če starši sprejmejo vsa njegova čustva in mu
zagotovijo pravico do njihovega izražanja. Kadar pa starši postavijo nek ideal zaželenih
čustev, potem smejo otroci izražati zgolj tista čustva, ki ne ogrožajo stabilnosti družinske
strukture (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 217, 219). Na prikrita družinska pravila o svobodi
izražanja čustev posameznih članov in z njim povezane družinske skrivnosti je opozorila
Satirjeva (1995). Družinska pravila so po njenem mnenju tista, ki določajo, kako se bo
posameznik odzival na situacijo. Pravi, da je v družini potrebno zavedanje, da nobeno čustvo
ni slabo in razdiralno samo po sebi, tudi jeza ne. Pravzaprav bi lahko trdili, da je jeza v
določeni meri celo funkcionalna in nujna, kadar gre za odgovor na nevarnost (Gelles, 2007).
Agresija in jeza kot njen sestavni del sta predstavljeni tako v obrambni funkciji z osnovnim
namenom odprave nevarnosti ob ogroženosti posameznika. Ob ogroženosti, tudi zgolj
namišljeni, posameznika pripravi na boj (agresivni odzivi) oz. umik (Kristančič, 2002, str.
99), zaradi česar se ji rado pripisuje le negativno plat.
Skynner (Skynner in Cleese, 1994) je mnenja, da ko se dva posameznika združita v
partnersko zvezo, imata za zaslonom skrita podobna čustva, prenesena iz primarne družine, ki
začno v novi družini soustvarjati podobne družinske vzorce skritih čustev za zaslonom, s
katerimi se nihče ne zna spoprijeti. Tako otrok uvidi, da izražanje določenega čustva zbudi v
starših občutek tesnobe. To pa v njem vzbuja znak previdnosti in tako v grožnji, da postane
zavržen, potisne 'slabo čustvo' tudi sam za zaslon in njegova potreba ostane nezadoščena. V
zastiranju čustev lahko vidimo družinski vzorec, kjer se je otrok 'zataknil' na isti razvojni
stopnji kot ostali družinski člani (prav tam). Zadaj za potlačitvijo svojih potreb je težnja, da bi
kljub neskladju lastnih ciljev in ciljev drugega obdržal pozitivne odnose s pomembnimi
drugimi, zato vzamejo potrebe starša kot pomembnejše. Za zaslonom se lahko skrivajo
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najrazličnejša čustva: od ljubezni – govorimo o potlačeni otroški plati, ki jo mora prehitro
prerasti, do potlačene odrasle plati, kjer posameznik prekrije agresivna čustva (prav tam, str.
49). Nekateri otroci tako lahko odkrito izražajo agresivne izbruhe, kar jim prinese olajšanje in
spoznanje, da je agresija pogrešljiva, bolj plašni pa jih želijo v sebi potlačiti, ob čemer
agresijo ozirajo pri drugih ljudeh, kar jim prinaša občutja tesnobe (Winnicott, 2010, str. 293,
294). Da bi se jeze lažje znebil, jo skuša potlačiti, vendar potlačitev kasneje vodi do tega, da
posameznik s svojim načinom delovanja povzroča jezo pri drugih ljudeh (Gostečnik, 2004,
str. 343). Ob potlačitvi otrok ne razvije samonadzora nad čustvi jeze, ki predstavljajo sestavni
del agresije. Juul (2008, str. 100, 101) pravi, da je zatiranje oz. prepoved negativnih odzivov
otrok značilnost patriarhalne družine. Dodaja, da odzivi niso slabi sami po sebi, temveč so
taki postali zaradi dejstva, da so ostali neizraženi. Kljub temu, da otrok zatre tovrstna čustva,
pa se lahko začne z odraščanjem izražati eksplozivno.
Izkušnje, ki jih pridobi otrok v interakciji, mu predstavljajo bistven gradnik sheme lastnih
čustev, ki jih prenaša v nove interakcije. V primeru, da ob izražanju najrazličnejših čustev
otrok občuti, da so vsa čustva sprejemljiva s strani staršev, jih v interakciji poskuša
spoznavati, razumeti, obvladovati in izražati (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Ob zavedanju, da
jih je moč nadzirati, mu ne zbujajo neprijetnih občutij tesnobe, naučil pa se jih bo tudi izražati
na socializiran način, tudi jezo. Odkrito izražanje namreč prinese spoznanje, da je le-ta
minljiva in pogrešljiva. Če pa preidejo čustva za zaslon, pomeni, da do njih posameznik nima
dostopa, torej so zastrta in jih ni moč nadzorovati (Skynner in Cleese, 1994). Posamezniki jih
tudi težje sami spoznajo, saj jih pred spoznavanjem in uvidom v problematiko zakritih čustev
ovirajo močna in skrajno neprijetna občutja tesnobe.
Zaslon ni popolnoma trden, saj se lahko ob različnih okoliščinah naredijo premiki in
povzročijo izbruh skritih čustev na plano ter na tak način omogočijo vpogled v prepovedana
čustva (Skynner in Cleese, 1994, str. 31). Do razdiralnosti pride v tistih družinah, ki skušajo
spodbujati le 'dobra' čustva, s čimer tvegajo, da se odlagališče za negativna občutja po
določenem času zvrhano zapolni in povzroči razdiralno eksplozijo teh čustev v dejanju (Satir,
1995, str. 101). Če gre za primer potlačevanja jeze, govorimo o kotlu, ki se v stresnih
situacijah polni in polni in ko vsebina pride do roba, jeza v otroku izbruhne skozi agresivno
reakcijo otroka v smeri uničevanja (npr. uničevanja igrač, brcanja ali tudi škodovanja sebi
ipd.). Torej je bolj kot sama narava čustev problematično njihovo zanikanje in potlačevanje,
saj le-to vodi do nezmožnosti kontroliranja jeze, ki ob pogostosti, intenzivnosti in daljšem
pojavljanju povzroča negativne vplive na odnose.
2.2.5 STARŠEVSKI PODSISTEM
2.2.5.1 Kvaliteten odnos med staršema
Starši so odgovorni za celoten družinski sistem in otroške podsisteme, kar predpostavlja
njihovo večjo mero moči, ki jo imajo v družinski skupini. Oče in mama skupaj predstavljata
starševski podsistem. Gre za sistemski koncept, oblikovan po principu hierarhije, ki ne
predpostavlja poudarjanja moči in večvrednosti staršev, temveč njihovo odgovornost za
družino (Gostečnik, 2004, str. 101). Starša sta tako odgovorna za razvoj celotne družine,
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predvsem pa za otrokov razvoj v smeri postopnega doseganja avtonomije članov. Podsistem
staršev preko jasnega razmejevanja s preostalimi deli sistema omogoča funkcionalno
strukturo družine ob čemer imajo otroci možnost postati samostojne osebnosti (prav tam, str.
80). Predpostavljamo torej, da sta starša tista, ki sta odgovorna za družinski sistem in njegove
podsisteme. Starši imajo resnično avtoriteto, ki temelji na odnosu medsebojnega spoštovanja,
ob čemer ne čutijo potrebe poudarjati lastno oblast (Trstenjak, 1994, str. 65). O najbolj zdravi
družini lahko govorimo, ko si starša v koaliciji delita moč in vloge ter skupaj sodelujeta in se
dogovarjata (Skynner in Cleese, 1994, str. 195). Skynner je preko lastnih spoznanj v praksi
prišel do zaključkov, da če že prevzema moč le eden izmed staršev, je bolje, če to stori oče.
Mama po njegovem mnenju ne more prevzeti obeh vlog, saj bi s tem povzročila občutja
zmedenosti v otroku. Na ta občutja zmedenosti, ki jih opisuje Skynner, bi lahko napeljali
Winnicottovo (2010, str. 145) trditev, da ob odsotnosti očeta povzroči v otroku ambivalentna
občutja, saj jo hkrati ljubi in sovraži, kar lahko pripelje do otrokovega sovraštva mame.
Enakopraven odnos je tisti, ki omogoča spoštovanje otroka, s čimer se strinja avtorica
Čačinovič Vogrinčič (1990, str. 18) in dodaja, da je predpogoj za ta odnos spoštovanje
samega sebe. Ali kot dalje navaja: »Odnos do otroka se vedno oblikuje le iz stvarnosti odnosa
med očetom in materjo oz. iz odnosa očeta in matere do samega sebe« (prav tam, str. 22). Pri
tem se mi zdi smiselno zaobjeti pojem enakopravnosti, kot ga vidi sama avtorica. Pri
enakopravnosti ne gre za dejstvo, da ni meja in avtoritete staršev, temveč se dopušča
sodelovanje, odprto in iskreno komuniciranje o resničnih občutjih in sprejemanje
odgovornosti, ob čemer je otroku omogočeno, da bo kasneje zmožen prekiniti emocionalne
vezi in ustvariti nove emocionalne odnose.
Harmonija in kvaliteta partnerskega odnosa sta poglavitni dejavnik, ki vpliva na kvaliteto
odnosov med staršem in otrokom (Brajša, 1987, str. 33). Harmonijo Satirjeva (1995, str. 192)
neposredno poveže z omogočanjem uspešnega ustvarjanje človeka. Videti je, da je veliko
avtorjev dajalo velik pomen dejavniku razumevajočega partnerstva za potek odnosa med
staršem in otrokom. Slednjo misel lepo opiše naslednji citat: »Hladnost ali toplina matere pa
je… odvisna od topline ali hladu v medsebojnem odnosu med njo in možem« (Trstenjak,
1994, str. 23). Otrok je namreč izredno tankočuten do njunega odnosa in bo zadovoljen šele
takrat, ko v njuni zvezi ne bo konfliktov (Winnicott, 2010).
Trdna diada, vzpostavljena med obema staršema, omogoča medsebojno podporo, povezanost
ter zagotovitev občutkov varnosti, ki so potrebni pri vzgoji otroka. Vez, imenovana koalicija
oz. zavezništvo med starši (Čačinovič Vogrinčič, 1989, str. 8-10), omogoča, da starša
dopolnjujeta svoji vlogi ter tako presežeta tekmovanje za naklonjenost otroka in sta neodvisna
od otroka. Svoje potrebe zadovoljujeta v odnosu drug z drugim (na nek način sta odvisna drug
od drugega), medtem ko v odnosu z otrokom v ospredje postavita zadovoljevanje njegovih
potreb. Iz tega sledi, da je zadovoljevanje potreb, značilno za posamezno družino, odvisno
predvsem od odnosov in zadovoljenosti potreb med partnerjema. Njuno sodelovanje se kaže
že v času simbiotičnega zlitja med mamo in otrokom, kjer partner nudi mami veliko mero
podpore, jo tako razbremeni (Winnicott, 2010, str. 144). Obenem pa se očetova vloga pomoči
materi povezuje tudi s preseganjem simbiotičnega odnosa, kjer pomaga mami ponovno
vzpostaviti, ji zarisati svoje odrasle meje in se vrniti v partnerski odnos (Skynner in Cleese,
42

1994, str. 191). Otrok se nauči, da mama pripada očetu in ima lastno življenje (Winnicott,
2010, str. 239), kar je izrednega pomena za razvoj avtonomnosti otroka.
Čačinovič Vogrinčičeva (1990, str. 20) predstavi starševski podsistem s pomočjo Lidzovega
razumevanja zavezništva kot enega izmed pogojev za stabilnost družine in osebni razvoj oz.
avtonomnost posameznika. Govorimo lahko o zdravem, ohranjevalnem zakonu (Brajša, 1987)
z jasno vzpostavljenimi mejami. V tovrstnem odnosu ni potrebe po zakrivanju čustev drug
pred drugim, saj sta partnerja pripravljena pogledati, kaj se skriva za njunim zaslonom, kar
nadalje omogoča njuno osebnostno rast in uspešno zadovoljevanje potreb (Skynner in Cleese,
1994, str. 57). V takšnem zrelem odnosu se ne pojavi želja po zamenjavi partnerskega odnosa
s kakšnim drugim odnosom, npr. odnosom z otrokom (Brajša, 1979, str. 95). Sebe starša ne
doživljata le preko funkcije materinstva in očetovstva, ki bi jima zagotovil edini vir njune
sreče, temveč se udejstvujeta na mnogih področjih. Zavedata se, da sta celoviti samostojni
osebnosti, pri čemer si posvečata čas, kar vpliva na ohranjevanje kvalitetnega odnosa preko
medsebojnega prilagajanja in sprejemanja razlik ter odkrite komunikacije (Brajša, 1987). V
zakonu ne gre za popolno enotnost staršev, temveč za prilagajanje, dopuščanje in sprejemanje
njunih razlik, drugačnosti. Seveda ne smemo zanemariti pojavitve negativnih občutij – jeze,
negotovosti, ki se včasih porajajo staršem ob otroku. Ko govorimo o odnosu, v katerem se
partnerja počutita sproščeno, se o tovrstnih občutjih in stiskah sproti odprto pogovorita,
razrešita v odnosu in ne dopustita, da bi stiske vnašala v odnos z otrokom (Kompan Erzar in
Poljanec, 2009, str. 117). Ravno medsebojno podpiranje v soočanju s stiskami jima omogoča
občutiti varnost, zato lahko v odnos z otrokom vstopata sproščena, neobremenjena in polna
energije, kar omogoča odprt čustven prostor za razvoj otroka.
2.2.5.2 Konflikten odnos med staršema
»Nevrotičen zakon vodi v nevrotično družino« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 143).
V primeru nejasnosti meja v družini in nezmožnosti ločitve med podsistemi sistem oslabi
(Day, 2010, str. 44). Avtor navaja, da razlog tiči v oslabitvi starševske vezi (npr. ko ima
mama močnejšo vez z otrokom kakor z možem), kar uničuje zdravo generacijsko zvezo med
mamo in očetom. Med njima postanejo meje bolj rigidne, meje med njo in otrokom pa
postanejo bolj propustne. V odnos med partnerjema se tako lahko vrine tretja oseba, otrok, kar
vodi v trikotne odnose, v katerih postane vedno ena oseba breme (Satir, 1995). O nevarnosti
tovrstnih odnosov govori avtorica takrat, ko 'nepopolno vključeni član' z iskanjem pozornosti
prekine prvoten odnos med zakoncema. O tem se v nefunkcionalno delujoči družini ne
spregovori niti ne zaveda. V tovrstnih družinah sam zakon oz. partnerska zveza ni
ohranjevana, saj ga ne ohranja želja in trud po odnosih, temveč zunanji dejavnik – navadno
gre za otroka. V takem ozračju poteka komunikacija neuspešno in ustvarja mnoge prepire in
nerazumevanja drug drugega (Brajša, 1987).
Med dejavnike tveganja v družini, ki lahko vplivajo na razpad zdrave generacijske zveze,
štejemo: bolezen ali smrt družinskega člana, konflikte med družinskimi člani, predvsem med
starši, ločitev staršev ipd.. Otroku tovrstni dogodki povzročajo travmatična in izredno stresna
doživetja polna stisk, sebi pripisane krivde za doživete dogodke, nemoči za vplivanje na
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dogodek, strahu pred zapuščenostjo in zanemarjenjem, občutij nepomembnosti zaradi premalo
posvečene pozornosti, izgube varnosti in zmedenosti, ki se prepletajo in spodbujajo nizko
samovrednotenje in samospoštovanje – občutke manjvrednosti (Miller, 2000). Strah in
zmedenost, ki se porajata v stresnih okoliščinah, nadomestita občutja zaupanja, kar vpliva na
njegov nadaljnji odnos, osnovan na občutjih negotovosti.
Eden izmed razlogov za konflikt med staršema je lahko tudi njuno drugačno izhodišče in
zaznavanje odnosa, ki ga imata z otrokom, ter drugačno zaznavanje problemov. Nekateri
očetje z otrokom oblikujejo manj intenziven odnos, ob čemer so lahko matere posledično
preveč obremenjene, izmučene, zamerijo partnerju in zanemarjajo svoj odnos z njim. Oče se
pri tem počuti zapostavljeno. Dinamika je popolnoma drugačna, če oče vzpostavi z otrokom
boljši odnos kakor otrokova mati, saj lahko mati ob tem izraža ljubosumje (Webster-Stratton
in Herbert, 1994). Slab odnos med staršema tako zaradi napetosti in nezadovoljstva posredno
vpliva na kvaliteto odnosa med staršem in otokom, saj vanj vnaša slabo počutje in
nepredelano jezo.
Vedenjske in čustvene težave otroka so, kot so pokazale izkušnje iz prakse, tako vezane na
nesoglasja, ki se porajajo v partnerskem odnosu (Trampuž in Brecelj-Kobe, 2010, str. 46).
Partnerski odnos predstavlja velik vpliv na potek razvoja otroka. O negativnih neposrednih
vplivih govorimo tedaj, ko je otrok izpostavljen konfliktom med staršema. Porajajoči se
konflikti in nezadovoljstva med partnerjema namreč predstavljajo močen neposreden dejavnik
v nastanku vedenjske motnje, saj konflikt zmoti potek čustvenega uravnavanja (WebsterStratton in Herbert, 1994, str. 20). Avtorja še dodajata, da predstavlja otrokova izpostavljenost
konfliktu in nasiljem med starši večji vpliv na nastanek otrokovih težav kakor pa sama
ločitev.
Ko se starši soočajo s konflikti, ki jih ne predelajo znotraj zakonskega oz. starševskega
podsistema, z njimi začno obremenjevati otroka. Obstaja nevarnost, da se konflikt pri odprtem
reševanju v prisotnosti otrok ali njihovi nerazrešitvi na drugi strani zaradi porušenih
razmejitev v sistemu prenese na podsistem otrok, kar omogoči mehanizem projekcijsko
introjekcijske identifikacije (Gostečnik, 2004, str. 80). Prevzemati začne – prepogosto in zgolj
on – zanj nezdrave sistemske vloge, ki omogočijo, da se v družini vzdržuje ravnotežje in se
družina tako ohrani v obstoječi obliki. Prevzame vlogo krivca za nastala nesoglasja in s tem,
ko 'zakrije' konflikt, rešuje njune probleme in povezuje odtujena starša, kar je za otroka
izredno stresno (Brajša, 1987, str. 122). Kompan Erzarjeva in Poljančeva (2009) opišeta, da se
že majhen otrok, s tem ko je kaznovan za poskuse pritegniti z jokom njuno pozornost nase ob
stiski v njunem odnosu, nauči postati »strelovod za stisko staršev« (str. 119). S tem pridobi
občutek krivde za nastala nesoglasja med njima. Za otroka je nenehen boj in rivalstvo lahko
zelo stresno, saj v njem vzbuja nelagodna občutja. Da bi premostil boj za premoč med
staršema, potegne pozornost nase s tem, da se vede problematično. Starša tako združi v
skupnih prizadevanjih za pomoč otroku, ko začasno pozabita jezo drug na drugega (Skynner
in Cleese, 1994, str. 223).
Ob porušenih generacijskih razlikah, ko se ne preseže simbiotične vezi med mamo in
otrokom, se nemalokrat zgodi, da otrok ne doseže svoje avtonomije in ne razvije lastne
44

individualnosti. Postane lahko »projekcijsko platno neizživetih želja staršev« (Zinnecker,
1988, v Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 120). Gre za tendenco, ki jo avtorja uvidita ne le
v dejanskem ravnanju staršev, temveč je ta prisotna že v samih pričakovanjih, povezanih z
željo po otroku. Otrok postaja objekt, preko katerega skuša starš zadovoljiti svoje, v drugem
odnosu zastrte, nepredelane potrebe. Tu se lahko navežemo na Richterjev koncept
nevrotičnega razreševanja konfliktov. Čačinovič Vogrinčičeva (1998, str. 58) ga v svojem
delu razlaga kot obrambni mehanizem, ki omogoča staršu razbremenitev notranjih konfliktov
preko otroka kot objekta nadomestne zadovoljitve. Starši, ki imajo nerazrešen konflikt, ga
vnašajo v odnos z otrokom. Ob tem doživljajo otrokove potrebe kot izredno konfliktne, zato
jih izrinejo in svoje postavijo v ospredje. Ljubezen starša postane tako pogojna, ob čemer je
moč zaslediti psihološko korist, na katero se nanaša Fend (1988, v Beck in Beck-Gernsheim,
2006, str. 119), ki jo pridobijo starši s strani otrok. Predstavlja jim, ne vedno na zavestni
ravni, upanje za izpolnitev njihovih pričakovanj, želja in ponekod tudi sredstvo za rešitev
njihovega konfliktnega zakona.
Z raziskovanjem Richterjevega psihosocialnega obrambnega mehanizma razreševanja
notranjih napetosti s prenosom na objekt se je tekom svojega raziskovanja partnerskih
odnosov ukvarjal tudi Brajša (1979). Njegove izsledke bomo povezali na odnos starš – otrok,
saj se v družinah, kjer je onemogočeno zadovoljevanje potreb med partnerjema,
nezadovoljstvo oz. konflikt lahko prenašajo v odnos starš – otrok. Prenos omogoča
mehanizem projekcijsko introjekcijske identifikacije, ki omogoča projekcijo notranjepsihičnih
čutenj tudi na sistemsko raven družinskih odnosov (Gostečnik, 2004, str. 39). O nevarnosti
lahko začnemo govoriti takrat, ko zgolj eden v paru zadovoljuje svoje potrebe na račun škode
drugega, pri otroku govorimo na račun razvoja individualnosti (Brajša, 1987, str. 57). Torej
gre za otrokovo rigidno, stalno prevzemanje vloge razbremenjevalca starševih notranjih
konfliktov. V tovrstnih odnosih lahko postane otrok nosilec v partnerski zvezi nerazrešenih
konfliktov (Richter, 1970, v Brajša, 1979, str. 68-71) kot:
- Projekcija samih staršev oz. substitut za del roditeljevega jaza
V otroka starš vnaša lastna pričakovanja, da postane kopija njega samega, kar otroku
onemogoči razvoj avtonomije. Drug tip narcističnega prenosa konflikta vidimo v
idealizirani kopiji, ko mora otrok postati tisto, kar staršu ni uspelo. Ob tem doživlja
velike pritiske, še posebno, če se pričakovanja ne sovpadajo z njegovimi
sposobnostmi. Odstopanja so hitro razglašena za upor proti staršem. Otrok lahko
postane tudi nosilec negativnih lastnosti, ki si jih subjekt ni sposoben priznati, ali
negativni del osebnosti, ki je močno zanikan. Opaziti je, da starše vedenje otrok moti,
vloga je namreč običajno dodeljena 'bolnemu' otroku, obenem pa se izraža želja po
ohranitvi stanja. Preko otroka je namreč staršu na ta način omogočeno ohranjanje
lastne pozitivne podobe, lastne moči. Zadaj vseh teh tipov se kaže starševa velika mera
nezaupanja in negotovosti v lastno vrednost.
- Substitut za tretjo osebo
Otrok predstavlja nadomestek za osebo iz življenja starša, s katero je v odnosu ostal
nerazrešen konflikt. Le-tega poskuša starš premestiti in razrešiti v novem odnosu, kjer
ni prisotno toliko ogroženosti in strahu. Otrok je za razrešitev manj nevaren kot
prvotna oseba. Z namenom razrešiti svoje frustracije, nastale zaradi premalo ljubezni,
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rivalstva ali nenaklonjenosti, skuša starš iskati mamo, brata/sestro oz. partnerja v
otroku. Ker je ob tem ogroženo zadovoljevanje otrokovih potreb, postane odnos zopet
frustrirajoč. Odnos otroku bodisi ne pusti odrasti bodisi ga prehitro spremeni v odraslo
osebo.
- Zaveznik v boju proti tretji osebi
V tem odnosu postavi starš otroka v vlogo instrumenta v boju proti nasprotnikom,
največkrat ravno proti partnerjem oz. okolju. V odnosu z otrokom se poskuša rešiti
ogrožajočih se občutij, ki izhajajo iz okolja. Ko oz. če se skuša otrok osvoboditi, naleti
na preobrat v boju, saj se agresija preusmeri na otroka in postane žrtev.
Brajša (1987) opozarja na nenamerno zlorabo materinske ljubezni, ki se na podlagi zgornje
delitve razdeli na: narcisoidno zlorabo, transferno zlorabo in paranoidno zlorabo materinske
ljubezni. Starši tako v odnos vgradijo navlako iz lastne preteklosti, ki kot »kužne sence
preteklosti« odenejo otroke v nevidne prisilne jopiče v obliki starševskih pričakovanj (Satir,
1995, str. 177). Zavedati se je potrebno, da otrok ni dorastel, da bi postal objekt frustriranih
čustev staršev, saj se sam sooča s svojimi konflikti. Le-te bi mu mogla pomagati razrešiti
mama, svoje konflikte pa naj bi starš predelal v zakonu in jih tako ne vnašal v odnos do
otroka (Brajša, 1987).
Zadaj vedenjskih problemov je velikokrat v procesu pomoči zaslediti t.i. parentifikacijo,
otrokovo prevzemanje starševske vloge in s tem skrbi za vso družino (Trampuž in BreceljKobe, 2010, str. 44). Otrok postane partner staršu, torej del starševskega podsistema, ko se
prvotni starševski podsistem poruši zaradi oslabljenih razmejitev (Gostečnik, 2010, str. 30). V
okviru prevzemanja nove vloge se otroku posredujejo nerealna pričakovanja po pomoči,
čustveni opori in tudi discipliniranju sorojencev. Otrok postane hkrati del dveh nasprotujočih
si podsistemov. Takšno medgeneracijsko zavezništvo, ko postane otrok nadomestek partnerja
in s tem postane član hkrati dveh nasprotujočih si generacij, vodi do emocionalnih in
osebnostnih težav, opozarja Day ( 2010, str. 105). Gre za oviranje optimalnega razvoja otroka.
Spremembe v dinamiki obstoječih odnosov in vlog predstavljajo grožnjo za obstoj sistema,
zato jih negativni feedback onemogoča, s čimer skuša vzpostavljati ravnotežje (Gostečnik,
2010, str. 14). Rigidne meje ne omogočijo otroku, da postane avtonomen posameznik.
Otrok, ki mu ni dovoljeno izražati svoje realne potrebe, postane v sebi frustriran. Namesto da
bi sam dobil ljubezen, mora čustveno podpirati svojega starša. Trstenjak (1994, str. 64) je v
kontekstu psihoanalitičnih spoznanj opozoril na povezavo med frustriranimi otroki,
prikrajšanimi za ljubezen svojih staršev, in kasnejšim razvojem agresivnega vedenja. Le-tega
vidi v luči kompenziranja manjka z nasilnim hlastanjem po ljubezni. Nerazrešene probleme
staršev in njihovo nezmožnost nudenja zadovoljevanja otrokovih potreb po ljubezni tudi
Brajša (1979), na podlagi svojih praktičnih terapevtskih izkušenj povezuje z asocialnim in
delinkventnim vedenjem otrok. Otrokovo vedenje namreč omogoča staršem razreševanje
problemov na nezavedni ravni. Kot primer navaja izjavo mladega delinkventa: »Vedno sem
bil v svoji družini za vse kriv … vedno so me za vse obtoževali. Takrat ko sem uvidel, da je
pravzaprav vseeno, ali sem dober ali slab, saj sem vedno kriv in kaznovan, sem se odločil, da
počnem slabe stvari, saj mi enostavno ni dovoljeno biti drugačen.« (prav tam, str. 83, 84). V
opisanem primeru se otrok razvija v nesamostojnost oz. odvisnost od drugih. Vzgoja v
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nesamostojnost
se odraža v otrokovem bodisi neubogljivem/uporniškem bodisi
'pridnem'/nezrelem vedenju (Trstenjak, 1994, str. 69). 'V samem bistvu zgrešena vzgoja' pa se
po Trstenjakovem mnenju tako ponavlja iz generacije v generacijo. Otroci, ki (p)ostanejo
neavtonomni, nezreli, tako svojim otrokom ne zmorejo biti dobri starši.
Daljša nezadovoljenost otrokovih osnovnih potreb je v družini lahko usodna za njegov zdrav
potek razvoja. Bečaj (1987, str. 78) pravi, da močno ovira otrokovo funkcioniranje na vseh
bistvenih življenjskih področjih in vpliva na razvoj vedenjske problematike – motenj vedenja
in osebnosti. Kljub mnogim zgoraj navedenim poudarkom pa ne smemo pozabiti, da tudi
starševo pretirano posvečanje takojšnjemu zadovoljevanju ne prinese želenih užitkov. Brajša
(1979) poroča o prenasičenosti, ki nosi za posledico porušeno ravnovesje med različnima
poloma v odnosu, med zadovoljevanjem potreb in frustriranjem. Tako otrok nikoli ne spozna
frustracije, ki je v manjši meri zdrava za razvoj in ki ga sčasoma nauči kontroliranja teženj.
Starši, ki vedno podredijo vse zahtevam otroka in ne postavljajo meja, tvegajo
nezadovoljenost lastnih potreb. Beck in Beck – Gernsheimova (2006) nakažeta, da je
požrtvovalnost staršev tista, ki vodi v zatiranje njihovih lastnih potreb. Le-te se kažejo v
obliki prikritega gneva do otroka. Pojasnjujeta, da se pod velikimi pritiski zahtev družbe po
popolni vzgoji otrok brez dopuščajočih napak v njih zbuja strah pred lastno nesposobnostjo in
občutki krivde, poleg tega pa imajo na voljo le omejene vire in sredstva (npr. denar, čas,
potrpežljivost) za izpolnitev danih zahtev. V odnosu se starševa nezadovoljenost potreb kaže
kot prikrita agresija, ki lahko ob pretirani čustveni nabitosti pričakovanj sčasoma rodi nasilje.
S tem skušata pojasniti v raziskavah pridobljene naraščajoče številke otrok, ki so v svojih
družinah duševno ali telesno trpinčeni, zlorabljeni ali čustveno zavrženi. Vzgojni pritiski, ki
jih občutijo starši, povzročajo pretirano skrb za otroka, ob čemer pa jim zmanjkuje časa zase
in za krepitev trdnega odnosa s partnerjem (Satir, 1995, str. 155). Pomanjkanje časa za
partnerja lahko oslabi zvezo in vanjo vnese mnogo konfliktov, ki ostanejo ravno zaradi
časovnega pomanjkanja in pretiranega posvečanja odnosu z otrokom nerazrešeni in načenjajo
kvaliteten partnerski odnos.
V družbi je dandanes moč zaslediti geslo 'vse za otroka' (Trstenjak, 1994, str. 46), vpeljano v
koncept vzgoje. V moderni družbi se zrcalijo vedno večja pričakovanja in zahteve po
optimalni podpori otroka in optimalnem razvoju njegovih sposobnosti (Beck in BeckGernsheim, 2006, str. 123, 146). Starši naj bi svojemu otroku ponudili karseda pestrejšo
ponudbo prostočasnih dejavnosti, igrač, pripomočkov, izobraževanja, ki bo pripomoglo k
njegovemu razvoju. Ob tem seveda ni težko videti povezave med novimi ponudbami in vedno
zahtevnejšo vzgojo in odgovornostjo, ki jo nosijo starši. Stroški, ki se ob tem porajajo,
predvsem finančni, pa vodijo v doživljanje otroka kot bremena (prav tam). Opaziti je moč, da
je vso breme – iz družbe – naloženo na pleča staršev, ki so na to premalo pripravljeni oz. po
besedah Trstenjaka (1994, str. 46) premalo vzgojeni. Starš naredi vse za otroka, pri čemer je
otroku odvzeta lastna dejavnost oz. prevzemanje odgovornosti.
2.2.6 DRUŽINSKA STRUKTURA
Dinamiko vzdrževanja simptomatskega vedenja otroka lahko opazujemo in povežemo z
družinsko strukturo: mejami, pravili in vzpostavljeno komunikacijsko strukturo, ki
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predstavljajo večinoma nezavedni del družinskega dogajanja. Članom vpogled v dinamiko
tako največkrat ni mogoč in zbuja odpor. Govorimo o disfunkcionalni družinski strukturi, ki
ogroža optimalen potek otrokovega razvoja. E. H. McWhirter idr. (2004, str. 314) navajajo, da
le-ta povečuje tveganja v razvoju otroka in pojavitev agresivnega vedenja. Če želimo razumeti
disfunkcionalnosti znotraj družine moramo najprej opredeliti in jasno razumeti, katere
značilnosti predstavljajo zdravo družino oz. družino, ki omogoča funkcionalne odnose znotraj
sistema. Zdravo družino Skynner (Skynner in Cleese, 1994) povezuje z odkritim načinom
komuniciranja članov družine, kjer se spoštujejo in podpirajo vsa njihova čustva. Tako ne
moremo govoriti o prepovedanih in zastrtih čustvih. Družina z močno enakopravno koalicijo
staršev omogoča otroku potrebno čustveno oporo pri raziskovanju meja in zadovoljevanju
lastnih potreb. Satirjeva (1995) opredelitvi koncepta zdrave družine poleg jasne in neposredne
komunikacije dodaja visoko stopnjo samovrednotenja, človeška in prilagodljiva pravila ter
odprt odnos z družbo. Perspektiva, ki jo zavezama sistemski pogled na zdravo družino, jo
opisuje z odprto strukturo meja, omogočeno interakcijo z okoljem ter sposobnostjo fleksibilne
prilagoditve porajajočim spremembam odnosov v sami družini in spremenjenim razmeram v
okolju. S fleksibilnostjo omogoča potrebne prilagoditve članov zaradi porajajočih sprememb
ter hkratno zagotovitvijo stabilnosti za razvoj posameznikove identitete znotraj družine (E. H.
McWhirter idr., 2004, str. 314). Prilagoditve spremembam na način, ki je ustrezen vsem
članom, so po besedah Trampuževe (1994, str. 164) nujne, če želi družina kot živ sistem še
naprej ustrezno izpolnjevati zadane funkcije.
Zdravo družinsko okolje omogoča otroku ob odkritem izražanju čustev in odkriti
komunikaciji pridobiti občutja varnosti. Ob tem otrok pridobi oz. se nauči veščin
metakomunikacije kot »sposobnosti vpogleda v čustvene in vedenjske odzive in sposobnost
verbalnega izražanja o tem« (Trampuž in Brecelj-Kobe, 2010, str. 41). Čačinovič
Vogrinčičeva (1998) se nanaša na funkcionalno družino, ki jo določajo kompetentnost
doživljanja in izražanja čustev, zmožnost odzivanja na zadane naloge, sposobnost prilagoditve
in osveščenost. Zdrava družina je namreč ob konfliktih pripravljena za samoanalizo, kar
predstavlja pogoj za razvidnost družinske skupine. Avtorica povezuje pojem razvidnosti z
možnostjo soočanja, spoprijemanja, komuniciranja in prevzemanja odgovornosti. Gre za
spoznanja, ki so skupna celotni družini in ne samo določenemu posamezniku. Razvidnost se
tako nanaša tudi na družinska pravila in je odvisna od možnosti njihovega razumevanja in
spreminjanja v smeri ustrezanja potrebam družine.
V družini srečujejo individualne potrebe po rasti in spremembah vseh članov na eni strani, na
drugi strani pa se preko družinskih potreb srečujta potreba po rasti in hkratni zagotovitvi
obstoja družinske skupine (Čačinovič Vogrinčič, 1990, str. 9, 10). Gre za hkratni obstoj
nasprotja med njimi, pri čemer je pomembno razreševati in uravnovesiti zadovoljitev obeh
skupin potreb. Govorimo o potrebnem doseganju ravnotežja, pri čemer se prilagodijo oz.
uskladijo individualne potrebe članov z družinskim sistemom, obenem pa se tudi sistem
prilagodi posameznikovim potrebam. Omogočiti mora potrebne spremembe ob zagotovitvi
obstoja. Torej, enostavneje rečeno, toliko, kot je zmožno v sistemu spreminjati vedenje drugih
članov sistema, se prilagajati spremembam, ob tem pa se v osnovni obliki ohraniti, toliko bolj
zdrava bo družina. Pri vzdrževanju ravnotežja pa so bistvenega pomena družinski vzorci
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pravil vedenja in komuniciranja v družini, ki jih razvija vsaka družina tekom skupnega
življenja (J. J. McWhirter idr., 1993, str. 46). Gre torej za specifične vzorce, ki omogočijo, da
vsak član skozi svojo vlogo, vedenje prispeva k homeostazi. Takšna sistemska dinamika, kjer
je poskrbljeno za doseganje harmonije kljub različnosti posameznih členov, spominja
Gostečnika (2004, str. 35) na uglašen orkester.
2.2.6.1 Mehanizem povratnega sporočila
Družino obdaja okolje, ki se nenehno dinamično spreminja in s tem pošilja tudi družini
zahteve po prilagoditvi spremembam (White in Klein, 2008, str. 159). Primer spremembe,
sicer porajajoče znotraj strukture družine, ki zahteva prilagoditev celotnega sistema na nove
interakcije in vedenjske vzorce ter tako vnaša veliko mero stresa, je ločitev (E. H. McWhirter
idr., 2004, str. 315). Ločitev zahteva veliko spremembo v družinski strukturi podsistemov in
pravil, zato lahko že prepiri pred ločitvijo predstavljajo konkretno grožnjo za razpad celotne
družinske skupine. Nemalokrat se lahko zgodi, da spremembe porajajo neskladje oz.
protislovja med potrebami posameznikov in družinskimi potrebami. Spremembe so mogoče,
če je vsem članom zagotovljena potreba po varnosti (prav tam), drugače se sistem upre
spremembam z namenom ohranitve družine. Razreševanje neskladij med potrebami je
specifično za vsako družino in poteka preko dveh mehanizmov: negativnega in pozitivnega
feedbacka (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 143, 144). Feedback v sistemskih teorijah vidijo
kot krožno zanko (predstavlja oba f. skupaj), ki prenese 'output' (učinke, rezultate) sistema
nazaj v sistem kot 'input' (vložek) (White in Klein, 2008, str. 159). Z določenim vedenjem,
akcijo se dosežejo rezultati oz. informacije, ki se vrnejo nazaj v sistem s pomočjo mehanizma
feedbacka ter regulirajo nadaljnje vedenje: spremenjeno vedenje se še naprej pojavlja ali pa
preneha (Gostečnik, 2010, str. 8). Avtor dodaja, da tako feedback omogoča sistemu
samoregulacijo. Pozitivni feedback oz. zanka variantnosti poveča deviacije in spremembe oz.
pojave novih oblik vedenja – omogoči razgraditev nepredelanih konfliktnih vsebin (afektivni
psihični konstrukt), negativni feedback pa kot zanka stalnosti in konstantnosti ohranja
konflikte v svoji nespremenjeni obliki (Gostečnik, 2004, str. 91, 92) in na tak način
onemogoča dosego sprememb.
Za ohranitev ravnotežja in preživetje vsakega socialnega sistema sta potrebna oba feedbacka
(Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 144), saj omogočata prilagajanje spremembam in
fleksibilnost v okviru ohranjanja obstoja družinske skupine, kar je značilno za odprt tip
družin. Potreba članov je, da se tekom ponavljajočih interakcij izoblikujejo ustaljeni vzorci
vedenja, komuniciranja in čustvovanja v odnosu, kar naredi odnose predvidljive in posledično
varne (Gostečnik, 2010, str. 29). Varnost in potrebno stopnjo konsistentnosti v strukturi
družine zagotovijo meje, ki kot polprepustne membrane s pomočjo jasnih pravil regulirajo
pretok informacij med podsistemi ter zagotovijo potrebne spremembe. Tu otroka t.i.
morfogenetski starši (Brajša, 1987, str. 119) s pomočjo pozitivnega feedbacka spodbujajo k
novim oblikam vedenja, kar povzroči v sistemu spremembo, pozitivno obravnavano
deviacijo, ki družine ne ogroža, temveč pomeni razvoj. V skladu s spremembo otrokovega
vedenja se prilagodi celotna družina ter tako z zamenjavo ustaljenih vzorcev vedenja odgovori
na spremembe (Gostečnik, 2010, str. 31). Rezultat je zadovoljena potreba po razvoju
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posameznika in obenem zadovoljena potreba po rasti družine ob zagotovljenem obstoju
družinske skupine. Vsi posamezniki lahko izražajo potrebe, ki jih so upoštevane.
2.2.6.2 Zaprt tip družine
Za prilagoditev spremembam, ki jih zahteva obdajajoče okolje, sistem, bo imel več možnosti
sistem, ki razpolaga z velikim naborom različnih virov (White in Klein, 2008, str. 159). Kaj
pa vse preostale družine, ki nimajo tovrstnih možnosti razpolaganja z raznolikimi sredstvi in
viri? Po navajanju avtorjev Whita in Kleina gre za družine, ki ji primanjkuje potrebne
raznolikosti, pestrosti izbir za potrebne prilagoditve, pri čemer navajata primer družine z
izredno rigidnimi pravili. Ta pravila onemogočajo fleksibilnost v prilagajanju, kar lahko v
določenih primerih pripelje do zloma družinskega sistema, ker se ni sposoben prilagoditi
spremembam. Webster-Strattonova in Herbert (1994, str. 96) govorita o družini v stiski, ki
kljub spremembi pogojev iz okolja in potreb v družini rigidno ostanejo pri ustaljenih načinih
delovanja in se ne prilagodijo zahtevam po spremembah. V tovrstnem nihanju med poloma
varnosti znanega in raziskovanja neznanega zanemarjajo slednjega (za prilagoditev
pomembnega pola), iz česar izhaja tudi gledanje na otroka kot grešnega kozla. Otrok postane
s svojim vedenjem glavni krivec za vse težave v družini. Družina, ki ne zmore spremeniti
neustreznega načina komuniciranja znotraj družinskih odnosov in v odnosu do okolja, vpliva
na pojavitev simptomatike pri enem izmed članov, dodaja Trampuževa (1994, str. 164). Pri
otrocih se lahko kaže kot pojav čustvenih in vedenjskih motenj. Otrok in njegovo vedenje je v
luči družine z rigidnimi pravili problem, ki s svojim vedenjem zakriva resnične, reševanja
potrebne konflikte. Vse se torej podredi potrebi po ohranitvi družine, takšne, kakršna je.
Varnost znanega je v ospredju pred nevarnostjo neznanega.
Družinska pravila v zaprtih družinah lahko izsledimo preko ponavljajočih se interakcijskih
vzorcev, ki regulirajo in usmerjajo interakcijo v smeri ustvarjanja težav v komuniciranju in na
področju nizkega samovrednotenja (Day, 2010, str. 163). Govorimo o začaranem krogu
utečenih vzorcev komuniciranja, kjer oče svojo slabo voljo strese nad mamo, mama doživlja
zaradi tega jezo, vendar jezo namesto razrešitve v odnosu z očetom prenese nad otroka, otrok
pa svojo jezo izživi tako, da se stepe – agresivno vedenje, ki postane glavna vidna težava, ne
pa problematičnost vzorca interakcije, ki se vedno znova nezavedno ponavlja. Delovanje
mehanizma feedbacka v družini in družinska pravila so povezana. Slednja namreč
predstavljajo podlago delovanja, pri čemer omogoča spremembe, dokler te ne ogrožajo
stabilnosti družinske skupine (Gostečnik, 2004, str. 93). Pravila, še posebno velja za prvotno
izoblikovana, se v družini zelo težko spremenijo. Spremembe v družini so onemogočene in
družina se kljub pritiskom upira spremembam, kar Day (2010, str. 73) povezuje s konceptom
morfostaze. Slednji se nanaša na stabilnost strukture družine in omogoča, da se vzdržuje
obstoječe stanje. V ozadju je moč opaziti vzpostavljanje ravnotežja pretežno z mehanizmom
negativnega feedbacka. Le-ta deluje na nezavedni ravni, zato je zelo težko (oz. je potrebna
dovolj močna informacija), da pozitivni f. povzroči spremembo in preglasi delovanje
negativnega feedbacka (Gostečnik, 2010, str. 18). Dinamiko ohranjanja homeostaze na
nezavedni ravni dobro prikaže naslednji primer, predstavljen v knjigi J. J. McWhirterja idr.
(1993, str. 46). Da bi lažje uvideli zunanje delovanje družine v luči zagotavljanja ravnotežja
na podlagi negativnega feedbacka, lahko pogledamo primer družine, kjer sta starša zaradi
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alkoholizma očeta v stalnem prepiru. Očetov alkoholizem služi kot grešni kozel, ki vzdržuje
sistem na ravni obstoja. Mama v razmerju z njim ne poskuša spremeniti nastale težave,
temveč ponotranji krivdo in skuša izboljšati svoje vedenje in vedenje otrok. Otrok v takšni
družini sprejme vlogo, preko katere skuša preusmeriti konflikt in pozornost med staršema s
svojim agresivnim vedenjem. Opozoriti velja, da vsa dinamika poteka na nivoju nezavednega
in vzdržuje obstoječe probleme.
Za družine, ki gradijo homeostazo pretežno na negativnem feedbacku, je značilna rigidnost in
zaprtost. Tako imenovani morfostatski straši dovoljujejo izražanje le predpisanih, z njihove
strani pričakovanih potreb, čustev, ki jih ne ogrožajo. Izjemno toga pravila onemogočajo
vsakršne spremembe oz. odstopanja v vedenju. Če pa se le-te pojavijo, jih preprečijo in s
pomočjo kaznovanja vrnejo v ustaljen kalup, tako da se lahko še naprej vedejo na ustaljen
način (Brajša, 1987, str. 118). Spremembe in novosti v družini niso dobrodošle in
predstavljajo grožnjo, saj lahko zamajejo njeno homeostazo in povzročijo kaos. Tekom
pomoči je moč opaziti, kako je identificiran pacient odgovoren za družinsko ravnovesje, saj
preko pomoči, ko se začenja vpeljevati spremembe s pozitivnim feedbackom, lahko opazimo
okrepitev simptomatičnega vedenja (Gostečnik, 2010, str. 11). V takšni družini ni optimalnih
pogojev, kjer bi posameznik spoznaval, izražal in zadovoljeval lastne potrebe. Čačinovič
Vogrinčičeva (1990) pravi, da je otrokovo spoznavanje lastnih potreb odvisno od potreb
staršev (str. 8). Tako je pomembno, da so starši tisti, ki zadovoljujejo otrokove potrebe in mu
s tem omogočajo vpogled v lastne potrebe. Če pa imajo starši zatrte potrebe, potem podajo
otroku pričakovanja po zadovoljitvi njihove potrebe. Vedenje, ki ne kaže na resnične potrebe
in resnično doživljanje, temveč le vzdržuje obstoj in stabilnost družinske skupine.
Brajša (1979) opisuje meje pri zaprtem tipu družine kot popolnoma neprepustne membrane, ki
imajo nalogo, da ne prepuščajo informacij med samimi deli sistema oz. med sistemom in
njegovim okoljem. V zaprtem sistemu meje določajo nečloveška, trenutni situaciji (potrebam
članov) in času neprilagojena pravila, ki zavirajo rast in tvegajo razdiralnost in
neprilagojenost (Satir, 1995, str. 111). Ekstremna togost ne omogoča potrebne povezanosti
med člani, temveč odtujenost, govorimo o nepovezanih družinah (Čačinovič Vogrinčič, 1998)
oz. družini kot trdnjavi (Day, 2010). Član tako ob doživljanju stresa ne dobi potrebnega
odziva in pomoči (videti je, kot da ga drugi ne opazijo), skladne z njegovimi čustvenimi in
socialnimi potrebami. Le ko je stopnja individualnega stresa izredno močna, izzove podporo
preostalih članov. Rigidna pravila in izoliranost med samimi člani v družini povzročajo
tveganje za povečevanje motnje v družini, predvsem je pri otrocih in mladostnikih večje
tveganje za razvoj problematičnega vedenja, če odraščajo v zaprtih družinah (J. J. McWhirter
idr., 1993, str. 46). Avtorji izpostavijo problem 'nenavezanosti' med družinskimi člani, ki vodi
v otrokove neprimerne in disfunkcionalne odnose zunaj družine. Domače okolje ni omogočilo
izkustva vzpostavljanja pozitivnih odnosov, ob čemer je bilo onemogočeno spoznavanje tako
z lastnimi čustvenimi in socialnimi potrebami kot tudi s potrebami drugih. Dodajajo še, da
zaprte družine prispevajo nesorazmerno velik delež problematičnih otrok in mladih v družbi
(prav tam).
Na drugi strani pa imamo družine, katerih struktura ni funkcionalna v smeri nejasnih oz.
popolnoma prepustnih meja. Problem vpletenosti implicira visoko stopnjo bližine med člani
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družine. Otrok v tovrstni družini pridobi izkrivljen pomen pripadnosti družini, kar zaviralno
vpliva na razvoj občutka avtonomnosti. Izrazita značilnost družine so šibke meje, ki
omogočajo prosto prehajanje konfliktov med podsistemi tudi v smeri oslabitve podsistema
staršev s parentifikacijo, t.j. ko otrok pride v starševski podsistem (J. J. McWhirter idr., 1993,
str. 47). Gostečnik (2004, str. 80) govori o prevzemanju za otroka nezdravih vlog, ki jih
omogoča prenos konflikta iz oslabljenega in nefunkcionalnega odnosa med staršema v
podsistem otroka. Vsakem otroku je po avtorjevem mnenju pripisana posebna sistemska vloga
– skladna z nerazrešenimi konflikti staršev, ki jo relacijska teorija povezuje z vrstnim redom
rojstva otroka. Za naš raziskovalni problem je zanimivejša vloga grešnega kozla oz. upornika,
ki naj bi jo praviloma prevzemal drug otrok v družini. Kot nosilec jeznih odzivov,
problematičnosti in neodgovornosti nase prevzema in v vedenju preigrava družinsko
potlačena jezna in agresivna čustva. Poljuben tip družine, za razliko od zaprtega tipa, ne
omejuje posameznika v njegovem čustvovanju. Še več, izbruhi so celo zaželeni (Čačinovič
Vogrinčič, 1998).
2.2.6.2.1 Komunikacijski vzorci
Satirjeva (1995) poveže zaprto družino predvsem z nejasno in posredno komunikacijo, ki
povzroča nizko samovrednotenje. Gre za vzajemen vpliv drug na drugega, v naši
komunikaciji pa je zaslediti tudi zadaj skrit nivo samovrednotenja. Satirjeva je tako razvila
štiri obrambne komunikacijske vzorce, povezujoče z odzivanjem posameznikom, ki občutijo
v komunikaciji stres oz. informacije s strani drugega doživljajo kot napad na lastno
spoštovanje. Gre za: pomirjanje (skrivanje lastnih potreb), napadanje (skrivanje potreb
drugega), racionalizacijo (skrivanje čustvenih potreb) in odvračanje pozornosti (skrivanje
vseh omenjenih potreb), katerih se poslužuje motena družina za ohranitev statusa quo in
zagotavljanja občutij varnosti. Vsi štirje vzorci skrivajo zadaj nizko samospoštovanje,
naučeno tekom otroštva, in neusklajenost besedne ter telesne komunikacije. Na ravni
komunikacije se skuša prekriti, potlačiti svoje občutke, vendar se le-ti kljub vloženi energiji
prikradejo na površje drugje, razkrije jih npr. obrazna mimika (prav tam).

2.3 POMOČ CELOTNI
AGRESIVNO

DRUŽINI

OTROKA,

KI

SE

VEDE

2.3.1 ZAKAJ CELOTNA DRUŽINA?
Skozi prejšnja poglavja smo spoznali pomembnost družinskih odnosov pri nastanku in njene
strukture pri vzdrževanje agresivnega vedenja. Kljub pomembnosti izkušenj, doživetih v
otroštvu, ni odveč zavedanje, da »zgodnje izkušnje močno vplivajo, vendar ne zapečatijo
usode« (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 121), saj je konfliktne izkušnje moč predelati
kasneje v intimnem odnosu ali tekom procesa nudenja strokovne pomoči. Največkrat je tako
skozi otrokovo vedenje opaziti nizek nivo spoštovanja drugih, sebe ter pomanjkanje občutkov
vrednosti. Skozi 'uničujoče' družinske interakcije, polne sramotenja, nasilja in prikrajšanosti,
so otroci zgradili nizko stopnjo samovrednotenja, ki predstavlja tveganje za razvoj
uničujočega vedenja v odnosu do sebe in drugih (Satir, 1995). Juul (2008) opozarja, da se
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zadaj disfunkcionalnih (nasilnih) družinskih odnosov skriva nizko samospoštovanje pri vseh
družinskih članih, tako otrocih kot tudi njihovih starših. Doživljanje in spoštovanje sebe ter
doživljanje svoje lastne vrednosti pa je močno povezano z načinom posameznikove
komunikacije, saj obrambni komunikacijski vzorci izvirajo iz nizkega samovrednotenja (Satir,
1995). Nadalje je avtorica nakazala, da je tako komunikacija kot tudi samovrednotenje
naučeno že v zgodnjem otroštvu, torej priučeno, zato ga je moč kasneje tudi spreminjati.
Postavlja se vprašanje, zakaj bi raje pomagali celotni družini kakor pa zgolj otroku, ki se kaže
na zunaj kot glavni 'problem'? Slednje je v pomoči sicer lažja izbira, saj je veliko težje v
pomoč povabiti in sodelovati s celotno družino, ki povrh vsega kaže še odpor do sprememb
pri samem sebi. Če se osredotočimo tekom nudenja pomoči zgolj na otroka in njegove razvite
vzorce agresivnega vedenja kot glavni 'problem', potem zanemarimo pomemben del
problema. Raziskava Finea in sodelavcev (1993, v Vernon, 2004, str. 428) je pokazala na
pozitivne posledice ob udeležbi staršev v programe pomoči. Pri nudenju pomoči otroku pri
razreševanju težav postanejo učinkovitejši, opaziti je tudi manj občutkov jeze in krivde. V
primeru njihove nevključitve v program za starše pa se je izkazalo, da za otrokove probleme
ne pokažejo dovolj razumevanja, saj so preobremenjeni z lastnimi problemi.
Problem namreč ni zgolj v otroku in njegovem vedenju. S pomočjo, osredotočeno zgolj na
spremembe vedenjskih vzorcev, otroka 'zdravimo' oz. skušamo odpravljati zgolj moteče
agresivno vedenje, simptom, ne pa samega jedra problema – disfunkcionalnih odnosov – ki
ostanejo nerazrešeni. Vries in Bouwkamp (2002, str. 103) skladno z izhodiščem psihosocialne
družinske terapije, t.i. usmerjenosti/pozornost na odnose, opozarjata, da je potrebno v
obravnavo vzeti (oz. zdraviti) predvsem vzroke problema ter s tem raziskati tudi delež, ki ga
starši prispevajo v vzdrževanju problematike. Tako mora biti pozoren tudi na učinek interakcij
med starši in otrokom. Na ta način se svetovalec izogne nevarnosti, da zdravi zgolj simptom.
Ob neupoštevanju vpetosti simptoma kot signala za zadaj skrit problem lahko ob vrnitvi
otroka v družino naletimo na ponovni izbruh agresivnega vedenja otroka, s čimer skušajo
ponovno vzpostaviti že poznano domačo dinamiko odnosov. Otrok je tako odgovoren za
ravnovesje sistema. »…če otrok postane zmožen, da upravlja tako sebe kot svoja razmerja do
odraslih in do drugih otrok, pa se mora v nadaljevanju še začeti spoprijemati s
komplikacijami, kakršne so npr. depresivna mati, oče, ki doživlja manične epizode, brat, ki ga
veseli, če lahko koga trpinči, ali sestra, ki ima svoje kaprice.« (Winnicott, 2010, str. 289).
Slednji citat pokaže, da za dejanja preostalih družinskih članov otrok ne more prevzemati
polne odgovornosti, kot mu je to preko pomoči uspelo za svoja dejanja. Za svoje težave mora
v družini prevzeti vsak svojo odgovornost. Starša pa sta kot odrasla člana družine zadolžena
predvsem za odgovorno rabo moči in prevzemanje odgovornosti za interakcijski proces,
predvsem je to pomembno takrat, ko se razvije interakcija v destruktivno smer (Juul, 2008).
Spoprijemanje s težavami in prevzemom odgovornosti tako omogoča kvalitetnejše interakcije
med člani družine.
Posameznik ne živi v vakuumu, odrezan od preostalih. Otrok, še posebno v zgodnejših letih
pa vse do obdobja adolescence, je izredno odvisen od družine, tako na ravni preživetja kot
tudi na področju čustvenega razvoja. Zavedanje, da so v interakcijo vpleteni vsi člani družine
in z vzajemnim vplivom drug na drugega določajo njen potek ter dinamiko, predpostavlja
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sodelovanje celotne družine v procesu nudenja pomoči. Govorimo o disfunkcionalnih
družinskih razmerah, ki jih ob otrokovih značilnostih, šoli in širšem socialnem okolju
prepoznavamo kot dejavnike tveganja za nastanek posameznikovih težav na vedenjskem in
čustvenem področju. Učinkovita pomoč se skuša usmeriti na vsa omenjena področja tveganja,
ki sodelujejo pri vzdrževanju agresivnega vedenja. Pomoč oz. intervencije dosežejo ugodne
učinke predvsem, kadar se začne dovolj zgodaj, ob vključitvi tako družine (staršev) kot tudi
šole (učiteljev) v proces pomoči ter nudenju treninga socialnih veščin (E. H. McWhirter idr.,
2004, str. 338), pri čemer se avtorji nanašajo predvsem na pomoč, usmerjeno za otroke z
vedenjskimi težavami oz. motnjami. Webster-Strattonova in Herbert (1994, str. 26) povežeta
uspešnost in učinkovitost zgodnejših intervencij predvsem z dejstvom, da takrat vzorci
vedenja še niso popolnoma trdno izoblikovani ter je tudi vpliv staršev v procesu socializacije
v zgodnejših letih pomembnejši. Kljub temu, da zajetje različnih dejavnikov tveganja v proces
pomoči nudi učinkovitejše rezultate, Bečaj (1987, str. 81) poudarja, da so z vidika številčnosti
sodelujočih dejavnikov pri nastajanju in vzdrževanju agresivnega vedenja otroka možnosti
nudenja pomoči omejene, saj socialnega prostora v celoti ni moč imeti pod kontrolo. Družina
predstavlja otrokovo ožje socialno okolje, ki ga lažje zajamemo v proces pomoči kakor
celotno širše socialno okolje, upoštevajoč sosesko, vrstnike, otrokove prijatelje in šolsko
okolje. Osredotočanje na opazovanje otrokovega problematičnega vedenja in dinamike v
kontekstu celotnih družinskih odnosov in predvsem prepleta mnogoterih dejavnikov omogoči
celovito razumevanje otrokovih odzivov in zagotavljanje učinkovitejše pomoči. Osnovno
izhodišče ravnanj in razumevanja otrokovih drugačnih vedenjskih in čustvenih odzivov mora
upoštevati kontekst njegovega življenjskega okolja, družine in socialnega položaja (Kobolt,
2011).
Na družino je potrebno gledati širše, kot možen dejavnik tveganja ter tudi varovalni dejavnik,
ki bo posamezniku pomagal izoblikovati nove vzorce socialno sprejemljivejših vedenjskih
odzivov. V družini je potrebno poiskati, kateri so tisti dejavniki tveganja in jih preko
opolnomočenja postaviti v vlogo varovalnih dejavnikov za otrokov nadaljnji razvoj. To
razmišljanje bi povezala z mislijo, ki sem jo zasledila v literaturi: »Včasih potrebujemo
sodelovanje družine kot vira podpore in moči. Včasih moramo intervenirati, da bi obvarovali
člana, ki ga družina ogroža, ali družino, ker jo ogroža član. In včasih so družine same v vlogi
uporabnika, ker potrebujejo spremembe, ki jih člani sami, brez pomoči, ne morejo oblikovati«
(Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 26). Torej je sodelovanje z družino vsekakor nujno za
doseganje dolgotrajnih sprememb.
2.3.2 NUDENJE POMOČI DRUŽINI
Starši poiščejo strokovno pomoč predvsem zaradi težav z otrokom, ne zaradi lastnih težav,
zato niti ne pričakujejo dela na sebi. Potrebno je zavedanje, da je staršu ob zakonskih
konfliktih ali lastnih stiskah veliko lažje problematizirati odnos, ki ga ima do otroka, kot pa da
bi v ospredje postavil lastne stiske in problematičen odnos, ki ga ima z zakoncem (Čačinovič
Vogrinčič, 1990, str. 23). Skupine, ki pripadajo nizkemu SES-u, čutijo do pomoči, usmerjene
v njihove osebne težave, izreden odpor in nezaupanje (Mayer in Roberts, 1959, v Vries in
Bouwkamp, 2002, str. 47). Avtorja nadalje navajata, da se na strokovnjake, tako so pokazale
različne raziskave, obrnejo z upanjem, da bodo pomagali težavnemu otroku ('krivo osebo
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vrnejo na pravo pot'), ga spremenili, mogoče ponudili kakšno konkretno pomoč ter tako
potrdili starševske domneve kot pravilne. Ne pričakujejo namreč, da bodo morali delati tudi
na sebi in priznati svoj prispevek (lastni del krivde) v odnosu. Nezmožnost uvida v lasten
delež je značilen predvsem za ljudi, ki pripisujejo vzroke zunanjim okoliščinam in tako
krivijo druge za nastali problem. Gre za navzven usmerjeno obvladovanje sebe, ki je značilno
za skupine ljudi, pripadajoče nižjemu SES-u (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 41).
Svojo odgovornost nezavedajoč prevzemajo deloma že s tem, ko poiščejo pomoč za celotno
družino (Juul, 2008, str. 193). Ob pomanjkljivi motivaciji za spremembe lastnega vedenja pa
se lahko pojavi njihovo zavračanje sodelovanja v procesu pomoči (Webster- Stratton in
Herbert, 1994, str. 31). Vries in Bouwkamp (2002) zato predlagata, da jih je potrebno
vključiti nadvse previdno in jih voditi skozi fazo usmerjenosti na otrokove simptome kot
glavnega problema do faze družine kot klienta. Ob tem ne smejo čutiti, da so obtoženi za
nastali problem, temveč morajo pridobiti občutek kompetentnosti, da tudi oni prispevajo in so
pomembni v samem procesu pomoči. Vodopivec – Glonarjeva (1987) opozarja, da je ob
težavnejši vedenjski problematiki (npr. pojavljanju agresivnega vedenja v delinkventnih
prestopkih) težje pridobiti in motivirati celotno družino, saj le redki starši v otrokovih težavah
uvidijo pogojenost problema z dinamiko njihovih družinskih odnosov.
Pri družinah, ki poiščejo pomoč, je opaziti nakopičenost problemov na več življenjskih
področjih (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 39, 40). V posameznikih namreč potekajo
individualni procesi na različnih življenjskih področjih (med katere štejemo: somatično,
psihično, materialno, socialno in družbeno), ki skupaj tvorijo celoto in krožno vplivajo drug
na drugega. Individualni procesi pa se tekom interakcije povezujejo s procesi pri drugem
posamezniku. Ti procesi lahko med sabo harmonično krepijo drug drugega, lahko pa pride do
problematične situacije, ko začno procesi slabeti in ovirati drug drugega (prav tam, str. 19).
Povezava med slabšim materialnim položajem in težavami matere na psihosocialnem
področju – njeno depresijo, slabšo razvito socialno mrežo in otrokovim agresivnim vedenjem
nakazujejo le možen primer družine, ki se spopada s težavami na več življenjskih področjih.
Prav slabši materialni položaj/pomanjkanje (gre za praktičen problem) in težave na področju
odnosov v družini združujeta neposredno pomoč in pomoč, usmerjeno v doseganje sprememb
v interakcijskem vzorcu v celovito oblikovano pomoč, o kateri govori psihosocialna družinska
terapija. Za ustrezno pomoč ob hkratni materialni in osebni psihosocialni problematiki je
potrebno povezati problemsko in procesno usmerjeno delovanje ter omogočiti prehajanje med
njima (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 106). Pomoč je potrebno najprej ponuditi neposredno
ter ob nudenju uvideti, ali je sprememba potrebna tudi na ravni odnosov. Tovrstno
združevanje dveh ravni dela, ki implicirata dva povezujoča načina pomoči oz. ravni doseganja
sprememb, zasledimo tudi v konceptu socialnega dela z družino (Čačinovič Vogrinčič, 2006).
Če pobližje pogledamo prvo raven, posegamo v raven dela, kjer družina potrebuje konkretno
pomoč, največkrat v materialnem smislu. Na drugi strani pa na ravni družinske dinamike
posegamo v razvidnost, razreševanje notranjih problemov, problemov v odnosih in strukturi
družinske skupine. Lahko bi rekli, da gre za bolj poglobljeno terapevtsko delo z družino.
Avtorica pokaže, da ti dve ravni dela nista ravno ločeni, saj situacija družine največkrat
zahteva pomoč hkrati na obeh ravneh, pri čemer pa naj bi po njenem mnenju ravno socialno
55

delo z družino, v nasprotju z ožjo terapijo, zajemalo spremembe v širšem spektru interakcij
sistema z okoljem.
Ko družina pride v obdobju svoje največje ranljivosti po pomoč, se starši soočajo z izredno
stisko pri izražanju o svojih problemih, s katerimi so obkroženi (Vries in Bouwkamp, 2002).
Preveva jih močen občutek sramote, strahu in nizkega zaupanja v lastne zmožnosti. Pri
družinah s prisotnim odklonskim vedenjem otroka, pri čemer imam v mislih predvsem
občutja staršev, je poleg omenjenega elementa osramočenosti prisotna še skrb za otroka in
njegovo prihodnost ter nemoč pri vodenju otroka (Čačinovič Vogrinčič, 2006). Gre za velike
stiske v obliki strnjenih občutkov sramu in krivde, da so spodleteli v vlogi staršev in bili
neučinkoviti pri vzgoji. Tudi Webster-Strattonova in Herbert (1994, str. 75) poročata o
občutjih sramu, da jim je spodletelo, in starševski stiski, v kateri se znajdejo ob izražanju o
težavah. Poročata, da gre za izkustvo občutkov pomanjkanja kontrole (vodenje otroka) ter
občutkov biti žrtve otrokovega čustvenega in fizičnega kaznovanja, ki se povezujejo v proces
naučenega obupa. Sprva upajo, da bo vedenje z zrelostjo izginilo, zato ne vlagajo dovolj
napora v spremembo vedenja. Ko opazijo, da vedenje ne bo izginilo, priznajo poraz in začno
kriviti sebe, ob čemer se poraja jeza, saj nobena njihova strategija ne pomaga. Za
strokovnjaka je pri tem izredno pomembno, da se zaveda vzajemnih učinkov tekom nastanka
obravnavane problematike, pri čemer ne sme videti problematičnosti ne v starših (to poglobi
njihova negativna občutja) ne v otrocih (to popolnoma zanika vlogo staršev) (prav tam, str.
76, 77), temveč v problematiki odnosov. Zavedati se je potrebno, da so starši arhitekti družine
(Satir, 1995, str. 29), vendar jih v procesu pomoči ne smemo obtoževati za posledice, temveč
jim moramo pomagati, da prevzamejo svoj del odgovornosti in se tako naučijo novih strategij
komuniciranja in razreševanja težav za uspešnejše oz. učinkovitejše nadaljnje ravnanje.
Potrebno je premagati zadržke, da bi začeli govoriti o svojih težavah. Ob spregovoritvi o
težavah je potrebno pomoč usmeriti v premagovanje občutene sramote v socialni. Niso samo
njihovi otroci tisti, ki občutijo stigmatizacijo in izoliranost s strani preostalih otrok. Tudi
njihovi straši poročajo o tovrstnih občutjih, ki se 'porajajo' s strani staršev otrok, ki so socialno
kompetentnejši (Webster-Statton in Herbert, 1994, str. 8). Prav vzpostavitev odnosa med
strokovnjakom in staršem je bistven del pomoči oz. doseganja njenih ciljev, sicer zelo
zahteven proces – starši lahko ponujeno pomoč doživljajo kot napad nase in grožnjo za
povečanje stigmatizacije, ki lahko staršem omogoči izkušnjo spoštovanja in dostojanstva, saj
zahteva, da se na posameznika gleda kot na eksperta za svoje življenje (Čačinovič Vogrinčič,
2006). S pomočjo empatije in razumevanja je potrebno starše videti v luči kompetentnih
posameznikov, saj le tako večina staršev pokaže pripravljenost na sodelovanje in učenje. Na
ta način se poskuša preko dviganja kompetentnosti in samospoštovanja staršev pokazati pot
staršem, da bodo uvideli, kaj jim želi sporočiti njihov otrok s svojim vedenjem (Juul, 2008).
Sistemska teorija uvidi, da je cilj pomoči oz. zdravljenja v opolnomočenju staršev preko
pridobivanja novih sposobnosti, odstranitev konfliktov, ovir in stresa za uspešnejšo vzgojo,
vzpostavitev pozitivnih komunikacijskih struktur, strukturiranje družine in pomoči pri
morebitni zlorabi snovi (Essau in Conradt, 2006, str. 153, 154). Prav orientacija v
opolnomočenje starševske funkcije nam lahko zagotovi dvig kompetentnosti staršev v svoji
vlogi. Starš, ki postane v svoji vlogi kompetentnejši, lahko otroku zagotovi boljše pogoje za
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razvoj in mu nudi varovalno okolje. S pomočjo celotni družini, predvsem staršem, tako
posredno prispevamo k povečanju otrokove individualne odpornosti, ki deluje poleg ugodne,
v podporo usmerjene družinske klime, kot varovalni dejavnik za nadaljnji razvoj otroka.
Ob nizkem samospoštovanju, ki ga je opaziti pri vseh članih družine, je v procesu pomoči
izrednega pomena omogočanje pridobitve novih pozitivnih izkušenj, ki lahko prispevajo k
dvigu spoštovanja sebe in drugih ter pridobivanju temeljnih občutkov vrednosti. Občutke, da
je pomemben in vreden, lahko otrok pridobi skozi vzpostavitev spoštljivega in zaupljivega
odnosa s strokovnjakom. Na pomembnost osredotočenosti v dvig samospoštovanja pri celotni
družini opozarja Jesper Juul (2008). Otroku je potrebno po avtorjevem mnenju pomagati, da
'okrepi' zdravi jaz. Vedenje predstavlja tako le en del njega, nezdravi del. V procesu krepitve
zdravega dela naj bi otrok postopoma prevzemal osebno odgovornost za postavljanje svojih
meja, potreb in občutij. Pri učenju je zelo pomembna podpora in spoštovanje s strani odrasle
osebe – svetovalca, ki pa naj ne bi skušal nadomestiti starševskega lika, saj po avtorjevem
mnenju preodgovornosti ni mogoče ozdraviti. Za pomoč otrokom s simptomi agresivnosti,
sramežljivosti in zavračanja vrstnikov, ki se odražajo v njegovi težavah na vedenjskem
področju, predlagajo E. H. McWhiter idr. (2004, str. 337) trening socialnih veščin za
pridobitev novih kompetenc na socialnem področju. Na oviro v nudenju pomoči pa lahko
naletimo takrat, ko je otrok postal že mladostnik in se je v večji meri odmaknil iz družine.
Vodopivec-Glonarjeva (1987, str. 77) pravi, da pri tem predstavlja oviro predvsem
mladostnikovo upiranje pri samem sodelovanju.
Vernonova (2004, str. 426) opozarja na pomembnost pomena nudenja pomoči staršem. Po
njenem mnenju je tako vedno več staršev, ki se srečujejo s težavami v medosebnih družinskih
odnosih in potrebujejo nove sposobnosti za uspešno reševanje razvojnih stisk, ko se pojavijo.
Kljub temu, da so se starši pripravljeni izobraževati, je na strokovnem področju še vedno
premalo pogleda na nudenje pomoči staršem. Avtorica v svojem članku predstavi dve vrsti
pomoči, namenjene staršem. Prva, bolj preventivno usmerjena, je program izobraževanja za
starše, ki staršem nudi potrebne informacije in spretnosti za učinkovitejše starševstvo. Gre za
tendenco, da bi starši pridobili določeno znanje s področja vzgoje in bi se s tem zmanjšali
tveganje za neprimerne odzive v vlogi starša in s tem tveganje za pojavitev problemov
izhajajočih iz neprimernih praks. Ko imajo starši že razvit vzorec neprimernega odzivanja, pa
je potrebno posegati bolj kurativno. Za starše, ki se soočajo s specifičnimi težavami (npr.
otrokov močno razvit vzorec agresivnega odzivanja), pa vidi Vernonova (2004, str. 427)
ustreznejšo obliko pomoči v t.i. posvetovanju, ki ponudi bolj specifično poglobljeno delo oz.
intenzivnejšo pomoč, povezano z naravo težave, obenem pa lahko vključuje znotraj
posvetovanja tudi elemente izobraževanja. Cilj posvetovanja je profesionalna pomoč staršem
ob soočanju z različnimi težavami otroka (npr. vedenje otroka) in ustvarjanje pozitivnih
sprememb tako pri starših kot tudi otroku. Posvetovanje se kot nedirektivni pristop osredotoča
na izboljšanje medosebnih odnosov med staršem in otrokom ter v povečanje sposobnosti
staršev za samostojno reševanje problemov (prav tam, str. 446). Pomoč je usmerjena v
preoblikovanje disfunkcionalnih odnosov in pridobivanje novih veščin: komunikacije,
socialnih spretnosti, čustvene kontrole, vzgoje in razumevanja dinamike.
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Preoblikovanje disfunkcionalnih odnosov in dinamike družinske skupine je sestavni del
pomoči v okviru svetovanja. Čačinovič Vogrinčičeva (1998) vidi v pomoči predvsem cilj, da
delamo stvari v družini razvidne in člane usposobimo z razvidnimi stvarmi tudi ravnati. Gre
za potrebe v družini, strukturo sistema, značilnosti komunikacije, ravnanje s čustvi ter
vzdrževano hierarhijo. Avtorica Čačinovič Vogrinčičeva (2006) poudarja, da je potrebno v
družini odkrivati boljše pogoje za življenje, ob čemer se ponudi družini podpora, »da se kot
skupnost ohrani, preoblikuje ali razide« (str. 27). Izid pomoči mora biti za vse člane ugoden.
Stane in Bradley (1994, v Vernon, 2004, str. 427, 428) navajata naslednje izide oz. rezultate,
ki jih ponujata obe vrsti pomoči staršem – izobraževanje in posvetovanje: izboljšanje odnosa
starš – otrok, izboljšanje otrokovega vedenja v šoli, napredek v sprejemanju odgovornosti,
vključenost staršev v šolo in otrokov napredek v šolskih dosežkih. Omenjeni rezultati se
močno prepletajo drug z drugim.
Ob soočanju z nasiljem v družini je potrebno združiti tako podporne programe kot tudi nujne
intervencije. Prvi omogočijo zmanjševanje tovrstnega vedenja v družini: vključevanje v
družinske terapije, programe obiskovanja na domu, terapije, namenjene posameznikom ali
zakoncema. Obenem pa obstajajo tudi t.i. prisilne intervencije, ki omogočajo odstranitev
otroka iz družine, prijava storilca nasilja ter posvojitev otroka v nov dom (E. H. McWhirter
idr., 2004, str. 317). V Sloveniji je zakonsko urejeno poseganje CSD-ja ob neustrezni skrbi in
ravnanju staršev, ko ti skrbi ne zmorejo (ne znajo ali nočejo), z ukrepi nadomestne družine ali
institucionalne oskrbe v obliki namestitve v zavod (Inštitut Republike Slovenije za socialno
varstvo, 2011).
V analizi stanja, opravljeni leta 2010 in v začetku 2011, so strokovni delavci na centrih za
socialno delo, ki so bili zajeti v raziskavo, poudarili predlog izboljšave na področju
intenzivnega dela z domačim okoljem v okviru zagotavljanja bolj celostne obravnave (Inštitut
Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011). Konkretno delo s starši bi jih pripravilo na
spremembe in omogočilo njihovo spremembo funkcioniranja in delovanja.
Poglavitni cilj pomoči je torej izboljšanje odnosa med starši in otrokom, v katerem se je
razvilo svetovanje staršem, družinsko svetovanje in družinska terapija (Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo, 2011). Slednje zajema niz krožno prepletenih pozitivnih
vplivov (vključitev staršev v šolsko področje – izboljšanje vedenja otroka v šoli in doma, saj
prevzame otrok odgovornost – izboljšanje dosežkov na šolskem področju), začenši z
izobraževanjem staršev za njihovo vlogo (Vernon, 2004). Pomoč, namenjena spremembam
odnosa, se v družinski vedenjski terapiji usmerja predvsem v spodbujanje sprememb v
družinski komunikacijski strukturi in pridobivanju sposobnosti za učinkovitejše reševanje
problemov (Webster-Stratton in Herbert, 1994). Posvetiti se je potrebno problemom, ki jih
imajo starši, da spremenijo njihovo vedenje, saj le tako dosežemo spremembe v vedenju
otrok. V relacijski družinski terapiji je prvotno potrebno pogledati na družinske odnose ter
tako vzpostaviti ustreznejšo komunikacijo in če je to potrebno, tudi pogledati v zgodovino
posameznih članov (gre za njihove nerazrešene konfliktne vsebine), s pomočjo katerih se
omogoči interpretacija in internalizacija novih doživetij, ki prekinejo kompulzivno
ponavljanje vedenja in omogočijo razgradnjo afektivni psihični konstrukt (Gostečnik, 2004,
str. 42). Tudi psihosocialna družinska terapija ponudi prvotno pomoč usmerjeno v odnose
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poleg sekundarne usmerjenosti na posameznika in disfunkcionalno okolje (Vries in
Bouwkamp, 2002). Pomagati je potrebno na vseh treh ravneh, bistveno pa je prvotno se
osredotočiti na odnos in ga narediti bolj funkcionalnega.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM
3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V zadnjih nekaj letih opažam razširjenost mnenja širše javnosti o vplivu otrokove družine na
nastanek problematičnega, za okolico motečega otrokovega vedenja. Dobesedno je čutiti,
kako se vali krivda in breme za otrokov razvoj agresivnega odzivanja na ramena staršev. Na
drugi strani strokovnjaki opozarjajo na interakcijo različnih dejavnikov v oblikovanju
agresivnega vedenja (Bašić, 2000; Bečaj, 1987; Kobolt, 2011; Vec, 2011). Dejavniki v
družini, okolju in samem otroku preko sovplivanja drug na drugega lahko po njihovem
mnenju prinašajo tveganje za nastanek težav na otrokovem vedenjskem področju. Vsi
dejavniki lahko na posameznikovo vedenje delujejo bodisi varovalno bodisi rizično ter ga
skupaj oblikujejo in vzdržujejo. Sama se zavedam, da je pomen družine za otroka velik in
predstavlja temelje v razvoju otroka.
Tekom študija smo se kot bodoči socialni pedagogi spoznavali z različnimi teoretičnimi
koncepti, ki predstavljajo osnovno izhodišče dela z ljudmi. Na teoretični ravni sistemskih in
psihodinamičnih konceptov se pripisuje družini vlogo pomembnega dejavnika tveganja za
otrokov razvoj in vzdrževanje agresivnega vedenja. Verjamem, da predstavlja pridobljeno
znanje temelj strokovnih ravnanj, obenem pa se na področju pomoči ustvarjajo nova znanja,
veščine in oblikujejo osebna stališča strokovnjakov na podlagi izkušenj. Misel bi lahko
prenesla tudi na področje nudenja pomoči posamezniku, ki se odziva agresivno, in njegovi
družini. Ob tem dejstvu se poraja vprašanje, kakšne so izkušnje in pogledi o vlogi družine pri
agresivnem vedenju otroka različnih svetovalnih delavcev, ki se v praksi (procesu pomoči)
srečujejo z agresivnim vedenjem.
V empiričnem delu želim raziskati, kakšen pomen in vloga se pripisujeta družini pri
agresivnem vedenju otroka s strani nekaterih svetovalnih delavcev, ki se pri svojem delu
srečujejo s problematiko agresivnega vedenja otrok. V soočanju z otrokovim agresivnim
vedenjem je namreč pomemben element tudi sodelovanje družine, ki lahko zagotovi
učinkovitejšo pomoč. Za vse strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo s to problematiko,
tudi za socialne pedagoge, je pomembno uvideti morebitno vpetost družine v celoten proces
razvoja in vzdrževanja agresivnega vedenja kot tudi soočanja z njim. Koboltova (2011, str.
168) opozarja na to, da osnovno izhodišče ravnanj in razumevanja otrokovih drugačnih
vedenjskih in čustvenih odzivov zahteva strokovnjakovo oz. svetovalčevo poznavanje
konteksta otrokovega življenjskega okolja, družine in socialnega položaja v skupini vrstnikov.
3.1.2 CILJI RAZISKAVE
V diplomskem delu želim pridobiti vpogled v obstoječe stanje pripisovanja pomena in vloge
dejavnika družine v procesu razvoja, vzdrževanja in soočanja z otrokovim agresivnim
vedenjem. Ker je obseg izvedbe kvalitativnega raziskovanja za namen diplomskega dela
omejen, gre za pridobitev pogleda, prepričanj oz. predpostavk, izoblikovanih skozi delovne
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izkušnje zgolj nekaterih svetovalnih delavcev. Le-ti se v različnih programih nudenja pomoči
soočajo z agresivnim vedenjem, razpetim na kontinuumu od bolj ali manj motečega vedenja
vse do antisocialnega vedenja, kjer se agresivno vedenje že združuje z delinkventnim
vedenjem in pomeni kršenje obče sprejetih norm in pravil. Pokazati želim poglede in stališča
svetovalnih delavcev na naslednjih delovnih področjih: šolska svetovalna služba, pomoč
družini in otrokom v okviru centra za socialno delo, svetovalni center, terapevtski program in
svetovalna služba v vzgojnem zavodu.
3.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V okviru raziskave poskušam odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kakšno vlogo pripisujejo svetovalni delavci družini v procesu sooblikovanja agresivnega
vedenja?
2. Kaj po mnenju svetovalnih delavcev v dinamiki družine najpomembneje vpliva na razvoj in
vzdrževanje agresivnega vedenja?
3. Kakšen je pogled svetovalnih delavcev na soočanje celotne družine z otrokovim agresivnim
vedenjem (vključevanje in sodelovaje družine v procesu pomoči)?

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Skladno z zadanimi cilji sem se osredotočila na kvalitativni pristop v raziskovanju, ki mi
omogoča odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. »Poudarek kvalitativnega
raziskovanja je torej na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju
pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom … « (Vogrinc, 2008, str. 49).
Tekom kvalitativnega raziskovanja sama preučujem vlogo družine pri agresivnem vedenju
otroka z vidika pogleda svetovalnih delavcev.
3.2.1 OPIS VZORCA
V vzorec je bilo za potrebe raziskave vključenih pet posameznikov, in sicer svetovalnih
delavcev na različnih področjih nudenja pomoči otrokom, ki se agresivno odzivajo, in
njihovim družinam. Gre torej za namensko vzorčenje, kjer po besedah Vogrinca (2008, str.
56) enote vzorca zberemo z določenim namenom, npr. informiranosti posameznika o
obravnavani tematiki. Zaradi zagotavljanja anonimnosti namesto njihovih imen uporabljam
črke, ki si sledijo po vrstnem redu izvedbe intervjuja (od A do E). Z izjemo Intervjuvanke A v
vzorec zajetih oseb prej nisem poznala. Do njih sem prišla tako, da sem preko spleta iskala
informacije glede na področje dela oz. nudenja pomoči. Eno intervjuvanko sem pridobila v
vzorec s pomočjo metode snežne kepe. Med svojimi znankami mi jo je namreč pomagala
poiskati ena izmed intervjuvank. Vzorec ni bil popolnoma naključen, saj je na izbiro oseb in
opravljanje intervjuja vplivala tudi moja oddaljenost bivanja. Vzorec tudi ni reprezentativen,
zato pridobljeni podatki veljajo le za omenjen izbor svetovalnih delavcev. Omenjen izraz
svetovalni delavec uporabljam kot skupni imenovalec zajetih oseb, ki se pri svojem delu
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srečujejo z nudenjem svetovanja in pomoči. Vzorec sestavljajo štiri svetovalne delavke
ženskega spola in svetovalni delavec moškega spola. Razpon izkušenj in let delovne dobe je
raznolik, od 10 let pa vse do 38 let delovnih izkušenj. Izobrazbena sestava vzorca je
naslednja: dve socialni pedagoginji, psiholog in psihologinja ter socialna delavka v postopku
pridobivanja licence terapevta.
Intervjuvanka A je že 6 let zaposlena v svetovalnem centru, kjer se srečuje predvsem z
nudenjem individualnega svetovanja otrokom, družinam ter posameznikom. Del njenega dela
predstavljajo tudi delavnice za otroke in predavanja za starše. Po izobrazbi je socialna
pedagoginja. Skupaj ima 10 let delovnih izkušenj. Njeno prejšnje delovno mesto je bilo delo z
dijaki.
Intervjuvanka B je v 23-letni poklicni karieri pridobila mnogo izkušenj na različnih področjih.
Zaposlena je bila na centru za socialno delo in na šoli s prilagojenim programom kot izvajalka
strokovne pomoči ter svetovalna delavka. Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana
socialna delavka, vendar svoje znanje nadgrajuje s pridobitvijo licence za kliničnega terapevta
za partnersko, družinsko in individualno terapijo. V svojem lastnem programu nudenja
psihosocialne pomoči in svetovanja, ki ga izvaja približno dve leti, se srečuje tudi s
partnersko, družinsko in individualno terapijo. Poleg tega pa ponuja tudi pomoč otrokom in
mladostnikom, ki imajo učne, vedenjske in čustvene težave. Pri delu z otroki si pomaga z
lastnimi inovativnimi pristopi (igrače, glasba), s pomočjo katerih lahko podpre otroka.
Intervjuvanka C je na osnovni šoli v šolski svetovalni službi zaposlena 5 let. Izkušnje iz
šolske svetovalne službe ima že od prej, ko je bila zaposlena na srednji šoli. V njene
sedemnajstletne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja prišteva še delo v podaljšanjem
bivanju na šoli s prilagojenim programom. V okviru dela v šolski svetovalni službi se srečuje
s svetovanjem, dodatno strokovno pomočjo in svetovalnim delom na predmetni stopnji (od
šestega do devetega razreda). Znotraj slednjega so njene naloge naslednje: koordinatorstvo za
učence s posebnimi potrebami, pedagoške intervencije, redno svetovanje ter občasno
spremljanje in svetovanje. Pri svetovalnem delu se srečuje tako z učenci, njihovimi starši,
učitelji ter vodstvom šole.
Intervjuvanec D je predstavnik svetovalnega dela v vzgojnem zavodu. Intervjuvanec je po
izobrazbi psiholog, na delovnem mestu svetovalnega delavca vzgojnega zavoda je 18 let.
Predhodne bogate izkušnje zajemajo delo v vzgojni skupini in stanovanjski skupini vzgojnega
zavoda. Intervjuvanec D na sedanjem delovnem mestu vodi strokovni tim zavoda in timske
sestanke za izdelavo individualiziranega vzgojnega načrta. Znotraj sodelovanja v timskih
sestankih poda psihološko oz. osebnostno oceno otroka. Njegovo delo predstavljajo tudi
individualni pogovori in svetovanje gojencem, ostalim sodelavcem zavoda ter pogovori z
vzgojitelji in učitelji. S sodelavkama v svetovalni službi sodeluje pri ogledu za namestitev in
sprejemu novih gojencev ter pri povezovanju z zunanjimi institucijami v primeru otrokove
zlorabe oz. uporabe drog.
Intervjuvanka E je kot psihologinja zaposlena na centru za socialno delo. Na omenjenem
delovnem mestu je približno 27 let, v katerih si je nabrala kar nekaj izkušenj z dela s
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posamezniki in družinami. Njene pristojnosti pri delu so: diagnostično delo, usmerjeno na
potrebe otrok, ter osebna pomoč in svetovanje posameznikom in družinam. S prejšnjimi
delovnimi izkušnjami nisem seznanjena.
3.2.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT
Kot raziskovalni instrument sem skladno z zadanimi cilji diplomskega dela uporabila delno
strukturiran intervju. Vprašanja sem si zastavila na podlagi predhodnega študija strokovne
literature. V pogovoru so mi zastavljena vprašanja predstavljala okvir poteka rdeče niti
intervjuja. Dodatna vprašanja sem uporabila za razjasnjevanje, usmerjanje intervjuja in za
možnost poglobitve določenih tem, če se je pokazalo zanimanje. Z delno strukturiranostjo
intervjuja sem tako pustila prostor za razvoj dodatnih, a povezanih tematik. Ker je bilo
osnovnih vprašanj veliko in precej izčrpnih, kar sem ugotovila tekom samih izvedb intervjuja,
potreb po večjem obsegu dodatnih vprašanj ni bilo.
Vprašanja sem skušala postaviti tako, da so si sledila v smiselnem zaporedju:
S katerimi oblikami agresivnega vedenja otrok se srečujete pri svojem delu?
Gre za vedenje, ki spada v kategorijo motečega ali asocialnega vedenja?
Kateri dejavniki vse po vašem mnenju in izkušnjah prispevajo k razvoju otrokovega
agresivnega vedenja?
Kateremu dejavniku vi osebno pripisujete večji vpliv?
Kakšno vlogo (kot dejavnik tveganja, varovalni dejavnik) bi glede na vaše izkušnje
pripisali družini v procesu sooblikovanja agresivnega vedenja?
Kolikšen delež bi v primerjavi z ostalimi dejavniki pripisali dejavniku družine v
procesu sooblikovanja agresivnega vedenja?
Kaj po vašem mnenju in izkušnjah odraža agresivno vedenje?
V kolikšni meri vi vidite posamezne dejavnike znotraj družine kot ogrožujoče za
razvoj agresivnega vedenja?
Kakšen je po vašem mnenju vpliv zgodnjih odnosov med staršem in otrokom na
razvoj in vzdrževanje otrokovega agresivnega vedenja?
Na kakšen način posamezen starš (oče, mama) vpliva na razvoj in vzdrževanje
agresivnega vedenja?
Kako je z omenjenim vplivom, ki ga ima odnos s staršem, povezan spol otroka?
Kako po vašem mnenju vpliva nezadovoljenost otrokovih potreb (tako bioloških kot
tudi psiholoških) na njegov nadaljnji razvoj?
Katere oblike navezanosti je glede na vaše izkušnje moč zaslediti pri družinah otrok,
ki se vedejo agresivno?
Katere značilnosti opazite pri tovrstni navezanosti?
Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo in onemogočajo kvaliteten odnos med
otrokom in staršem?
Kakšno vlogo pripisujete prenosu agresivnih vzorcev vedenj iz generacije staršev na
generacijo otrok?
Kakšen je po vašem mnenju vpliv vzgoje na nastanek in vzdrževanje otrokovega
agresivnega vedenja?
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Katere značilnosti v vzgoji (vzgojni stili …) so tiste, ki ogrožujoče vplivajo na otrokov
optimalen razvoj?
Kakšen je po vašem mnenju vpliv odnosa med staršema na nastanek in vzdrževanje
otrokovega agresivnega vedenja?
Kateri dejavniki v odnosu staršev prinašajo tveganje za razvoj in vzdrževanje
otrokovega agresivnega vedenja?
Kakšen je po vašem mnenju vpliv odnosa s sorojenci na nastanek in vzdrževanje
agresivnega vedenja?
Kaj po vašem mnenju vpliva v družinski strukturi na razvoj in vzdrževanje otrokovega
agresivnega vedenja (značilnosti meja, komunikacije, vlog, zaprtosti strukture,
hierarhije članov)?
Bi morda želeli opozoriti še na kakšen dejavnik v družini, ki se ga po vašem mnenju
nismo dovolj dotaknili?
S kakšnimi razlogi družina najpogosteje poišče pomoč pri vas?
Kakšna je vaša ocena populacije otrok s težavami agresivnega vedenja in koliko
odstotkov jih poišče pomoč pri vas? Kakšna je zastopanost spola in starosti?
Kakšne so po vašem mnenju prednosti nudenja pomoči celotni družini?
Kakšne so po vašem mnenju slabosti nudenja pomoči celotni družini?
Kakšni so odzivi družine na nudeno pomoč (odzivi staršev, otroka, sorojencev)?
Kakšni so odzivi drugih (sorodnikov, sosedov, sošolcev) na pomoč celotni družini?
Katere so težave oz. odpori, na katere je po vašem mnenju in izkušnjah moč naleteti
tekom nudenja pomoči celotni družini?
Na katero področje se je po vašem mnenju pomembno osredotočiti oz. usmeriti tekom
nudenja pomoči (usmerjenost na težave otroka in/ali staršev)?
Kako ocenjujete rezultate nudenja pomoči oz. učinkovitosti pomoči ob vključevanju
celotne družine?
Je mogoče dosegati učinkovito pomoč zgolj z obravnavo otroka?
Katere spremembe so po vašem mnenju potrebne za nudenje učinkovitejše pomoči
družinam (da bi se zajel širši krog družin)?
Kakšno je vaše mnenje o smiselnosti okrepitve preventivnih programov na področju
pomoči družini agresivnega otroka?
3.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Intervjuje sem opravila v mesecu aprilu in maju 2013. Osebe, ki sem jih zajela v raziskovalni
vzorec, in njihove kontaktne podatke sem poiskala preko spleta že tekom meseca marca in
aprila. Bežno sem poznala zgolj eno intervjuvanko, s katero sem najprej navezala stik. Pri
iskanju svetovalnih delavcev sem naletela na različne odzive. Nekateri se na elektronsko
pošto sploh niso odzvali, zato sem naprej iskala osebe v okviru zadanih področij pomoči:
šolska svetovalna služba, center za socialno delo, terapevtski program, vzgojni zavod in
svetovalni center. Veliko težavo mi je predstavljalo tudi prelaganje odgovornosti zaposlenih
svetovalnih delavcev na enem izmed zadanih področij. Na svetovalne delavce sem se obrnila
tudi telefonsko, da smo se dogovorili za čas in kraj izvedbe intervjuja. Vse intervjuvance sem
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že v samem začetku prosila za dovoljenje za snemanje pogovora in jim ob tem zagotovila
anonimnost. Vse so snemanje odobrile. Ponudila sem jim možnost, da dobesedni prepis
intervjuja pošljem intervjuvancem po elektronski pošti (za morebitne komentarje in lasten
arhiv), na kar so se vsi pozitivno odzvali. Večjih komentarjev in popravkov na dobesedni
prepis ni bilo.
Intervju z osebo A sem opravila 12. 4. 2013 ob 8.00. Pogovor sva opravili v njeni pisarni v
prostorih svetovalnega centra, v katerem je intervjuvanka zaposlena. Najin pogovor je trajal 1
uro in pol. Med samim intervjujem ni bilo motečih dejavnikov, ki bi vplivali na potek
pogovora. Opaziti je bilo sproščenost s strani intervjuvanke in veliko zanimanje za
obravnavano tematiko. K sproščenemu vzdušju in oblikovanju odprtega odnosa sta prispevala
tudi odločitev za tikanje in kotiček, sicer namenjen svetovanju (udobna stola, ravno dovolj
bližine med stoloma, ni bilo preprek med nama), kjer sva opravili intervju. Ker si je
intervjuvanka vzela dovolj časa za intervju, nama ni bilo potrebno hiteti, zato sva lahko
zadanim vprašanjem posvetili dovolj prostora. Z intervjuvanko sem navezala stik preko
elektronske pošte na podlagi bežnega poznanstva s predavanja, ki sem se ga pred leti udeležila
kot prostovoljka pri eni izmed neprofitnih organizacij. Predhodno sem ji na kratko opisala
problem, ki sem si ga zadala v diplomskem delu. Okvirna vprašanja sem ji pokazala zgolj
pred samim začetkom intervjuja.
Intervjuvanka A je na postavljena vprašanja zelo odprto in prosto odgovarjala. V dovolj
obsežnih odgovorih je zajela bistvene poudarke, zato dodatno usmerjanje na rdečo nit ni bilo
potrebno. Podvprašanja so služila zgolj mojemu dodatnemu zanimanju na povedano.
Vprašanja je intervjuvanka večinoma razumela.
Intervju z osebo B sem opravila 22. 4. 2013 ob 8.30. Potekal je v prostorih njenega
terapevtskega programa, natančneje v njeni pisarni (kotiček za pogovor, terapijo). Sam
intervju je trajal 1 uro 15 minut in je bil posnet s pomočjo diktafona. Osebe B predhodno
nisem poznala, vendar sva kljub temu uspeli ustvariti prijetno vzdušje. Prav tako med samim
intervjujem ni bilo nobenih motečih dejavnikov, ki bi prekinili intervju oz. zmotili njegov
potek. Kontakt osebe B mi je priskrbela ena izmed ostalih intervjuvanih oseb, saj sem imela
težave pri iskanju in odzivanju izvajalcev terapevtskih programov. Za čas in kraj izvajanja
intervjuja sva se dogovorili telefonsko. Osebi B sem na njeno željo predhodno preko
elektronske pošte poslala okvirno zastavljena vprašanja.
Na postavljena vprašanja je Intervjuvanka B večinoma odgovarjala kratko, veliko je bilo
potrebnega usmerjanja in razjasnjevanja s podvprašanji. Malce težav je predstavljajo dejstvo,
da konkretnega stika s pomočjo otrokom, ki se vedejo agresivno, v samem terapevtskem
programu še ni imela. Tu so v ospredje in v veliko pomoč prišle njene bogate delovne
izkušnje na šolskem področju in delo na centru za socialno delo. Določenih vprašanj
intervjuvanka ni popolnoma razumela, zato so bila potrebna razjasnjevanja in usmerjanja. V
samem pogovoru sem opazila, da so jo teme, ki so se dotikale partnerskega odnosa in pomena
družine za razvoj otroka ter nasilja v družini, izjemno zanimale in se je ob njih precej
razgovorila. V otrokovem agresivnem vedenju je večinoma prepoznavala in povezovala
njegovo vedenje z nasilnimi družinskimi okoliščinami.
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Osebo C sem intervjuvala v prostorih šolske svetovalne službe, ki si jih deli še z eno
sodelavko. Intervju je potekal 6. 5. 2013 z začetkom ob 9.00. Na voljo sva imeli uro časa,
vendar nama je uspelo opraviti intervju v 48 minutah. Osebe C predhodno nisem poznala,
tako da sem jo poiskala na podlagi priporočil drugih. Kontakt sem vzpostavila preko
elektronske pošte, kamor sem poslala prošnjo za sodelovanje. Za čas izvedbe intervjuja sva se
dogovorili telefonsko. Pred tem sem ji tudi poslala okvirno zastavljena vprašanja, da je lahko
dobila okvirni vpogled v obravnavano tematiko. Med izvedbo sva ostali v prostorih njene
pisarne, ki si jo deli s sodelavko. Sodelavka je med samim pogovorom odšla iz pisarne, da
nama je zagotovila miren prostor. Kljub temu, da je prišla v pisarno enkrat sredi izvedbe
intervjuja, to ni vplivalo na sam potek pogovora. Na pobudo intervjuvanke se je v začetku
tudi malce vključila, ko sva se dotaknili agresivnega vedenja otrok na razredni stopnji. Drugih
motečih dejavnikov ni bilo zabeleženih. Sam pogovor je potekal v sproščenem in prijetnem
vzdušju (tikanje) za mizo.
Intervjuvanka C je imela na izbrano temo veliko izkušenj in izoblikovano jasno mnenje. Njeni
odgovori so bili kratki in jedrnati (zajemali so celotno tematiko), zato ni bilo večje potrebe po
postavljanju podvprašanj.
Intervju z osebo D sem opravila 10. 5. 2013 ob 10.30 v prostorih njegove pisarne v vzgojnem
zavodu, kjer je zaposlen. Okvirna vprašanja sem mu po predhodnem dogovoru za lažji
vpogled v obravnavano problematiko poslala preko elektronske pošte. Sama vprašanja si je
temeljito prebral in se na intervju tudi pripravil z opornimi točkami. Pogovor je trajal 1 uro in
pol. Potekal je v sproščenem vzdušju. Kljub temu, da je vmes zazvonil telefon, to samega
poteka intervjuja ni zmotilo in se je po prekinitvi klica logično nadaljeval. Svetovalnega
delavca pred samim intervjujem nisem poznala. Do njega sem prišla tako, da sem najprej
preko spleta poiskala kontakt o vzgojnem zavodu ter preko elektronske pošte poslala prošnjo
ravnatelju zavoda. Ravnatelj mi je nato predlagal, da se skladno z namenom obrnem na osebo
D.
Na vprašanja je Intervjuvanec D prosto in razumljivo odgovarjal, pri nekaterih vprašanjih je
bilo potrebno tudi nekaj razjasnjevanja. Od intervjuvanca sem v začetku pogovora dobila
povratno informacijo, da se nekatera vprašanja ponavljajo oz. da se z določenimi vprašanji že
dotaknem drugih, zato sem vprašanja sproti prilagajala in jih po potrebi izpustila, če se je
intervjuvanec omenjene tematike že dotaknil. Svoje odgovore je večinoma apliciral na
njihovo situacijo v vzgojnem zavodu.
Intervju z Intervjuvanko E sem opravila 31. 5. 2013 ob 8.30 v prostorih njene pisarne.
Pogovor je trajal 54 minut. Z intervjuvanko sva se za sodelovanje v pogovoru ter času in kraju
izvedbe dogovarjali tako telefonsko kot tudi preko elektronske pošte. Predhodno sem
intervjuvanki poslala v pregled tudi vprašanja. Zaradi časovne omejitve je intervju potekal
hitreje, vendar sva uspeli kljub temu iti skozi vsa vprašanja. Časovna omejitev se tudi ni
kazala v samih odgovorih intervjuvanke, saj je uspela zajeti bistvene, njej pomembne
poudarke. Sam pogovor je potekal v kotičku, namenjenem svetovanju. Med potekom
intervjuja sta se sicer dve stranki v iskanju informacij obrnili na intervjuvanko, vendar to ni
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bistveno motilo samega poteka pogovora. Ta se je takoj smiselno nadaljeval. Vzdušje je bilo
sproščeno.
Intervjuvanka E je na zastavljena vprašanja odgovarjala jedrnato in smiselno, zato
podvprašanj nisem imela veliko. Nekaj se mi jih je zastavilo zgolj v namen preverjanja
lastnega razumevanja povedanega. Tudi sama intervjuvanka ni rabila dodatnih razlag pri
vprašanjih.
3.2.4 POSTOPEK OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV
Vsak posnet pogovor sem najprej uredila tako, da sem ga dobesedno prepisala in vstavila v
tabelo. V tej tabeli sem pustila tudi prostor na desnem robu za vpisovanje relevantnih kod 1.
reda, 2. reda in pripadajočih kategorij. Ob ponovnem prebiranju intervjuja sem določila enote
kodiranja. Za raziskovalni problem pomembne stavke in izseke intervjuja sem za lažji pregled
označila s številkami. V okviru odprtega kodiranja sem najprej relevantnim enotam kodiranja
določila kode 1. reda. Kodirala sem s pomočjo induktivnega pristopa, kjer »raziskovalec
oblikuje abstraktne pojme iz empiričnih podatkov« (Vogrinc, 2008, str. 63). Nadalje sem
kodam 1. reda pripisala kode 2. reda in sorodne kode na koncu združila v kategorije. Primer
kodiranja (z Intervjuvanko A) je priložen v prilogi.
V okviru analize vseh zbranih intervjujev sem primerjala kode 2. reda v okviru naslednjih
pridobljenih kategorij, to so:
pogled na dejavnike tveganja pri oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja,
pogled na vlogo družine pri agresivnem vedenju otroka,
pogled na agresivno vedenje otrok,
pogled na soočanje družine z agresivnim vedenjem otroka.

3.3 PRIKAZ REZULTATOV
3.3.1 ANALIZA POGOVOROV PO KATEGORIJAH
Pridobljene intervjuje svetovalnih delavcev sem analizirala po štirih kategorijah, ki so mi
omogočile smiselno interpretirati pridobljene podatke in odgovoriti na zastavljena
raziskovalna vprašanja. Omeniti velja, da se kode 2. reda med sabo zelo prepletajo in šele
skupaj ustvarjajo in podajajo celosten pogled intervjuvanih svetovalnih delavcev na
obravnavano tematiko. V posameznih odstavkih so pri vsaki kategoriji prikazani pogledi in
mnenja vsakega posameznega svetovalnega delavca. Tabele vseh kod opravljenih intervjujev
po pridobljenih kategorijah se nahajajo v prilogi.
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3.3.1.1 Pogled na dejavnike tveganja pri oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja
Vpliv v otroku
V pripovedi Intervjuvanka A prepoznava in pripisuje pomemben vpliv otrokovih osebnostnih
značilnosti v oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja: »… včasih res nekej, kar je v
otroku. To je lahko nek nizek prag tolerance al pa neka impulzivnost. To so lahko čist
nevrološki dejavniki.« Vidimo, da se znotraj vpliva otrokovih osebnostnih značilnosti
osredotoča predvsem na otrokovo impulzivnost in nizek prag tolerance.
Intervjuvanka B se v svoji pripovedi zgolj čisto na kratko dotakne vplivov v otroku na
nastanek agresivnega vedenja. Delež njegovega prispevka prepoznava v prirojenih motnjah,
ki vplivajo na povsem drugačno dinamiko v družini: »Okej, lahko ma nekdo težave, da se s
kakimi motnjami rodil. To so pa že bolečinsko povzročene. Recimo v možganih, karkoli.«
Kljub temu obenem poudari, da je odgovornost odraslega na to, kako bo reagiral na vedenje
otroka, četudi ima otrok predispozicije npr. težavnega temperamenta.
Vpliv v otroku prepoznava tudi Intervjuvanka C, in sicer v otrokovih temperamentalnih
značilnostih in značaju (»karakter«). Gre za dejavnik, ki poleg družine prispeva k razvoju
otrokovega agresivnega vedenja.
Intervjuvanec D prepoznava vpliv v otroku predvsem v organskih poškodbah možganov
(AHDH in prirojena impulzivnost). Poudarja namreč vpliv otrokovih poškodb na povečano
stopnjo agresivnosti v otrokovem odzivanju, kar vnaša potrebnost prilagojenosti odzivanj in
povečanja razumevanja s strani odraslih, staršev in šole: »Bolj potrpežljivo, več morjo met
pozornosti, ena posebna tolerantnost mora bit, ne pa nekonsistentnost in nezahtevnost. No in
tko morjo delat tud v šoli. In potem tak otrok lahko napreduje … Ima tud obrambne
mehanizme take, da so dost agresivni in to lahko samo blažimo, ne mormo pa enostavno čist
preprečt. Sej tak človk se pol socializira po puberteti, ko vsi valovi minejo, če je pravilno
voden s strani staršev in šole.«
Tudi pri Intervjuvanki E je zaslediti prepoznavanje vplivov v samem otroku pri oblikovanju
otrokovega agresivnega vedenja. Dejavnik tveganja ji tako predstavlja konstitucionalni vpliv
otroka in njegove značilnosti. Vpliv pojasnjuje: »V smislu vpliva seveda tud vidmo, da v isti
družini so različni otroci.« Konstitucionalni vpliv otroka in značilnosti uvidi kot prispevek k
prisotnosti razlik med sorojenci.
Vpliv v družini
Pri vplivu družine v procesu oblikovanja otrokovega agresivnega vedenja Intervjuvanka A
prepoznava predvsem pomembnost dogajanja v družini. Znotraj vpliva odnosov poudarja
pomembnost in pogostost zamolčanih konfliktov v odnosu med staršema: »Sej če so izrečeni,
niso tolk boleči, kot pa če so zamolčani in je samo neko napeto stanje v družini.«
Intervjuvanka otrokovo agresivno vedenje poveže ravno z občutenim napetim stanjem v
družini, saj je mnenja, da želi s svojim vedenjem pripraviti starša do komunikacije. Drugi
pomemben element prepoznava v nezavedni družinski dinamiki: »Al pa včasih, če nekdo od
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staršev nekej globoko čut v sebi, pa ne upa izrečt recimo. Al je tolk ustrahovan al pč navajen,
da ne bo tega povedov, bo otrok recimo s svojim vedenjem nakazal.« Zadnji element znotraj
družine, ki predstavlja intervjuvanki pomemben vpliv v sooblikovanju otrokovega
agresivnega vedenja, je permisivna vzgoja: »In tam se pa tud lahko neke agresivne oblike
vedenja razvijejo zarad tega, ker otrok nikol ne dobi jasnega sporočila, kaj je prou in kaj je
narobe.«. V pripovedi intervjuvanka pove, da v oblikovanju agresivnega vedenja opaža
družino največkrat kot dejavnik tveganja. Pojasnjuje: »Jst dostkrat ugotovim, če bi kkšen
otrok mel mal bol zdravo družinsko okolje, bi lahko čist v redu funkcioniral.« Tveganje
navezuje predvsem na starševo neprimerno vedenje oz. njihovo neprimerno reakcijo ob
pojavitvi agresivnega vedenja. Kljub temu, da prepoznava družino večinoma v luči dejavnika
tveganja, pa zasledimo v njeni pripovedi poudarek, da je lahko družina tudi pomemben
varovalni dejavnik ob prisotnosti nastavkov za agresivno vedenje: »Tud vidm na podlagi
izkušenj, če je otrok, ki že nevrološko težko svoje impulze kontrolira, v družini, ki v prvi vrsti
razvije razumevanje za tega otroka in po drugi strani da starši znajo kljub temu jasne meje in
pravila postavlat. In če so prpravleni to konstantno počet … se lahko to čisto dobro obrne.«
Varovalno lahko delujejo starši torej po besedah intervjuvanke ob razumevanju otroka in
doslednosti v postavljanju meja v vzgoji.
Intervjuvanka B poudarja pomen primarnosti otrokovega družinskega okolja. Gre za
prepoznan vpliv družine na razvoj agresivnega vedenja. V vlogi dejavnika tveganja
onemogoča otroku pridobiti določene občutke, ki bi mu ponudili ogrodje varnosti v odnosih.
Intervjuvanka se navezuje na slednje občutke, ki jih ne pridobi v družinskih odnosih: »… da
bi se počutu povezanga. Resnično. Ja, da je sprejet, da je viden, da je ljubljen, da je takšen,
kot je.«. Občutek nepovezanosti in nevidnosti v pogovoru navezuje na agresivno vedenje. Z
agresivnim vedenjem skuša otrok te občutke izraziti. Temeljni pomen za otrokovo ogroženost
v smeri razvoja agresivnega vedenja intervjuvanka pripisuje dinamiki družinskih odnosov:
»Odnosi, recimo, do njega – kolk je lahko on al viden al slišen al so uglašen s temi njegovimi
potrebami. In zlo je pomemben ta odnos med staršema, med partnerjema. Al je to ljubezen al
je to odnos, ki ogroža, kričanje, pretepanje. Ta dinamika družine je za mene alfa in omega.«
Njeno poudarjanje pridobitve temeljnih izkušenj in vzorcev reagiranja v družinskem okolju
prikaže: »Lejte, tam on dobi vse primarne vzorce, ki jih potem naprej izraža.« Sklepamo, da
vplivu šolskega in širšega socialnega okolja ne pripisuje pomembnejšega vpliva v primerjavi
z vplivom družine.
V prvi vrsti med dejavniki, ki prispevajo k razvoju otrokovega agresivnega vedenja,
prepoznava Intervjuvanka C otrokovo družino. Opaža, da družina lahko v oblikovanju
agresivnega vedenja pri otroku zavzema pozicijo bodisi kriminogenega dejavnika (»Absolutno
dejavnik tveganja, če govoriva zdej o tistih učencih, ki imajo že razvito agresivno vedenje.«)
bodisi varovalnega dejavnika (»Lahko pa bo preprečla.«). Vloga družine se tako od primera
do primera razlikuje. Znotraj družine prepoznava intervjuvanka družinsko dinamiko
(»komunikacija, spoštovanje med staršema, spoštovanje otroka«) kot ključno v razvoju otroka
in njegovega vedenja. Sklepamo lahko, da v neurejenih družinskih razmerah predstavlja
družina dejavnik, ki ogroža sam razvoj otroka. Intervjuvanka poudarja, da je pri vsaki družini
specifična dinamika (»unikuum«), ki usmerja razvoj družinskih članov.
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Intervjuvanec D prepoznava vpliv družine v oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja.
Znotraj družine prepoznava predvsem neugodne družinske razmere (izpostavi agresijo staršev
kot »najhujšo stvar«), ki neposredno ogrožajo otroka in njegov razvoj. Poudarja, da
predstavljajo družinske razmere temeljne izkušnje otroka. V družini po mnenju intervjuvanca
otrok izoblikuje oz. razvije vzorec odzivanja, obenem pa lahko domače razmere v njem
ustvarjajo napetosti: »To je ena stvar ta vzorc, druga stvar pa so napetosti, ki so v njem.
Zaradi domačih razmer, zaradi napetosti, tudi zaradi kakšnega pomanjkanja, omalovaževanja
in tko naprej, nezadovoljstva, frustracij … Nekje je prou povečana ta spontana agresivnost …
Pol tud reaktivna agresivnost je pa sploh. Ta je pa sploh značilna.« Na predstavljen način
družinske razmere prispevajo k oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja. V družini
intervjuvanec prepoznava tako varovalni dejavnik kot tudi dejavnik tveganja za razvoj
otrokovega agresivnega vedenja. Ob otrokovih prirojenih organskih poškodbah opaža, da
zaseda družina večinoma vlogo dejavnika tveganja. Pojasnjuje: »Družina ne zna, čeprav je
zdej več možnosti, da gredo starši po nasvet, na svetovalni center v (kraj) na primer, kjer jim
povejo, kako delat s takim otrokom … Ampak tega, jst mislm, da v večini primerov ni
(pravilnega vodenja otroka op. a.) … Ni, ker starši se že obrnejo pa mislijo, da bo svetovalni
center odrezu in pomagu in un ne bo mel več ta reženj organsko drgačn. To ne gre tko, starši
morjo velik nardit.« V vlogo dejavnika tveganja jo, po pripovedi intervjuvanca, postavlja
premalo pripravljenosti za lasten prispevek v interakcijah z otrokom.
Intervjuvanka E prepoznava družino kot pomemben dejavnik, ki vpliva na proces oblikovanja
otrokovega agresivnega vedenja. V pripovedi jo predstavi tako v vlogi dejavnika tveganja kot
tudi v vlogi varovalnega dejavnika: »In velik prispeva in velik regulira.« V osnovi
predpostavlja, da so v vsaki družini moči, preko katerih lahko vpliva na razvoj otroka ter tudi
njegovega vedenja. Intervjuvanka ponazori dinamiko zavzemanja dveh različnih vlog družine
kot dejavnika v procesu oblikovanja otrokovega agresivnega vedenja: »Družina ima velik
moči, ja. In zdej, če so tam konstalacije take, da je to podpora, je to lahk zelo fajn. Če pa so
tam težave, pa je lahko to zelo obremenjeno.« Skozi pripoved lahko zasledimo, da
intervjuvanka poudarja pomen urejene strukture družine z jasno razmejeno odgovornostjo in
razporeditvijo moči. Oslabljen starševski podsistem, sklepamo, povezuje z obremenjujočo
situacijo za otroka, ki družino postavi v vlogo dejavnika tveganja za razvoj otrokovega
agresivnega vedenja.
Vpliv šolskega okolja
V pripovedi Intervjuvanke A je moč zaslediti pripisovanje poglavitnega vpliva dejavniku
odnosa: »Amm, drugo recimo, ko gre za šolski prostor, jst pa mislm, da je najbolj poglaviten
dejavnik odnos, kjerkoli. Al je to odnos staršev do otroka al vrstnikov med sabo ali pa tud
učiteljev do otrok.« Intervjuvanka tako opaža v šolskem prostoru velike razlike v odnosu
učiteljev do otrok, ki se agresivno vedejo. Poudarja prisotnost potrebnosti večjega
razumevanja, ki je večina učiteljev ne pokaže: »Ampak v tem odnosu, predvsem do teh otrok,
ki nakazujejo neko agresivno vedenje, je treba met eno tako posebno toleranco in tko včasih
se znat pohecat. Na en tak poseben način je fajn pristopt do teh otrok in enostavno vsi učitelji
tega pč ne zmorejo.« Gre za prisotnost manjše mere razumevanja s strani učitelja do agresivno
odzivajočega se otroka, kar intervjuvanka povezuje tudi z visokimi (nerealnimi) pričakovanji
70

učitelja do tega otroka: »Če pa je otrok recimo agresiven, pa so to neki njegovi notranji
dejavniki, bo pa velik pričakovanj s strani učitelja: On je kriv, naj se mal potrudi pa bo lahko
se lepš obnašal … Predvsem gre pa za odnos, al ti že v štartu gledaš na otroka: Aha, tale je iz
te družine, že vemo, kako bo šlo. Al pa enostavno nisi sposoben.« Odnos med učiteljem in
otrokom prepoznava kot izredno pomemben dejavnik na šolskem področju za razvoj in
vzdrževanje (morda tudi stopnjevanje) otrokovega agresivnega vedenja. Svoje razmišljanje
ponazori s primerom, v katerem pokaže, da lahko učitelj z večjo stopnjo razumevanja
omogoči otroku pokazati in razvijati svojo drugo (nežno) plat.
Intervjuvanka B, kot je moč videti že v prejšnji temi vpliv družine, sicer priznava možnost
vpliva šolskega okolja (predvsem vrstnikov) na nastanek agresivnega vedenja, vendar prikaže
ta vpliv v bistveno manjši meri od družinskega in kot pogojenega z vzorci odzivanja, ki ga je
bil otrok deležen v družinskem okolju: »In tud recimo, ja, v vrstniškem okolju se pa zlo to
pokaže spet – bit sprejet. Ker je to že drugo obdobje med vrstniki, ko zlo občutjo eno
pripadnost, bit sprejet. In kako zdej odreagirat, če ni sprejet? Ker otroci znajo bit v resnic
zelo kruti. Je pa spet en odziv, tak, ki mu je poznan iz njegovega primarnega okolja.«
Intervjuvanka C se na vpliv šolskega okolja neposredno ne navezuje, lahko bi vpliv
prepoznali skozi njeno pripoved o vplivu okolja preko »splošnih vrednot, ki določajo otrokov
milje.« Gre za vpliv dejavnika vrednot okolja na otrokovo oblikovanje agresivnega vedenja,
ki jih lahko najdemo tudi znotraj šolskega prostora.
Intervjuvanec D se posredno poveže na vpliv šolskega okolja s tem, ko izpostavi, kakšen
vpliv prinašajo gojenčevi medsebojni odnosi, tudi znotraj zavoda med gojenci in osebjem.
Intervjuvanec prepoznava vpliv odnosov z ostalimi gojenci pri oblikovanju njegovega
agresivnega vedenja: »Torej medosebni odnosi, spletke, potem občutki ogroženosti v teh
medosebnih odnosih in neupoštevanje.« V pripovedi je prepoznati velik pomen otrokovih
občutkov ogroženosti, s katerimi vstopa v interakcije z ostalimi gojenci.
Vplivov šolskega okolja skupaj z vplivi širšega socialnega okolja otroka in družine se
Intervjuvanka E v pripovedi zgolj bežno dotakne. Lahko rečemo, da jih prepoznava, vendar
jih ne predstavi podrobno. Vlogo okolja, šolskega in širšega socialnega, lahko prepoznavamo
v njeni pripovedi o sovplivanju dejavnikov med sabo: »Če imajo ti otroci neka veselja, če so
nekje uspešni, če imajo neke dejavnosti, to dejansko velik pomen.« Okolje, ki ponuja otroku
dejavnosti, v katerih se izkaže kot uspešen, v pripovedi predstavi kot možen varovalni
dejavnik.
Vpliv širšega socialnega okolja
Pri vplivu širšega socialnega okolja se Intervjuvanka A osredotoča na vpliv odnosa okolice
(soseske) na vzdrževanje agresivnega vedenja otroka. Tu poudari predvsem težavo s katero se
soočajo pripadniki drugih narodnosti: »Ampak predvsem mogoče pri tistih, ki so tko mal
izstopajoči že zarad nekih drugih dejavnikov in faktorjev. Največkrat je pa to narodnost.« V
svoji pripovedi izpostavlja primer pripadnikov romske skupnosti in albanske priseljenske
družine: »Jst sm to opažala to doma, v mestu v stanovanjskem bloku, ko so pršli Albanci k
nam, so se vsi sosedje nastrojil. Karkoli je blo narobe, so najprej njih sumničavo gledal.«
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Okolica s svojim negativnim odnosom do drugačnih te družine stigmatizira in jih krivi za
težave. Intervjuvanka tudi poudari problematiko negativnega odnosa drugih otrok oz. njihovih
staršev do bolj živahnih otrok drugih kultur: »In potem včasih so pa tud otroci, ki so mal bolj
živahni al pa na igrišču in potem se avtomatično vsi od njih odmikajo. Pa celo starši rečejo
svojim otrokom: Njega pa se izogibej, z njemu pa se ne družt. In potem v tem smislu začutjo.«
Neposredno intervjuvanka skozi pogovor ni natančneje nakazala, na kakšen način opaža
povezanost negativnega odnosa z razvojem agresivnega vedenja otrok.
Intervjuvanka B se tekom pripovedi ne osredotoča na vpliv širšega socialnega okolja na
oblikovanje otrokovega agresivnega vedenja.
V dejavniku širšega socialnega okolja prepoznava Intervjuvanka C splošne vrednote kot tiste,
ki določajo otrokov milje in lahko prispevajo k razvoju otrokovega agresivnega vedenja. Gre
za vpliv družbe na otrokov razvoj.
Intervjuvanec D prepoznava vpliv okolja pri oblikovanju agresivnega vedenja otroka v
njegovi postavitvi zahtev. Pripoveduje, da gre znotraj tega upoštevati zahteve, ki so
postavljene pred otroka in otroku ne ustrezajo: »Kadar so zahteve postavljene tko, da jim ne
paše.« Zahteve lahko postavlja njegovo ožje okolje (družina in sedaj zavod) ter tudi širše
okolje (družbe).
Intervjuvanka E se v pripovedi vpliva širšega okolja dotakne skupaj z vplivom šolskega
okolja, kar je predstavljeno v prejšnjem podpoglavju.
Sovplivanje dejavnikov
Tekom pripovedi se Intervjuvanka A na vprašanje o deležu družine pri oblikovanju
osredotoča predvsem na poudarjanje pomena sodelovanja različnih dejavnikov v razvoju
otrokovega vedenja. Zaslediti je moč, da intervjuvanka dojema otrokovo vedenje kot
kombinacijo medsebojnega vplivanja dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov: »Jst
mislm, da gre vedno za neko kombinacijo. Sem srečala tud že otroke, k je v družini šlo vse
narobe in da so se doma nemogoče obnašal. In sem potem vprašala, kako je pa v šoli, in so
rekli starši al pa tisti, ki so zanj skrbeli: Ja, super. In to je blo men presenečenje … Včasih je
šola za otroka ravn tako nek varovalni dejavnik. Če doma nč ne štima al pa velik stvari ne
štima, se pa umaknejo v šolo in tm dobijo neko jasno informacijo, kako se obnašat in kako
ne.« V svoji dinamiki omogočijo sodelujoči dejavniki raznovrstne (tudi ugodne) izide.
V sami pripovedi Intervjuvanka B ne poudarja sovplivanja različnih dejavnikov v oblikovanju
otrokovega agresivnega vedenja. Posredno lahko iz njene pripovedi opazimo povezanost
vpliva družine in vpliva šolskega okolja. Sklepamo lahko, da družina ob delovanju v smeri
dejavnika tveganja (nasilje, spregledanost otroka) otroku ne omogoči pridobiti funkcionalne
oz. socialno sprejemljive vzorce odzivanj v interakcijah. Ko vstopa v odnose z vrstniki, se na
njihovo nesprejemanje (»Ker otroci znajo bit v resnic zelo kruti.«) odzove neprimerno, s
poznanimi nasilnimi odzivi, kar lahko še poglobi njegovo nesprejemanje.
Intervjuvanka C sovplivanje dejavnikov prikaže posredno v sami pripovedi že s tem, ko se
osredotoča na tri glavne dejavnike, ki lahko prispevajo k razvoju otrokovega agresivnega
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vedenja. Razbrati je moč tudi njeno opažanje v praksi, da je tudi sama dinamika pri razvoju
agresivnega vedenja od primera do primera drugačna. Iz njene pripovedi sklepamo, da je njen
pogled na razvoj agresivnega vedenja kot na specifičen preplet dejavnikov, ki vplivajo drug
na drugega in s tem sooblikujejo vedenje otroka. Pri tem lahko družina prevzema vlogo
dejavnika tveganja ali pa varovalnega dejavnika.
Intervjuvanec D posredno prikaže sovplivanje različnih dejavnikov v procesu oblikovanja
posameznikovega vedenja. V njegovi pripovedi je zaslediti prikaz interakcije dejavnikov.
Govori o družini kot dejavniku tveganja ob prisotnosti otrokovih organskih motenj, ki ob
otrokovi povečani meri agresivnosti v odzivanju ne zmore uspešnih interakcij in pravilnega
vodenja. Otrokovo vedenje se tako ne blaži, temveč ga lahko družina še okrepi. V interakcijo
vpleta tudi dejavnik šole. Starši, ki uspejo v interakcijah otroka povečati potrpežljivost in biti
obenem konsistentni, omogočajo otroku varovalno okolje in blažijo njegove odzive.
Na dinamiko sovplivanja različnih dejavnikov drug na drugega v procesu oblikovanja
otrokovega agresivnega vedenja je opozorila Intervjuvanka E: »Gre vedno za več faktorjev …
bi blo nepošteno rečt, da samo družina onemogoča.« Sama prepoznava interakcijo
dejavnikov, ki ustvarja »neke posebne, specifične težave, ki konc koncev so mogoče v nekem
razvojnem obdobju tud za družino pretežke.« Vendar v tej interakciji ne prepoznava zgolj
dejavnikov tveganja, temveč opozori tudi na pomen varovalnih dejavnikov (»neka veselja, če
so nekje uspešni, če imajo neke dejavnosti«). Tako lahko prisotnost varovalnega dejavnika »te
razvojne prehode ublaži, lahko težave ublaži.«
Delež družine pri oblikovanju agresivnega vedenja otroka
Intervjuvanka A gleda na družino kot na najpomembnejši dejavnik v razvoju otroka: »Sicer je
res družina tista, ki ti da glavnino izkušenj in kako se boš ti počutu v odnosu do sebe, kako
boš prepoznaval svet okol sebe.« Iz njene pripovedi lahko sklepamo, da ob neugodnih
okoliščinah v otrokovem razvoju vidi družino tudi kot tisto, ki otroku da glavnino negativnih
izkušenj, s katerimi bo zaznaval in vstopal v vse preostale odnose. Vendar pa je pomembno
omeniti njeno poudarjanje sovplivanja različnih dejavnikov, kar prikaže omogočanje omilitve
tveganja v družini s pomočjo drugih sodelujočih dejavnikov.
V pripovedi Intervjuvanke B zasledimo, da postavlja družino v najpomembnejšo vlogo v
nastanku agresivnega vedenja otroka. Družinsko okolje ji predstavlja temelje za otrokov
čustven in socialni razvoj: »Men je zelo pomemben vidik družina. Res. Najbolj osnovn,
resnično … tam on dobi vse primarne vzorce, ki jih potem naprej izraža.«
Intervjuvanka C pripisuje družini večinski delež (»jst bi kr rekla, da več kt pol«) v
oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja. V pripovedi zasledimo, da otrok v prvih letih
življenja pridobi ključne izkušnje za nadaljnji razvoj in da je v vzgoji (tudi pri spreminjanju
vedenjskih odzivov) vpliv staršev »močan«.
Deležu družine in njeni dinamiki pripisuje Intervjuvanec D na splošno in tudi v situacijah
njihovih gojencev pomemben delež v oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja. Pri
gojencih v njihovi nemirnosti v vedenju bolj kot posledice organskih motenj opaža vzroke v
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zunanjih vzgojnih dejavnikih (vzgoja kot del družine), ki močno prispevajo k razvoju
otrokovega agresivnega vedenja: »Nekdo, k je mal nemiren, zdej pa kdo pa ve zakaj, je
nemiren. Nekdo, k ma, k je star tri leta, že telefon pa televizijo ne vem do kdaj pa ne vem česa
… Medtem ko se te zadeve lahko pa že neki zunanji dejavniki, objektivni, se pravi vzgojni.«
Pripisovanje pomembnega deleža družine lahko zasledimo v intervjuvančevi pripovedi o
družinskih okoliščinah kot tistih, ki otroku dajo temeljne izkušnje. Tako ga lahko optimalno
opremijo za funkcionalno življenje ali pa prispevajo k oblikovanju občutkov napetosti in
vzorca agresivnega odzivanja na stresne situacije.
Intervjuvanka E pripisuje osebno družini večji vpliv v procesu oblikovanja otrokovega
agresivnega vedenja v primerjavi z ostalimi dejavniki. Pri tem se opira na lastne izkušnje:
»Ampak če bi osebno izpostavla en dejavnik, katermu bi velik al pa večji vpliv pripisala, pa
verjetno glede na to, kako delam, res to družino izpostavla.« Razberemo, da je družina tista,
ki otroku praviloma predstavlja najpomembnejše okolje. Kljub temu pa gleda na proces
oblikovanja otrokovega vedenja kot na interakcijo različnih dejavnikov.
3.3.1.2 Pogled na vlogo družine pri agresivnem vedenju otroka
Vedenje starša
Intervjuvanka A se v pripovedi dotakne vpliva dejavnika starševega vedenja. Starševe
napačne vedenjske pristope uvidi kot enega izmed ogrožujočih dejavnikov znotraj družinske
skupine za razvoj otrokovega agresivnega vedenja. Neustrezne odzive staršev prepoznava v
agresivnem vedenju in ignoranci: »Eno je agresivno vedenje staršev do otroka al pa po drugi
strani pasivno agresivno vedenje, to je ignoranca.« Poudarja, da tudi prikrita agresivnost (»Ti
pa nisi moj! K se je negativno obnašal … «) prinaša negativne posledice, enako kot odkrito
agresivno vedenje starša. Iz njene pripovedi lahko sklepamo, da ni ogrožujoč dejavnik znotraj
družine zgolj agresivno vedenje starša v odnosu do otroka, temveč je pomembno tudi njegovo
vedenje v odnosu do drugih ljudi in reagiranje v stresni situaciji. Navaja primer: »… če se
umakne starša al ga neki hitr ob živce sprav al rata fizično agresiven …« Pri prenašanju
agresivnih vzorcev iz generacije staršev na generacijo otrok intervjuvanka opozori, da se
vedenje ne prenaša nujno po modelu, temveč je ob agresivnosti starša opaziti večjo verjetnost
za pojavitev agresivnega odzivanja pri otroku. Slednje lahko zasledimo v povedanem: »Neko
zdravo obliko vedenja in obnašanja težko razviješ v taki družini. Ker to je nekaj, kar vsak dan
srkaš vase.« Sklepamo lahko, da starš predstavlja otroku pomemben model, preko katerega se
uči reagirati v vsakdanjih življenjskih, tudi stresnih situacijah. Izkušnje agresivnega okolja
lahko po mnenju osebe A v otroku razvijejo dva možna vedenjska odziva: »Al bo šlo ponovno
v agresivno al bo šlo pa v avtoagresivno.«
Intervjuvanka B izpostavlja v vedenju starša predvsem pomembnost njegove odgovornosti za
njegove vedenjske odzive tako do otroka kot tudi do partnerja in to ne glede na njegove
pretekle izkušnje: »Mi mamo vsak moment možnost izbire … On (otrok op. a.) ni odgovoren,
ni kriv za to, kar se tu dogaja. Krivi so odrasli pa odgovorni.« Tveganje za otroka in tudi
celotne družinske odnose uvidi tam, kjer starši niso sposobni ozavestiti nezavednega ozadja
reagiranja in posledic, ki jih le-ta povzroča. Spoznanje aplicira skozi izkušnje iz terapevtske
74

prakse: »… partnerski odnos postaja kt en ping ponk, kr nezavedno se vedemo velikrat, da ne
ozavestiš, kaj moje vedenje povzroča tebi, kaj moje vedenje povzroča otroku.« Odgovornost v
pripovedi navezuje tudi na to, da starš s svojim vedenjem zagotavlja zadovoljenost otrokovih
temeljnih potreb (biti viden, biti sprejet). Nezadovoljenost poveže intervjuvanka s čustvenim
nasiljem, kjer starši otroka in tudi njegova čustva zatirajo. Opozarja, da mora otrok izražati
vsa čustva, tudi jezo, vendar na konstruktiven način: »Da nisi v škodo drugemu, niti sebi.« To
mu po besedah intervjuvanke omogoča starševa verbalizacija doživetih občutkov: »Aha, si
jezn. Razumem, da si jezen, ker je un fantek ti zlomu tvoj avijonček.« Zatiranje izražanja jeze
lahko po pripovedi intervjuvanke vodi tudi do agresivnega vedenja. Nasilno vedenje in
agresijo starša prikaže kot domačo folkloro, ki vpliva na otrokov razvoj agresivnega vedenja.
V svoji praksi je opažala tudi prenos agresivnih vzorcev iz generacije staršev na generacijo
otrok: »Dejansko je to prisotno in tko deluje, dokler nekdo to zares ne ozavest.« Vendar pa
obenem v pripovedi opozori tudi na možnost drugačnih izidov oz. vedenj odraščajočega
otroka v nasilnih odnosih. Intervjuvanka tako predstavi naslednje možne odzive: izrazito
agresivnost, intraventiranost (»čist v sebe potegnjen fantek, ki v šoli ne pade v oči«), ravno
obratno vedenje in somatske težave. Odziv je odvisen tudi od vsakega posameznega otroka:
»Ja, tud od njegove odpornosti v končni fazi. Kako prenaša.«
Intervjuvanka C v pogovoru prepoznava družinsko dinamiko kot bistven dejavnik v razvoju
otroka, mednjo pa prišteva tudi spoštovanje med staršema in spoštovanje v odnosu do otroka.
Spoštovanje se izraža v samem vedenju starša. Ob prisotnih agresivnih vedenjskih vzorcih
starša prepoznava v večini primerov prenos teh vzorcev na otroka: »Žal se to ciklično prenaša
… starš, ki ima sam sestavine agresivnega vedenja, prenaša na otroka agresivno vedenje.«
Ob prenosu vzorcev starša na otroka tako prepoznava dva možna vedenjska izida otroka –
»avtoagresijo al pa agresijo«.
V agresivnem vedenju starša, predvsem fizični agresiji (»tepež«), vidi Intervjuvanec D
pomemben dejavnik znotraj družine, ki lahko ogrožujoče vpliva na otrokov razvoj. Gre za
vpliv na razvoj otrokovega obvladovanja situacije z agresivnim vedenjem: »To je potem
vzorec reševanja oziroma reagiranja na neke situacije, ki jih hočmo obvladvat. In tko pol
starši obvladujejo otroka, otrok pa misl, da bo tko obvladovov okolje.« Staršev vzorec
obvladovanja z agresijo lahko postane otroku lasten, saj agresije ne le opazuje, temveč tudi
izkusi na lastni koži s strani starša, ki jo uporablja kot vzgojno sredstvo. Prisotnost fizične
agresivnosti v odnosu do otrok in med samima partnerjema je v domačih razmerah gojencev
(ki so bili zadnji dve leti pripeljani v obravnavo) kar 84 %7. V obdobju adolescence velja
otrokova želja po prekinitvi prenosa vzorcev vedenja starša (skripta), vendar opaža
intervjuvanec večinoma neučinkovitost tovrstne prekinitve: »Včasih, ko so stari tolk, da začno
oblikovat svojo osebnost, tam nekje šestnajst, sedemnajst, osemnajst, bi radi kontraskript
naredl. To je tud za otroke alkoholikov ponavad značilno. Želijo kontraskript, da so čim manj
alkoholiki, pa jim ne rata. To je tist, kar je velik problem, ma voljo pa pade.« Vidimo lahko,
da ponazori na primeru prenosa zasvojenosti z alkoholom, vendar poudari, da je to željo
opaziti tudi pri otrocih staršev, ki se odzivajo agresivno. Sam intervjuvanec razvoj
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avtoagresivnega vedenja otroka ne povezuje z doživetim agresivnim vedenjem starša:
»Avtoagresivnost pa ima neke druge izvore … Torej otroc, ki so tepeni, taki zagotov niso
avtoagresivni nikol.«
Ob prisotnosti agresivnega vedenja enega ali obeh staršev v družini otroka opaža
Intervjuvanka E ponavljanje teh družinskih vzorcev v vedenju otroka: »Eni vzorci, k so v
družinah, res radi grejo naprej. To je nekej, kar mamo tko na rezervi.« Otrokovo prevzemanje
vzorcev vedenja starša vidi kot prisoten model razreševanja težav, ob katerem se otrok počuti
domače, saj gre za »nekej, kar je blo v družini kot rešitev enih zagat«. Ob prenosu prepoznava
več možnih izidov vedenjskih odzivov otroka. Tako lahko vidimo, da poleg agresivnega
vedenja (»jih direktno vzamemo«; »grejo naprej tko, da rečemo to ne, pa potem, ko zaškripa,
točno to ja«) prepoznava tudi avtoagresivnost otroka kot možen izid (»ravno obratno«, »neka
nadkompenzacija«). V pripovedi se intervjuvanka dotakne možnosti, da prevzemanje
vedenjskih vzorcev poteka v večji meri glede na isti spol starša, vendar ne nujno: »Bi rekla,
da nam je bližje tud to, kar gre po spolu. Skratka, da prej mogoče vzame ženska od ženske,
hčerka od mame.«
Odnos med staršema
Intervjuvanka A v svoji pripovedi prepoznava odnos med staršema kot ključen dejavnik v
poteku razvoja otroka. Pravi: »Starševski odnos vedno ostane, tud če partnerski propade.«
Uvidimo lahko njeno poudarjanje pomembnosti medsebojnega komuniciranja in gledanja
drug na drugega, četudi živita ločeno. Vpliv na razvoj otroka skuša prikazati z naslednjo
prispodobo: »… men je zlo lepa prispodoba, enkrat sem brala, da za otroka ni tako zelo
pomembno, da ga ima mama rada pa da ga ima oče rad, ampak da imata onadva med sabo
en korekten odnos. In da otrok v bistvu je tko kt, enkrat je blo narisano eno drevo in drugo
drevo, vmes pa je viseča mreža, v kateri je otrok. In v temu odnosu se notr otrok išče in najde.
Najde al varnost al pa nevarnost.« Ob pomanjkanju varnosti znotraj odnosa med staršema
vidi največje nastavke tveganja. Iz njene pripovedi lahko sklepamo, da pripisuje konfliktnemu
odnosu med staršema poglaviten dejavnik tveganja za razvoj otrokovega agresivnega vedenja.
V konfliktnem odnosu izpostavlja predvsem nevarnost zamolčanih konfliktov, ki ustvarjajo
napeto stanje: »In to leta in leta in se ne pogovarjata, ampak kr živijo skupaj.« Njuna
nesoglasja, pojasnjuje, povzročajo v otroku stisko, ki ga spravi »v neko stanje napetosti, k ga
bo spet reševou pač na neprimeren način … se mi zdi, da se agresivno vedenje takrat odrazi,
ko se nekak čuti ta napetost med staršema. Ko se ona dva ne znata zment, pa potem otrok …
Takrat, ja, obrne.« Vidimo lahko kako intervjuvanka povezuje konfliktnost v starševskem
odnosu z agresivnim odzivanjem otroka. V praksi opazi velikokrat v konfliktnem odnosu med
partnerjema prisotnost manipulacije staršev preko otroka, ki je za otroka izjemno boleče.
Intervjuvanka poudarja tudi pomen nezavedne družinske dinamike, predvsem je to jasno
izraženo pri iskanju partnerja: »Včasih se lahko vidi, kot da sva si zelo različna, ampak čist v
osnovnih potrebah – takrat ko bi šli res v globino – ugotoviva, da hrepenenje v nama je enako
(npr. manjkajoč občutek povezanosti op. a.) … Največkrat se res v tem najglobljem
hrepenenju, počutju se najdeva in se poiščeva. To mi dostkrat mislmo, da smo se razumsko
našl, ampak v resnici so se naši notranji otroci najdl.« Sklepamo lahko, da opaža podobnost v
ranjenosti partnerjev in s tem poveže tudi ločitev: »Največkrat zato, ker sva ranjena, ker je
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ranjen vsak v sebi in ker se nisva znala povezat v tej ranjenosti in se prepoznat, ampak sva se
sam še dodatno ranila, je nama to preveč ogrožujoče in si rečeva: Jst ne zmorem … In greva
narazen.« Ob ponazarjanju prevelikih pričakovanj, lažnih predstav in upanja, da bo partner
zacelil ranjenost, s čimer partnerja vstopata v odnos, poudarja potrebnost terapevtske pomoči
ali zgolj izobraževanja odraslih za partnerski odnos. Ločitev staršev predstavi intervjuvanka
kot ogožujoč dejavnik za otroka zgolj iz vidika opažanja njegove notranje potrebe, da starša
ostaneta skupaj: »Vedno mislm, če pa bi jih res tko v globini vprašal, si želijo, da bi bila oči
pa mamica skupaj.«
V svoji pripovedi se Intervjuvanka B velikokrat naveže na partnerski odnos. Opazimo lahko,
da gleda na konflikten partnerski odnos kot nezdrav dejavnik za otroka: »Ker otrok trpi, ker
ima rad oba. In vedno je vmes. On trpi. Potem pa starši še radi manipulirajo in ga vlečejo na
stran. Da bi bil od tega zagovornik, pa se postavit ob robu drugemu.« Konflikte med
partnerjema skozi pripoved poveže z njuno ranjenostjo, ki sega vse do otroštva. Intervjuvanka
namreč opozori na pomen nezavedne dinamike, predvsem že pri sami izbiri partnerja: »To je
tako zanimivo, da nezavedno mi potegnemo partnerja, zato je to imago, je podoba, ki jo mi
nosmo v seb. Je podoba naših staršev al pa skrbnikov iz našega zgodnjega otroštva, ki so bili
najbolj pomembni. In v tej imago podobi so zdej vse pozitivne in negativne lastnosti. In
najprej nas potegne tisto pozitivno … Ko odrasteš, pa te potegne en tip, k je blazno živ. Ker
ima on ta tvoj izgubljeni jaz. In se najde to potem. Ko mine faza zaljubljenosti in faza
romantike, te točno to začne blazno mott. In ga hočeš v tem potolčt. Nezavedno.« Iz pripovedi
lahko sklepamo, da potem ni naključje, da ženska izbere nasilnega partnerja ali obratno. Že v
samem začetku pripovedi je zaslediti poudarek intervjuvanke na pomembnost odnosa med
staršema: »In zlo je pomemben ta odnos med staršema, med partnerjema. Al je to ljubezen al
je to odnos, ki ogroža, kričanje, pretepanje.« Slednji odnos po mnenju intervjuvanke nakazuje
na večjo ogroženost otroka za učenje agresivnih odzivanj, saj ustvarja domačo folkloro
nasilja, ki je za člane normalna. V konfliktih se partnerja velikokrat ranita v tej svoji
ranjenosti in jo še poglabljata, namesto da bi s pomočjo ozaveščanja zacelila rane iz otroštva:
»Ne vidmo pa, da nezavedno stopmo na gumb svoje stare rane.« In kot posledica ranjenosti
prikaže vedno pogostejše izhode, nove partnerje in razne omame. Priložnost za ozaveščanje
svojih ravnanj in ranjenosti vidi intervjuvanka v partnerski terapiji: »Smisel terapije je res to,
da obiščeš svet partnerja, da si sam tukej za njega, da vidiš, kak je bit v njegovem svetu. In
pol se ena empatija, ko ga zares začutš, razvije.«
V odnosu med staršema vidi Intervjuvanka C spoštovanje drug drugega kot pomemben
dejavnik v otrokovem razvoju. Navezuje se na njuno komunikacijo, ki lahko v konfliktnem
odnosu ogrožujoče vpliva na otrokov razvoj. Intervjuvanka opozarja na vidne posledice v
doživljanju otroka ob prisotnosti konfliktov v družini, predvsem med staršema: »Otrok ne
samo, da konflikten odnos opazuje, on ga doživlja, on ga živi. On ne more iz tega vn, ne more
iz tega domačega okolja … če pogledamo neke skrajnosti, na primer alkoholiziranega al pa
agresivnega očeta … Otrok lahko to dnevno živi leta in leta, preden sploh pride do ukrepanja,
in normalno, da se to čuti na njegovem doživljanju.« Opažamo, da se intervjuvanka navezuje
na nekonsistentno osebnostno strukturo staršev, ki jo v odnosih oče – mama prepoznava kot
dejavnik tveganja za razvoj otrokovega agresivnega vedenja. Znotraj nekonsistentne
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osebnostne strukture staršev uvršča »ljubosumje, alkoholizem, duševne stiske, grandioznost,
občutek večvrednosti, nadvladje moški – ženska«. Ob prisotnosti konfliktnega odnosa oče –
mama prepoznava intervjuvanka v praksi možnost obstoja otrokove vloge rešitelja: »Zdej, če
bi šli na neko najbolj plastično situacijo, je praviloma preganjalec oče, žrtev mama, rešitelj
pa otrok.« Otrok na ta način skuša z agresivnim vedenjem končati njun konflikt in preusmeriti
njuno pozornost na svoje težavno vedenje.
Odnos med staršema predstavlja Intervjuvancu D pomemben dejavnik za razvoj otrokovega
odnosa do sebe, drugih in do sveta: »… če je med njima dobr odnos, potem ma otrok dobre
šanse, da ne bo agresiven, da bo tak realen odnos znal razvijat do okolja in do njiju ter do
vseh odraslih oseb, do vrstnikov.« Prisotnost agresije in pretepanja v njunem odnosu tako
poveže z otrokovim razvojem napetosti in jeze. Močno razvito agresivnost okolja prepoznava
intervjuvanec na splošno, ne samo v odnosu med staršema kot najožjem okolju, kot dejavnik
tveganja za razvoj otrokovega agresivnega vedenja: »Že sicer je agresivnost, ki je zlo v okolju
razvita, triger za agresivnost posameznika. En od trigerjev je to … taka je situacija in človeka
znervira, razdraži.« Intervjuvanec opaža, da otrok ob konfliktnih odnosih med staršema ne
prevzema vloge rešitelja, temveč s svojo povečano mero agresivnosti še poglobi njun konflikt
in začne bežati iz domače kaotične situacije: »Glih takrat prhaja do ločitev, ko postanejo
otroc mal bolj aktivni, mal močnejši, mal bolj jezikavi – predpuberteta, puberteta – in takrat
je še več sporov med starši. Še dodatno zarad otroka … Pol jima pa še otrok štene meša, pa
se še nanjga oba usmerjata pa krivdo … Begat začne. In gre od doma in je v svoji druščini,
kjer išče norme in vrednote, drogo …« Gre za njegov umik iz družinskega okolja, kar ga
lahko vodi tudi v družbo problematičnih skupin.
Intervjuvanka E opaža povezanost med nekvalitetnim sodelovanjem med staršema v svojih
vlogah in otrokovimi težavami. Gre za družine s težavami, kjer intervjuvanka pogreša, da
»starša dobr sodelujeta … onadva vodita to igro … razumeta, kje je njuna odgovornost.« Na
nek način opiše oslabljen starševski podsistem, ki otroku ne omogoča potrebne podpore v
razvoju. V pogovoru predstavi tudi primer pomoči staršema neposlušnega otroka za bolje
odigrano starševsko vlogo: »In tukej smo mi mirno delal na odnosu oče – mama, na tem, kako
onadva sestavljata, na njuni komunikaciji. In smo ob tem lahko opazoval, kako se ta otrok
umirja.« Na primer naveže tudi opažanje povezanosti otrokovega agresivnega vedenja s
konflikti med staršema. Otrokovo agresivno vedenje vidi kot poskus prevzemanja pozornosti
nase za razrešitev njunega konflikta: »Skratka, otroci velikrat na sebe vzamejo, pokličejo
pozornost s svojimi težavami, ker varujejo prav to … Da bi ukvarjanje s tem odnosom prpelal
do razpada, to je pa največji strah.« Najbolj tvegajoče dejavnike za razvoj otrokovega
agresivnega vedenja znotraj odnosa med staršema prepoznava intervjuvanka v merjenju moči,
spodbijanju vlog in diskvalificiranju. Ponazori, da se ob tem »en tak prostor (velike, a hkrati
ogrožujoče svobode; op.a.) odpre, ki ga potem otrok izkoristi«, kar povezuje z razvojem
agresivnega vedenja.
Zgodnji odnosi med otrokom in staršem
Zgodnjemu obdobju otrokovega življenja pripisuje Intervjuvanka A ključen pomen pri
razvoju in vzdrževanju agresivnega vedenja: »Karkoli se potem zgodi naprej, eni pravjo po
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tretjem, nekatere teorije, če mal teoretično izhajam, eni pravjo po šestem letu, je sam še
korekcija. Ampak v bistvu gre za to, ko jst opazujem predšolske otroke – občutki ostanejo,
načini reagiranja ostanejo.« Poudarjanje pomembnosti se nanaša na pridobitev temeljnih
izkušenj v čustvenem razvoju in razvoju vedenjskih odzivov. Starš tako predstavlja model za
učenje vedenjskih odzivov, preko katerega se otrok (tudi s posnemanjem) uči. Poseben pomen
za čustven razvoj predstavlja intervjuvanki tudi samo reagiranje starša do otroka v njegovih
zgodnjih letih, vendar se tekom pripovedi v podrobnosti ne spušča. V pogovoru je zaslediti
povezavo teh izkušenj z vedenjem skozi celo življenje posameznika: »Ampak dejansko, kako
potem vsi ljudje odreagiramo, jst pravm da zagrabmo prve grabljice in lopatko, ki jih imamo
pri roki. In to je ta najzgodnejša izkušnja. Če jst v trgovini, me trgovka spravi ob živce, bom
najverjetneje odreagirala tako, kot moja mama odreagira. Nezavedno. Ker sm kot otrok
opazovala, v men se bo prebudil nek notranji občutek.« Skozi izseke in pogovor z
intervjuvanko o zgodnjih odnosih med starši in otroki lahko potegnemo povezavo s tematiko
vedenja staršev. Na otrokovo reakcijo in počutje v zgodnejših letih pa ne vpliva zgolj vedenje
staršev, temveč tudi prisotnost konfliktov med staršema. Na slednje opozori s predstavljenim
primerom predšolske deklice, ki se je bila za prekinitev napetega vzdušja med staršema
pripravljena odpovedati obisku dedka Mraza. Kot eno izmed ključnih obdobij v zgodnjem
odnosu med staršema vidi identifikacijo. V njej prepoznava različne vplive starša glede na
spol otroka v razvoju agresivnega vedenja: »In mogoče v tej identifikaciji se mi zdi, da je za
fanta pomembnejši oče, za dekleta mama. Bodo po mojem največkrat podobno odreagiral kot
starši istega spola odreagirajo.«
Na vprašanje o zgodnjih odnosih med otrokom in staršem Intervjuvanka B poudari veliko
pomembnost otrokovih prvih let življenja v njegovi družini za njegov nadaljnji razvoj: »V
bistvu mi iz tega funkcioniramo celo življenje v naših prihodnjih odnosih. V vseh odnosih – v
partnerskih, v starševskih, tud nenazadnje v šolah, v službi. Vse te odnose odzadej vodijo
čustva.« Njen poudarek izoblikovanja temeljev se navezuje predvsem na čustven razvoj
otroka. Intervjuvanka skuša prikazati pomembnost faz navezanosti z mamo, razvoja lastnih
kompetenc in procesa identifikacije za oblikovanje temeljnih občutij. Prikaže neugodne
okoliščine v razvoju lastne kompetence in identifikacije: »Recimo je velka napaka – otrok si
zaveže čevle pa rečeš: Ah, dej, ti bom js! S tem prav da ni sposoben … Pride otrok in se
obleče v punčko, fantek, ne. In se pol vsi zgražajo in (se) ga sramujejo. To je katastrofa za
njegov osebni razvoj.« Intervjuvanka opaža hkrati močen vpliv procesa identifikacije na
razvoj agresivnega vedenja, a hkrati pogojenost samega poteka procesa od vrednot v družini:
»Je pa zlo odvisno, kak tip je oče. Lahk reče: Kr pejt ga užgat! Ja kaj pa mislš? Recimo, da
oni vidjo to normalno, da je to normalno, agresija, da se kerga udari. In to jst rečem temu
domača folklora. In se to nauči otrok.« Vidimo povezanost med potekom zgodnjih odnosov
otrok – starš (procesom identifikacije) in vlogo starševega vedenja za otrokov razvoj
agresivnega vedenja.
Tekom pripovedi Intervjuvanka C poudarja obdobje prvih treh let otrokovega življenja kot
ključnega v razvoju posameznika in njegovega vedenja. Ob neugodnih okoliščinah
predstavljajo prva leta dejavnik tveganja v razvoju agresivnega vedenja: »Če v tem obdobju
do tretjega leta ni čustvenega in socialnega razvoja, takega, kot je potrebno, se potem ta
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deficit zagotovo lahko manifestira tudi preko vedenja.« V zgodnjih odnosih se osredotoča
predvsem poudarjanje pomembnosti prispevka procesa identifikacije, dinamike med staršema,
odnosov obeh staršev do otroka in vzgoje. V procesu identifikacije intervjuvanka prepoznava
korelacijo med spolom starša in identifikacijo glede na isti spol otroka, vendar ne v smislu
splošne zakonitosti (npr. da bo sin ob agresivnem vedenju očeta vedno prevzel njegove vzorce
in hčerka vedno mamine vzorce): »Težko rečem, da je zdej tu delitev po spolu, da bi moški
bolj vplivali al pa neka fizično-agresivna ravnanja ubirali. Zlo je to odvisno od same
situacije, od družinske dinamike … So povezave, ni pa nujno, da se to manifestira.« Gre za
specifično interakcijo konkretne družinske dinamike v poteku razvoja otrokovega agresivnega
vedenja.
Zgodnji odnosi otroka z mamo kot primarnim objektom prepoznava Intervjuvanec D kot
pomembne, saj po njegovem mnenju oblikujejo temelje v doživljanju otroka in se v
neugodnih odnosih povezujejo s kasnejšim razvojem otrokovega agresivnega vedenja: »Da se
takrat že neki začenja (ob porodu, op. a.). Seveda že tud prej, pred porodom otrok občuti neke
zadeve. Po porodu pa je še bolj v nevarnosti in ga je treba še bolj ščitt in takrat še bolj
organizem potrebuje varnost, ki mu je treba nudet … Smo pa tud že slišal, da prve tri mesce,
ko se otrok še zbuja ponoč, da so ponavad kakšne matere tko jezne na te otroke. Ampak kkšne
matere so jih pa tud že v zid metale.« Izoblikovanje temeljev v razvoju agresivnega vedenja
otroka ponazori z metaforo pletenja: »Sigurno, da tist, kar nakonc rata v pletivu, rata zato
tega, ker se je že tukejle (ponazori premico z rokami, op. a.) začel plest. Zdej, če je ta
agresiven, to pletivo do semle sega (ponazorjeno do začetnega odnosa otrok – mama).«
Intervjuvanka E se na zgodnje odnose zgolj na kratko naveže. Poudarja, da so izredno
pomembni, saj gre za oblikovanje vseh temeljev v otrokovem razvoju: »Ene prve sledi
osebnosti se tukej nardijo.«. Domnevamo, da se ob tem naveže tudi na temelje, katere otrok
pridobi, da kasneje razvije agresivno vedenje. V tem zgodnjem obdobju prepoznava
pomembnost vloge matere kot najpogostejšega primarnega objekta otroka, vendar
pomembnosti vloge očeta ne zanemarja. Razliko opaža zgolj v različnih razvojnih obdobjih
otroka, ko pride vloga posameznega starša bolj v ospredje: »Tukej je seveda mama tista,
ampak potem pa pride zlo atova vloga … kakšna leta kasneje.«
Otrokove potrebe
Otrokove potrebe predstavljajo samostojno tematiko, čeprav bi jo lahko združili k tematiki
zgodnjih odnosov med otrokom in staršem ali k odnosom med otrokom in starši.
Intervjuvanka A pojmuje nezadovoljenost potreb pri otroku kot njegovo spregledanost: »Jst
mislm, da predvsm to, da si spregledan v katerikoli potrebi in da so otroci spregledani … tko,
se mi zdi, da včasih gremo mimo njih. Al jim vsiljujemo neke potrebe al pa enostavno jih ne
prepoznamo.« Nezadovoljenost potreb povezuje z razvojem otrokovega agresivnega vedenja.
Dinamiko povezanosti prikaže: »… ker nezadovoljenost teh potreb pr otrocih sproža neke
vrste nezadovoljstvo in potem morajo na nek način poskrbet, da bi jih mi vidl, da bi jih
prepoznal, da bi jim dal vedet: Glej tukaj sm, potrebujem te … Al pa enostavno, ker ne zna z
besedami, bo pa z dejanji. So pa to dejanja, ki zbudijo našo pozornost. In so največkrat
agresivna.« Razberemo lahko, da intervjuvanka v agresivnem vedenju, pri katerem je v
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ozadju temeljna nezadovoljenost potreb, vidi klic po pozornosti – opozori nase, da postane
viden. Pojasnjuje, da gre za otrokovo razreševanje notranjega konflikta na destruktiven način,
»ker tega ne morjo še spoznat pr seb, ne razumet, niti izrazit. Kje bo pa pršou otrok pa bo
reku: Mama, rabim tvoj čas. Ne! Ampak bo razmetal kocke in bo mama pršla.«
Intervjuvanka B se znotraj vprašanja o vplivu zgodnjih odnosov otrok – starš dotakne tudi
samega procesa uravnavanja čustev ter skozi pripoved poudari pomembnost zadovoljenosti
otrokovih osnovnih potreb za njegov zdrav razvoj: »In recimo, prva faza do 18. mesca je zlo s
tem povezana, kolk je mama uglašena s tem otrokom. Al začut te njegove primarne potrebe al
jih ma zadovoljene. Potem tud kasneje – a mu je dopuščeno odit in spet varno pridt, se pravi,
a se omejuje otroka, ko se otrok nauči prve korake, hodt. Ampak: Lahko greš tja, ampak pridi
nazaj, ko me boš rabu. In ga ne omejuje.« Prikaže tudi neko potrebo po ravnovesju v
zadovoljevanju potrebe po raziskovanju in varnosti. Opozarjanje na nezadovoljenost bazičnih
potreb poveže in opaža v otrokovem agresivnem vedenju: »Vedno za tem kričanjem,
razgrajanjem je prav to: Nisem povezan, nisem vreden, da sm tukej, nisem sprejet takšen, kot
sem.«
Intervjuvanka C povezuje otrokovo nezadovoljenost potreb z razvojem agresivnega vedenja:
»Kakršna koli otrokova nezadovoljena potreba mu prinaša nek primanjkljaj in vpliva na
razvoj agresivnega vedenja.« Pri nezadovoljenosti potreb opaža v praksi ob pojavu
agresivnega vedenja usodnost nezadovoljenosti osnovnih potreb: »Ko se srečujem z učenci, ko
pedagoško interveniram kot socialna pedagoginja, opažam, da je največji problem takrat, ko
niso te osnovne potrebe po varnosti, ljubezni, sprejetosti zadovoljene. Tam gre lahko stvar zlo
čez mejo in gre v neke agresivne oblike.« V pripovedi opozori na opažanje razširjenosti
nezadovoljenosti otrokovih čustvenih potreb (»gre za odsotnost staršev, gre za čustveno
podhranjenost«) v kombinaciji z materialnim obiljem (»hudo materialno razvajenost«).
Intervjuvanec D pripisuje nezadovoljenosti otrokovih potreb izreden pomen. V pripovedi
prepoznava povezanost med otrokovimi nezadovoljenimi potrebami in njegovim agresivnim
vedenjem. V njih vidi ozadje otrokovega odzivanja. Osredotoči se predvsem na naslednje
nezadovoljene potrebe: »Po varnosti, po ljubezni, sprejetju. Na konc koncev, če bi po RT –
realitetni, bi reku tud po svobodi.« Pojasnjuje, da se ob nezadovoljenosti razvijejo
»frustracija, strah in nemoč«. Gre za otrokovo doživljanje, ki ga povezuje z razvojem
otrokovega agresivnega odzivanja. Intervjuvanec se tekom pogovora o nezadovoljenih
potrebah osredotoči na problematičnost starševega odvzemanja otrokove kompetentnosti
(potrebe po svobodi, postopni avtonomiji) za njegov nadaljnji razvoj: »Največkrat iz strahu,
ker se bojimo, drugič tud zato, ker nam gre na jetra pa ga hočmo ukrotit in konc. In tukej se
delajo take napake, k jih noben na videz ne opaz.«
Nezadovoljene otrokove potrebe, predvsem razvojne in potrebe po mejah, prepoznava
Intervjuvanka E kot pomemben rizičen dejavnik v razvoju otrokovega agresivnega vedenja.
Povezava med agresivnim vedenjem in nezadovoljenimi potrebami jasno vidi: »Seveda se da
vedno vidt. Če bi zdej tko široko pogledal, bi si težko predstavljal enga otroka, ki ima nekak te
potrebe zadovoljene.« Ocenjuje, da bi bil potreben ob zadovoljenosti omenjenih potreb
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prisoten močno ogrožujoč dejavnik, da bi otrok razvil agresivno vedenje: »Bi mogl bit res
nekej al neka velika posebnost v otroku sammu.«
Odnos med otrokom in staršem
Intervjuvanka A opaža v odnosu med staršem in otrokom (ki kasneje razvije agresivno
vedenje) znotraj destruktivnih družinskih razmer (npr. nasilje) močno navezanost. Opaža tudi
veliko nezdrave navezanosti v smislu odvisnosti. S prisotnostjo nezdrave navezanosti v
družini med otrokom in staršem poveže opažanje problematike otrokove preodgovornosti:
»Nezdravo v smislu, jst srečam otroke, k so žrtve nasilja in se nakak čutjo doužne urejat
družinske odnose al pa tko … v tem smislu prou taka odvisnost se mi zdi, da nastane. Res iz
ene podzavestne želje otrok, da bi tam starši poštimal sebe pa njihov odnos … Da bi tm neki
zdravga zraslo pa nastalo. In se počuti tud tistega, k je odgovoren, pa žou niso.« Sklepamo
lahko, da intervjuvanka zaradi prevzemanja otrokove prevelike odgovornosti v destruktivnih
družinskih razmerah uvidi odnos med otrokom in staršem kot nezdrav. Obenem lahko
opažamo tudi poudarjanje otrokove močno izražene potrebe po ohranitvi odnosa s staršem,
četudi ta ni najbolj funkcionalen za njegov razvoj. Kljub dejstvu, da predstavlja otrokovo
prevzemanje vloge nadomestnega partnerja staršu eno izmed nezdravih oblik navezanosti med
otrokom in staršem, pa to prevzemanje nove vloge intervjuvanka le v manjši meri povezuje z
razvojem njegovega agresivnega vedenja. Pojasnjuje, da gre največkrat za to, »da recimo, če
starši izberejo otroka za nadomestnega partnerja, otroci kr nekak padejo notr v ta odnos. Jst
mislm, da ne reagirajo takrt agresivno, ampak se bolj pokorijo temu, ker vedno imajo res
željo zaščitt tega starša.« Otrokovo prevzemanje vloge nadomestnega partnerja staršu vidi kot
eno izmed možnih posledic nezmožnosti medsebojnega razreševanja konfliktov med
partnerjema. Na tej točki lahko opažamo v pripovedi prepletenost in soodvisnost med
kvaliteto starševskega odnosa in kvaliteto odnosa posameznega starša in otroka.
V odnosu starš – agresivno odzivajoč otrok Intervjuvanka B opaža nepovezanost predvsem v
otrokovih reakcijah do starša: »Vidš otroka, ko recimo pride starš po njega, tud kako
odreagira, koga je bolj vesel, a prenese dotik al ne prenese dotika.« Sklepamo, da v
otrokovem izogibanju dotika in pomanjkanju veselja vidi močno prisotno nepovezanost v
njunem odnosu. V pripovedi se nanaša tudi na prisotnost odtujenosti in patriarhata znotraj
družine posameznika, ki se vede agresivno: »To je v bistvu patologija, ko si ljudje lastijo drug
drugega. Da ne dovolijo si bit to, kar si. Nekomu je pač njegov stalni vzorec, da lahko to na
partnerjih, na otrocih izkali.« Odnosi članom, predvsem otrokom, tako ne omogočajo
zadovoljitve osnovnih potreb po varnosti in sprejetosti. V pripovedi je zaslediti poudarek, da
starši ne sprejmejo otroka takega, kot je. Intervjuvanka skuša skozi primer ponazoriti
ogrožujočo dinamiko potlačitve čustev (gre za veselje, vendar lahko otrok potlači katero koli
čustvo), ki jo 'zahteva' starš v zameno za sprejemanje otroka: »Ni dovoljen bit vesel, kričat. In
to zamrzne v seb. To je njegov izgubljeni jaz, jst temu rečem.« Opozori na opažanje prisotnosti
čustvene zlorabe otroka s strani starša in na njene hude posledice. Intervjuvanka v partnerski
terapiji opaža iz otroštva prenose (nezdravih) vzorcev reagiranja iz primarne družine v
nadaljnje odnose, tudi partnerske: »Recimo, ko delam s partnerskimi odnosi, ne, nekdo ful
zalezuje, kriči, znori, ignorira in pol greš nazaj in vidš, da je to en vzorc, ki ga je dobil iz
primarne družine.« Tekom njene pripovedi vidimo, da otrok prenaša družinske vzorce že v
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interakcije z vrstniki. V odnosu starš – otrok opaža, predvsem več v enostarševskih družinah,
otrokovo prevzemanje vloge partnerja staršu, čemur pripiše negativne posledice za otroka:
»Prevzame on vlogo partnerja in zaščitnika, ne ve, kaj dogaja sploh in zgubi svoje otroštvo.
In je spet napaka.« Obenem poudarja, da osebno ne opaža močne povezanosti otrokovega
prevzemanja nove vloge z agresivnim odzivanjem otroka. Predstavlja le eno izmed številnih
možnih reakcij otroka na prevzemanje vloge: »… težko bom rekla: To je pa zih tko pa tko …
Različni smo, tud otrok različno odreagira.« Prevzemanje vloge partnerja bi lahko
obravnavali tudi znotraj teme strukture, saj so v teh družinah meje med podsistemi izredno
šibke in omogočajo prehajanje iz enega podsistema v drug podsistem.
V odnosih med agresivno odzivajočim otrokom in njegovimi starši opaža Intervjuvanka C
tako nevarno kot tudi varno navezanost. Znotraj nevarne navezanosti starša z otrokom opaža
praviloma tudi čustveno prikrajšanost oz. deficit staršev »v smislu artikulacije čustev,
doživljanja čustev, opredeljevanja«. Intervjuvanka jo predstavi kot oviro, saj po njenem
mnenju onemogoča čustveno in socialno zrelost otroka: »… ga oropajo za izkušnje, ga
oropajo za neke frustracije, ki so nujne, da otrok pride do neke socialne zrelosti. In težko tam,
kjer gre za čustven deficit pri starših, sploh dopoveš staršu, kaj je tisto, kar je manjkajoča
vsebina.« Možnost ugodnega izida (zadovoljivo čustveno opremljenost) otroka kljub čustveni
nediferenciranosti staršev uvidi v varovalni osebi iz otrokovega okolja, ki pa lahko nudi zgolj
omejeno opremljenost otroka (»substitut za tisto, kar bi mogu od starša dobit«). Pri otrocih, ki
se vedejo agresivno, opaža intervjuvanka večjo razširjenost otrokovega prevzemanja vloge
nadomestnega partnerja staršu in vloge starša sorojencem: »… velikokrat se dogaja. Lahko je
otrok, recimo, fantek postane mož, deklica postane žena.« To prevzemanje nadomestnih vlog
povezuje z otrokovim doživljanjem hude stiske in opažanjem, da otrok usmerja agresivno
vedenje predvsem v šolski prostor: »Je lažje. Ker je hierarhija odnosov drugačna.«
Intervjuvanec D pri gojencih prepoznava slabše razvito samokontrolo čustev, prepoznavanje
čustev in ponavljanje naučenega vzorca čustvenega reagiranja v otrokovem agresivnem
vedenju. Ta opažanja poveže z odnosi med otrokom in staršem, saj je v njih temeljno pridobil
in se naučil (ali pač ne) vseh sedanjih vzorcev vedenja in čustvovanja. Predvsem opaža ozek
čustven razvoj s prisotnostjo premalo izkušenj različnega odzivanja v stresnih situacijah: »Ker
ne zna druzga. Ne ve, al lahko z nečem drugim tud tko doseže … Zdej pa, če ta ne zna tud kej
druzga (kot bit jezen in eksplodirati, op. a.), gre pa za premal izbire, ker je pač ko ozko šou.«
Z nasilnim oz. agresivnim vedenjem otroka v odnosu do enega starša (navezuje se na mamo)
vidi intervjuvanec povezavo v identifikaciji otroka z očetom. Z njegovim vedenjem se ne
identificira samo sin, temveč lahko tudi hčerka. Opisuje dinamiko odnosov: »Torej se
identificira pa potem ceni tega očeta. To je zanimiv, čeprou ga garba … pa matere ne ceni,
ker se ne zna upret. Ji zamer in potem pa tudi on nad materjo agresijo zganja, ta sin. Ampak
je podobno z dekleti. Blazno se jim smil mama, boga je, k jo oče tepe, ampak so tudi one
agresivne do nje, čist nč lepš se ne obnašajo do nje.« V družinah agresivno odzivajočega
otroka – gojenca nemalokrat opaža otrokovo doživljanje in izražanje sovraštva v odnosu do
staršev: »Včas so ti odnosi recimo lahko zlo sovražni v nekaterih primerih. Prou izraženo
sovraštvo je opaziti v besedah tle, k mi mamo srečanja, na teh sestankih.« Intervjuvanec
opisuje, da gre kljub sovraštvu in odsotnosti občutij varnosti za izjemno intenzivne, močne
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odnose. Doživljanje sovraštva pa lahko otrok doživlja tudi do drugih posameznikov. V
pogovoru nam intervjuvanec na primeru prikaže, kako lahko prisotnost travmatskih izkušenj
(v ponazorjenem primeru gre za spolno zlorabo) v odnosu starš – otrok vpliva na razvoj
otrokovega agresivnega vedenja do okolice: »Ona pa je bla tud tko agresivna, ona je imela
take acitng out-e … To je blo neka nedefinirana, neusmerjena agresivnost. Jeza, grozna jeza.
… Torej, ona je prišla do velkega sovraštva, sovražnosti, ki jo je pač usmerla, kjer je blo pač
možn.« Navezuje se na pripovedi o karakteristikah, ki lahko ogrožujoče vplivajo na
posameznikov razvoj. Med njimi prepoznava zanemarjanje, omejevanje, starševski
egocentrizem, podcenjevanje, žalitve s strani staršev, zlorabe, alkoholizem, nekonsistentno
vzgojo, agresivnost in psihiatrične težave staršev. Opozarja, da se največkrat dejavniki
pojavljajo v kombinaciji, posebno izpostavi povezanost prisotnosti alkoholizma z
agresivnostjo starša in možnostjo incesta: »Ja, ampak do spolne zlorabe pa pride zlo pogosto.
Ker če je alkoholizem, ni spoštovanja, in če je agresivnost, ni spoštovanja. In če ni
spoštovanja, je tko.« Intervjuvanec v odnosu starš – otrok prepoznava izjemno redke primere
otrokovega prevzemanja skrbi za lastnega starša. Po njegovem mnenju ne gre za prevzemanje
vloge starša lastnemu staršu, temveč zgolj »v tem smislu opravljanja dolžnosti« (izpostavi
kuhanje). Prevzemanje skrbi povezuje z nefunkcionalnostjo starša in ponazori s primerom
otrokove zanemarjenosti kot posledice nezmožnosti starša v svoji vlogi: »Mama je bla
alkoholičarka, pretežno je ležala, onemogla, pijana in ni nč skuhala – in on vse prevzel al pa
nč ni znou kuhat. Lačen, zanemarjen, tko.«
Intervjuvanka E znotraj odnosov med otrokom in staršem oz. starši v družini s težavami opaža
v večini primerov pomanjkanje varne navezanosti: »Si lahko predstavljamo, da tukej srečamo
ravno tiste, kjer ni dobro usidrane varne navezanosti.« Opaža veliko ambivalentne in
izogibajoče navezanosti, v družinah z največ težavami pa predvsem dezorganizirano obliko
navezanosti (»ta kaotična navezanost, ta je pa res mogoče najbolj obremenilna«). V družini
izoblikovano navezanost označi kot »življenja trajajoči odnosi«, ki ji predstavlja osnovo za
oblikovanje vseh preostalih odnosov v življenju posameznika. Izpostavi partnerske odnose. V
pripovedi opozori, da obstaja možnost spremenjanja oblike navezanosti: »Te stvari so čist
ireverzibilne. Lahko se zgodi, da se nekej tega tud popravi. Če bolj široko razmišljamo – kjer
je neka varna navezanost, se lahko nekaj kasneje zgodi.« Posredno se na odnose med otrokom
in odraslim naveže pripoved o sami strukturi družin, kjer poudarja, da se velikokrat srečuje z
obrnjenimi generacijskimi vlogami. Prevzemanje odraslih vlog postavi otroka v izčrpajoč
položaj, kar intervjuvanka povezuje z agresivnimi izbruhi otroka.
Ovire v odnosu med otrokom in staršem za otrokov optimalen razvoj
Intervjuvanka A se najprej osredotoči predvsem na intrapsihične dejavnike v samih starših.
Predstavljajo ji najpomembnejši dejavnik, ki ovira kvaliteten odnos med otrokom in staršem.
Intrapsihične dejavnike poveže predvsem z naslednjim pogledom: »Da včasih, ko starši ne
znajo funkcionirat sami s sabo in s svetom okoli sebe.« Iz povedanega sklepamo, da mednje
vključuje tudi starševe težave na psihosocialnem področju. Težave starša skuša povezati s
pojavom otrokovega agresivnega vedenja: »Takrat otrok podzavestno res nekak se trudi, da bi
starša prpravu k enemu zdravem odnosu do sebe in do sveta … To je nekaj, kar otroci res
podzavestno al zaščitjo svojega starša. Včasih celo otrok, se mi zdi, postane agresiven zato,
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da obrne pozornost nase, da niso drugi pozorni na starša, ki se nenavadno obnaša … Otrok
bo vse naredu, da bo zaščitu starše in odnos med njima. In žou je to včasih pa prou z
agresivnim vedenjem.« Intervjuvanka tako uvidi agresivno vedenje v luči otrokove zaščite
starša in njunega odnosa. Intervjuvanka revščine ne povezuje neposredno z onemogočanjem
kvalitetnega odnosa, kar lahko razberemo iz povedanega: »Tko, če bi pogledali strukturo
družin, tega agresivnega vedenja al pr starših al pa pr otrocih, je popolnoma neodvisno od
ekonomskih dejavnikov.« Revščina po njenem mnenju posredno vpliva na nastanek tveganja
za kvaliteten odnos, saj vnaša stres v odnose: »Ker ko si enkrat resno socialno ogrožen, takrat
postaneš živčen, ampak samo zaradi tega, ker želiš poskrbet za družino, za otroke, pa ne
moreš.« Pri ovirah se ustavi še pri odnosu družbe do določene družine. Pojasnjuje, da se
ogroženost kaže predvsem takrat, ko družina v okolici ne dobi potrebne podpore: »Včasih pa
mogoče, ko neka družina pade v stisko al se neke spremembe zgodijo v njej, pa jih okolica kr
odreže. Pa jih kr pusti.«
Intervjuvanka B prepoznava veliko oviro za kakovosten odnos med staršem in otrokom
predvsem v starševih iz otroštva prenesenih vzorcih: »Koliko so oni sposobni dat notr v ta
odnos, kakšne predispozicije so oni že s seboj prnesli, kakšne vzorce. Vse te kovčke, kot smo
se prej pogovarjale, ko prineseš. In to prenašamo naprej. Tud recimo mati al pa oče – otrok,
nekje se ti zatakneš tud s svojim otrokom v odnosu. Ker te spominja nezavedno.« Sklepamo
lahko, da starš, ki je imel odnos z lastnim staršem zaznamovan z večjo mero nasilja, le-tega
vnovič vnaša v odnos z lastnim otrokom. Intervjuvanka opaža, da se je tekom svojih izkušenj
velikokrat srečala z različnimi oblikami zlorab (čustvenimi: »Tega čustvenga nasilja je
ogromno.«, fizičnimi, spolnimi), kar kaže na močno razširjenost zlorab v družinah. Zloraba
predstavlja veliko oviro v oblikovanju kvalitetnega odnosa. Na spolno zlorabo in patologijo
staršev gleda intervjuvanka kot na hude skrajnosti v odnosu starš – otrok. Revščino
prepoznava predvsem kot dejavnik, ki vpliva na dinamiko znotraj družine in njenih odnosov.
Revščina po mnenju intervjuvanke lahko ustvarja preobremenjenost staršev z zagotovitvijo
pogojev za preživetje družine. Obenem poudarja, da revščina ni izgovor za prisotnost nasilja:
»Ampak nikol pa ne bom zagovarjala, da je lahko zdej to krivo, da lahko nekdo zdej otroka
mlatu.«
Intervjuvanka C v pripovedi prepoznava oviro za kvaliteten odnos otrok – starš v hudem
kapitalizmu, ki zaradi skrbi za preživetje družini odvzema skupen čas: »Vedno več časa so
starši odsotni. Pr nas neredko izvemo, da imajo starši dve ali tri službe, zato da lahko matere
samohranilke oziroma kakorkoli – enostarševska družina sploh preživi … « Kot drug dejavnik
predstavi pretirano usmerjenost staršev v doseganje uspeha otroka na vseh področjih, ki ga
zopet povezuje s pomanjkanjem skupnega časa: »Starši so postali taksisti svojih otrok, jih
prevažajo na tisoče dejavnosti. Dejansko pa skupnega časa, nestrukturiranega, niti ne znajo
niti ne želijo al pa ne zmorejo več preživljati.« Intervjuvanka prepoznava med dejavniki, ki
ovirajo odnos in otrokov čustven razvoj, tudi čustveno prikrajšanost staršev: »Če starš sam
nima čustvene implementiranosti, jo težko razdaja naprej.« Oviro v odnosu prepoznava v
drugojezičnem kulturnem okolju, znotraj katerega se srečujejo te družine predvsem s
problemi socializacije, nevpetosti članov v okolje, revščino in socialno nizkimi standardi.
Sama se znotraj dela v šolski svetovalni izkušnji srečuje z albanskimi in romskimi družinami:
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»Te družine imajo popolnoma druga kulturna izhodišča, kot jih ima slovenska družina.«
Drugojezično okolje ne samo da lahko predstavlja oviro v odnosih znotraj družine, temveč
predvsem pri otrocih ustvarja socialno izoliranost (»So izločeni.«) in agresivne odzive s strani
vrstnikov, ki jih intervjuvanka opaža v šolskem okolju. Kot zadnjo oviro za kvaliteten odnos
starš – otrok prepoznava starševo patologijo: »Alkoholizem in podobne druge stiske, ki jih pač
starši doživljajo. Al hude bolezni, hude duševne stiske.«
Intervjuvanec D opaža med dejavniki, ki ovirajo kvaliteten odnos med otrokom in staršem,
nedoslednost v vzgoji: »Lahko je strogost pa popustljivost.« Po podatkih intervjuvanca je
prisotna v 14 % družin gojencev, ki so bili v zadnjih dveh letih sprejeti v obravnavo. Velik
pomen posveča tudi dejavnikoma zanemarjanja in egocentrizma staršev, ki ju povezuje.
Zanemarjenost opaža v starševem neupoštevanju otroka. Staršev egocentrizem naveže na
otrokovo iskanje novega partnerja ob dejavniku nepopolnih družin: »Pr njih imajo starši še
zlasti v ospredju zadovoljevanje nekih svojih potreb … Ampak otrokove pa prezre (potrebe,
op. a.) … Otrok ob tem doživi to kolateralno škodo. Te matere ne briga, se ne bo odločala, ali
bo z nekim človekom al ne na osnovi mnenja tistega otroka.« Intervjuvanec po podatkih
ocenjuje, da je razvezanih družin gojencev kar 76 %. Starševa skrb za lastne potrebe postavi
otroka v ozadje in ga s tem zanemarja. Patologija staršev oz. psihiatrična obravnava starša
predstavlja intervjuvancu enega izmed prisotnih dejavnikov, ki onemogočajo kvaliteten
odnos. Ocenjuje, da je prisotnost psihiatričnih obravnav staršev v populaciji družin njihovih
gojencev nekje 18 %. Intervjuvanec grobo ocenjuje, da so materialne razmere v več kot
polovici družin gojencev slabe (»med pol in tri četrt je staršev, ki so brez službe … materialne
razmere so v tri četrt primerih familij slabe«). Kljub temu v dejavniku materialne
prikrajšanosti sam ne prepoznava neposrednega vpliva. V prilogi, ki sem jo od intervjuvanca
dobila na samem intervjuju in je del intervjuvančeve seminarske naloge, je moč zaslediti še
preostale dejavnike, prisotne v ožjem družinskem okolju obravnavanih gojencev: spolne
zlorabe v zgodnji adolescenci (20 %), fizična agresija nad otroki in/ali med partnerjema (84
%), alkoholizem (88 %), ob rojstvu ali kasneje zavržene otroke (12 %) in promiskuitetnost
mater samohranilk (6 %).
V okviru pripovedi o ovirah, ki onemogočajo kvaliteten odnos, se Intervjuvanka E ne
osredotoča na posamezne dejavnike: »Da bi obstajal nek dejavnik, ki bi izrecno bil, to si zdej
težko predstavljam.« Tisto, kar je njej pomembneje, je interakcija različnih dejavnikov, ki v
kombinaciji z vplivom drug na drugega soustvarjajo težave oz. stres: »Tam, kjer so največje
težave al pa tko v družinah, tam vedno najdemo več faktorjev.« V pripovedi intervjuvanka
opozori na časovne zagate staršev in na psihosocialne težave, ki še poglobijo stres. Ob
vsakem prisotnem dejavniku gre za stopnjevanje občutenega stresa: »Starši imajo enake
strese kot vsi ostali … Ampak jst mislm, da ravn zarad tega, ko imaš eno težavo pa še eno,
potem je stres drugačen, kot če nimaš te ene težave in še ene.« Poudarek na ogroženosti
otroka je tako v nakopičenosti težav in stresa v družini: »Seveda potem, ko družina pride, ni
samo to težava, da otrok ne hodi v šolo, ampak je težava še alkoholizem, da je dnarja
zmanjkal, da se oče pa mama ne pogovarjata … Ob tem vidiš … ker če družina vseh unih
predhodnih vse kopice težav ne bi imela, bi se s to težavo soočla. Tko se mi zdi, kombinacija
je tista.«
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Vzgoja
Intervjuvanka A pripisuje vzgoji velik vpliv v nastajanju in vzdrževanju otrokovega
agresivnega vedenja. Glavni pomen v vzgoji za otrokov zdrav razvoj pripiše postavljanju
meja. Pomembnost postavljanja meja v vzgoji otroka skuša zajeti v naslednjo prispodobo: »…
Men se zdi pri vzgoji bistveno tko kt pr vzgoji rastline. Sej je morda preveč poenostavljena
prispodoba, ampak: morš jo met rad, morš jo zalivat, morš ji dat prave pogoje, morš jo tudi
obrezovat. Če ne, podivja. In se mi zdi en tak obrezovanja, da pa ga v sodobni vzgoji dons
pozabljamo.« Sklepamo lahko, da je nujno postavljati meje, drugače se lahko otrok začne
vesti agresivno. Intervjuvanka predstavi tudi dva stila oz. negativni praksi v vzgoji, ki sta po
njenem mnenju povezani z razvojem agresivnega vedenja otroka. Gre za avtoritarno in
permisivno vzgojo. Pojasnjuje: »Avtoritaren starš bo vzgojil otroka, ki bo negotov sam v sebi,
ki ne bo upal mislt s svojo glavo. In bo zato, ker je tako spregledan v svojih potrebah, postal
agresiven. To je tudi varianta. Tisti otrok, ki je v bistvu otrok permisivne vzgoje, pa bo enako
kot tist, ki je izšel iz avtoritarne vzgoje, spet negotov sam v sebi. Ker ne ve, kaj lahko, koliko
lahko, kje je tista meja. In je spet spregledan v svojih potrebah.« Tu lahko najdemo stično
točko vzgoje in zadovoljenosti otrokovih potreb. Iz pripovedi vidimo, da se po mnenju
intervjuvanke oba stila vzgoje povezujeta z otrokovo spregledanostjo v potrebah in njegovo
notranjo negotovostjo. »Osnovna potreba otroka je bit varen, doživet varnost v družini. In
varnosti ne doživiš če te nekdo premočno vodi, pa je tud ne doživiš, če te nekdo sploh ne
vodi.« V praksi opaža razširjenost agresivnega vedenja pri otrocih, izhajajočih iz moderne
vsedopuščujoče vzgoje: »In tam se pa tud lahko neke agresivne oblike vedenja razvijejo zarad
tega, ker otrok nikol ne dobi jasnega sporočila, kaj je prou in kaj je narobe.« Vidimo, da
nevarnost predstavlja predvsem pomanjkanje okvirjev za oblikovanje otrokovega socialno
sprejemljivega odzivanja.
Znotraj vzgoje poudarja Intervjuvanka B veliko pomembnost ljubečega odnosa ter
sprejemanja skupaj z jasno postavljenimi mejami: »Super je potem bit uglašen z otrokom, ga
vidit, slišat, čutit. Ampak rabi zdrave meje. Sigurno … In spet z vsakim otrokom je to
drugače.« Pomanjkanje meja povezuje tudi z otrokovim agresivnim vedenjem. Na ta način
vidi, da otrok išče meje in s tem občutke varnosti: »Ja, dobesedno on rabi meje … Tud znotrej
teh mej se on počut varno, nenazadnje. Skoz probava, do kod pa lahko jst zdej grem pr teb.«
V svoji pripovedi se intervjuvanka osredotoča na dve skrajnosti v vzgoji, vsedopuščajočo
vzgojo in avtoritarno vzgojo, ki ju povezuje z razvojem agresivnega vedenja. Pri opozarjanju
tveganja, ki ga vnaša vsedopuščujoča vzgoja, postavi v ospredje pomanjkanje meja: » … ko
pa starši hočjo vse pustit, mogoče njim pa ni bilo nič dovoljeno al pa vsaj večina ne in gre
potem v drugo skrajnost. In v njegovi glavi je: Aha, zdej če bom pa jst daju otroku navodila,
bo mislu, da ga nimam rad.«. V agresivnem vedenju vidi otrokovo iskanje meja. Avtoritarno
vzgojo poveže s starševim pretiranim omejevanjem v razvoju, predvsem na področju
izražanja čustev: »Recimo z eno gospo delam terapevtsko. Ni ji bilo dovoljen bit vesel, ni ji
bilo dovoljeno jokat. Ne izražat. In to je katastrofa, to te ubije.« Avtoritarno vedenje poveže z
agresivnostjo v primeru, da otrok odide iz družine (le-ta ga preveč omejuje) in gre potem v
drugih odnosih tudi v smeri agresivnega vedenja: »Potem pa gre v drugo skrajnost, ko mu je
vse dovoljeno in si dovoli vse.« Na koncu intervjuvanka poudarja pomen zgleda staršev v
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vzgoji pri razvoju agresivnega vedenja staršev: »… tud to, k čemu ti otroka usmerjaš. Recimo,
al pa tud to, al ma, kakšen ma on doma zgled. Če je oči jezen, al bo začel razgrajat: Mu bom
že pokazal, mu bom pa … al: Bo že vidu, mi se ne damo tko.« Sklepamo lahko, da se otrok
tako preko zgleda nauči in posnema agresivno vedenje v svojih nadaljnjih odnosih.
V pripovedi Intervjuvanke C je moč zaslediti poudarjanje ključnega pomena prvih treh let v
vzgoji otroka na njegov kasnejši razvoj (»enormen vpliv vzgoje«). Znotraj vzgoje izpostavlja:
»Al je to vzgoja, ki je ustrezna, al so to ustrezna starševska ravnanja al je to variabilna vzgoja
al je to hiperprotektivna vzgoja.« V sami pripovedi o vzgoji se povezuje tudi na neustrezno,
agresivno vedenje starša kot vzgojno sredstvo, ki lahko v otroku oblikuje vzorec agresivnega
odzivanja. Po drugi strani izpostavi odsotnost starševega vzpostavljanja meja (»niso
zajezevana otrokova vedenja«) in jo prav tako poveže z agresivnostjo: »Prihaja tudi do
akutnih situacij … Otroci, ki so popolnoma brez mej in dejansko se jim ne postavlja nobenih
omejitev, gredo tudi v agresivno, objestno vedenje. Praviloma do sovrstnikov, lahko tudi do
staršev.« Intervjuvanka se osredotoči na dva neustrezna vzgojna stila, ki lahko vplivata na
razvoj otrokovega agresivnega vedenja – hiperprotektivna vzgoja (»Starši, ki menijo, da je cel
svet ena nevarnost in vse prinašajo k rokam, jim dajejo. V dobri veri, da nardijo najboljš, jih
oropajo za izkušnje. Tak otrok niti nima hrepenenja, niti nima več tega občutka lastne
vrednosti in iz tega se lahko tud poraja agresija.«) in variabilna vzgoja (»Oče ponori, ko ne
more več, in ena pade, mama pa vse to zaščiti in otrok sploh ne ve, kje naj gravitira. Vse je
zelo kaotično.«).
Intervjuvanec D gleda na vzgojo kot na odnos (med otrokom in staršem in med staršema),
znotraj katerega so dejanja. V pripovedi se osredotoča na pomembnost dopolnjevanja v
starševski vlogi očeta in matere, kar omogoča otrokovo zadovoljitev in učenje obeh principov,
moškega in ženskega: »Zdej al bomo rekl mama mora bit nežna, oče pa mora postavljat jasno
pravila. Ok, lahko tko rečemo. Ampak istočasno pa mormo rečt, da mora bit oče glih tko
ljubeč, mama pa more glih tko postavljat meje. Ker drugač pride do dvotirnosti.« Z
agresivnim odzivanjem otroka intervjuvanec poveže pomanjkanje meja v vzgoji: »Otrok pa
išče meje, pa išče meje, ker želi met meje … Ker meje orientirajo. Ker drugač ne pride do
tega, pol mora neki zlo drastičnega nardit, da nekdo odreagira.« Po mnenju intervjuvanca
lahko otrok, če mu starši ne postavijo meja, išče in prosi zanje preko agresivnega vedenja. S
samim razvojem agresivnega vedenja povezuje dva vzgojna stila: avtoritarnega in laissezfaire (»zato ker je otrok neorientiran in je to v bistvu zanemarjen otrok«).
V vzgoji vidi Intervjuvanka E izjemno pomemben vpliv na razvoj otrokovega agresivnega
vedenja, saj meni, da je vedenje naučeno: »Ker agresivno vedenje ni nekej, s čimer se rodimo,
ampak je nekej, česar se naučimo.«. Bistven element znotraj vzgoje ji predstavlja odzivanje
starša v odnosu do otroka: »Kako mi reagiramo na to (otroka in njegovo vedenje, op. a.), česa
se otrok nauči, kaj ga pripelje naprej, kaj mu je koristlo, kako pride skoz ...« V njeni
pripovedi, ki se dotika pomena vzgoje, zasledimo, da se lahko kot oteževalni dejavnik v
poteku vzgoje pridružuje starševim odzivom tudi otrokov temperament. Intervjuvanka
prepoznava postavljanje meja kot pomemben dejavnik v razvoju otroka, ki je potreben in »je
kr pomemben pri obeh«, tako mami kot očetu. Permisivna in avtoritarna vzgoja ji
predstavljata dva ekstrema vzgoje, ki vnašata tveganja za razvoj agresivnega vedenja otroka:
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»Lahko ti ekstremi rezultirajo v to, da pridemo do teh vzorcev, agresivnih.« Permisivnost
poveže z razvrtostjo otroka, medtem ko pri avtoritarni vzgoji poudarja z agresijo nabito
vzgojo, »ki potem, ko se moč enkart drugač razdeli, ko otrok čuti, da ni več nadmoči starša,
bo lahk tud v tej obliki šu naprej in tko«.
Odnos s sorojenci
Intervjuvanka A opaža pogojenost odnosa s sorojenci od odnosa, ki ga starši vzpostavijo z
otroki v družini. Če je ta odnos razlikovalen, do nekaterih pozitiven, do drugih pa bolj
nestrpen, lahko ustvarja pri slednjih otrocih agresivne odzive. Intervjuvanka pojasni: »Kadar
starš enga forsira al pa ga bolj ceni, ga bolj obrajta … otroci to hitr začutjo kot krivico in jst
mislm, da takrat odreagirajo na agresiven način. In opozorijo nase al pa začnejo to obračat
proti sorojencu, ker proti staršu ne morejo, starš mu je preveč pomembna figura, da bi se
proti njej postavu.« Agresivne odzive tako usmerja otrok proti sorojencu ali pa nase. V tem
primeru gre za ekstremne oblike konfliktov med sorojenci. Intervjuvanka skuša obenem
prikazati, da je določena mera konfliktov kljub vsemu zdrava za otrokov razvoj. Pozitivno
razreševanje prinaša pozitivne izkušnje v soočanju s konflikti nadalje v življenju: »Supr, da se
skregajo, da se stepejo, da … seveda, če to ne gre v neke ekstremne oblike. Ampak predvsem
potem tud to, da se znajo zment in je potem to tud neka taka izkušnja v premagovanju
konfliktov in soočanja s konflikti.«
Intervjuvanka B pripisuje pomembno vlogo v nastanku agresivnega vedenja odzivanju staršev
v odnosu do otroka, ko se rodi drugorojenec. Prikaže dinamiko, ko v ospredje stopi drugi
otrok, prvi pa ostane spregledan: »Večkrat se potem vse vrti okol tanovga otroka, starejši pa
se počut zapostavljeno in manjvredno. Se pravi, ga več ni. Un tamal je zdej glavni. Nastane
ljubosumje, iz tega lahko nastane agresija, ker mu je vzel vso pozornost njemu pomembnih
ljudi.« Premalo posvečanje pozornosti in omogočanja veljave intervjuvanka povezuje z
otrokovim agresivnim odzivanjem. Obenem opaža, da se agresija otroka lahko usmeri v štiri
smeri: proti sorojencu (»Lahko na tamalga, ker mu je on nekje vzel, kar je on prej mel.«),
proti sebi oz. na sebe, v obliki regresivnega obnašanja (»Lahko začne lulat v pojstlo …
obnašat, kot da je mlajši, da bi dobil pozornost.«) in tudi proti staršu (»Jst vidim marsikdaj,
ko kr mamo tepe.«).
Intervjuvanka C v odnosu med sorojenci in razvojem otrokovega agresivnega vedenja
prepoznava pomembno vlogo starševega agresivnega vedenja. V primeru ene izmed družin
namreč opaža korelacijo med otrokovim prevzemanjem starševih agresivnih vzorcev in
njegovimi agresivnimi odzivi v odnosu do sorojencev. Opisuje: »Tukaj konkretno je ta otrok,
sin ali brat, je gibalo agresivnega vedenja. In mu je dovoljeno vse. Povzel je po očetu
agresivno vedenje, to je tudi edino vedenje, ki ga zna in zmore oče in je to njegovo vzgojno
sredstvo … Deček je krasno posnel to situacijo, prevzel vzorec od očeta in ga pelje naprej.
Maltretira vse živo, vključno z mamo in obema sestricama. Njemu ne samo da je to dovoljeno,
ampak je tudi pričakovano, spodbujano in sprejeto s strani očeta.« Ob starševem
razlikovalnem odnosu do sorojencev in njega intervjuvanka poudarja možnost razvoja
otrokovega agresivnega vedenja v različnih oblikah: »Al pa postane seveda agresiven v
kakršni koli obliki, lahko postane avtoagresiven ali pa postane perfekcionističen.« Slednji dve
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obliki predstavljata intervjuvanki večji problem v primerjavi z odprtimi oblikami agresivnega
vedenja. Kar se tiče samih sorojencev in njihovega odnosa do agresivno odzivajočega otroka,
poudarja, da lahko sorojenci prevzemajo različne vloge do tega otroka: »Sorojenci so lahko v
vlogi žrtve, lahko so v vlogi sorogat starša, lahko so v vlogi nadrejenega, lahko so v vlogi
podrejenega.« Sklepamo lahko, da so lahko tudi sorojenci tisti, ki nad otrokom izvajajo
agresivno vedenje ali pa so žrtev agresivnega vedenja s strani brata oz. sestre.
V odnosu med sorojenci prepoznava Intervjuvanec D manjši vpliv na razvoj otrokovega
agresivnega vedenja. Svoj vidik poveže z opažanjem dobrih odnosov gojencev in sorojencev
med sabo: »Pravzaprav majo še kr radi se med sabo otroc; med njimi je dobr odnos.«
Dinamika dobrih odnosov je značilna predvsem za nerazbite družine. Razlikovalne odnose
staršev do različnih sorojencev povezuje z dopolnjenimi družinami.
Kot osnovni generator otrokovega razvoja agresivnega vedenja Intervjuvanka E ne vidi
rivalitete v odnosu med sorojenci, četudi je huda: »Težko bi rekla, da se to tukej začne«. V
ospredje postavi nefunkcionalno razporeditev moči in strukture družine kot tistega, ki
predstavlja mnogo večji prispevek v razvoju otrokovega agresivnega vedenja, tudi v odnosu
do sorojencev. Gre za okrnjeno starševsko vlogo vodenja in razumevanja dogajanja ob
pojavitvi rivalitete med otroki, kar po mnenju intervjuvanke poveča riveliteto in agresivnost
otroka: »Če starša razumeta, kaj se dogaja, potem to sploh ne bo težava. Mogoče se da to
uporabt, primerjavo med njima obrnt celo v pozitivno smer. Če starša tega ne opazta, ne
razumeta pa še povečata … si lahko predstavljamo.«
Struktura družine
Pri pogledu na strukturo družinske skupine opaža Intervjuvanka A porušene meje med
podsistemi, ki jo povezuje z ustvarjanjem agresivnih odzivov otrok. O pomanjkanju jasnosti
razmejenosti pove: »Al živimo tko vsak na svojem koncu, neka odtujenost, al pa živijo družine
včasih zelo povezano, ampak so potem te meje med podsistemi zabrisane. In jst mislm, da to
otrok potem podzavestno čuti, da to njim ni okej in se potem na nek način poskuša al iz
zaprtega sistema vn izvlečt al pa mogoče v nekem ohlapnem sistemu povezat med sabo
družinske člane.« V pripovedi tako predstavi dve obliki družine, glede na prepustnost meja:
zaprte in poljubne. V teh dveh oblikah lahko po besedah intervjuvanke otrok razvije agresivne
vedenjske odzive v želji po izoblikovanju jasne strukture meja. Znotraj strukture poudarja tudi
ključni pomen komunikacije (predvsem neverbalne) na nastanek konfliktov v družini oz.
nestrpno vzdušje. Sklepamo lahko, da omenjeno nestrpnost povezuje s tveganjem za otrokovo
agresivno vedenje. Skozi pripoved skuša opozoriti na prispevek vseh članov družine k
vzdušju, tudi negativnemu: »In starši so tisti, ki so odgovorni za vzdušje. Nikol ne mormo
rečt: Ja, pr ns je pa tolk nestrpnosti, zato ker je naš otrok tako nestrpen. Ne, sej tud mi v
bistvu neki prispevamo, soprispevamo, ustvarjamo dejansko tako vzdušje.« Odgovornost za
komunikacijo in vzdušje torej sloni na starših.
Znotraj strukture družinske skupine Intervjuvanka B uvršča komunikacijo med osnovne
elemente družinske dinamike, ki v otroku izoblikujejo nek vzorec domačnosti: »Kako se
pogovarjajo pr njih. Pr nekomu je to normalna folklora, da kričijo, da se zmerjajo, padejo
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udarci.« Agresivne odzive tako otrok doživlja kot nekaj vsakdanjega in popolnoma
normalnega in ga skozi celotno življenje povezuje z občutkom domačnosti.
Intervjuvanka C v strukturi družine (predvsem v njeni neustrezni komunikaciji in zaprtosti
strukture družine) prepoznava sovpliv kot dejavnik tveganja na razvoj otrokovega agresivnega
vedenja. V družini otroka, ki se vede agresivno, opaža tako zelo stroge meje kot popolnoma
propustne meje (»Al pa čista prepustnost.«), kar označuje kot »ekstrema«.
V pripovedi o razmejenosti podsistemov v strukturi družin gojencev Intervjuvanec D opaža,
da starši pogosto prevzemajo vlogo prijatelja otroku: »Matere misljo, da se bodo prbližale
hčerkam, če jim bojo prjatlce … In če bi otroka vprašu … vsak otrok hoče, da je mama mama,
ne pa prjatlca. Čeprou se hvaljo: Moja mama je pa tok fajn, je prjatlca, vse se lahk
pogovoriva. Sej se lohk vse pogovoriš, sam ne kot s prjatlco.« Prevzemanje vloge prijateljice
kaže na slabljenje meja in njihovo nejasno razdelitev med podsistemom staršev in
podsistemom otrok. V družinah, v katerih je prisotno agresivno vedenje bodisi otroka bodisi
starša, opaža izjemno zaprtost strukture v odnosu do okolja ter tudi do pomoči: »To pa zelo
skrivajo in čuvajo to njihovo scenografijo in zgodbe. Tko da tm centri pol tud težje pridejo
blizu.« V komunikaciji družin agresivnih gojencev opaža pomanjkanje le-te in pogosto
prisotnost negativnih sporočil otroku (»je velik ukazov in psovanja«). Intervjuvanec poudari,
da poteka komunikacija, gledajoč skozi transakcijsko analizo, iz pozicije starš – otrok:
»Nastopa z vloge starša na otroka, ampak še zmerej enak starga.« Starši tako ne priznavajo
postopne avtonomije otroka.
Intervjuvanki E predstavlja jasnost strukture, razporeditve moči in meja med podsistemi ter
odgovornost staršev izjemnega pomena v razvoju otroka. Ob neugodnih okoliščinah (npr.
»alkoholizem«) ji predstavljajo ravno ti elementi v družini najbolj ogrožujoče dejavnike za
razvoj otrokovega agresivnega vedenja. V družinah s težavami velikokrat opaža obrnjene
generacijske vloge, v katerih starša ne vodita dogajanja in ne prevzemata odgovornosti, s
čimer ne zagotovita otroku varnega prostora. V otrokovem prevzemanju druge vloge, bodisi
starša bodisi partnerja staršu, vidi tveganje za razvoj otrokovega agresivnega vedenja:
»Energetsko te te stvari izčrpajo in potem je tko. Potem skoz funkcionirajo na tisti meji, tko
kot pač vsi funkcioniramo, če smo do konca izčrpani. In potem je potreben samo en mali, mali
dogodek pa je že potem izbruh.« Intervjuvanka se osredotoči tudi na samo komunikacijo.
Pomanjkanje verbalizacije in obenem manjka v prepoznavanju čustev v družini otroka poveže
z agresivnim odzivanjem otroka: »Kolk je zdej tega, da se naučimo, da beseda tista, ki
regulira odnose. Da ni treba, če besed ni, da je pa treba neke druge kanale uporabljat.«
3.3.1.3 Pogled na agresivno vedenje otrok
Srečevanje z oblikami agresivnega vedenja otrok
Na vprašanje s kakšnimi oblikami agresivnega vedenja se Intervjuvanka A srečuje pri svojem
delu v svetovalnem centru, ta pove, da prihajajo otroci največkrat k njej zaradi motečega
vedenja. Navaja primer »špikanja svojih sošolcev al pa prehitevanja v vrsti, neupoštevanja
pravil. Več ne na primer tega, da otroci ne zdržijo pri miru«. Ugotovljeno veliko razširjenost
motečega vedenja pripisuje dejavniku nizke tolerance odraslih do vedenja otrok. Izpostavlja
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predvsem nizko toleranco staršev in učiteljev: »In sploh pr mejhnih otrocih, tm prvi, drugi
razred, kr hitro pripeljejo otroka in rečejo nš je pa hiperaktiven, nš je pa neposlušen,
neubogljiv.« Sklepamo lahko, da intervjuvanka uvidi tovrstne reakcije staršev in učiteljev v
velikem številu primerov kot pretirane. V intervjuju kasneje tudi poudari, da moteče in
agresivno vedenje, na primer pretepanje, smatra »kot nagajivost med otroki«. Gre torej za
odzive otroka, ki niso pretirano alarmantni. Tudi ko govori o agresivnem vedenju otrok, s
katerim se srečuje pri svojem delu, opozarja: »Prou agresivno vedenje, tudi če se pr kkšnemu
otroku pojavi, največkrat gre to za kkšen enkratni pojav, ni teh nekih ponavljajočih, pogostih,
bom rekla, dogodkov.« Izjavo skuša obrazložiti z navedbo dveh primerov, s katerima se je v
kratkem srečala v svoji delovni praksi. Gre za primer otroka, ki je pri kosilu zgrabil nož in se
z njim postavil pred učiteljico. Obrazloži, da je imel fant naporen dan in da je doživel pred
samim dogodkom zbadanje s strani sošolca. Dejanje je bilo enkratno in posledica tega, da »je
imel poln vrh vsega, pa pač ni vedu, na kakšen način«. Drug primer prikaže romsko deklico,
ki je v šolo prinesla nože, katere je imela namenjene za učiteljico. Intervjuvanka A skuša
prikazati ozadje dogodka: »K sta oni dve v zlo slabem odnosu. Učiteljica je tudi do nje
nestrpna in jst mislm, da je potem sodu izbilo dno.« Intervjuvanka A opozori na razliko med
nižjo in višjo stopnjo osnovnošolskega izobraževanja otrok in njihovega agresivnega
odzivanja. Medtem ko se pri otrocih nižje stopnje srečuje bolj s fizično agresijo, se pri otrocih
v višjih razredih srečuje bolj s psihičnim in predvsem verbalnim nasiljem (zafrkavanje).
Psihično nasilno vedenje povezuje predvsem z dekleti: »Jst res opažam v bistvu res več tega
vedenja med otroki, predvsem med dekleti … res tega psihičnega šikaniranja, ogovarjanja,
nesramnosti, izločanja.« Ob tem opozori, da so »pa posledice hujše«. Opozoriti velja, da se je
intervjuvanka ob tem navezovala na primerjavo s posledicami fizičnega obračunavanja.
Razlikovanje v zastopanosti oblik agresivnega vedenja glede na spol (fantje se stepejo,
dekleta bolj izločajo) je zaznavala že v okviru dela z dekliškimi in fantovskimi dijaškimi
skupinami.
Intervjuvanka B se v lastni terapevtski praksi trenutno ne srečuje z agresivnim vedenjem
otrok. V terapevtski praksi se tako srečuje trenutno s psihosomatskimi težavami: »Trenutno
imam tri, ki imajo hude bolečine v trebuhu, odspodej. Se vid, da zdej ena stiska spet na drugih
nivojih … Ja, med šolo in domačim okoljem. Psihosomatika.« Poudarja, da se je z agresivnim
vedenjem otrok srečevala predvsem tekom zaposlitve v šoli s prilagojenim programom.
Ocenjuje, da je bila tam prisotnost agresivnosti zelo pogosta: »Tam je bila izjemna
agresivnost, tko da so bli otroc nekateri nevarn tud sebi in drugim. Ja, to je blo ultra …«. Iz
pogovora je moč razbrati, da se je agresivno vedenje povezovalo tudi s čustvenimi in
vedenjskimi težavami otrok. V manjši meri pa se je znotraj šole srečala tudi z agresivnim
vedenjem otrok v smeri delinkventnosti, predvsem se pri vprašanju naveže na skupino
starejših fantov: »Čeprou tm je bla posebnost to, k je bla ena skupina in so bili, mislim da,
celo stari do 21 let. Jih pač niso mel kam drgam dat. So bli fantje večji in močnejši od mene.«
Intervjuvanka C opaža, da se pri svojem delu – pooblaščena je za predmetno stopnjo – srečuje
v večji meri s prikritimi oblikami agresivnega vedenja. Gre za psihično medvrstniško nasilje
»predvsem v zadnji triadi, na predmetni stopnji«. Sodelavka, pooblaščena za razredno
stopnjo, se s psihičnim nasiljem otrok še ne srečuje v tako razširjeni meri. Na drugi strani
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opaža fizično agresijo, vendar v manjši meri v primerjavi s psihičnim nasiljem: »Seveda pa
prihaja tud do konkretne fizične agresije, do obračunavanj, ampak rekla bi, da je
medvrstniškega precej več.«
V okviru pogovora o srečevanju z oblikami agresivnega vedenja otrok Intervjuvanec D opaža,
da se pri svojem delu srečuje z različnimi oblikami agresivnega vedenja. Najpogosteje gre za
verbalno agresijo (»grožnje«; vidi jo kot »šablonski način komunikacije med njimi«). Srečuje
tudi fizično agresijo gojencev (»udarci pa tudi pretepi«) in v manjši meri agresivno vedenje v
smeri delinkventnosti (»se včasih nad inventarjem znesejo, kkšna vrata polomjo«).
Intervjuvanec opaža, da se agresivno vedenje gojencev proti zaposlenim v obliki groženj zelo
redko pojavlja: »Recimo, zdej eno leto ni blo nč. Al pa dve let. Pred tem pa je blo eno dekle,
sam za primer, je tko grozila vzgojiteljci v vzgojni skupini.«
Intervjuvanka E ocenjuje, da se zadnje čase srečuje v večji meri z agresivnim vedenjem oz. z
vedenjskimi težavami v zadnjem delu kontinuuma agresivnega vedenja. Predvsem izpostavi
segment vztrajajočega in ponavljajočega vedenja, kjer se preostale službe ne čutijo več
uspešne in gre že za reševanje napotitev: »Začnemo vsi skup razmišlat, za kakšne namestitve v
stanovanjske skupine, vzgojne zavode.« Gre za oblike vedenja, ki presegajo moteče vedenje.
Intervjuvanka oceni, da se z motečim vedenjem ne srečujejo več v tolikšni meri zaradi
razširjenosti ponudbe strokovnih služb: »Je več strokovnih služb, je boljša zasedenost
svetovalnih delavcev na šolah in tud v zdravstvenem domu psihologinja.« Tudi z asocialnim
vedenjem se srečuje, sicer v manjši meri, predvsem pa gre za otroke, »ki kšna kazniva dejanja
nardijo«. Intervjuvanka prepoznava transformacijo otrokovih stisk v jasnem agresivnem
vedenju zlasti pri fantih. Razliko v izrazitosti, jasnosti agresivnega vedenja med spoloma
pojasnjuje: »In to je pr fantih mogoče mal bolj. Včasih se tud pr deklicah to kaže, ampak
mogoče mal manj izrazito pa je to isto.«
Srečevanje z avtoagresivnim vedenjem otrok
Intervjuvanka A pri svojem delu prepoznava tudi avtoagresivno vedenje otrok, čeprav
opozarja na skritost tovrstnega vedenja: »Otroci redko kdaj tko odkrito povejo oziroma
začnejo nakazovt in ni nujno, da smo potem vsi odprti, da bi to prepoznal in videl.« Veliko
opaža in prepoznava subtilne oblike avtoagresivnega vedenja otrok, kar ponazarja z
naslednjimi primeri: »… Že to, da o sebi razmišlaš, da nisi sposobn, da mislš, da ne bo šlo, da
ne zmoreš, da itak nisi nč vreden. Kolkrat otroci, k jih vprašam, kako bi ti sebe opisal, rečejo
ah, sm len, sm, ah, ne vem, ne, nč sposobn. Velik jih tko gleda.« Tekom pripovedi je moč
ugotoviti, da intervjuvanka razlikuje med avtoagresivnim in avtodestruktivnim vedenjem. Pri
slednjem opozori na prisotnost rezanja otrok. Gre torej za dejanja, s katerimi otroci
prizadenejo telesne poškodbe samemu sebi. Ob iskanju razlogov za rezanje se dotakne dveh
razlogov. Eno predstavlja radovednost otrok: »Mal se mi zdi tko iz interesa, kako to zgleda,
ker to se tko kr mal med njimi prenaša … jst sm pa se pa tko, pa potem poiščejo to izkušno.«
Po drugi strani pa opaža, da se veliko otrok poreže v iskanju samega sebe: »Jst ugotavljam, da
zato, da sploh začutjo sami sebe. K prej so tuk oddaljeni sami od sebe, tud odrasli se mi zdi,
da se tulk obešamo na to zunanje vedenje. Sploh pa pr tistih otrocih, k bol apatično delujejo,
pa se jim ne da učit, na njih bolj pritiskamo v tem storilnostnem smislu: Pa dej že, pa dej
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nekej pokaži; in potem se kr umaknejo nekam v svoje lupince. Da sploh lahko sebe začutjo, se
pa porežejo.« Ko gre za zastopanost spola pri avtoagresivnem in avtodestruktivnem vedenju,
se intervjuvanka glede na izkušnje nagiblje k večji prisotnosti tovrstnega vedenja pri deklicah,
vendar ob tem opozarja na problematiko zakritosti samoagresivnih vedenj pri dečkih. Dečki
po njenem mnenju o tem težje spregovorijo in se trudijo zakriti slabe misli o sebi, kljub temu
da lahko »zaznaš, začuteš, da nima glih najboljšega mnenja o sebi. Ampak če ga boš vprašu,
bo on nekak izpadu velik frajer…«
Intervjuvanka B opaža avtoagresivno vedenje oz. agresijo otroka, usmerjeno proti sebi,
predvsem v anoreksiji, bulimiji in rezanju. Ocenjuje, da je avtoagresivno vedenje vseeno bolj
prisotno pri deklicah, čeprav tudi pri dečkih ne vidi zanemarljivosti pojavljanja. Opaža, da se
dečki usmerijo predvsem v psihosomatske težave: »Se potisnejo vase, grize nohte, trebuh ga
boli. To je ta, ko navzven ne zmore dat, ker mu ni bilo dovoljeno pokazat ne jeze ne kakšnih
takšnih čustev in potem se usmer to v sebe. In je spet to psihosomatika: grizenje nohtov,
lulanje v pojstlo.« Pri tovrstnih avtoagresivno usmerjenih vedenjih skuša intervjuvanka
pokazati stičišča in razhajanja s pojavljanjem agresivnih vedenj: »In je to agresija proti seb
obrnjena, kjer je spet izražena globoka nemoč, nepovezanost sam s sabo, nepovezanost z
drugimi ljudmi. In potem so naučeni, da ni jim pač dovoljeno to nazunej pokazat in potem pač
na sebe usmerjo.« Avtoagresivno vedenje po mnenju intervjuvanke tako kot agresivno
vedenje izhaja iz otrokovih notranjih občutkov nemoči in nepovezanosti, obenem pa prikaže
njuno razhajanje v smeri izražanja teh občutkov. Iz pogovora sklepamo, da se intervjuvanka
tekom terapevtske prakse v večji meri srečuje z avtoagresivnim vedenjem kakor z agresivnimi
težavami otrok.
Z avtoagresivnim vedenjem se Intervjuvanka C srečuje tako pri deklicah kot dečkih: »Zdej
mamo ravno v hospitalu enga dečka z anoreksijo nevrozo.« Gre predvsem za zlorabo hrane in
samopoškodovanje (npr. rezanje) ter v zadnjem času tudi močno razširjen perfekcionizem
(»drajverja be perfect«), ki ga intervjuvanka prepoznava kot vrsto agresije posameznika proti
sebi. Poudariti velja njeno opažanje, da avtoagresivnost ni tako močno razširjena, saj se z njo
srečuje v manjši meri: »Z zlorabo hrane, to imamo vsako leto vsaj en ali dva primera … Vem,
da pred tremi leti smo imeli eno deklico, zdej trenutno pa nimamo nikogar.« Opažanje poveže
z dejstvom, da gre za zelo prikrite stvari, ki jih je težje odkriti: »U bistvu moram rečt, da je to
zlo težko detektirat … Mi zlo zlo redke primere ugotovimo …So to izjemno pretanjene stvari.«
Intervjuvanec D poudarja, da avtoagresivno vedenje pri njih v vzgojnem zavodu ne
predstavlja večje problematike (»ni tak velik problem«), saj ocenjuje, da ni toliko razširjeno.
Trenutno opisuje dva primera deklet (od 45 gojencev), »ki imata take občasne te ekshibicije«.
Opaža, da je pojav avtoagresivnega vedenja v večji meri razširjen pri dekletih. Intervjuvanec
prepoznava kot najbolj izrazito obliko agresije, usmerjene nase, v rezanju: »Al se reže al kej
tazga, to je čist agresivno … Tist, k bo tablete pojedu, nima agresivnosti izražene. Je samo
tko obupan in v praznini, da misl da v resnic ma svoj cilj.« Avtoagresivnost posameznika
intervjuvanec povezuje z naslednjimi značilnostmi (gre za možen osebnostni profil takega
posameznika, opozarja): »Najprej je močna psihosomatika, potem je močna depresivnost,
potem je razdražljivost. Gre čist skupej s tem in še močna agresivnost. Potem pa
intrevertiranost. Če je taka osebnostna struktura pa čustvena labilnost.« V otrokovi
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avtoagresivnosti opaža izražanje potrebe po pozornosti (»opozarjanje nase«), potrebe po
doživetju samega sebe (»občut samga sebe«) ali način obvladovanja lastnega telesa (»Da ima
oblast, če nima nad drugim, nad ničemer, ma pa vsaj oblast nad svojim telesom.«).
Z avtoagresivnim vedenjem se Intervjuvanka E pri svojem delu srečuje v manjši meri.
Razloge za manjše srečevanje s tovrstnim vedenjem pripiše poziciji oz. naravi njihovega dela:
»Tisti (agresivni na zunaj op. a.) mogoče prej pridejo in ti (avtoagresivni op. a.) mogoče prej
grejo v zdravstveni dom.« Avtoagresivnost opaža enakomerno razširjeno pri obeh spolih
(»posamezni znaki al pa te smeri avtoagresivnega vedenja, to se da vidt in pr enih in pr
drugih«), glede na lastne izkušnje pa ocenjuje, da se je mogoče za odtenek več srečevala z njo
pri deklicah. V svoji pripovedi intervjuvanka prikaže povezanost avtoagresivnosti in
agresivnosti pri otroku v obratu usmerjenosti vedenja, ki ga večkrat opaža: »Gre za nek
agresiven naboj, ki se enkrat obrne vn, enkrat pa not.« Tako lahko sklepamo, da pri
posameznem otroku opaža tako agresivno kot tudi avtoagresivno vedenje.
Agresivno vedenje kot signal
Intervjuvanka A vidi v agresivnem vedenju zgolj zunanjega pokazatelja na otrokove notranje
stiske. Upoštevajoč ta vidik gleda na otrokovo agresijo kot pozitivno stvar, saj omogoči, da se
stiska izrazi navzven oz. da jo otrok nakaže ter se mu tudi ponudi pomoč. Negativni vidik
tako pripisuje neizražanju stiske: »Recimo se mi zdi, da pa hitrejš pa spregledamo kkšne
otroke, ki sedijo kje v razredu, nč ne nardijo tko očitnega, niti na sebi niti drugim, ampak zlo
močno pa trpijo v sebi. Pa potem šele v odrasli dobi povejo, kako so se počutili. Al pa se
naenkrat zgodi neki…« Intervjuvanka opozori, da je pomembno »da se ne ustavljamo na tej
zunanji fasadi, ampak da gremo zadaj, da gremo odkrivat vzroke.« Na tej točki lahko vidimo
povezanost kode agresivno vedenje kot signal z osredotočenostjo pomoči, v kateri avtorica
opozarja na osredotočenost na otrokove močne točke. V pomoči opozori na pomembnost
svetovalčevega gledanja ozadja agresivnega vedenja, razlogov, zakaj se je to vedenje
pojavilo, in iskanje otrokovih močnih točk. Preko močnih točk lahko po mnenju intervjuvanke
pomagamo otroku, »da nadomestijo in začnejo izkazovat tud neko bolj pozitivno vedenje«, se
pravi, da pokažejo v družbi pozitivno sprejeto vedenje. V njeni pripovedi o otrokovih
potrebah bi lahko zasledili njeno navezovanje na tematiko agresivno vedenje kot signal:
»Nezadovoljenost teh potreb pr otrocih sproža neke vrste nezadovoljstvo in potem morajo na
nek način poskrbet, da bi jih mi vidl, da bi jih prepoznal. Da bi jim dal vedet: Glej, tukaj sm,
potrebujem te.« Intervjuvanka razkrije, da lahko otrokovo agresivno vedenje služi kot
otrokovo iskanje pozornosti oz. preusmerjanja pozornosti nase, da bi drugi videli, da se ne
počuti dobro.
Intervjuvanka B na vprašanje o tem, kaj odraža agresivno vedenje otroka, predstavi in opozori
na dva temeljna, njej pomembna vidika. Otrokovo agresivno vedenje lahko kaže na njegovo
doživljanje v družini. Povezuje ga predvsem z nasiljem v družini: »Lahko je zrcalo tega, kar
se mu doma dogaja in to potem on izvaja nad druge.« V drugem vidiku intervjuvanka zajame,
da lahko otrokovo agresivno vedenje kaže na njegovo doživljanje stiske, gre za klic po
pozornosti odraslih: »Dejte me opazit, nekej se z mano dogaja, ne znam…« Opozarja, da se za
tem vedenjem skriva huda stiska otroka, ki jo vidi v njegovem doživljanju občutka
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nepovezanosti in nevidnosti: »Ne, kr un strah, tolk da ne bom kr umru, me ni … In potem mu
to vn butne in razgraja.« Gre za nezadovoljenost temeljnih potreb. Po mnenju intervjuvanke
otrok na agresiven način kliče na pomoč, ker stiske drugače ne zna izražati. Stisko
intervjuvanka povezuje z otrokovim okoljem, predvsem družinskim. Na otroka tako gleda kot
na žrtev okolja, ki ga obdaja. V svojih izkušnjah se je največkrat srečevala z naslednjimi
značilnostmi okolja: »Tam je bil zlo prisoten alkoholizem in niso mel starša al pa kakšnega
strica … delovna sila je bil ta otrok, ni bla vrednota šola. Par teh, k jih mam pred očmi, so bli
zlo sami seb prepuščeni.« Intervjuvanka skuša skozi pripoved prikazati povezanost
agresivnega vedenja s čustvi jeze. Opaža, da je izražena jeza zgolj krovno čustvo, pod katerim
se nahajajo mnoga druga čustva, »največkrat je to žalost al pa nepovezanost, krivda, vse
sorte.« Z jezo (njeno izražanje poveže z agresivnim vedenjem) lahko posameznik izraža
bodisi potrebo po distanci bodisi po bližini: »Ampak jeza lahko pomeni: Ostan tam, si šel
preveč v moj prostor! Al pa: Prid bližje, želim si te, da si z mano, da si povezan!« Zaradi te
globlje vsebine intervjuvanka poudarja, da agresivnih odzivov posameznika ne smemo osebno
jemati kot napad nase, ampak v njih uvideti to njegovo osnovno prezrtost in nepovezanost. V
pripovedi lahko zasledimo močno povezovanje tematike agresivnega vedenja kot signal in
vpliva družine na oblikovanje otrokovega agresivnega vedenja. Intervjuvanka namreč prikaže
in opozori na otrokovo prikrajšanost za občutke povezanosti, ki jih ni dobil v lastni družini,
ter pridobljene vzorce nasilnega odzivanja, ki jih je opazoval v družinskem okolju. In ti
občutki ter osvojeni vzorci se kasneje tudi v drugih okoljih (npr. odnosih z vrstniki) odražajo
v njegovem vedenju.
V agresivnem vedenju otroka Intervjuvanka C prepoznava otrokovo izražanje stiske. Gre za
njegovo govorico, s katero želi drugim nekaj povedati: »Za otroka je vsako vedenje vedno
logično. Z vsakim vedenjem želi nekej pokazat, povedat. Ne zna verbalizirat, ne zna z neko
socialno, sprejeto socialno veščino tega pokazat, to pokaže z agresivnim vedenjem.«
Intervjuvanka tako v agresivnem vedenju prepoznava različno sporočilnost agresivnega
vedenja: »Ali opozori nase al hoče nekej pridobit al hoče nekej osvojit al hoče samo
medvrstniško pozornost ali pozornost učitelja.«
Intervjuvanec D opaža, da se za agresivnim vedenjem otroka skriva in signalizira
nezadovoljenost njegovih potreb, predvsem »po varnosti, po ljubezni, sprejetju«. Otrok
doživlja občutke ogroženosti, saj nima zadovoljene potrebe po varnosti, kar intervjuvanec
povezuje z agresivnim odzivanjem. Za agresivnim vedenjem opaža tudi otrokovo nizko
samovrednotenje ter izražanje potrebe po moči, ki jo napačno dojemajo: »Moč si
predstavljajo enostavno tako – če nekoga pretepejo, so močn. Pa ni rečen. In še vedno ne
občuti moči in je to en v prazno, v prazno gre. Pa še začaran krog, pol ga še ne marajo in se
stopnjuje.«
V agresivnem vedenju prepoznava Intervjuvanka E velikokrat odražanje otrokovih stisk,
strahov in zagat ter nezmožnost verbalne artikulacije v otrokovem izražanju stisk, doživetih
čustev. Ponazori z razlago: »In potem ti napetosti enostavno rastejo kot v ekonom loncu in
potem butne to vn.«. Po mnenju intervjuvanke se napetosti kopičijo in ko je mera polna
izbruhnejo v obliki agresivnega vedenja. Iz njene pripovedi bi lahko sklepali tudi, da
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agresivno vedenje vidi kot klic otroka na pomoč: »agresivno vedenje je tisto, ki nas tko
pokliče«.
3.3.1.4 Pogled na soočanje družine z agresivnim vedenjem otroka
Vstopanje v proces pomoči
Pri vstopanju v proces pomoči družine agresivnega otroka Intervjuvanka A opaža, da so
otroci, ki nakazujejo tovrstno vedenje, k njim na svetovalni center največkrat napoteni: »Al je
to s strani centra za socialno delo al šole.« Iz povedanega lahko sklepamo, da sami otroci
redkokdaj poiščejo pomoč zaradi svojih težav v vedenju. V pripovedi intervjuvanke je
zaznati, da so včasih starši tisti, ki sami poiščejo pomoč zaradi otrokovega nakazovanja
agresivnega vedenja. Predvsem jo poiščejo, »ker nekako ne zmorejo več z otrokom. Ko jim
otrok enkrat, bom rekla, čez glavo zleze.« Starši se tako za strokovno pomoč odločijo, ko
postane vedenje otroka tako moteče, da ga tudi sami težko obvladujejo in ne vedo, kaj naj
storijo. Intervjuvanka opozori na pomemben element, s katerim se srečuje pri nudenju pomoči
družini agresivnega otroka. Nemalokrat starši teh otrok doživljajo stisko, zaradi česar težko
poiščejo pomoč in vstopajo v sam proces. Sama opisuje njihovo stisko: »Ker jih je sram. In
ker se počutjo nemočne in ker se počutjo, kot da so oni neki narobe nardil … Pa želijo naredit
neko spremembo, pa bodisi ne morejo al pa niti ne vejo na kak način. Pa se o tem tud težko
pogovarjajo.« Kljub temu, da bi radi otroku pomagali, se zaradi tovrstnih bolečih občutkov
velikokrat ne odločijo za vstop v proces pomoči. Težave skušajo tako skriti pod preprogo:
»Včasih skrivajo leta in leta.« Ob povedanem pokaže veliko razumevanje do občutkov
staršev. Pri tistih starši, ki uspejo vstopiti v proces pomoči, pa se velikokrat pokaže
problematika zmotnih pričakovanj, opozarja intervjuvanka. Gre za naslednja pričakovanja:
»Poštimajte otroka al pa naj on sebe poštima, mamo problem … Ta uvid al pa pripravljenost
sam nekej delat in nardit, žou je pogosto precej nizka pri starših.« Opazimo lahko
poudarjanje razumevanja odpora do sprememb, saj jih razume kot odmik od varnih in
preizkušenih vzorcev, pa čeprav ne najbolj funkcionalnih. Starši pričakujejo zgolj delo otroka
na njegovih težavah. V pripovedi lahko zasledimo poudarjeno storilnostno naravnanost
staršev v odnosu do otroka. Pričakovanja s strani staršev so v tem kontekstu naravnana
predvsem na izboljšanje in popolno izničenje otrokovih vedenjskih težav. Tu se intervjuvanka
naveže na neujemanje starševih pričakovanj in pričakovanja svetovalnega delavca, ki jih sama
skuša vedno ubesediti: »Kaj si pa želite? Ne vem, al pa prevermo, kje smo, kaj je tisto, s čimer
smo nezadovoljni, kakšna so pričakovanja, kaj bi si še želel in kaj je tisto, kar je realno,
možno. In je treba to včasih staršem zlo plastično predstavt … In če mamo otroka, zdej bom
zlo neumno rekla, k se stepe trikrat na teden, ja, pač ne bomo od njega prčakval, da se ne bo
nikoli.«
Intervjuvanka B opaža, da pomoči v večji meri ne poiščejo tisti starši, ki bi pomoč najbolj
potrebovali. Njihovo nesodelovanje navezuje v osnovi že na predavanja, ki jih organizira
osnovna šola ali vrtec: »Poišče pomoč nekdo, ki je zelo že ozaveščen, ko se zlo trudi okol tega
otroka, pa vidi, da se je nekje zataknl, da ne zmore. Tisti, ki pa bi zares zares, ko je hudo, pa
ne pride.« Družina se lahko vključuje v proces pomoči tudi neprostovoljno. Ob pojavitvi
hujšega nasilja znotraj družine opozori intervjuvanka na prijavo nasilja policiji, ta opravi
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intervencijo, nato pa prepusti primer pristojnemu CSD-ju. V njeni nadaljnji pripovedi je
zaslediti, da družina ob tovrstnih intervencijah doživlja nudenje pomoč kot prisilo.
Intervjuvanka v manjši meri opaža iskanje pomoči s strani samih staršev. Predvsem gre za
ženske, ki poiščejo pomoč o nasilju v družini: »Je nasilje pa pove … Seveda se tud sami
odločajo, ko ne zmorjo več, in se odločjo, da gredo vn iz tega.« Pri iskanju pomoči prav
zaradi agresivnega vedenja otroka prepoznava zgolj peščico tovrstnih primerov. V pripovedi
predstavi primer matere, ki je pri njej poiskala nasvet ob pojavitvi agresivnega vedenja
otroka: »Ona ma štiri otroke, seveda sama je, ne zmore vsega in otrok se agresivno odzval na
to: Joj, opaz me, tukej sem! Ona pa sama. Pa sm jo vprašala: Kolkrat jih pa stisneš k seb?« Iz
primera je razvidno, da ni šlo za daljši proces vključenosti v nudenje pomoči. V trenutni
terapevtski praksi, natančneje nudenju učne pomoči otrokom, intervjuvanka opaža močno
prisotnost starševih pretirano storilnostno usmerjenih pričakovanj od procesa pomoči: »In tud
starši, vedno znova ko pridejo: Jah, to pa šola! Halo, kaj je tvoj otrok samo učenc?! Je še sin,
je še prjatu, je še vnuk … tolk vlog ma, mi pa smo ga fokusiral in ga prtiskamo sm tam …
Men je recimo zdele dobesedno prpelu otroka: Zdej pa delej z njim! Ker je problematičen.«
Vidimo lahko, da starši pričakujejo ob vstopu v pomoč obravnavo zgolj otroka za dosego
boljših rezultatov, tudi skozi vidik vedenjskega odzivanja.
Intervjuvanka C pri svojem delu prepoznava več razlogov, zaradi katerih vstopijo agresivno
odzivajoči se otroci ter včasih tudi njihovi starši v nudenje pomoči. Ob pojavitvi težkih,
fizičnih, agresivnih izbruhov znotraj šolskega prostora poudarja, da se navadno otroke v
šolsko svetovalno službo napoti (»Al razrednik al učitelj al sošolci.«) oz. se jim nudi pomoč v
samem razredu v okviru pedagoških intervencij: »Imamo tud kako situacijo, ko je treba
pedagoško intervenirat konkretno vedno takoj v razredu, it v razred in razmejit tako stvari. Že
mize so frčale po zraku in vse živo smo že imeli.« Drugo podskupino iskanja prepoznava pri
otrocih, ki poiščejo sami pomoč v svetovalni službi ali pridejo do nje po indirektni poti. To
podskupino povezuje v pripovedi predvsem z doživetjem agresije otrok v domačem okolju in
agresije otrok, usmerjene proti sebi: »Če se recimo fizično nasilje pokaže pri športni vzgoji,
kaka poškodba al pa modrica, in tud mamo ničelno toleranco, tako da takoj prijavmo nasilje.
In pa otroci pridejo tudi sami v različnih primerih. Ko gre za avtoagresijo, ko gre za
perfekcionizem, ko se psihosomatične spremljajoče težave pojavijo.« Opaža, da otroci vedno
več poiščejo pomoč sami, ko občutijo stisko. Pri svojem delu skrbi prednostno za nudenje
varnega prostora otrokom: »Tako da imajo tukaj resnično handing.« Tretji način iskanja
pomoči opaža v napotitvi otroka v stiski s strani razrednika, »če vzpostavijo nek dober
odnos«. Konec koncev opaža, da tudi sami starši otrok velikokrat poiščejo pomoč v šolski
svetovalni službi, predvsem pokličejo takrat, »ko so nemočni«.
Intervjuvanec D prepoznava pri starših gojencev glavne vzroke iskanja pomoči v otrokovem
agresivnem vedenju med vikendom, počitnicami in v neupoštevanju omejitev. Intervjuvanec
doda, da se sam s strani gojencev srečuje predvsem preko timskih sestankov oz. obravnav,
kjer se največkrat opaža omenjene razloge iskanja pomoči: »In se največkrat poišče pomoč v
tej obliki al pa po telefonu vzgojitelju pojambrajo.« Dodaja, da je iskanje pomoči staršev
pogosta praksa pri njih, ki se lahko razvije v medsebojno sodelovanje: »Pr kkšnih je to kar
redno treba spremljat al je zdej že boljš.« Glede razlogov iskanja pomoči samih gojencev
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intervjuvanec opaža, da prihajajo zgolj potožiti, ko določena situacija ne zadovolji njihovih
potreb. Zaradi same agresivnosti (tako njihove kot tudi doživete v okolju) redkeje poiščejo
pomoč: »Pa ne pride zarad agresivnega vedenja, ampak lahko pride, da se ni doma razumel
… Oče me ni ke pustu, jst sm pa kr šla … Al se je skregala z mačeho al partnerko al z očetom
Ampak to je … Zlo mal poiščejo. Za samo agresivnost so pa oni v bistvu mal manj občutljivi.
Je kr normalen modus vivendi, če se mal spričkajo doma in pol jih tolk to ne žre. Pač za njih
ni kreganje nekej tolk zoprnga …« Ugotavlja, da so med gojenci dekleta tista, ki v večji meri
poiščejo pomoč. Težje iskanje pomoči fantov povezuje z moškim principom: »Pomen zdej, da
je on misl, da more sam rešt. To je tud ta razlika, če bo v hudi stiski, bo punca lahko jokala,
on se bo pa težje.«
Intervjuvanka E v okviru teme vstopanja v proces pomoči izpostavi opažanje, da družine
največkrat poiščejo pomoč pri njih zaradi velikih otrokovih težav, velikokrat povezanih prav s
šolanjem otroka: »Nekej njihovem otroku zlo dela težavo al pa da bi mu škodlo.« Do izraza
pride želja staršev pomagati otroku, da bi jim dobro šlo. Željo staršev predstavi intervjuvanka
kot motiv iskanja pomoči. Odsotnost želje opaža zgolj pri starših, pri katerih »gre za
patologijo«. Opaža, da starši redko vstopajo v pomoč prej, pred pojavom otrokovih težav:
»Redko pridejo direktno že prej uredit partnerske odnose …« V primeru hujšega nasilja so
navadno podane prijave bodisi na CSD bodisi na policijo s strani šole, zdravstvenih služb ali
soseske (»klici, anonimni klici«). Družina se na tak način vključi v pomoč, pri čemer
intervjuvanka poudari, da je njihova prioriteta zaščita in iskanje podpor žrtvam nasilja:
»Kadar gre za kazniva dejanja, zanemarjanja in zlorabe, absolutno to preiskuje potem
policija, kriminalistična služba. Mi vedno prijavmo. Ja, naša vloga pa je potem iskanje
podpor žrtvam pa otrokom.«
Nudenje pomoči otroku
Intervjuvanka A ocenjuje, da je pri njenem delu nekje med tretjino in četrtino obravnavanih
otrok, ki nakazujejo težave agresivnega vedenja. Poudarja, da težko ocenjuje številčno celotno
populacijo otrok s tovrstnimi težavami, saj se pri svojem delu ne srečuje zgolj z nudenjem
pomoči ob pojavitvi agresivnega vedenja. Glavnino dela predstavljajo predvsem »tisti, ki
majo učne težave, ampak pod temi učnimi težavami se marsikej skriva«. Sklepamo lahko, da
se problematika otrokovega agresivnega vedenja skriva tudi za samimi učnimi težavami.
Poudariti velja povezanost agresivnega vedenja in težav z vstopanjem v proces pomoči.
Intervjuvanka namreč poudari, da starš otroka z učnimi težavami »brez problema pripelje,
zarad tega, ker se potem smatra, da je to potem otrokov problem v smislu: V redu je, mi
potem nismo nč narobe naredil!« Učne težave, z razliko od otrokovega agresivnega vedenja,
staršem ne vzbujajo tolikšnih občutij sramu. Tako se starši ne čutijo odgovorne za nastale
težave. Sklepamo lahko, da se otrokove težave agresivnega vedenja postopoma odkrivajo
tekom nudenja pomoči, usmerjene na učne težave. Glede zastopanosti spola in starosti
intervjuvanka ocenjuje, da se srečuje z nudenjem pomoči deklicam in dečkom v razponu
celotnega osnovnošolskega izobraževanja. Pri dečkih opaža največkrat pomoč v okviru
agresivnega vedenja, pri deklicah pa gre za pomoč pri pojavitvi avtoagresivnega vedenja.
Poudarja, da večji problem predstavljajo srednješolci, ki izjemno neradi vstopajo v proces
pomoči. Opisuje: »Tko, zdi se jim neumno tko neki govort. Pa nimajo oni problemov …
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srednješolca pa enostavno ne morš (pripeljati op. a.). In če se odloč, da ne bo, potem
enostavno ne bo.« Sklepamo, da se pri svojem delu s srednješolci skorajda ne srečuje.
V okviru teme nudenja pomoči otroku Intervjuvanka B opaža na splošno pogosto prisotno
agresivno vedenje otrok, pri čemer se predvsem osredotoča na svoje izkušnje iz dela na šoli s
prilagojenim programom: »Ja, povsod se najde! Kak k prou vn tolče, pokaže na drugih.« Pri
tem opaža, da so prisotne težave agresivnega vedenja v večji meri pri dečkih. Opažanje
povezuje z različnim potekom procesa socializacije pri dečkih in dekletih: »Ker tud njim je
ponavad bolj dovoljeno pokazat čustva. Punčke mormo bit pridne.« Na podlagi svojih
izkušenj opozori na pogosto prisotnost agresivnega vedenja otrok že v vrtcu. Dodaja, da se
težave brez nudenja pomoči lahko samo še dodatno stopnjujejo: »To se stopnjuje, če se s tem
ne dela. Resnično, to se sam stopnjuje. Al pa če recimo vidiš, da je nekdo agresiven do živali.
Lahko bo tko nekoč z ljudmi. To je živo bitje. Takoj je treba usmerjat.« Intervjuvanka znotraj
terapevtske pomoči otroku, tudi odraslemu posamezniku, poudari pomembnost validacije ob
njegovem izražanju jeze. Gre za strokovnjakovo razumevanje otrokovih čustev, kar lahko
prispeva k izboljšanju otrokovega vedenja: »Vedenje vsakogar, kar koli naredi – al je to
razmetavanje igrač al krožnik vržt v steno – karkoli, z njegovga aspekta ma vedno globok
smisel. Se pravi, ko ti narediš validacijo nekomu, rečeš: Joj, razumem, da si biu tko jezen, ko
ti je ta fantek to naredu, pa si iz tega kr razmetou igračke … Validacija pomen, da greš v
njegov svet – z njegovga zornega kota ima to dejanje smisel. To ne pomeni, ni nujno, da se jst
zdej s tem strinjam … ampak da ga razumem, od kod ga je to prpelal. In ko ta človk začut, da
je res razumljen, pol se kr stopi in ne dela več naprej.« Kljub temu, da lahko vidimo poudarke
dela s posameznim otrokom, intervjuvanka skozi pripoved opozarja na nujnost dela s celotno
družino agresivnega otroka.
Intervjuvanka C prepoznava, da se s pomočjo otroku zaradi njegovega agresivnega vedenja
srečuje tekom vseh treh nivojev svetovanja: pedagoških intervencij (»takrat, ko je nujno, ko je
potrebno«), rednega spremljanja in svetovanja otroku ter spremljanja in svetovanja po potrebi.
Poudari, da se intervencije lahko razvijejo v samo svetovanje. Intervjuvanka opaža, da se
tekom nudenja pomoči v zadnji triadi pogosto srečuje s psihičnim nasiljem med vrstniki
(»šikaniranje … velikokrat, se zavedam, ostaja tudi prikrito«), v zelo majhni meri pa se
srečuje z akutnimi primeri agresivnega vedenja. Obrazloži: »Recimo za lansko šolsko leto se
spomnim treh takih akutih primerov. Mamo pa zdej trenutno učenca v šestem razredu, ki pa
izrazito spada v ta okvir neustreznega domačega okolja … Tu so pa praktično tedenske, so
velike težave. Samokontrole vedenja praktično ni. Ima tudi že tri vzgojne opomine in je
trenutno zlo ogrožujoče. Verjetno bo šla zadeva v prešolanje. Vključli smo ostale institucije.«
Večje razlike v zastopanosti spola v procesu pomoči pri agresivnem vedenju ne opaža,
mogoče le znotraj pedagoškega interveniranja (»je več fantov«) in znotraj pojavljanja
perfekcionizma (»za deklice izrazita negativna agresija, ta perfekcionizem«).
V praksi vzgojnega zavoda Intervjuvanec D opaža prisotnost agresivnosti skoraj pri vseh
gojencih: »Pr nas lahko pri 90 % ugotavljamo kakršno koli obliko in kakršno koli stopnjo
agresivnosti … Mal povečana agresivnost je. Prisotna je pr vseh.« Agresivnost gojencev se
tako razlikuje le v oblikah in njeni stopnji. Med samo agresivnostjo gojenk in gojencev ne
ugotavlja pomembnih razlik.
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V okviru celote obravnav ocenjuje Intervjuvanka E, da se kar v polovici primerov srečuje s
problematiko otrokovega agresivnega vedenja. Ocenjuje, da je tovrstna problematika pri njih
dokaj razširjena: »Ja, je to kr pogosta problematika, ni redka … Ne vem, v kkšni polovici
primerov pa bi že blo to.« Skozi sam pogovor lahko zasledimo, da predstavlja ta problematika
zgolj simptom, za katerim se skriva vrsta preostalih težav in stisk v družini otroka.
Intervjuvanka ocenjuje, da se v nudenju pomoči z agresivnim vedenjem srečuje v večji meri
pri fantih, navadno pa gre za težave predvsem v »šolskem prostoru«. Intervjuvanka opaža
nudenje pomoči otroku kot eno izmed poti pomoči, ko sodelovanje s celotni družino ni več
mogoče.
Nudenje pomoči celotni družini
V okviru teme nudenja pomoči celotni družini je pri Intervjuvanki A zaslediti poudarke
pomembnosti vključevanja celotne socialne mreže v proces pomoči. Pojasnjuje, da se tudi
sama poslužuje omenjenega pristopa pri svojem delu: »Ravno pri teh otrocih, kjer starši
pokličejo in izpostavjo neko vedenjsko težavo, jst najprej starše povabm na razgovor. Ker se
mi zdi pomembno, da najprej prepoznam, al gre tukej res za nekaj, kar otrok, v bistvu je to
njegovo, njegov delež pri tem, pa kaj je res tisto pač, tko kt sva se prej pogovarjali o pomenu
družine. Se mi zdi tolk pomembna, da želim najprej začutt družino, kako ona funkcionira v
odnosu do otroka in mal širše. Največkrat je moj način dela takšen. Sicer se enkrat al dvakrat
potem srečam tudi z otrokom, ampak če se le da, potem tud kkšen skupen družinski pogovor
opravmo al pa na podlagi tega, ker je otrok ponovno spet s starši, pa tudi širše – s šolo.«
Sklepamo lahko, da vidi v nudenju pomoči celotni socialni mreži prednosti, saj ji omogoča
dobiti nek širši pogled na kontekst (odnose), v katerem se pojavljajo otrokove težave z
agresivnim vedenjem. Glede na poznavanje lahko lažje zastavi cilje pomoči in osredotočenost
pomoči. Poudarja, da je potrebno vse dejavnike enakovredno vključiti v pomoč. Težava, s
katero se srečuje tekom nudenja pomoči, je nepripravljenost staršev sodelovati (delo na sebi)
in njihov umik iz procesa pomoči: »Če se včasih v kakšni družini res izkaže, da je odnos
staršev do otoka tolk ogrožujoč, kako bi rekla, takšen dejavnik tveganja, da je treba starše
opozorit, da bi blo fajn, da oni nekej spremenijo. Največkrat, ko pridemo do te točke, se
umaknejo.« Opozarja, da gre pri sodelovanju za najpomembnejšo točko v nudenju pomoči, ko
je potrebno vključiti tudi delo z družino in z njihovimi odnosi.
V nudenju pomoči celotni družini Intervjuvanka B poudarja smiselnost dela s celotno družino.
Ob zaznavanju (hujšega) nasilja v družini poudarja, da je potrebno najprej zaščititi nemočne
člane. Pri tem se navezuje predvsem na zaščito otroka: »Zdej če gre za hudo nasilje, če
ostanemo na tem, je definitivno treba otroka zaščitet. To je prvo. Otrok si sam ne mora
pomagat … Ko so pa otroci, takrat je pa potrebno odreagirat. Da se jih zaščiti.« Skrajni
ukrep ji predstavlja odvzem otroka iz te družine. Ob nasilju je po mnenju intervjuvanke
potrebno delati tudi z obema staršema: »Ko gre v varno hišo – to pomeni, da je tako zelo
ogrožena, da jo je potrebno varno odmaknt … Da se dela z njim kot nasilnežem in da se dela
z njo, kako jo ojačat na vseh nivojih … Zdej dela se z vsakim. Dela se, naj bi se delal tud z
nasilnežem.« Smiselno pomoč vidi v svetovalnih razgovorih. Delo s starši in njunim odnosom
povezuje z njuno odgovornostjo: »Ja zdej odvisno, kulk ma še kej smisel združevat … To je
njihova odločitev. K men tud k pridejo na partnersko terapijo – jst sm ekspert za proces,
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ekspert za njihovo življenje pa so oni in je njihova izbira, kaj bota s tem naredila … Ampak v
končni fazi, to je njun svet. Jst sm se tle naučila distancirat.« Vidimo, da naj bi bila pomoč
ponujena, kaj bosta torej starša kot odrasla posameznika z njo naredila, je pa njuna odločitev
in odgovornost. Prednosti nudenja pomoči prepoznava v možnosti vpogleda in spreminjanja
celotne dinamike v družini, predvsem odnosov: »Kako oni funkcionirajo med partnerji, kako
na otroke. Kakšen ples plešejo.« Tako intervjuvanka ocenjuje, da zgolj obravnava otroka ne
nudi nobenih prednosti in da je vedno potrebno prej ali slej vključiti vso družino: »Ampak slej
ko prej je potrebno pogledat celo dinamiko v družini. Ni dost samo z otrokom delat pa pride
domov spet v isti šmorn … Ker zlo kmal potem vidš, da maš na družini posel, ne tolk na
otroku … Tle ti z otrokom delaš, pol pa on pride spet v tisti okolje, patološko. Absolutno.
Dinamika cele družine je pomembna.« Težave nudenja pomoči celotni družini prepoznava
predvsem v starševi in tudi otrokovi nepripravljenosti sodelovati oz. vključitvi v proces
pomoči ter ob starševem zanikanju prisotnosti težav. Težave otrokove nepripravljenosti se v
pripovedi intervjuvanke povezujejo s starševim zanikanjem prisotnosti težav: »Ampak ona je
vedno rekla: Pr nas je vse v redu. In zdej se ti lahk na glavo postavš. In pol zdej res ostane,
kar otrok pove al karkoli izrazi. Po drugi strani pa je ona že začutla, da se nekaj dogaja, da
se nekaj ve. Kakšen je zdej pritisk na tega otroka, da bi on kaj več povedou … Lahko v tem
primeru, če starš na njega vpliva: Pazi, kaj boš govoru, ne smeš govorit o naši družini! Potem
on noče komunicirat.«
V pripovedi Intervjuvanke C razberemo, da se s sodelovanjem z družino srečuje v rednem
spremljanju in svetovanju otroka. Poudarja potrebnost vključevanja in sodelovanja celotnega
okolja otroka v okviru rednega spremljanja otroka: »Potem je v prvi vrsti sodelovanje z
otrokom, ki je lahko ali žrtev ali preganjalec pri sorojencih. Potem pa sodelovanje in vodenje
staršev, v prvi vrsti. In seveda sodelovanje z učitelji ter tudi vodstvom šole. Ko je pa potrebno,
pa tudi z ostalimi institucijami, na primer pristojni center za socialno delo. Pri nas tega ni
malo. Vsako leto potuje kaka prijava iz različnih naslovov, tako da vse to se vključuje.«
Vidimo, da potrebnost vključevanja in nudenje pomoči otroku in njegovi družini postavlja v
ospredje. V nujnosti sodelovanja staršev v pomoči pa se pojavlja težava. Intervjuvanka
poudarja problematičnost ob srečevanju z upori staršev in njihovimi negativnimi odzivi na
nudenje pomoči: »Družina je mikrokozmus in vsak vdor v družino oni jemljejo izrazito
negativno … Napad nase …« Podrobneje bomo njihove negativne odzive razdelali v odzivih
na pomoč. V svoji pripovedi pa intervjuvanka poudarja problematičnost starševega
minimaliziranja pomena otrokovega doživljanja v obremenilnih družinskih okoliščinah (npr.
agresivnost in nespoštljivi odnosi). Otrokovo doživljanje, opozarja, je ključnega pomena,
težave dojemanja staršev v tej smeri pa opaža v nudenju pomoči celotni družini: »Takrat je
največji problem, ko starš ne zazna – kljub temu, da posredujemo vsi živi, od razrednika do
svetovalne službe, da direktno poveš, kaj to za otroka pomeni – to težko čustveno prtljago…«
Intervjuvanec D prepoznava prednosti nudenja pomoči celotni družini v možnosti osveščanja
staršev in povečanja njihovega razumevanja v odnosu do otroka: »Torej, da neke stvari
razumejo, da se starši ne počutjo napadeni in da se starši ne počutjo, da jih on ne mara pa
sovraži pa tko naprej. Čeprou se kdaj tko vede.« V svoji pripovedi poudari opažanje, da bi
sicer bilo potrebno preurediti celotno družino, vendar se mu realizacija in učinkovitost
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tovrstne terapevtske pomoči zdi utopična z vidika problematike odvzetih utečenih vlog članov
družine ob uvajanju sprememb: »Znano je, kako je pr alkoholikih. Rečmo, da je moški
alkoholik, ženska pa trpinka in žrtev. Potem gre pa un na zdravljenje in se ozdravi. Ona pa je
še zmer trpinka. Ona je tolk prevzela to vlogo žrtve, da potem ne zna več funkcionirati naprej
in postane nefunkcionalna.« Sam se raje osredotoča na nudenje pomoči, ki je osredotočeno v
izboljšanje odnosa med starši in otrokom v konkretnih razmerah. Celovita pomoč bi po
njegovem mnenju zahtevala veliko časa in dela. V sestanke tako vključujejo starše in otroke
ter se trudijo za dosego dogovorov iz obeh strani za dosego pozitivnih izkušenj: »Kakšnim
staršem je treba tud dostkrat povedat, k kkšni so preveč strogi … ne da bi hotl rušt njihovo
vzgojo, ampak jih je treba osveščat, da morjo mal več zaupat otroku, ampak seveda se mora
otrok držat tega.« Potrebno je tako sodelovanje otroka kot tudi starša. Ravno starševo
nesodelovanje oz. pomanjkanje interesa za sodelovanje označi intervjuvanec kot težavo, s
katero se srečuje tekom nudenja pomoči celotni družini.
Intervjuvanka E je mnenja, da je nudenje pomoči celotni družini pomembno, kar naveže tudi
na njen osebni pogled: »Se mi zdi, da mi je zdej vedno bolj interes usmerja v celotno
družino.« Družina ji predstavlja tisto okolje otroka, v katerem lahko išče moči. Intervjuvanka
meni, da je s sodelovanjem vseh članov mogoče doseči tudi večjo učinkovitost nudenja
pomoči, v čemer prepoznava prednost usmerjenosti pomoči v celotno družino: »Večina tega
se dogaja njemu v njegovi družini. Tko da ta pristop družinski, vedno bolj in bolj ga vidim kot
tistega, ki ima več ključev do teh rešitev … Ampak če tukej vključmo vse, potem je to ena taka
veliko večja moč in verjetnost, da se stvari res premaknejo.« Z vključenostjo vseh članov se
zajame celotno problematiko in družinsko dogajanje: »En kup težav je in na koncu otrok ne
more stvari izpeljat. Se prav, to je zdej nek končni simptom za vse ostalo odzadi.« Obenem
opozori, da se vedno ne srečuje z družinami, ki bi bile pripravljene ali zmožne sodelovati v
procesu pomoči. Težave prepoznava predvsem v pomanjkanju kapacitete družine za udeležbo
in odzivanje na pomoč (»kronificirani alkoholizmi«) ter težave pri sodelovanju v pomoči
(»patologije staršev«). V pomoči tovrstnim družinam z velikimi težavami iskanje moči
znotraj družin ne predstavlja prioritete, temveč se usmerijo ukrepi na osebno podporo otroku
in preprečevanje škode: »Včasih so stvari take al pa dinamika, da je pa najbolj, da gre otrok v
drugo družino al pa gre drugam, ampak je potem treba potem z njim tud nekak skupaj
predelat tiste odnose prejšnje … Takrat ni časa za te procesne stvari. Ampak seveda nas čaka
ta naloga potem. Tud če je otrok v neki drugi družini, nas tukej čaka neka naloga dat v neke
smiselne okvire vse te družinske relacije za otroka … Otroci nimajo časa čakat, da bi starši
svoje velike težave uredil.«
Odzivi na pomoč
Intervjuvanka A ocenjuje, da so odzivi staršev oz. celotne družine in širše okolice na nudenje
pomoči močno odvisni od rezultatov, ki jih ponudi pomoč. Sklepamo, da je ob vidnih
rezultatih, torej vedenje otroka je spremenjeno (oz. vidno zmanjšano agresivno vedenje),
odziv na pomoč pozitiven. Pri teh starših opisuje intervjuvanka naslednje odzive: »Svetovalni
proces, kjer je prpravljenost iz vseh strani, da nekej spremenijo, da vsaj prisluhnejo, da
skupej odkrivamo, kaj bi bilo še možno, kaj bi lahko drugače. In če se, bom rekla, potem to
odraža v spremenjenem vedenju otroka, so zelo zadovoljni. Tko, pridejo, se zahvaljo, so
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hvaležni, razširjajo dobro vest naprej.« V pripovedi lahko vidimo močno povezanost
doseganja sprememb s pripravljenostjo sodelovanja (razumevanja potrebnosti in doseganja
sprememb na sebi) staršev v samem procesu pomoči. Po drugi strani pa lahko zasledimo pri
starših, ki niso pripravljeni vložiti tudi sami nekaj v pomoč, da »so dostkrat potem v celotnem
procesu kr tko mal nezadovoljni … pr otrokovem vedenju se nč ne spremeni, potem pa pridejo
pa rečejo: Ah, sej ga tlele vozmo, pa kaj? Kakšen efekt ma zdej to?« Z negativnim odzivom
vrstnikov otroka na njegovo vključenost se skorajda ne srečuje: »Redko kdaj, mogoče en
primer al pa dva, da so rekl: Otroci me pa zafrkajavo al pa ne bi več hotu pridt.« V svoji
pripovedi intervjuvanka povezuje negativen odziv vrstnikov predvsem z negativnim odnosom
odraslih v šolski sferi (učiteljev) do svetovanja. Le-ta se namreč po njenem mnenju prenaša na
otroke, torej vpliva na oblikovanje negativnega odnosa otrok do svetovanja: »Otroci sami po
seb se mi zdi, da niti ne odreagirajo tko, če mi ne začnemo tega problematizirat.«
Intervjuvanka B opaža različne odzive staršev na nudeno pomoč. Prepoznava odprtost v
sprejemanju pomoči (»Ona je recimo ful odprta za to, da vid, če je kej narobe, da vid nek
drug vidik, kako bi pomagala.«), zapiranje pred pomočjo okolice (»Če se nasilje izrazi takole,
ko se ugotovi, se največkrat zapre družina pred zunanjostjo, da se zaščit, potem se zlo vpliva
na otroka, da ne bo govoru in tko.«) in odpore, kjer predstavlja pomoč prisilo (»Če pa je to od
zunaj, če so stvari že tko poznane, da se notr stopi, potem je spet neka prisila za njih, da
morjo it nekam k psihološkem svetovanju.«). Odzive družine v zaključevanju procesa pomoči
deloma poveže tudi z vidnostjo rezultatov in načina vstopanja v pomoč: »Tisti recimo, ki sam
pride prosit za pomoč, pa vidi rezultate, je sigurno zlo hvaležen.« Vidimo lahko pozitivne
odzive ob doseženih rezultatih in ob odprtosti do vstopanja v proces pomoči. Intervjuvanka s
strani vrstnikov otroka in okolice opaža predvsem negativne odzive ob vključenosti družine v
pomoč: »Ja sošolci, otroci znajo bit zelo kruti. Se delajo norce, zasramovanje.«
Intervjuvanka C s strani staršev v nudenju pomoči celotni družini opaža prisotnost negativnih
odzivov. Opisuje upiranje na različne načine: »Bojkotirajo, ne prihajajo, nekateri se ne
odzivajo tudi na pisao vabila s povratnico in tako dalje … Do takih anomalij, da prepovejo
otroku na dodatni strokovni pomoči al pa sploh v svetovanju, da sploh govori o družini. Pisno
tudi dobivamo od staršev, da nam prepovedujejo itd.« V odzivih nekaterih staršev pa opaža
tudi spremembe v smeri vzpostavitve dobrega odnosa in pripravljenosti sodelovanja, kar
povezuje predvsem z vključevanjem zunanjih mrež pomoči ob akutnih situacijah (npr. CSD,
tožilstvo, policija): »Lahko pa se zgodi, da neko svetovanje, ki je na začetku sam neke
tehnične narave, se prevesi tudi v neko konkretno sodelovanje tudi s strani staršev. Tud starši
rečejo: No, pol mi pa povejte, kako pa lahko, no, dejte mi pomagat, dejte me usmerit!« V
svoji praksi se je intervjuvanka srečala s primerom pozitivnih odzivov sorojencev v nudenju
pomoči celotni družini. Opisuje primer obravnave akutne agresivnosti dečka do svoje sestre,
ki so ji nudili zaščito in jo premestili v drug razred: »Smo to kategorično, tudi na njeno željo,
izpeljali in je zacevetela.« Odzive samih otrok, ki se vedejo agresivno, naveže na dejstvo, da
praviloma ne gre ravno za navdušenost, saj sami ne občutijo potrebe po pomoči: »Imajo vsako
dejanje za logično in najdejo vsak izgovor oziroma opredelitev za to svoje ravnanje. Ne
vidijo. Oni dejansko ne vidijo, da delajo kaj narobe.« Kljub tej predpostavki se v praksi
srečuje z raznolikimi odzivi (»Nekateri se upirajo, nekateri sprejmejo, nekateri delno
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sprejmejo, pr nekaterih se že vid, da so že sprejeli, pa gredo potem spet …«). Intervjuvanka
prepoznava pogojenost otrokovih odzivov od časa vstopanja otroka v proces pomoči (kdaj
pride v obravnavo) ter od dojemljivosti njegove družine do pomoči v smislu sprejemanja
novih informacij in sprememb obstoječih vzorcev.
Pri svojem delu se Intervjuvanec D srečuje z različnimi odzivi staršev na nudenje pomoči. Od
njihove pripravljenosti sodelovanja do neupoštevanja, nezmožnosti upoštevanja (»če postavjo
prou neumne meje«), pomanjkanja znanja za upoštevanje in pomanjkanja želje oz. interesa za
upoštevanje (»nočjo«; »so pa trmasti in uveljavljajo svoj prav. To pomen, da so njihove
potrebe v ospredju.«). Intervjuvanec ob tem ocenjuje, da gre za najbolj negativne odzive
takrat, kadar se starši ne odzivajo in ne sodelujejo. Te pripisuje v večji meri družinam, s
katerimi bi bilo sodelovanje najbolj potrebno: »Z onimi, k bi najbolj moral sodelovat. To so
seveda tud neodgovorni starši, sami zanemarjeni …« Z nesodelovanjem otrok in njihovimi
odpori na nudeno pomoč se po ocenah intervjuvanca izjemno redko srečujejo. Pojasnjuje, da
je otrok osrednja oseba in ob njegovem nesodelovanju ne morejo nič, razen: »In če on nč
noče, potem tud mi ne silmo. Rabi pol še nekej časa … počakamo, da se stvar nekak sama
poleže s to odsotnostjo. Kolkr sm reku, ta negativna valenca zbledi.« V večji meri kasneje
pride do sodelovanja.
V pogovoru z Intervjuvanko E zasledimo odzive staršev, otrok, vrstnikov otrok in širše
družbe. Način odzivanja staršev na nudeno pomoč povezuje intervjuvanka z njihovo stopnjo
odprtosti govora in prepoznavanja lastnih težav. V prepoznavanju in ubeseditvi težav (»Ok,
res je, tole mi ne gre, tole moram uredit.«) vidi pomemben korak v sodelovanju in
sprejemanju pomoči. Zanikanje težav staršev poveže z negativnimi odzivi: »Če starši ostajajo
v zanikanju in ne zmorejo tega prevzet in je krivda nekje drugje. In otroci na nek način v eni
stresni situaciji odidejo.« Pri otrocih v večini primerov opaža pozitivno odzivnost v pomoči,
kar poveže z otrokovo željo po napredku, rasti: »Tko da se mi zdi, da velikrat vidmo, da so oni
– če so zlo težke stvari v družini – je pravzaprav na njih velik tega optimizma. Skoz pomoč
njim se nek tak napredek naredi. Včasih to privabi tud starše, ko vidijo.« Iz njene pripovedi
razberemo, da pozitivna odzivnost otrok lahko predstavlja motiv za začetek sodelovanja
staršev. Težave v otrokovih odzivih, predvsem zaprtosti do pomoči, opaža v družinah, kjer
starši ne želijo sodelovati. Intervjuvanka se pri tem naveže na otrokovo zaklenjenost v
lojalnost staršem, četudi ne živi več z njimi: »Če je otrok, ki gre nekam drugam, ima občutek,
da s tem, ga skrbi, da s tem izdaja starša. Ostaja s to energijo, obrnjeno nazaj k staršem,
takrat mu težko pomagamo.« Zagate rešujejo z razlago situacije staršev otroku ali poskusom
vključevanja staršev: »Nekak mu to prpelet al z razlago, v kakšni situaciji so starši, da imajo
težave. Al pa s tem, da vendarle s temi starši delamo, da jim potem dajo nekak dovoljenje, da
uspevajo tud tam, kjer so.« Pri vrstnikih otrok opaža intervjuvanka negativne odzive, kar
poveže z zaznavanjem nudenja pomoči kot drugačnosti otroka. Poudarja, da »otroci – zlasti
tam potem višja stopnja osnovne šole – ne marajo odstopat, ne marajo bit drugačni«.
Intervjuvanka opaža, da se prisotnost težav tudi širše, v družbi, ocenjuje kot posameznikovo
neuspešnost in kot negativen odziv družbe vpliva na težavo »pomoči al pa govorit o težavah«.
Osredotočenost pomoči
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Intervjuvanka A poudarja, da se je potrebno tekom nudenja pomoči osredotočiti predvsem na
družinske (ter tudi preostale otrokove) odnose in na razumevanje odraslega do otrokovega
agresivnega vedenja. Zaslediti je moč poudarke, da je razumevanje s strani odraslih do otrok s
čustvenimi in vedenjskimi težavami težje, »ker so vedenjsko tko moteči, težko pogledamo z
enimi takimi razumevajočimi očmi«. Več razumevanja lahko pokažejo do ostalih otrok s
posebnimi potrebami. Tu se intervjuvanka nanaša predvsem na učitelje, ki se pri svojem delu
srečujejo z otroki celotnega spektra posebnih potreb. Učitelje kot tudi starše je potrebno
ozaveščati in s tem povečati njihovo razumevanje agresivnega vedenja v smeri »kot nek
zunanji pokazatelj al neke notranje stiske al nekih odnosov, ki jih otrok tko doživlja, al pa pač
njegove značilnosti in to razumet kot neko njegovo posebno potrebo«. Povečanje razumevanja
odraslih se povezuje tudi z njihovimi drugačnimi odzivi do otrok, ob čemer intervjuvanka
opaža izboljšan odnos odrasel – otrok in zmanjšanje otrokovih agresivnih odzivov v tem
odnosu. V nudenju pomoči samemu otroku opozarja intervjuvanka predvsem na pomen
osredotočenosti na močne točke otroka, kar prinaša otrokove socialno sprejemljivejše
vedenjske odzive: »Predvsem pa, da se ne obešamo, bom rekla, na to negativno obliko, ker v
vsakem od teh otrok je tud nekej pozitivnega. In če jim začnemo pomagat odkrivat to pozitivno
plat, kaj pa tisto, kar so oni sposobni, potem jim lahko pomagamo, da nadomestijo in začnejo
izkazovat tud neko bol pozitivno vedenje.«
V pomoči Intervjuvanka B poudarja pomembnost osredotočenja na celotno družino, na
družinske odnose. Ob hudem nasilju pa je prva osredotočenost na zaščito otroka. S pogledom
na delo na šolskem področju predstavi pomembnost osredotočanja na delo z vsemi
vključenimi v dejanje (ob agresivnem vedenju): »In spet, tud na šoli, ko je otrok, ki je
agresiven do druzga, je po mojem mnenju zlo pomemben z obema delat. Ne sam s tistim, ki je
žrtev, ampak tud s tem – kaj je za tem.« Intervjuvanka poudarja, da je potrebno tako v otroku
iskati vzroke za izraženo agresivnost. Iz njene pripovedi sklepamo, da se v takem načinu dela
pride tudi do potrebnega sodelovanja z družino, ker se zadaj za agresivnim vedenjem, po
njenem mnenju, skrivajo občutki nepovezanosti in nesprejetosti kot nezadovoljenost osnovnih
potreb. Njen poudarek v osredotočenosti je zaslediti ne samo na iskanju negativnih stvari,
temveč tudi na poudarjanju močnih točk oz. pozitivnih vidikov, ki je njeno glavno vodilo pri
delu z otroki. Proces opisuje tako: »Pohvalt ga, tam ga dvignt. Ker kamor prideš, povsod te
dol tlačjo: To nisi … Glej, kje si močen, kje si res dobr, kaj ti gre ful dobr, v čem si … tle ga
pohvalt. In pol šele tist, kje ti ne gre dobr, kje ti lahko pomagam. In da soustvarjama z velikm
spoštovanjem.« Prvo tako po njenem mnenju predstavlja iskanje pozitivnih točk, šele nato
delo na področjih potrebnih pomoči ob skupnem sodelovanju z otrokom.
Intervjuvanka C poudarja pomembnost osredotočenosti pomoči na celotno družino, predvsem
na njene »odnose, dinamiko«. To rdečo nit pomoči je zaslediti vseskozi tekom njene
pripovedi in se navezuje na večjo možnost učinkovitosti pomoči ob vključevanju celotne
družine v pomoč.
V okviru osredotočenosti pomoči Intervjuvanec D poudarja potrebnost osredotočanja v
pomoč otroku in staršem, predvsem v spremembo celotne strukture družine: »Sam da bi pa
celotno konstelacijo te družine, to sva prej govorla o strukturi, da to spreminja … to bi blo
treba spremenit!« Spremembe v tej smeri označi kot nemogoče zaradi preširokega področja.
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Prikaže opažanja dela s celotno družino v širši praksi: »Sicer je pa največkrat tako, da so
otroc tisti, zarad katerih sploh družina pride do obravnave. In se pol tud družino ne
obravnava skor nič … Nekateri imajo pomoč družini na dom, gre pa za otroka, za tega otroka
spet konkretnega. Nudijo pač pomoč na domu pa imajo tako oznako pomoč družini na domu
in se ukvarjajo s tem otrokom.« V okviru dela vzgojnega zavoda poudarja usmerjenost
pomoči v izboljšanje odnosa in komunikacije med starši in otrokom v prisotnih družinskih
razmerah: »Samo konkretne zadeve, tisto, kar je možno, se s starši dogovarjamo. Za
prečiščevanje in izboljšanje tega odnosa v taki družini, kot pač je. Ker je dejstvo, ker se bo
vrnu nazaj v tako družino, samo mal starejši in zrelejši, bolj samostojen … Zato dejansko mi
probamo sanirat ta odnos starš – otrok, ne pa čist cele družine, ker mi je ne mormo.«
Poudarek pomembnosti osredotočenosti pomoči na pomoč celotni družini lahko zasledimo v
pripovedi Intervjuvanke E. Iz njene pripovedi sklepamo, da je pomembno vključiti predvsem
starše, če je to le mogoče, in iskati njihove moči ter utrjevati njihovo odgovornost v vodenju
družine. Izjemo tako predstavljajo ogrožujoči družinski odnosi za otroka, ko ga je potrebno
urgentno vzeti iz družine in mu nuditi posebno podporo: »Tiste poti, kjer pa starši ne gredo
zraven, jih po svoje izgubimo na neki točki, pomeni, da pa mormo tega otroka posebej
podpirat … Tud če je ta otrok šel na neko pot, je šel v rejniško družino, zavod, stanovanjsko
skupino, je pomembno pomagat mu, da da neko ustrezno mesto staršem.« Gre torej za
trenutno osredotočenost pomoči zgolj otroku. Odnosi s primarno družino pa so intervjuvanki
izredno pomembni, zato poudari, da se je kasneje v pomoči potrebno osredotočiti tudi na njih.
Rezultati nudenja pomoči
Ugodne rezultate nudenja pomoči pri agresivnem vedenju otroka lahko po mnenju
Intervjuvanke A dosežemo zgolj zajemajoč celotno socialno mrežo otroka – otroka, njegovo
družino in šolsko okolje. Zgolj v individualni obravnavi otroka ne vidi smiselnosti in
učinkovitosti, razen ko gre zgolj za otrokove težave v kontroliranju impulzov: »Razen če je to
res otrokova, da že sicer bi družina dobro funkcionirala pa v šoli recimo, pa tko. Tud to se
zgodi. Ampak otrok še zmer ne more svojih impulzov kontrolirat, takrat je neka individualna
obravnava tud lahko učinkovita. Največkrat pa v bistvu ta celostni pristop, najbolj…«
Sklepamo lahko, da je v večini primerov potrebna prav obravnava celotne socialne mreže, saj
je v ozadju velikokrat slabše funkcioniranje družinskih odnosov. Zajemajoč tudi šolski
kontekst v pomoč lahko vodi do sprememb v odnosu otrok – učitelj. Tu se v pripovedi
povezujeta tematiki osredotočenosti pomoči in rezultatov nudenja pomoči. Intervjuvanka
namreč s primerom ponazori, da se lahko ob osredotočenosti pomoči na učiteljevo povečanje
razumevanja dosežejo spremembe v njunem odnosu in otrokovem odzivanju: »Lani sem
doživela učiteljico, ki je bila zelo nestrpna do takšnega otroka v razredu, težko je razumela,
zakaj on enostavno se ne drži pravil, ampak ko smo delal skupaj celo leto, je v tem letu, ker
nadaljujeta skupaj, je kot dan pa noč ta odnos.« Ugodni izidi nudenja pomoči se po besedah
intervjuvanke povezujejo predvsem s pripravljenostjo sodelovanja celotne družine.
Ocenjevanje učinkovitosti pomoči s strani udeležencev povezuje intervjuvanka predvsem z
njihovimi vstopnimi pričakovanji: »Ampak zdej gre spet za to, kaj si bomo mi postavl kot cilj.
Al je zdej naš cilj, da se bo vedenje popolnoma izničlo in izkoreninlo, al je nš cilj, da se bo
zmanjšalo, al je lahko naš cilj včasih samo, da ne gredo stvari na slabše.« Starš, ki pričakuje,
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da bo z nudenjem pomoči otrokovo vedenje popolnoma izginilo, v drobnih napredkih (»to, da
ne gredo stvari na slabše«), ne uvidi torej pomoči kot učinkovite.
Intervjuvanka B ocenjuje pogojenost rezultatov oz. učinkovitosti nudene pomoči od
pripravljenosti družine na sodelovanje in aktivno vključevanje v delo na sebi: »Jst mislm, tko
kt sm že prej poudarla, odvisno od njihove pripravljenosti sodelovat in vložit.« Ob njihovi
pripravljenosti sodelovanja se tako izboljšajo sami odnosi znotraj družine, kar lahko prispeva
tudi k zmanjšanju otrokovega agresivnega odzivanja. Nepripravljenost poveže z
neučinkovitostjo pomoči: »Je pa včasih, ko gre za hudo nasilje, prjavljeno in potem pride s
tožilstva, da oni morjo obiskovat tam pomoč. In to je pod prisilo, ker oni sami niso zaznal, da
kej potrebujejo.« Gre torej za prepoznavanje prisilnega obiskovanja pomoči kot
neučinkovitega.
Glede rezultatov nudenja pomoči ocenjuje Intervjuvanka C, da je učinkovitost pomoči
odvisna predvsem od pripravljenosti in odprtosti samih staršev na pomoč: »Včasih je
absolutno blo učinkovito, včasih je delno učinkovito, včasih je učinkovita. Mamo tud
romantične izide.« Ob pripravljenosti sodelovanja staršev je torej pomoč bolj učinkovita in
kaže določene rezultate. Pripravljenost staršev za sodelovanje v pomoči in odzivi za
sodelovanje, ocenjuje intervjuvanka, se povečajo ob vključevanju zunanjih institucij: »Takrat,
ko jim zadiha za ovratnik še center za socialno delo, ki ima drugačne pristojnosti, se malo
ustrašijo. Al pa če gre zadeva na sodišče, pa sledi potem kazenski pregon, al pa če pride
policija. Takrat, ko gre zares za neke akutne situacije tud doma, takrat so potem odzivi
boljši.« Dodaja, da se lahko maksimalno učinkovitost nudene pomoči doseže ob vključevanju
celotne družine (»reprogramiranje vedenja pri vseh«) in podpore iz okolja – podpora
socialnih mrež družine. V tem kontekstu vidi zgolj individualno pomoč otroku kot pomoč, ki
nudi omejene rezultate: »Imeli smo že primere, ko starši ne želijo sodelovat in deluješ le z
otrokom. To delovanje je omejene narave. On v nekem plastičnem smislu deluje na nivoju
razreda. Takoj ko se vrne nazaj, kjer je dinamika družine taka, kot je, je to njegovo
podoživljanje … Zdej tukej se učimo novih spretnosti, ampak oni zelo težko to sprejemajo, če
pa oče pa mama doma rečeta pa naredita doma drugače. To so teki na dolge dolge proge.
Vpliv staršev je močan.« Njen poudarek je na spremembi ne samo vedenja otroka, temveč tudi
starševega neprimernega vedenja v odnosih in vzgoji, ki otroka ovirajo v razvoju.
Intervjuvanec D rezultate oz. učinkovitost pomoči povezuje s sodelovanjem staršev in otroka.
Ob skupnem sodelovanju in sklepanju ter upoštevanju dogovorov je možnost doseganja
pozitivnih rezultatov večja: »Plusi so lahko veliki, kadar so sklenjeni neki dogovori in kadar
potem oni na osnovi tiste izkušnje, ki jo dobijo, ko se mi vsi skup zmenmo: Zdej boš pa tko pa
tko, drugač ne smeš domov hodt. In se pol pč otrok drži in so neke pozitivne izkušnje.« Za
doseganje rezultatov je pomembno sodelovanje vseh.
Rezultate nudenja pomoči povezuje Intervjuvanka E z delom s celotno družino. Sodelovanje
vseh članov družine v pomoči povezuje z večjo možnostjo doseganja učinkov oz. rezultatov:
»Mi, kadar delamo z otroki, vedno vidmo, da kadar mamo tam zadi nekoga iz ožjega okolja, iz
družine, da sodeluje, da se na to lahko naslonimo, da je delo dost drugačno in rezultat
drugačen … Manj časa in večji učinek.« Rezultate nudenja pomoči v obliki premikov opaža
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intervjuvanka ob starševi pripravljenosti sodelovanja in dela na partnerskem/starševskem
odnosu: »Kadar mi delamo z družinami in so prpravleni starši tukej kej, takrat tud vidimo
nekej perspektivnega, vidimo neke premike. In velikrat so starši motivirani na tako razlago,
da bo to dobro tud za otroke oziroma da to vpliva.« Prav tako v pripovedi kot del uspeha
pomoči zaznava v vključitvi vseh članov družine v pomoč oz. v njihovi vrnitvi v proces
skupnega raziskovanja dogajanja in razmišljanja: »In če tam naslavljamo, mal poudarjamo te
meje starševskega podsistema, otrok. In oni se vračajo, nekej se tukej dogaja. Tko se mi zdi,
da so tukej neke perspektivne nianse.« Na drugi strani intervjuvanka ocenjuje nudenje pomoči
zgolj otroku kot tisto, ki nudi omejene rezultate oz. učinke: »Da se nekej nardit, če starši
razumejo pa podpirajo otroka … Včasih starši dajo to dovolenje … niso bili za nobeno
sodelovanje, so se pa strinjali v tem, da je svetovalna delavka tega otroka prpelala do sm.«
Izraža potrebo, da se na neki stopnji kasneje vseeno vključuje starše: »Ampak v bistvu mi
vedno, ko obravnavamo otroka, vedno bolj tud starše vključujemo pri tistih obravnavah.«
Potrebne spremembe v nudenju pomoči
Intervjuvanka A na vprašanje o potrebnosti sprememb v nudenju pomoči celotni družini
poudari, da bi bilo potrebno (tudi pri njihovem delu) zagotoviti veliko več časa za delo s
celotno socialno mrežo otroka: »Tud pr nas ni, pr nas je glavnina na teh individualnih
obravnavah. Več časa namenjenega res temu širšemu delu z družinami, s šolo, s skupnostjo.«
Sklepamo, da bi s pridobitvijo časa lahko bolj kakovostno pristopali v celostni obravnavi in
tako zajeli res celoten spekter v obravnavo. Ob tem poudari, da se ne bi smeli osredotočiti
zgolj individualno na določeno družino, temveč da bi lahko te družine povezali v okviru
odprtih šol skupaj z ostalimi družinami. V povezovanju vidi možnost olajšanja občutene
stiske staršev ob agresivnem vedenju otroka: »Da starši pridejo, pa ne samo starši agresivnih
otrok, ampak da pridejo, da si povejo, podelijo izkušnje, da se učijo, da se slišjo, kaj se jim
dogaja, da se včasih bojo počutil vsaj mal bolj normalne.«
V svoji pripovedi Intervjuvanka B predstavi problematiko trenutne situacije interveniranja v
družini ob zaznavi hujšega nasilja. Poudarja, da so potrebne spremembe v smeri sodelovanja
in prijave tudi tožilstvu ob boku policiji in CSD-ju. Obrazloži, zakaj je potrebna prijava na
tožilstvo: »Ker tožilstvo potem prtiska na une dve, ne na družino… potem oni od policije
zahtevajo, da dobi rešitev, pa od centra.« V prijavi na tožilstvo vidi večjo učinkovitost in
pospešitev v razreševanju primera. Intervjuvanka dodaja, da pri tem ne smemo vzeti starša kot
prvega partnerja, saj lahko pride do povečanja ogroženosti otoka in izvajanja pritiska nad njim
s strani staršev: »Kak pritisk je to na otroka! Mi ne vemo, kaj se za zaprtimi vrati dogaja. Ta
otrok nikdar več ne bo spregovoril o nasilju.« Potrebne spremembe zaznava tudi v smeri
povečanja osredotočenosti na močne točke otroka, ne pa storilnostno usmerjen pogled na njih:
»Zdej, če že pogledaš v šoli. Kaj prfoks išče večinoma? Kaj on ne zna, tist, kar ni v redu,
dejmo ga tam … Pa dej, glej, kar je okej.« V smeri sprememb opaža tudi okrepitev
preventivnih programov in zagotovitev novih preventivnih programov, kar bomo videli v
naslednji temi.
Potrebne spremembe prepoznava Intervjuvanka C v krepitvi sodelovanja z zunanjimi
mrežami pomoči v procesu nudenja pomoči družinam. Opisuje doživljanje lastne nemoči ob
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tem, ko gre primer zaradi ogrožujočih akutnih družinskih razmer v obravnavo drugim mrežam
pomoči: »Velikokrat izčrpaš svoje možnosti, nimaš možnosti dalje. Tako da, recimo, center za
socialno delo, kjer je pa spet pomembno, kdo prevzame primer, kdo ga pelje in na kakšen
način ga pelje. Tu je zelo pomembno, kdo je tisti, ki dobi primer v roke … Ker če tam ni
dojemljivosti in te senzibilitete, je potem velik problem. Tko da prvenstveno, tle bi bilo treba
delat, na neki zunanji oziroma na neki interdisciplinarnosti na teh pomočeh.« V sklopu
tematike potrebnih sprememb intervjuvanka prepoznava problematike, s katerimi se pri delu
pogosto srečuje. Gre za pogosto prikritost težav zaradi velikega števila otrok na osnovni šoli
(»Ne delam si utvar, da tukej detektiram vse, kar bi bilo potrebno, kar je pri taki masi učencev
dejansko nemogoče. Mi imamo čez šesto učencev, tako da je tu absolutno velik del prikritega,
žal. Kljub temu da se vsi, vključno z učitelji in vodstvom šole, opredeljujemo, da so varni
prostori, da smo tukaj za učence.«). Srečuje se tudi s problematiko odporov do pomoči s
strani staršev ter problematiko nekompetentnosti učiteljev za delo z agresivno odzivajočimi
se otroki (»da nimajo pravih veščin, so neopremljeni bodisi za prepoznavanje, za ravnanje«).
Intervjuvanka prepoznava temno liso v omejenosti svojega delovanja s strani zakonskih aktov
(»Pa še Zakon o varovanju osebnih podatkov nas zelo omejuje. Od staršev ne dobi, ali pa ne
dobiš kredibilne informacije.«).
Intervjuvanec D opaža potrebnost sprememb bodisi na krepitvi kurative v pomoči bodisi
krepitve preventivnega področja. V slednjem področju vidi večjo smiselnost. Na področju
kurative izraža osebno skeptičnost o možnosti izvedbe tovrstnih sprememb: »Sva glih kar
govorla, da je to skor nemogoče – strukturo porušt pa jo pol nazaj zgradit.«
V potrebnosti sprememb opozarja Intervjuvanka E predvsem potrebo po zgodnji pozornosti
na težave in posebnosti pri otrocih: »Pa ko se pogovarjamo, smo se nedavno pogovarjali o
enem fantu in smo ugotovili, da je že v vrtcu, da so ble …« Z njo poveže tudi potrebnost čim
zgodnejšega nudenja pomoči, zajemajoč celotno družino ob zaznani posebnosti: »Če bi tam
bila čim zgodnejša pomoč, usmerjena v družino, bi prej zajel … bi preprečl določene.
Vsekakor se mi zdi, če je le možno, več članov družine vključevat.« Potreba izhaja predvsem iz
srečevanja s poznim nudenjem pomoči že močno razvitih težav otroka.
Pomen preventive
Intervjuvanka A v tematiki pomen preventive poudarja smiselnost dodatne okrepitve
preventive glede na zdajšnjo situacijo. Zdajšnjo situacijo opisuje: »Ker še vedno smo tm, da
gasimo, namesto da bi preprečeval. Ni časa, ni sredstev.« Svoj vidik nanaša predvsem na
premalo posvečanja pogovorom o odnosih pri delu z otroki v samem razredu. Kljub temu
poudari, da se razredni učitelji zelo trudijo vključevati elemente vzgoje, vendar je sistemsko
stvar premalo podprta. Prikaže možnost sistemske ureditve: »Ne vem, prve dve ure v tednu, ko
pridemo skupaj, da si lahko povemo, da se začutmo kot ljudje.« Poleg tega se naveže še na
dva vidika v izboljšanju trenutnega stanja na področju preventive. Kot izjemno učinkovito
preventivo na področju agresivnega vedenja otrok, ki je sedaj še ni, ocenjuje pripravo odraslih
na kvaliteten partnerski odnos. Pripoveduje: »Ker če bi bli starši v stiku prvič sami s seboj pa
v dobrem stiku drug z drugim, bi blo že ogromno narejenega.« Tovrstna preventiva, sklepamo
iz povedanega, bi omogočila izboljšati tudi odnose starš – otrok. Omogočila bi predvsem
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ozaveščanje lastnih konfliktnih vsebin. Kot drugo možnost navaja delavnice učenja socialnih
veščin za otroke, ki kljub urejenim družinskih odnosom še vedno nakazujejo težave v
vedenju. Poudarja pomen učenja ustreznega socialnega reagiranja v konkretni življenjski
situaciji, zato nasprotuje združevanju »teh otrok v ene skupince, ker tm se lahko učijo tud
negativnega vedenja drug od druzga, ampak bolj širše delo z razredom«.
Intervjuvanka B se v pomenu preventive osredotoča na dva vidika. V prvem skuša prikazati
potrebnost obvezne šole za starše in predavanj v otrokovi šoli, tudi obveznih za vse starše
(potreba po zakonski ureditvi). Prednosti šole za starše ocenjuje z vidika ozaveščanja lastne
ranjenosti in delovanja ranjenosti v naših odnosih: »O odnosih, starševstvu pa nas ni noben
učil. Mamo samo neke vzorce, ki smo jih prnesl s seboj … Da maš res, da se soočaš s svojo
lastno ranljivostjo, kako vplivaš iz teh svojih ran na druzga, na partnerja, na otroke, kako
prenašamo zadeve.« V svojem drugem vidiku predstavi potrebnost osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja otrok na področju psihologije otroka, pri čemer meni, da bi
bilo še učinkovitejše od šole za starše. Izobraževanje si predstavlja kot delo na sebi: »Da bi se
to tko učil, kot smo se poštevanko učil, da res ponotranjiš ene stvari … Najkasneje v srednjih
šolah, če ne že sedmi, osmi in deveti razred … Ja, da bi bil kot reden predmet v šolah.«
Intervjuvanka C tekom pripovedi o pomenu okrepitve preventive prepoznava učinkovitost
dosedanjega dela v njihovi praksi vključevanja svetovalne službe na tem področju.
Usmerjenost svetovalne službe na preventivnem področju je predvsem na delo z učitelji (»…
opremle učitelje z literaturo. Alenka Tacol je izdala priročnik Deset korakov do boljše
samopodobe, nekateri učitelji so že lani začeli delovati po njem.«) in na delo z učenci (»Jst sm
sama izvajala delavnice o drugačnosti na celotni predmetni stopnji v zadnjih dveh letih,
potem delavnice o tremi, delavnice socialnih veščin.«). Intervjuvanka opozarja na velik
pomen preventive, saj kaže pozitivne učinke, zato jo na njihovi šoli uvajajo od drugega
razreda naprej v okviru različnih projektov: »Zdrave šole, eko šole, razrednikovih ur. Uvedli
smo tedenske razrednikove ure od prvega do devetega razreda…«
V krepitvi preventive na področju pomoči agresivno odzivajočim otrokom in njihovim
družinam opaža Intervjuvanec D predvsem odgovornost družbe. Po njegovem mnenju bi bilo
smiselno urediti ponudbo novih programov v okviru dela centrov za socialno delo, kjer bi se
lahko starši prostovoljno vključevali. Obenem pa se zaveda omejitev tovrstne ideje: »Starši
taki, ki pa majo tako zgradbo, kakršno pač majo, se pa nočjo vključt. Pa smo tam. Pa ni
nobenih šans.«
Intervjuvanka E poudarja potrebnost okrepitve preventive. Pri okrepitvi se nanaša predvsem
na čim bolj zgodnjo preventivo v obliki programov za kvalitetne odnose: »To približa ta
način razmišljanja, to približa ene teme, to približa ene ljudi, ene pogovore in strokovnjake,
kar se mi zdi izjemno pomembn … Preventiva za kvalitetne odnose v družini, preventiva za
kvalitetne odnose v šoli, v vrtcu, med otroki. V tem smislu pozornost na ene kvalitetne odnose,
na ene vzpodbude.« Po njenem mnenju bi morala preventiva zajeti v svoje programe tako
same otroke kot celotne družine.
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3.3.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
3.3.2.1 Kakšno vlogo pripisujejo svetovalni delavci dejavniku družine v procesu
sooblikovanja agresivnega vedenja?
Pri vseh svetovalnih delavcih, ki so bili vključeni v raziskavo, je zaslediti, da jim predstavlja
družina najpomembnejšo vlogo v oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja. Gre torej za
večji delež, ki ga prispeva v primerjavi z ostalimi dejavniki. Tudi Bečaj (1987, str. 80) prikaže
družino (s svojo zgodovino in aktualno situacijo) v krogu oblikovanja otrokovega vedenja kot
dejavnik, ki prispeva relativno večji delež. Intervjuvanci gledajo na družino kot tisti dejavnik
oz. primarno okolje otroka, ki prispeva k izoblikovanju temeljev (posebno v otrokovih prvih
letih življenja) za njegov razvoj. Če izpostavimo izjavi dveh svetovalnih delavk, v katerih
lahko vidimo dejavnik družine kot ključnega pomena za otrokovo celotno življenje: »Družina
tista, ki ti da glavnino izkušenj in kako se boš ti počutu v odnosu do sebe, kako boš
prepoznaval svet okol sebe (SD A op. a.).« »Tam on dobi vse primarne vzorce, ki jih potem
naprej izraža (SD B op. a.).« Poudarek temeljnih in pomembnih izkušenj iz družinskega
okolja je zaslediti tudi pri preostalih treh svetovalnih delavcih. Temeljnost notranjepsihičnih
podob odnosov oz. otrokovega doživljanja družinskih odnosov v vzpostavitvi nadaljnjega
doživljanja sebe, drugih in sveta opaža tudi Gostečnik (2004, str. 29). Temeljni pomen
družine lahko navežemo tudi ožje, in sicer na razvoj otrokovega agresivnega vedenja.
Svetovalni delavci opozarjajo na prisotnost neugodnih okoliščin v družinski skupini, ki
posameznemu otroku ne nudijo temeljnih občutkov varnosti. Temeljne izkušnje lahko v tem
primeru po mnenju svetovalnega delavca D prispevajo k oblikovanju občutkov napetosti v
otroku in oblikovanju agresivnega odzivanja na stresne situacije. Svetovalni delavci gledajo
na družino kot na dejavnik, ki lahko pomembno prispeva k razvoju agresivnega vedenja
otroka.
V družini prepoznavajo vsi v raziskavo zajeti svetovalni delavci zmožnost njenega delovanja
v vlogi varovalnega okolja za otrokov razvoj agresivnega vedenja. Pogled na družino kot
varovalni dejavnik v razvoju otrokovega agresivnega vedenja je zaslediti v pripovedih v
njenem optimalnem funkcioniranju, odnosih, ki ponujajo varnost, in doslednem postavljanju
meja v vzgoji. Gre za delovanje družine, ki omogoči regulacijo ali preprečitev agresivnega
vedenja. Po drugi strani pa gledajo svetovalni delavci na družino tudi kot na prisoten dejavnik
tveganja, predvsem kadar je družinska dinamika odnosov in komunikacije ogrožujoča, ob
nezadovoljevanju otrokovih potreb in neprimernem vedenju staršev v vzgoji. Konfliktne
odnose in neprimerno vedenje staršev poleg prisotnosti problemov in zgodovine visoko
tveganega vedenja prepoznavajo kot rizične dejavnike znotraj družine tudi Williams, Ayers in
Arthur (1997, v Bašić, 2000, str. 36). Gre za specifične situacije dinamike v vsaki posamezni
družini, na kar opozorijo svetovalni delavci, zato je posploševanje oteženo. Odvisi od primera
do primera. V pogledu svetovalnih delavcev na oblikovanje otrokovega agresivnega vedenja
je zaslediti opažanje svetovalnih delavcev družine velikokrat ravno v vlogi dejavnika
tveganja.
Potrebno je poudariti, da svetovalni delavci ne vidijo družine kot enega in edinega dejavnika v
oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja. Poleg družine poudarjajo tudi prisotnost drugih
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dejavnikov, ki skupaj z dejavnikom družine sooblikujejo agresivno vedenje pri otroku. Iz
njihovih pripovedi lahko izluščimo prisotnost naslednjih dejavnikov v interakciji: družine,
otrokovih individualnih značilnosti, šolskega okolja in širšega socialnega okolja. Poudarke o
prisotnosti različnih dejavnikov na področju posameznega otroka, njegove družine in širšega
socialnega okolja lahko zasledimo pri različnih avtorjih, ki teoretično raziskujejo vedenjske
odzive otroka (Bašić, 2000; Bečaj, 1987; Kobolt, 2011; Vec, 2011). Interakcijo med dejavniki
neposredno v pogovoru zasledimo pri dveh svetovalnih delavkah: A in E, ki prikažeta
dinamiko med dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki. Svetovalna delavka A prikaže
šolsko okolje kot varovalni dejavnik, ki lahko omili tveganje, ki ga vnaša družinsko okolje v
razvoj otroka. Tudi svetovalna delavka E prikaže šolo poleg družbe kot tisto, ki lahko s
ponudbo interesov, ki otroku prinašajo uspeh, blažilno deluje na težave oz. stres. Preplet in
interaktivno sodelovanje različnih dejavnikov v konkretni situaciji je po mnenju avtorice
Kobolt (2011, str. 161) tisto, na katero se posameznik individualno odzove, lahko tudi z
izstopajočim vedenjem. Znotraj omenjenega prepleta opaža tudi kombinacijo prisotnih
varovalnih in rizičnih dejavnikov. V nastanku težav in stresa v družinskem okolju tudi pri
svetovalni delavki E zasledimo pogled na sodelovanje več dejavnikov. Pri ostalih treh
svetovalnih delavcih lahko posredno zasledimo njihov uvid v interaktiven proces oblikovanja
otrokovega agresivnega vedenja, v katerem je specifičen preplet dejavnikov, ki vplivajo drug
na drugega.
Vsi intervjuvani svetovalni delavci prepoznavajo vpliv v samem otroku kot prisoten dejavnik
tveganja v oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja. Prepoznavanje pomembnosti
interakcije med otrokovimi individualnimi značilnostmi oz. predsipozicijami in dejavnikom
družine (vedenjem staršev, vzgoje in odnosov) v razvoju in vzdrževanju otrokovega
neprimernega vedenja zasledimo pri Vecu (2011) in avtoricah Ajduković in Delale (2000).
Svetovalni delavci se nanašajo bodisi na značilnosti njihovega temperamenta in povečane
impulzivnosti ali poškodbe oz. motnje, ki so nastale ob otrokovem rojstvu. Otrok s težavnim
temperamentom oz. poškodbami drugače vstopa v interakcijo s starši. Ob prisotnosti
nerazumevanja in nedoslednosti s strani staršev se lahko otrokova razdražljivost in
agresivnost v interakcijah povečata. Dinamiko med otrokovimi značilnostmi temperamenta in
starševim odzivanjem nanj v njuni navezanosti lahko opazimo pri avtorici Cugmas (1998).
Odzivnost otroka (bodisi razdražljivost bodisi dobra prilagojenost) ima po mnenju avtorice
vpliv na materino odzivanje, po drugi strani pa materino odzivanje nadalje vpliva na
odzivanje otroka in razvoj prirojenih nastavkov.
Svetovalni delavci v večini prepoznavajo tudi vplive v širšem otrokovem socialnem okolju,
šolskem in družbenem. Poudarki so različni. Na šolskem področju je zaslediti predvsem vpliv
odnosov z vrstniki in učitelji. Svetovalna delavka A opaža manj razumevajoč odnos nekaterih
učiteljev do agresivno odzivajočih učencev, kar lahko po njenem mnenju vpliva na otrokovo
nadaljnje agresivno odzivanje. Pri nekaterih svetovalnih delavcih je moč opaziti poudarke
pogojenosti odzivanja v interakcijah z odnosi, katerih so/so bili deležni v družini. Svetovalna
delavka B namreč poudarja, da predstavljajo prisotne negativne izkušnje odnosov v domačem
okolju podlago negativnih reakcij otroka v odnosu z vrstniki. Svetovalni delavec D pa opaža v
odnosu z vrstniki občutke ogroženosti, s katerimi vstopa v odnose z vrstniki in vplivajo na
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razvoj otrokovega agresivnega vedenja do vrstnikov. Na posreden vpliv odnosa starš – otrok
na funkcioniranje otroka v socialnih interakcijah, posebno njegovega delovanja na šolskem
področju, opozarja tudi Vec (2011). Iz njegovega mnenja razberemo, da se lahko
nekakovostni odnosi z otrokom in neučinkovita vzgoja ob odsotnosti podpore iz socialnih
mrež družine povezujejo tudi s prisotnostjo vedenjskih težav na šolskem področju. Družinski
odnosi tako predstavljajo dejavnik tveganja za otrokovo vedenje v vseh njegovih interakcijah.
V socialnem okolju prepoznavajo intervjuvanci neustrezne zahteve, negativen odnos soseske
do družin drugih kultur in splošne vrednote kot tiste, ki lahko postanejo dejavnik tveganja za
razvoj in vzdrževanje otrokovega agresivnega vedenja. Tovrstne poudarke je zaslediti pri treh
svetovalnih delavcih. Šola in otrokovo socialno okolje pa je lahko tudi v vlogi varovalnega
dejavnika, kar prikažeta v svojem pogledu svetovalni delavki A in E.
3.3.2.2 Kaj je po mnenju svetovalnih delavcev tisto, kar v dinamiki družine vpliva na
razvoj in vzdrževanje agresivnega vedenja?
Odnose med otrokom in staršem oz. staršema vidijo svetovalni delavci kot pomemben
dejavnik tveganja v razvoju otrokovega agresivnega vedenja. Predvsem izpostavljajo zgodnje
odnose s starši, izoblikovane v otrokovih prvih letih življenja, na katere gledajo kot ključen
dejavnik v otrokovem razvoju. Gre za dejstvo, da se takrat v temeljih izoblikuje otrokova
osebnost in pridobi temeljne izkušnje interakcij, na podlagi katerih gradi vse nadaljnje
interakcije. Podoben pogled na pomen družinskega okolja v oblikovanju osebnosti in razvoju
vedenjskih odzivov oz. vzorcev na podlagi opazovanja, posnemanja, identificiranja in
ponotranjenja lahko zasledimo pri avtoricah Minić in Marković (2012). Svetovalni delavci
izpostavijo kot ogrožujoče izkušnje v tem obdobju predvsem otrokovo doživljanje nevarnosti,
nezadovoljenosti njegovih potreb ob prisotnih neugodnih družinskih razmerah.
Vsi svetovalni delavci vidijo pomemben dejavnik tveganja v razvoju in vzdrževanju
otrokovega agresivnega vedenja prav v nezadovoljenosti njegovih osnovnih psihosocialnih
potreb. Osredotočajo se na naslednje potrebe: biološke, po varnosti, sprejetosti, biti viden, po
svobodi, po ljubezni. Svetovalna delavka E izpostavlja znotraj koncepta nezadovoljenosti
potreb tudi otrokovo potrebo po mejah, medtem ko svetovalna delavca B in D vidita kot
ogrožujoč dejavnik zatiranje otrokove potrebe po postopni rasti njegove avtonomije. Gre za
dejstvo, da se na otroka gleda kot na kompetentnega posameznika. V pripovedi omenjenih
svetovalnih delavcev je videti izpostavljanje potrebe po avtonomiji kot ene izmed temeljnih
potreb. V literaturi poudarjata Vires in Bouwkamp (2002, str. 33) potrebnost ravnotežja med
potrebo po avtonomiji in potrebo po povezanosti. Blokiranost ene izmed omenjenih potreb
povezujeta s pojavom simptomatičnega vedenja. Vsi svetovalni delavci opažajo za agresivnim
vedenjem bazično nezadovoljenost otrokovih potreb. Svetovalna delavka C opisuje čustveno
podhranjenost otrok, ki se vedno bolj povezuje z materialno razvajenostjo. Otrok dobi vse, kar
želi v materialnem smislu, ne pa tistega, kar potrebuje za svoj zdrav razvoj. Lahko rečemo, da
gledajo svetovalni delavci ob nezadovoljenih potrebah otroka kot na njegovo spregledanost.
Tudi Juul (2008) vidi v konfliktu osnovnih potreb, kjer je potreba po sodelovanju dominantna,
otrokovo nevidnost oz. spregledanost. Svetovalni delavec D v okviru nezadovoljenosti
otrokovih potreb izpostavi v ospredje otrokova ogrožujoča občutja strahu, nemoči in
frustracije. V pripovedi svetovalne delavke B lahko zasledimo pogled na starševo
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neuglašenost z otrokovimi potrebami in čustvi kot pomemben element tveganja znotraj
odnosa med otrokom in staršem. Tudi svetovalni delavec D pri gojencih, ki kažejo razvito
agresivnost, opaža v večji meri slabše razvito samokontrolo in prepoznavanje čustev. Starševo
neuglašenost z otrokovimi potrebami prepoznavajo tudi nekateri avtorji (Cvetek, 2009;
Gostečnik, 2004; Kompan Erzar in Poljanec, 2009) na teoretičnem področju v luči dejavnika
tveganja za otrokov razvoj samokontrole in prepoznavanja čustev.
Z nezadovoljenostjo otrokovih potreb v odnosih med otrokom in staršem lahko povežemo
pomen starševega agresivnega oz. nasilnega vedenja do samega otroka, okolja in stresnih
situacij, ki predstavljajo vsem svetovalnim delavcem tveganje za razvoj in vzdrževanje
otrokovega agresivnega vedenja. Starš predstavlja otroku prvi model, od katerega s
posnemanjem ali preko procesa identifikacije osvoji vzorce agresivnega odzivanja v odnosih
in stresne situacije kot način reševanja težav. Elementi agresivnosti v vedenju starša vnašajo
določeno stopnjo tveganja za razvoj in vzdrževanje agresivnega vedenja pri otroku, vendar
svetovalni delavci menijo, da se vedenje ne prenaša strogo po modelu. Ozirajoč se na njihov
pogled gre zgolj za ogrožujoč dejavnik, katerega prisotnost vidijo v večjem številu primerov.
Podoben pogled na transgeneracijski prenos nezaželjenih vedenjskih vzorcev lahko opazimo
pri Skynnerju (Skynner in Cleese, 1994), Gellesu (2007), Millerjevi (2000) in Dayu (2010).
Svetovalna delavka B opozori, da je vpliv identifikacije na prenos vzorcev prisoten, a hkrati
močno pogojen tudi z vrednotami celotne družine in značilnostmi posameznega starša. Po
mnenju svetovalnih delavcev se otrokovo prevzemanje vzorcev vedenja starša povezuje s
istim spolom starša. Tako je njihov pogled, da ima lahko starš istega spola vsekakor večji
vpliv v prenosu vedenjskih vzorcev (je otroku bližje), ni pa nujno. Tudi Juul (2008, str. 47)
opozori na pomen spola starša v procesu identifikacije in oblikovanja vedenjskih odzivov
otroka. Razliko v vedenju otrok različnih spolov v isti družini išče prav v različnem poteku
identifikacije. Po njegovem mnenju fantje pogosteje prevzemajo očetove agresivne vzorce
odzivanja, deklice pa materine samodestruktivne vzorce. Svetovalni delavci se opredeljujejo
za različne izhode otroka, ki se kažejo v njegovem vedenju ob prisotnosti agresivnosti v
družini. Vsi opažajo tveganje za razvoj agresivnega vedenja, kot smo lahko videli že prej.
Svetovalni delavci se navežejo na identifikacijo z agresorjem, ki jo zasledimo tudi pri
Vodopivec-Glonarjevi (1987). Otrok se izenači z agresorjem in tako tudi sam postane
agresiven. Poleg tega izpostavijo tri svetovalne delavke tudi možnost razvoja avtoagresivnega
vedenja. Svetovalni delavec D na drugi strani ne vidi povezanosti razvoja otrokove
avtoagresivnosti ob agresivnosti starša. Svetovalna delavka D pa doda še možnost razvoja
psihosomatskih težav in prekinitve kroga agresivnosti s pomočjo ozaveščanja.
V družinah otrok, ki razvijejo agresivno vedenje, opažajo svetovalni delavci predvsem
nefunkcionalne odnose, ki jih spremljajo destruktivne družinske razmere. V njihovih pogledih
je zaslediti poudarjanje prisotnosti odtujenosti, močne nezdrave odvisnosti, občutij
sovražnosti, zlorabe vseh vrst in zanemarjanje otroka, agresivnost staršev in čustvenih
deficitov staršev. Vsi omenjeni deficiti se povezujejo z odsotnostjo varnosti, ki jo še posebno
v svojem pogledu izpostavlja svetovalna delavka E. Opaža namreč vse tri vrste nevarne
navezanosti: ambivalentne, izogibajoče in dezorganizirane, ki jih lahko prepoznavamo tudi v
raziskavi Ainsworthove s sodelavci (1978, v Cugmas, 1998). Dezorganizirano obliko
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navezanosti opaža svetovalna delavka predvsem v družinah z največ težavami. Težave v
tovrstni navezanosti prepoznavata avtorici Trampuž in Brecelj-Kobe (2010) predvsem v
kaotičnosti otrokovega okolja ob izmenjavanju negativnih odzivov starša s pomanjkanjem
posvečanja pozornosti otroku. Cvetek (2009) navaja različne raziskave, ki postavijo
dezorganizirano navezanost med otrokom in primarnim objektom kot močnejši dejavnik
tveganja za kasnejše izražanje sovražnosti in nasilja. Zaradi prisotnosti starševih težav oz.
bolje rečeno odsotnosti njihove odgovornosti v družinskem okolju nekateri izmed svetovalnih
delavcev opažajo obrnjene generacijske vloge, kjer otrok prevzema nadomestne vloge starša
ali partnerja. Prevzemanje drugih vlog otroka (npr. partnerja, starša), ki jo nekateri izmed
intervjuvanih svetovalnih delavcev prepoznavajo v nefunkcionalnih odnosih med staršema,
zasledimo tudi v pogledu Gostečnika (2004). Govori o za otroka nezdravih vlogah kot
posledici oslabljenega podsistema staršev. Trampuževa in Brecelj-Kobetova (2010)
parentifikacijo, prevzemanje otrokove vloge starša lastnemu staršu in sorojencem, prepoznava
znotraj dezorganizirane navezanosti ter zadaj vedenjskih problemov. Prevzemanje dodatnih
vlog povezujejo svetovalni delavci z občutenjem stiske otroka, kar se lahko manifestira tudi
preko agresivnega vedenja v okolici, vendar ne nujno. Svetovalna delavka A opozarja na tej
točki na otrokovo preveliko mero odgovornosti v tovrstnih odnosih. Otrok je po pripovedi
svetovalne delavke B pripravljen potlačiti lastna čustva, ki ne ustrezajo staršem, samo zato, da
bi obdržal odnos s staršem.
Ovire, ki onemogočajo kvalitetne odnose med otrokom in staršem, so po mnenju v raziskavo
vključenih svetovalnih delavcev različne. Strnemo jih lahko predvsem v dve skupini: ovire v
samem staršu ter ovire, povezane z okoljem. Med prve bi lahko uvrstili naslednje ovire, ki so
jih izpostavili različni svetovalni delavci: intrepsihični dejavniki, čustvena prikrajšanost in
ranjenost kot posledica otroštva, patologija (alkoholizem, zasvojenost), agresivnost starša,
starševski egocentrizem in pretirana naravnanost starša v uspešnost otroka. Predvsem prisotno
nasilje in zlorabo otrok v družinah povezujejo nekateri avtorji (Gelles, 2007; Kristančič, 2002;
Oatley in Jenkins, 2007) na teoretičnem področju z razvojem otrokovih agresivnih odzivov do
okolice. Kot ovire, povezane z okoljem, uvrščamo naslednje s strani svetovalnih delavcev
izpostavljene dejavnike: odklonilen odnos okolice do nudenja podpore družini, hud
kapitalizem, ki vodi v pomanjkanje časa, bivanje v drugojezičnem okolju z drugačno kulturo
ter revščina, ki posredno vpliva na odnos, saj vnaša vanj večjo mero stresa. Občuten stres
zaradi dejavnika revščine in njegov posreden vpliv na odnos med otrokom in staršem
prepoznavamo tudi v pogledu Oatleyja in Jenkinsove (2007). Izpostavljam predvsem nekaj
glavnih dejavnikov, ki jim svetovalni delavci dajejo velik pomen v razvoju otrokove
ogroženosti. V pogledu svetovalnega delavca D lahko kot ovire zasledimo še nedoslednost v
vzgoji, zanemarjanje, zlorabe in razbitost družin. Svetovalna delavka E se edina ne osredotoča
na prepoznavanje posameznih dejavnikov, ki ovirajo kvaliteten odnos. Meni, da gre za
interakcijo mnogih dejavnikov, ki z vplivanjem drug na drugega ustvarjajo težave in stres v
družini. Kombinacijo (oz. nakopičenost) različnih dejavnikov na več področjih, ki vplivajo
tudi na odnose, opažata tako Vries in Bouwkamp (2002) kot tudi Oatley in Jenkinsova (2007).
Odnos med otrokom in staršem se močno povezuje z vzgojo. Svetovalni delavec D
pravzaprav gleda na vzgojo kot na odnos, v katerem so prisotna ravnanja starša. Tudi
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svetovalna delavka E prepoznava odzive staršev kot pomemben element vzgoje. Skoraj vsi
svetovalni delavci prepoznavajo največje tveganje za razvoj in vzdrževanje otrokovega
agresivnega vedenja v dveh neprimernih, ekstremnih vzgojnih stilih: avtoritarni in permisivni
vzgoji. Slednjo svetovalni delavec D opiše kot laissez-faire vzgojo. Gre za pretirano strogo
vzgojo z veliko omejitvami in prisotnostjo agresivnega vedenja starša na eni strani in
vsedopuščajočo vzgojo brez kakršnih koli meja na drugi strani kontinuuma vzgojnih stilov.
Avtoritarno vzgojo prepoznavajo tudi J. J. McWhirter idr. (1993) in Vec (2011) kot dejavnik
tveganja za otroka, ki lahko razvije agresivno vedenje (upiranje, podrejanje drugih, tudi
delinkventno vedenje). Po drugi strani lahko zasledimo na teoretični ravni poudarke
ogrožujoče popustljive vzgoje v smeri razvoja otrokovih asocialnih in nesprejemljivih
odzivov in neupoštevanju meja (Juul, 2008; Vec, 2011). Noben izmed omenjenih stilov, po
mnenju svetovalne delavke A, ne upošteva otrokovih realnih potreb. Zgolj svetovalna delavka
C izpostavi hiperprotektivno vzgojo in variabilno vzgojo kot neustrezna vzgojna stila, ki v
družinsko okolje vnašata tveganje za pojav agresivnega vedenja pri otroku. Gre za vzgojo, v
kateri poudarja neustrezno starševo vedenje. Tako bodisi otroka pretirano ščitijo in mu
obenem ne omogočajo realnih izkušenj bodisi v svojih odzivih na vedenje otroka niso
dosledni in usklajeni. Ob slednji kaotični vzgoji otrok doživlja veliko mero stresa. Predvsem
Vec (2011) predstavi kaotično vzgojo kot tisto, ki vnaša največ škodljivih posledic za otrokov
razvoj, saj lahko razvije tudi disocialne odzive na okolico kot prilagoditev na nestrukturirano
okolje. Velik pomen je v pogledu svetovalnih delavcev opaziti v doslednosti starševega
postavljanja meja. Meje so tiste, ki otroku pokažejo, katero vedenje je zaželeno in
sprejemljivo ter katero ne. Pomanjkanje meja in preveliko svobodo povezujejo svetovalni
delavci z agresivnim vedenjem, kar lahko opazimo tudi v pogledu Skynnerja (Skynner in
Cleese, 1994). Preko njega lahko namreč išče meje in prosi za zahteve okolja. V okviru
vzgoje je pomembno poudariti zgled staršev, ki ga izpostavi svetovalna delavka B. V
agresivnem staršu otrok dobi zgled in model, po katerem posnema njegove agresivne
vedenjske odzive.
Starševski podsistem in odnosi znotraj njega predstavljajo v sistemski teoriji Gostečniku
(2004) pomemben element družinskega sistema, ki po principu hierarhije nosi večjo
odgovornost. Pri vseh svetovalnih delavcih lahko zasledimo pogled na odnose med staršema
kot ključen dejavnik, ki prispeva k ogroženosti otroka. Postavijo jih v ospredje kot osnovno
otrokovo okolje. Z otrokovim agresivnim vedenjem povezujejo njune konfliktne odnose ob
možnem prisotnem nasilnem in agresivnem vedenju in njuno nesodelovanje pri vodenju
družine. Za svoje starševske vloge tako ne prevzemata svoje odgovornosti, meni svetovalna
delavka E. Prisotnost konfliktov povezujejo z različnimi dejavniki. Med njimi je moč
zaslediti: notranjo ranjenost oz. nezavedno dinamiko, nekonsistentno osebnostno strukturo,
merjenje moči in diskvalificiranje. Konfliktni odnosi med staršema predstavljajo svetovalnim
delavcem dejavnik tveganja za razvoj in vzdrževanje otrokovega agresivnega vedenja. Pogled
na povezanost konfliktnega odnosa med staršema kot dejavnik tveganja za nastanek čustvenih
in vedenjskih težav otroka lahko zasledimo tudi pri Trampuž in Brecelj-Kobetovi (2009) ter
Webster-Strattonovi in Herbertu (1994).V pogledih svetovalnih delavcev je moč zaslediti dve
poti. Prva postavi otroka v vlogo rešitelja konfliktov staršev, pri čemer lahko otrok prav z
agresivnim vedenjem rešuje njun spor, saj preusmerja njuno pozornost na njegovo moteče
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vedenje in s tem začasno prekine njun konflikt. Gre za pogled, ki ga lahko na teoretičnem
področju zasledimo pri nekaterih avtorjih (Brajša, 1987; Kompan Erzar in Poljanec, 2009;
Skynner in Cleese, 1994). Drug pogled zasledimo pri svetovalnem delavcu D, ki pa otroka ne
vidi kot rešitelja konfliktov, temveč le-te še bolj poglobi in začne begati iz kaotične situacije.
Konflikti v njem povzročijo napetosti in jezo, še opozori. Zaradi pomembnosti odnosa med
staršema za otrokov razvoj vedenja je potrebno pomoč naslavljati tudi na ureditev teh
odnosov, da lahko omogočimo njuno boljše funkcioniranje v starševski vlogi.
Pri pogledu svetovalnih delavcev na dejavnike, ki vnašajo tveganje, v sami družini ni opaziti,
da bi jim sam odnos s sorojenci predstavljal dejavnik tveganja za razvoj otrokovega
agresivnega vedenja. Z razvojem in vzdrževanjem agresivnega vedenja ga povezujejo zgolj
posredno. Odnosi staršev do otrok in partnerja jim predstavljajo poglaviten dejavnik znotraj
vpliva odnosa s sorojenci. Izpostaviti bi bilo potrebno predvsem razlikovalen odnos, ki ga
imajo starši do različnih sorojencev, ki lahko vnašajo napetosti v otroka, le-te pa lahko izraža
preko agresivnega vedenja do sorojencev ter do sebe, tudi v obliki prisotnosti somatskih
težav. Svetovalna delavka B opozori na spremenjen odnos do prvorojenega otroka ob rojstvu
drugega otroka. Pomanjkanje pozornosti povezuje z otrokovim agresivnim odzivanjem tudi
do samega starša. Podoben pogled lahko zasledimo pri Nikoliću (1985) in Kristančičevi
(2002). Osredotočata se na otrokovo opozarjanje z neposrednim agresivnim vedenjem do
sorojenca, na izgubo pozornosti in doživljanje frustracij ob rojstvu drugega otroka. Obenem
prikažeta možnost, da se agresivno vedenje potlači in obrne proti sorojencu v obliki pretirane
skrbi. Dejavnik tveganja za otrokovo agresivno vedenje do preostalih družinskih članov
predstavlja eni izmed svetovalnih delavk samo agresivno vedenje starša in odobravanje
tovrstnega vedenja s strani omenjenega starša. Svetovalni delavki E predstavlja glavni
generator starševo okrnjeno vodenje družine, se pravi nefunkcionalna razporeditev moči v
strukturi družine.
Glavne poudarke znotraj strukture kot dejavnika tveganja v razvoju in vzdrževanju
otrokovega agresivnega vedenja je videti v pogledu svetovalnih delavcev v nefunkcionalni
družinski strukturi. V njihovih pripovedih tako zasledimo prisotnost nejasnosti meja med
podsistemi, ki se lahko povezujejo s prehajanjem med podsistemi. Gre za popolno propustnost
oz. porušenost meja, ki se po mnenju svetovalne delavke E povezuje s pojavom obrnjenih
generacijskih vlog. Tudi pri J. J. McWhirterju idr. (1993, str. 47) lahko zasledimo pogled na
povezanost med šibkimi mejami družinskega sistema in parentifikacijo, saj lahko otrok zaradi
nejasnih meja prosto prehaja v starševski podsistem in ga s tem oslabi. Svetovalni delavci
vidijo kot dejavnik tveganja tudi v pretirani zaprtosti meja družine znotraj podsistemov ter
med družino in okoljem. Pretirano stroge meje ne omogočajo potrebnega pretoka informacij.
Pogled na zaprtost meja v družini kot pomembnega dejavnika tveganja za razvoj
problematičnega vedenja lahko zasledimo tudi pri J. J. McWhirterju idr. (1993). Tretji
poudarek svetovalnih delavcev je zaslediti v neustrezni in neučinkoviti komunikaciji med
družinskimi člani. Svetovalna delavka A poudarja posrednost vpliva neverbalne komunikacije
na razvoj otrokovega agresivnega vedenja, saj lahko ustvarja napeto vzdušje v družini.
Svetovalna delavka B prepoznava v neustrezni, nasilni komunikaciji dejavnik tveganja v
strukturi družine, ki lahko v otroku izoblikuje vzorec agresivnosti kot domačen. V okviru
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neučinkovite komunikacije poudarja svetovalna delavka E opažanje pomanjkanja
komunikacije oz. verbalizacije čustev, kar povezuje tudi s slabšim otrokovim prepoznavanjem
čustev in njegovim agresivnim odzivanjem. Na pomembnost komunikacije o čustvih starša z
otrokom za kasnejše razumevanje in razvoj čustev pri otroku zasledimo tudi pri avtoricah
Oatley in Jenkins (2007).
3.3.2.3 Kakšen je pogled svetovalnih delavcev na soočanje celotne družine z otrokovim
agresivnim vedenjem (vključevanje in sodelovaje družine v procesu pomoči)?
Svetovalni delavci, ki so bili zajeti v raziskavo, se skoraj vsi srečujejo z agresivnim vedenjem
pri svojem delu. Izjemo predstavlja le svetovalna delavka B, ki se trenutno v terapevtskem
programu ne srečuje s problematiko otrokovega agresivnega vedenja. Kljub temu pa se je na
preteklih delovnih mestih v večji meri srečevala z agresivnim vedenjem otrok. Oblike, s
katerimi se srečujejo svetovalni delavci, so različne. V odgovorih svetovalnih delavcev lahko
vidimo povezanost oblik agresivnega vedenja s področjem njihovega dela. Tisti, ki se pri
svojem delu srečujejo z vedenjem bolj pozno, opažajo bolj razvite oblike agresivnega vedenja
v smeri nesprejemljivosti, delinkventnosti in asocialnosti. Svetovalni delavki, ki se trenutno
srečujeta predvsem s populacijo osnovnošolskih otrok, opažata pri otrocih v višjih stopnjah
osnovne šole razširjenost verbalnega (npr. grožnje, zafrkavanje, opazke) in psihičnega nasilja
(npr. šikaniranje, izločanje, ogovarjanje, nesramnost, izoliranje). V manjši meri opažata na
višji stopnji razširjenost fizične agresije. Na drugi strani se svetovalna delavka A srečuje pri
mlajših otrocih predvsem z motečim vedenjem (npr. neupoštevanje pravil, neubogljivost,
neposlušnost, špikanje, prehitevanja v vrsti, da ne zdrži pri miru) in z enkratnim agresivnim
vedenjem (npr. pretepanje, agresivni izbruhi). Svetovalna delavka B, ki je delala na šoli s
prilagojenim programom, je opažala pri svojem delu močno razširjenost agresivnosti, ki se je
povezovala tudi s čustvenimi in vedenjskimi težavami otrok. Svetovalna delavka E kot
predstavnica centra za socialno delo se srečuje z agresivnim vedenjem predvsem v zadnjem
delu kontinuuma, ko gre za že močno razvite oblike otrokovega agresivnega vedenja, kjer je
potrebno razmišljati o namestitvah v zavode, stanovanjske skupine. Svetovalni delavec D pri
gojencih v zavodu opaža različne oblike agresivnega vedenja, med katerimi je verbalna
agresivnost najbolj razširjena. V pripovedih lahko opazimo več različnih oblik agresivnega
vedenja, ki se lahko razvrščajo tekom kontinuuma sprejemljivosti. Na tovrstni spekter
stopnjevanja (ne)sprejemljivosti motečega vedenja od manj sprejemljivega do družbeno
nesprejemljivega vedenja opozarja tudi Vec (2011). Sam avtor se sicer osredotoča na moteče
vedenje, znotraj katerega se nahajajo različne oblike agresivnega vedenja. Glede na spol
otroka svetovalni delavci v večini ne zaznavajo pomembnejših razlik, saj jo opažajo tako pri
deklicah kot pri dečkih. Razlika (ne zgolj med spoloma, temveč tudi med različnimi otroki),
ki jo je v njihovih pogledih zaznati, je v posluževanju različnih oblik in stopnji izražene
agresivnosti. Tako se svetovalna delavka E srečuje pri fantih z bolj izrazitim agresivnim
vedenjem. Na svetovalkin pogled bi lahko navezali analizo stanja v Sloveniji, ki pokaže večji
delež fantov v obravnavi nasilnega vedenja otrok do sebe in/ali ostalih s strani zajetih centrov
za socialno delo (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011, str. 55).
Pri svojem delu se svetovalni delavci srečujejo tudi z avtoagresivnim vedenjem otrok, ki ga
opažajo v večji meri pri deklicah. Tudi Kerfoot (2000, v Essau in Conradt, 2006, str. 68)
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pokaže med otroki, mlajšimi od 15 let, na pogostejšo prevalenco pojavljanja
samopoškodovalnega vedenja pri dekletih. Opozoriti velja, da samopoškodovalno vedenje
predstavlja v raziskavo zajetim svetovalnih delavcem le eno izmed oblik agresije, usmerjene
proti sebi. Poleg tega je moč pri vseh svetovalnih delavcih zaslediti, da ne zanikajo izražanja
avtoagresivnosti tudi pri dečkih. Navajajo različne oblike avtoagresivnosti: subtilne (kot slabo
mnenje o sebi), samopoškodovalne (rezanje), motnje hranjenja, perfekcionizem in tudi
psihosomatske težave. Lamovčeva (1988, str. 110) govori o agresivnosti, ki je obrnjena
navznoter in jo deli na neposredno in posredno obliko. Med slednjo uvršča tudi
psihosomatiko, medtem ko samomorilnost (tudi samopoškodovanje) in občutja krivde
prepoznava v neposredni navznoter obrnjeni agresivnosti. V pogledu dveh svetovalnih
delavcev je opaziti, da dojemata agresivno vedenje, usmerjeno nase, kot potrebo po doživetju
samega sebe in obvladovanju svojega telesa. Vsi svetovalni delavci poročajo, da se z agresijo
otroka, usmerjeno proti sebi, srečujejo v manjši meri, kar lahko povežemo z njihovo
pripovedjo o prikriti naravi tovrstnega vedenja. Gre za vedenje, ki ga je težje opaziti, še
posebno če ni za to posebne pozornosti in razumevanja s strani odraslih.
Agresivno vedenje v kakršni koli obliki zaznavajo vključeni svetovalni delavci kot signal oz.
klic otroka po pomoči ob doživljanju notranjih strahov in stisk, ki jih sam ne zmore rešiti. V
literaturi lahko predvsem pri Vriesu in Bouwkampu (2002) zasledimo pogled na agresivno
vedenje kot opozorilo oz. klic po pomoči in razrešitvi jedra problema na enem izmed
življenjskih področij članov družine. V pripovedih tako zasledimo pogled, da otrok izraža
svojo stisko in čustva preko agresivnega vedenja, ker je drugače (npr. verbalna artikulacija
občutenega) ne zna izražati. Izražanje čustev na ravni vedenjskega odigravanja namesto na
ravni verbalizacije čustev opažata tudi Praper (2010) in Gostečnik (2004), ki ga navežeta
predvsem na odsotnost varnosti v odnosu navezanosti s primarnim objektom in na
pomanjkanje uglašenosti objekta. Gostečnik (prav tam) opozori na otrokove slabše razvite
lingvistične sposobnosti. Otrokovo agresivno vedenje svetovalni delavci postavijo v luč
zunanjega pokazatelja njegovih nezadovoljenih potreb, nizkega samovrednotenja in
generacijskega prenosa agresivnih vzorcev odzivanj na stresne situacije. S strani svetovalnih
delavcev so izpostavljena nezadovoljenost predvsem bazične psihosocialne potrebe po
varnosti in sprejetosti ter vidnosti. Povezanost nezadovoljenosti čustvenih otrokovih potreb z
deficiti na socialnem in čustvenem razvoju (slabša prilagojenost, nezmožnost avtonomnosti)
je pokazalo tudi preučevanje institucionaliziranih otrok v vzhodnoevropskih in ruskih
sirotišnicah, o katerem poroča Cugmasova (1998, str. 112).
Pri vseh intervjuvanih svetovalnih delavcih lahko zasledimo pogled na vključevanje celotne
družine otroka, ki se odziva agresivno v proces nudenja pomoči kot pomemben in potreben
element, ki se povezuje z možnostjo doseganja učinkovitejših rezultatov na področju
otrokovega vedenja in medsebojnih odnosov. Tudi raziskava Finea s sodelavci (1993, v
Vernon, 2004, str. 428) je pokazala pozitivne posledice v smeri večje učinkovitosti staršev v
svoji vlogi ob njihovi udeležbi v programih pomoči. Svetovalni delavki A in C, ki se z
nudenjem pomoči srečujeta pri osnovnošolski populaciji otrok, poudarjata tudi pomen
vključevanja šolskega okolja otroka in širšega socialnega okolja, zajemajoč tudi zunanje
mreže pomoči, v proces soočanja z otrokovim agresivnim vedenjem. Soočanje celotne družine
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in obdajajoče socialne mreže z otrokovim agresivnim vedenjem vsem svetovalnim delavcem
tako predstavlja možnost ureditve nefunkcionalnih medsebojnih odnosov in celotne dinamike
družine ter obenem napredek na otrokovem vedenjskem področju (zmanjšanju ali preprečitvi
nadaljnjega razvoja agresivnega vedenja). Pomoč staršem oz. njihovo sodelovanje v pomoči
lahko med drugim prinese rezultate v obliki izboljšanih odnosov v družini ter tudi v
izboljšanju otrokovega vedenja (Satne in Bradley, 1994, v Vernon, 2004). Znotraj pogleda
svetovalnih delavcev lahko posredno vidimo njihovo povezovanje nefunkcionalnih odnosov v
družini z agresivnim odzivanjem otroka. Izsledek, pridobljen v raziskavi, lahko povežemo z
izhodiščem usmerjenosti na odnose v psihosocialni družinski terapiji. Le-ta opozarja, da je v
obravnavo potrebno vzeti vse družinske interakcije in tako raziskati tudi delež staršev pri
vzdrževanju problematike (Vries in Bouwkamp, 2002, str. 103). Tako so nefunkcionalni
družinski odnosi tisti, ki pomagajo vzdrževati vedenjsko problematiko otroka. V nudenju
pomoči celotni družini se zajame celoten kontekst, v katerem se pojavi otrokovo moteče
vedenje, v čemer prepoznavata dve izmed svetovalnih delavk glavne prednosti tovrstne
pomoči. Težave v nudenju pomoči celotni družini prepoznavajo svetovalni delavci v
pomanjkanju starševe pripravljenosti vključitve in sodelovanja v procesu pomoči. Neposredno
je v pogledu štirih svetovalnih delavcev zaznati, da se tovrstne težave zavračanja sodelovanja
v pomoči in nerazumevanja otrokovega doživljanja pojavljajo predvsem pri družinah z
velikimi težavami (npr. alkoholizem, patologija, agresivnost ipd.). Dvema izmed vključenih
svetovalnih delavk predstavlja težave v nudenju pomoči celotni družini tudi otrokovo
zavračanje sodelovanja, kar neposredno povežejo s starševim zavračanjem sodelovanja v
procesu pomoči. Delo na odnosih, komunikaciji in dinamiki predstavlja svetovalnim
delavcem rdečo nit dela z družino agresivnega otroka. Znotraj dela s celotno družino je pri
dveh svetovalnih delavkah zaslediti obenem poudarek na potrebnosti povečanja razumevanja
s strani odraslih do otrok, predvsem njihovega vedenja in čustvenega doživljanja. Povečano
razumevanje odraslega lahko po mnenju svetovalne delavke A prinese spremembe v samih
odnosih in otrokovih odzivih, saj so odzivi odraslega manj nestrpni in osredotočeni predvsem
na njegove pozitivne lastnosti. Iskanje moči tako v družini kot v otroku samem se zdi
pomembno tudi svetovalnim delavkam B in E.
V večini primerov, kadar gre za hujše težave tudi v domačem okolju (npr. hujše nasilje,
alkoholizem, zanemarjanje, zlorabe ipd.), starši pomoči ne poiščejo sami. To mnenje lahko
zasledimo pri večini v raziskavo vključenih svetovalnih delavcev. V pomoč se jih vključi oz.
napoti preko drugih oseb ali mrež pomoči. Na center za socialno delo navadno podajo prijavo
iz soseske, šole ali zdravstvenih služb. Center lahko napoti otroka tudi v nudenje pomoči v
okviru svetovalnega centra. V tovrstnih primerih opozarjata svetovalni delavki B in E, da je
zaščita otroka prioritetna. Ko gre za ugotovljeno hujše nasilje v družini, predstavlja eno izmed
možnosti zaščite otroka tudi odvzem iz družine. E. H. McWhirter idr. (2004) uvrščajo
odstranitev otroka iz družine, posvojitev v nov dom ter prijavo storilca nasilja med prisilne
nujne intervencije, ki skupaj s podpornimi programi (npr. partnerske in družinske terapije,
obiskovanje na domu) predstavljajo potrebno pomoč ob soočanju z nasiljem v družini. V
Sloveniji je za poseg v družino ob neustreznem ravnanju zakonsko zadolžen pristojen center
za socialno delo, ki lahko otroka namesti v zavod ali nadomestno družino (Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo, 2011). S tovrstnimi ukrepi se lahko srečamo v pripovedi
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svetovalnih delavk B in E. Svetovalna delavka C, ki dela v šolski svetovalni službi, in
svetovalni delavec D opažata pri težjem agresivnem vedenju, da otroci sami ne iščejo pomoči.
Iskanje pomoči s strani otrok svetovalna delavka C opaža, vendar v večji meri pri tistih, ki
doživljajo stisko v svojem okolju. V vzgojnem domu opaža svetovalni delavec odsotnost
otrokovega iskanja pomoči zaradi doživetja agresivnosti s strani domačega okolja. Svetovalni
delavci obenem opažajo tudi iskanje pomoči staršev. V pripovedi svetovalne delavke A je
zaznati njeno gledanje na starševo iskanje pomoči kot proces, ki ga spremljajo občutja sramu
in krivde. Nemalokrat se ravno na podlagi teh občutkov odločijo, da pomoči ne bodo poiskali.
Tudi v literaturi zasledimo poročanje o starševih občutjih sramu in krivde ob vstopanju v
proces pomoči s starni nekaterih avtorjev (Vries in Bouwkamp, 2002; Čačinovič Vogrinčič,
2006; Webster-Stratton in Herbert, 1994). Razlogi, s katerimi se starši obrnejo na svetovalne
delavce, se največkrat skrivajo v njihovi nezmožnosti obvladovanja neprimernega vedenja
otroka. Pogled lahko zasledimo pri vseh intervjuvanih svetovalnih delavcih. Gre za starševo
izpostavitev vedenjskih težav otroka, ob čemer (vsaj na začetku pomoči) sami niso
pripravljeni delati tudi na sebi in na odnosu bodisi z otrokom bodisi s partnerjem. Trije izmed
svetovalnih delavcev jih predstavijo kot nerealna pričakovanja do pomoči (npr. svetovalni
delavec bo uredil otrokove težave, da bodo izginile). Vries in Bouwkamp (2002, str. 41)
navajata izsledke različnih raziskav o pričakovanjih staršev, pripadajočih večinoma nizkim
SES, ki se obrnejo na strokovnjake z namenom pomagati težavnemu otroku, ob čemer ne
pričakujejo dela na sebi. Sami namreč, po njunem mnenju, niso zmožni videti lastnega deleža
prispevka v odnosu z otrokom.
Z načinom vstopanja in pripravljenostjo sodelovanja staršev v procesu pomoči pa se lahko
povezujejo tudi njihovi odzivi. Svetovalni delavci pri svojem delu opažajo pri starših različne
odzive na nudeno pomoč, ki jih označujejo bodisi kot pozitivne (npr. sprejemanje,
sodelovanje, odprtost, razumevanje ipd.) bodisi kot negativne (npr. zapiranje, odpori,
neupoštevanje, nesodelovanje, neodzivanje ipd.). Tri svetovalne delavke povezujejo način
odzivanja s stopnjo ozaveščenosti družine o težavah. Starši, ki se zavedajo prisotnosti težav in
jih prepoznavajo tudi pri sebi, se bodo po njihovem mnenju bolj vključevali v proces pomoči
in bili pripravljeni tudi sami vložiti svoj trud. Tudi na koncu ti starši vidijo napredek in so
hvaležni za pomoč, kar opažamo v pogledu svetovalne delavke A. Kljub temu pa se pri delu
velikokrat srečujejo prav z negativnimi odzivi, saj gre navadno za družine, ki se soočajo z
veliko težavami, katerih, sklepamo, navadno ne ozavestijo. Svetovalna delavka B tako poveže
občutja take družine ob nudenju pomoči kot prisilo, na kar se lahko negativno odzovejo.
Mayer in Roberts (1959, v Vries in Bouwkamp, 2002) prepoznavata odpore in nezaupanje do
pomoči usmerjene v osebne težave, predvsem v skupinah z nižjim SES. Slednje skupino ljudi
Vries in Bouwkamp povezujeta z nakopičenostjo težav na različnih življenjskih področjih. Z
odpori otrok na nudenje pomoči se večina svetovalnih delavcev redko srečuje. Otrokove
odpore opažajo ob nesodelovanju staršev v procesu pomoči oz. njihovi nedojemljivosti za
pomoč, svetovalna delavka A pa jih poveže z otrokovim vstopom v adolescenco. Ob vstopu
otroka v obdobje adolescence in njegovem postopnem odmikanju iz primarne družine
prepoznava tudi Vodopivec-Glonarjeva (1987, str. 77) upiranje otrokovega sodelovanja kot
možno oviro, s katero se lahko srečajo v nudenju pomoči ob vedenjski problematiki.
Svetovalna delavca D in E opažata predvsem prisotnost otrokovega pozitivnega sprejemanja
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pomoči. S pozitivnimi odzivi (sodelovanje) sorojencev na nudenje pomoči je izpostavila
izkušnjo zgolj svetovalna delavka C. Dve svetovalni delavki izpostavita negativne odzive
(zasmehovanje) vrstnikov otroka, ki je vključen v pomoč, ki jih tretja svetovalna delavka
poveže predvsem z negativnim odzivanjem oz. negativnim vidikom na pomoč odraslih v
okolici vrstnikov in otroka.
Rezultati nudenja pomoči so po mnenju svetovalnih delavcev povezani s pripravljenostjo za
sodelovanje celotne družine v pomoči (ob podpori njene socialne mreže), se pravi z njihovimi
pozitivnimi odzivi na pomoč. Nudenje pomoči družini, ki jo doživlja kot prisilo, povezuje
svetovalna delavka B z neučinkovitostjo. V pogledu dveh svetovalnih delavk zasledimo tudi
povezanost v nasprotni smeri. Namreč vidnosti rezultatov povežeta z načinom odzivanja
staršev. Torej starši, ki ne vidijo rezultatov (predvsem sprememb otrokovega vedenja), se na
pomoč odzovejo odklonilno. Svetovalna delavka A pogojuje učinkovitost rezultatov s
pogledom vključenih na pričakovane cilje pomoči. Sama vidi učinkovitost pomoči že v tem,
da se otrokovo vedenje ne stopnjuje. Ozirajoč se na te cilje skuša vključiti v pomoč družino z
otrokom in njegovo šolsko okolje (predvsem učitelje), kar po njenem mnenju vsekakor
prinaša večjo možnost ugodnih izidov. Tudi na področju teoretičnega raziskovanja lahko
zasledimo poudarek doseganja ugodnejših učinkov ob vključitvi družine in šolskega okolja
otroka (E. H. McWhirter idr., 2004). Učinkovitost pomoči se po mnenju avtorjev povezuje
tudi z dovolj zgodnjimi intervencijami (prav tam; Webster-Stratton, 1994). Zgolj individualna
obravnava otroka v procesu nudenja pomoči predstavlja v raziskavo vključenim svetovalnim
delavcem pomoč, ki ponuja omejene rezultate, saj ne zajame celotnega konteksta odnosov, v
katerih otrok doživlja stisko.
Vsi svetovani delavci opažajo potrebnost sprememb, ki bi omogočale, da se v nudenje pomoči
vključi čim več družin s prisotno problematiko otrokovega agresivnega vedenja. Potrebne
spremembe, ki jih opažajo kot nujne, se med sabo zelo razlikujejo in se deloma povezujejo
tudi s področjem njihovega dela. Tako svetovalna delavka na področju šolskega svetovanja
opaža potrebnost izboljšanja kompetentnosti učiteljev za delo, povečanja interdisciplinarnosti
pomoči (sodelovanje z zunanjo mrežo pomoči), zmanjšanja števila prikritih stisk otrok,
zmanjšanja odporov staršev in sprememb na področju zakonskih usmeritev, ki bi šolskim
svetovalnim delavcem dale več pristojnosti pri ukrepanju. Svetovalna delavka v svetovalnem
centru vidi potrebo po dodelitvi več časa za celostno obravnavo in potrebo po organiziranju
druženja oz. povezovanja družin med sabo za podelitev izkušenj. Potreba po zagotavljanju
intenzivnega dela z domačim okoljem otroka v okviru bolj celostne obravnave v okviru dela
centrov za socialno delo je pokazala tudi analiza stanja v Sloveniji leta 2010 in začetku 2011
(Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011). Svetovalna delavka, ki nudi pomoč v
terapevtskem programu in ima veliko izkušenj s hudim nasiljem v družinah, se osredotoči ob
tem na potrebnost razvijanja sodelovanja naslednjih treh institucij: tožilstva, policije in CSDja. Obenem poudari, da bi bilo potrebno več pogleda odraslih na otrokove močne točke,
njegove sposobnosti. Svetovalna delavca, ki se srečujeta z nudenjem pomoči otroku v že zelo
razvitih fazah agresivnega vedenja (center za socialno delo in vzgojni zavod), opozarjata na
potrebnost zgodnje pozornosti na otrokove težave in zgodnjega nudenja pomoči celotni
družini ter okrepitvi področja preventivnih programov.
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V krepitvi trenutnega stanja na preventivnem področju za zmanjšanje pojava agresivnega
vedenja vidijo vsi svetovalni delavci smiselnost. Njihovi pogledi zajemajo različna področja
preventive. Dve svetovalni delavki poudarjata potrebnost obveznega izobraževanja odraslih
za pripravo na kvaliteten partnerski odnos in kvalitetno starševstvo. Svetovalna delavka E
prav tako poudarja potrebnost čim zgodnejše preventive za kvalitetne odnose, ki bi jo
ponudila tako družinam kot samim otrokom. V preventivno delo z otroki bi svetovalna
delavka B vpeljala psihologijo družine in otroka v sistem izobraževanja, medtem ko bi
svetovalna delavka A posvetila večji obseg dela na odnosih v sklopu razrednih ur, kjer bi
lahko učenci osvajali socialne veščine. Izobraževanja učiteljev, delavnice za učence in
različne projekte, ki jih ponuja šola učencem, vidi svetovalna delavka C kot dober okvir
preventive, ki kaže pozitivne rezultate na daljši rok. Svetovalni delavec D v ureditvi
preventive vidi ponudbo novih prostovoljnih programov za starše v okviru centrov za socialno
delo kot eno izmed možnosti. Le-ta pa je po njegovem mnenju omejene narave ravno zaradi
prostovoljnosti vključevanja staršev.
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4 ZAKLJUČEK
Rezultati, ki sem jih pridobila tekom študija literature s področja dinamike družine agresivno
odzivajočega otroka ter kvalitativne raziskave, so pokazali, da sem dosegla zastavljen cilj
diplomskega dela. Dobila sem vpogled v pripisovanje vloge družini ob pojavu otrokovega
agresivnega vedenja s strani obstoječe literature in nekaterih v praksi dejavnih svetovalnih
delavcev. Lahko bi rekla, da sem dobila delni vpogled v mnenje stroke na področju vzgoje in
izobraževanja ter svetovanja.
V raziskavo zajeti svetovalni delavci in teoretiki gledajo na družino otroka kot izredno
pomemben dejavnik v njegovem razvoju. Z vidika razvoja agresivnega vedenja pripisujejo
družini temeljni vpliv. Tako lahko ob ogrožujočih okoliščinah v sami družini (npr. prisotna
agresivnost staršev) predstavlja v primerjavi s preostalimi dejavniki večje tveganje za razvoj
agresivnega odzivanja otroka. Vendar pa ne zasledimo poudarkov zgolj na dejavniku družine.
Poudarek je predvsem na interakciji različnih dejavnikov, ki v konkretni situaciji konkretne
družine vplivajo drug na drugega in ustvarjajo bodisi tveganje bodisi blažijo prisotne
ogrožujoče okoliščine.
Znotraj dejavnika družine se osredotočajo na naslednje dejavnike, ki lahko rizično delujejo in
vplivajo na razvoj ter vzdrževanje otrokovega agresivnega vedenja: dinamika odnosov, vzgoja
ter struktura družinske skupine. Kot izredno pomemben dejavnik tveganja je v pogledu
svetovalnih delavcev zaslediti neurejene odnose tako med otrokom in staršem kot tudi med
samima staršema v njunem partnerskem odnosu. Odnosi kot temeljni dejavnik tveganja se v
pogledu svetovalnih delavcev povezujejo z nezadovoljenimi potrebami otroka, neučinkovito
družinsko komunikacijo in prisotnimi konflikti. Ob prisotnosti tovrstnih dejavnikov vidijo
svetovalni delavci tveganje za razvoj in vzdrževanje agresivnega vedenja otroka. Na
nekvalitetne odnose in agresivno vedenje, kot lahko zasledimo v raziskavi, pomembno
vplivajo tudi stiske, ki jih družina doživlja s strani dejavnikov v obdajajočem okolju. V vzgoji
prepoznavajo predvsem ekstremne vzgojne stile kot tiste, ki vnašajo večjo mero tveganja za
razvoj otroka v smeri agresivnega odzivanja. Nazadnje se osredotočijo na nefunkcionalnost
strukture v obliki zaprtih ali pretirano propustnih meja, ki jih prepoznavajo kot prisoten
dejavnik tveganja v razvoju otrokovega agresivnega vedenja in njegovega vzdrževanja.
Po mnenju vključenih svetovalnih delavcev in teoretikov je soočanje celotne družine z
agresivnim vedenjem otroka izredno pomemben element nudenja pomoči. Družina jim, kot
lahko razberemo iz rezultatov, predstavlja pomemben dejavnik v samem razvoju in
vzdrževanju agresivnega vedenja. Prav zaradi njenega pomena v razvoju in vzdrževanju
otrokovega vedenja so v procesu pomoči pomembni vključitev, sodelovanje in pripravljenost
za spremembe vseh družinskih članov. Svetovalni delavci povezujejo sodelovanje s celotno
družino predvsem z možnostjo doseganja učinkovitejših rezultatov na področju izboljšanja
odnosov ter tudi vedenjskih odzivov. Po njihovem mnenju tega zgolj individualna obravnava
otroka ne more zagotoviti. Delo z družino pa tako zagotovi vpogled v celoten kontekst
obstoječih težav in se ga hkrati tudi zajame v načrt pomoči. Obenem opažajo, da se družine z
veliko težavami še vedno ne vključujejo dovolj v proces pomoči. Opažajo temne lise na tem
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področju in skušajo podati predloge, ki bi po njihovem mnenju zagotovili spremembe, s
katerimi bi zajeli več družin s problemi in se usmerili bolj preventivno.
Poudariti je potrebno, da rezultatov raziskave (poglede svetovalnih delavcev) ne moremo
posplošiti na celotno populacijo svetovalnih delavcev. Gre torej za poglede zgolj v raziskavo
zajetih petih svetovalnih delavcev na različnih področjih nudenja pomoči. V tem vidiku vidim
omejenost opravljene raziskave. Kljub temu lahko rečem, da sem pridobila manjši vpogled v
pripisovanje (s strani stroke) pomembne vloge družine kot enega izmed dejavnikov tveganja
za agresivno vedenje otroka. Menim, da bi bilo zanimivo izvesti raziskavo in pridobiti
poglede na podlagi večjega vzorca oseb ter še več različnih področjih nudenja pomoči (npr.
neprofitne organizacije, vrtec ipd.). Omenjena raziskava bi potrebovala več časa in prostora,
kot ju lahko zagotovi diplomsko delo. Raziskava je odprla področje, ki v takem okviru še ni
bilo raziskano, vsaj sama nisem tega zasledila. Odprla je tudi nove teme in probleme kot npr.
pomen področja preventive in potrebne spremembe v nudenju pomoči družini pri pojavu
agresivnega vedenja otroka.
Odzivi nekaterih intervjuvanih svetovalnih delavcev so pokazali na preobširno zastavljen
vprašalnik, saj so se po njihovem mnenju vprašanja precej ponavljala in so tako že s
predhodnim odgovorom zaobjeli nekatera sledeča si vprašanja. Vprašanja so, z izjemo ene
intervjuvanke, namreč dobili preko elektronske pošte že vnaprej in so si jih lahko natančno
pogledali. Tekom pogovora sem se skušala tem odzivom prilagoditi tako, da sem že zaobjeta
vprašanja izpustila, zato mi ni predstavljalo večjih težav. Podobnih vprašanj tako nisem želela
izključiti sredi raziskovanja, saj sem ocenila, da mi bo v pomoč, če se naslednji intervjuvanec
tematike ne bo dotaknil. Zavedam se, da gre za subjektivne teorije posameznikov, kjer se pri
istem vprašanju lahko dotikajo tudi različnih tematik. Omeniti velja, da sem se v samih
intervjujih na trenutke tudi sama subjektivno vključila, vendar nisem dobila izkušnje, da bi s
tem sugerirala odgovore svetovalnih delavcev. Sami so imeli trdno izoblikovano mnenje in
izkušnje o vlogi družine pri agresivnem vedenju otroka.
Kot bodoči socialni pedagogi se bomo pri svojem delu lahko velikokrat srečevali tudi v vlogi
svetovalnega delavca ob neprimernem vedenju otroka. Diplomsko delo nas opozarja na
pomembno vlogo družine v življenju vsakega posameznika, predvsem v njegovem razvoju
vedenjskih odzivov. Če se srečamo z neprimernim odzivanjem otroka, kot je npr. agresivno
vedenje, je potrebno pogledati v celoten kontekst, v katerem se to vedenje pojavlja, in iskati v
njem predvsem močne točke, na katerih lahko gradimo učinkovito pomoč, usmerjeno v boljše
medsebojne družinske odnose in sprejemljivejše odzivanje družinskih članov.
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6 PRILOGE
6.1 Prikaz kodiranja
Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja – Intervjuvanka A
Besedilo
Ammm, kakšna pa je po tvoji oceni
učinkovitost nudenja pomoči ob soočenju
celotne družine z agresivnim vedenjem?
Če so pripravljeni na sodelovanje, jst mislm da je
zelo visoka učinkovitost. Ampak zdej gre spet za
to kaj si bomo mi postavl kot cilj. Al je zdej naš
cilj, da se bo vedenje popolnoma izničlo in
izkoreninlo, al je nš cilj da se bo zmanjšalo al je
lahko naš cilj včasih samo, da ne gredo stvari na
slabše. To je v bistvu problem dela s to
populacijo. Mi smo res zlo storilnostno
naravnani, da bodo šle stvari na bolše. Včasih že
to, da ne gredo stvari na slabše, je že to rezultat
odličen. Sam če znamo bit na to pozorni.
Gre za različna pričakovanja, neujemanje?
Starš prčakuje, da vedenja ne bo več, učitelj
vrejtno tud, ti pa vidiš uspeh že v tem, da se ne
poslabša?
Ja, tako. To je treba ubesedt in je treba si rečt. Jst
to pogosto vprašam: Kaj si pa želite? Ne vem, al
pa prevermo kje smo, kaj je tisto s čimer smo
nezadovolni, kakšna so pričakovanja, kaj bi si še
želel in kaj je tisto kar je realno, možno. In je
treba to včasih staršem zlo plastično predstavt v
smislu: če bi mel otroka, ki ima kapaciteto za
učenje, da dosega trojke, ne bomo od njega štirk
prčakval. In če mamo otroka, zdej bom zlo
neumno rekla, k se stepe trikrat na teden, ja pač
ne bomo od njega prčakval, da se ne bo nikoli.
(smeh)
Katere spremembe pa bi bile po tvojem
mnenju potrebne za nudenje učinkovite
pomoči, da bi zajel širši krog teh družin, da bi
pršle?
Jst mislm, da bi bilo moralo bit več časa. Tud pr
nas ni, pr nas je glavnina na teh individualnih
obravnavah. Več časa namenjenega res temu
širšemu delu z družinami, s šolo, s skupnostjo. Pa
ne samo tko pr individualnih, sam za enga
otroka… ja, tudi. Recimo ko se dobi enga otroka
v obravnavo, da se potem tudi celoten spekter
zajame. Drugo kar pa je, ja bi se pa še dalo,
recimo, al povezat te družine al v neke oblike
odprtih šol za starše al pa neke oblike tega
povezovanja med družinami. Da starši pridejo, pa
ne samo starši agresivnih otrok, ampak da
pridejo, da si povejo, podelijo izkušnje, da se
učijo, da se slišjo kaj se jim dogaja, da se včasih
bojo počutil vsaj mal bol normalne.
Kot samopomočne skupine?

Kode 1. reda

(85) Visoka
učinkovitost ob
pripravljenosti
sodelovanja celotne
družine – povezano s
pričakovanji glede
ciljev pomoči

(86) Soočanje s
problematiko
različnih pričakovanj,
vključenih od pomoči

(87) Potrebnost
zagotovitve več časa
za celostno
obravnavo

(88) Potrebnost
povezovanja družin v
obliki odprtih šol – za
vse starše
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Kode 2.
reda

Kategorije

Rezultati
nudenja
pomoči

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

Vstopanje v
proces
pomoči

Potrebne
spremembe
v nudenju
pomoči

Potrebne
spremembe
v nudenju
pomoči

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

Tako. Vsaka od teh družin se počuti: Aha samo
pri nas se dogaja pr sosedovih je pa super. Ker
velik teh stvari ostane za zidovi zaprtih. Tako že
to v bistvu včasih, recimo nekaterim staršem je že
olajšanje. Pridejo pa jst včasih rečem: Ah lejte,
saj niste edini. In jim je to že tko: Ahhhh, u redu
še kje se dogaja. In jim ne povem točno kje,
ampak včasih rabjo samo to vedt, da ni njihov
otrok edini k se tko obnaša.
Kakšna pa je po tvojem smiselnost okrepitve
preventivnih programov na tem področju
agresivnega vedenja? Zdej neki se tud vi
ukvarjate z delavnicam, sem prebrala, to je
mogoče tud en spekter. Bi blo treba še bol
poudarjat?
Zdej to kar jst vidm kot največjo preventivo, to je
pač čist moje osebno, je v bistvu priprava staršev
na kvaliteten partnerski odnos. To bi bla zame
največja preventiva. To je sicer tako široko, da je
po moje sploh škoda sanjat (smeh), ampak s tem
se mi zdi da bi največ nardil. Ker če bi bli starši v
stiku prvič sami s seboj, pa v dobrem stiku drug z
drugim, bi blo že ogromno narejenega. Potem
druga stvar so pa res otroci, kjer lahko vse super
funkcionira od teh zunanjih dejavnikov, ki pa
bodo nakazoval še vedno neke vrste tako vedenje.
In preventiva v tem smislu so mogoče res
delavnice socialnih veščin, kamor se lahko
vključuje al prou posebej te otroke, da se učijo
ustreznih reagiranj. Čeprou jst nisem pristaš
združevanje teh otrok v ene skupince, ker tm se
lahko učijo tud negativnega vedenja drug od
druzga, ampak bolj širše delo z razredom. Da se
tam v konkretni življenski situaciji uči kaj pa je
tisto kar je eno ustrezno socialno reagiranje.
Pa bi bilo smiselno, glede na zdejšnjo situacijo
kako je preventiva vzpostavljena, jo še
okrepit, še več se posvett na tem področju?
Sigurno. Ker še vedno smo tm, da gasimo
namesto, da bi preprečeval. Ni časa, ni sredstev.
Kruto je že, če pomislmo, pou ure razredne
pripada na teden za delo z razredom. Kaj je to?
Mislm to ni nč. In kolk se pogovarjamo v
odnosih, mislm, kolk je temu namensko… Jst
občudujem učitelje, oni so tu zelo dobri
vzgojitelji naših otrok. Ker čutjo potrebo po tem
in vs čas vpletajo, se vs čas ukvarjajo tud z
vzgojo. Ampak jst mislm, da bi moglo bit to
sistemsko podprto, da se na tem tud dela. Ne
vem, prve dve ure v tednu, ko pridemo skupaj, da
si lahko povemo, da se začutmo kot ljudje.
Recimo Vili Ščuka je imel res super projekt Brez
megle v glavi, pa ga niso sprejel na ministrstvu.
Ampak on je želeu dejansko okrepit otroke v
njihov samopodobi in na teh socialnih odnosih.
Pa ni blo nekak razumevanja in prisluhnjenja.

(89) Priprava odraslih
na kvaliteten
starševski odnos kot
najbolj učinkovita
preventiva

(90) Preventiva v
obliki učenja
socialnih veščin ob
ustreznem okolju
otroka – delo s
celotnim razredom na
odnosih

(91) Okrepitev
preventive na delu v
razredu
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Pomen
preventive

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

Pomen
preventive

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

Pomen
preventive

Pogled na
soočanje družine z
agresivnim
vedenjem otroka

6.2 Pridobljene kode 1. in 2. reda po pridobljenih kategorijah
Tabela 2: Pogled na agresivno vedenje otrok
Kode 1. reda
Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Intervjuvanka C

Intervjuvanec D

Intervjuvanka E

Srečevanje z
oblikami
agresivnega
vedenja otrok

(1) Več motečega vedenja
otroka
(2) Nizek prag tolerance
staršev in učiteljev glede
vedenja otrok
(3) Agresivno vedenje kot
enkratno dejanje
(4) Pretepi med otroki kot
nagajivost
(5) Več verbalnega in
psihičnega nasilja v višjih
razredih
(11) Različne oblike
agresivnega vedenja med
deklicami in dečki
(12) Velika razširjenost
verbalnega nasilja v šoli
(6) Zakritost
avtoagresivnega vedenja
(7) Velika razširjenost
subtilnih oblik
avtoagresivnega vedenja
(8) Razširjenost rezanja kot
avtodestruktivnega vedenja
(9) Vzroki za rezanje v
prevelikih pritiskih na
otroka in iskanje samega
sebe
(10) Več avtoagresivnega

(92) Večja razširjenost
agresivnega vedenja otrok na
šoli s prilagojenim
programom: od motečega
vedenja pa vse do čustvenih
in vedenjskih težav/motenj
(98) Trenutno ne srečuje
agresivnega vedenja otrok

(169) Večja razširjenost
prikritega agresivnega
vedenja – psihično
medvrstniško nasilje, v
manjši meri fizična agresija
(170) Manjša razširjenost
medvrstniškega psihičnega
nasilja na razrednji stopnji

(238) Različne oblike: zelo
pogosto prisotna verbalna
agresija, fizična agresija
(239) Občasno agresivno
vedenje v smeri
delinkventnosti
(240) Redka agresija otrok
proti zaposlenemu osebju

(299) Več vedenjskih težav
v zadnjem delu
kontinuuma: urejanje
namestitev

(99) Avtoagresivno vedenje
kot motnje hranjenja in
rezanje
(100) Večja prisotnosti
avtoagresivnega vedenja pri
deklicah
(101) Izražanja
avtoagresivnosti pri dečkih v
obliki psihosomatskih težav

(171) Manjša mera pojava
avtoagresivnosti
(samopoškodovanje in
zloraba hrane), tudi zaradi
prikritosti
(172) Prisotnost
avtoagresivnega vedenja pri
deklicah in dečkih
(205) Problematičnost in
močna razširjenost
perfekcionizma

(254) Avtoagresivno
vedenje, povezano s
specifično osebnostno
strukturo otroka
(255) Rezanje kot
agresivnost usmerjena nase
(256) Potreba po pozornosti,
po doživetju samega sebe in
možnosti obvladovanja
lastnega telesa v otrokovem
avtoagresivnem vedenju
(257) Večja razširjenost

(308) Avtoagresivno
vedenje v manjši meri
(309) Prisotnost
avtoagresivnosti pri obeh
spolih, za odtenek več pri
dekletih
(310) Povezanost
avtoagresivnega in
agresivnega vedenja pri
otroku

Srečevanje z
avtoagresivnim
vedenjem otrok

vedenja pri dekletih

Agresivno
vedenje kot
signal

(13) Agresivno vedenje kot
zunanji pokazatelj
(14) Pomen odkrivanja
ozadja agresivnega vedenja

(93) Neosebni pogled na
agresivne odzive otroka
(94) Agresivno vedenje kot
otrokovo izražanje stiske,
klic na pomoč
(95) Povezanost agresivnega
vedenja z nasiljem v družini
(97) Občutek nepovezanosti
za agresivnim vedenjem
(104) Agresivno vedenje kot
klic po pozornosti v stiski ali
zrcalo doživljanja nasilja v
družini
(106) Stiska otrokove
nezadovoljenosti osnovnih
potreb za agresivnim
vedenjem
(123) Zakritost globljih
čustev za čustvom jeze:
žalosti, nepovezanosti,
krivde
(149) Dva pomena izraženja
jeze v agresivnem vedenju
otroka: želja po distanci in
želja po bližini

(179) Otrokovo izražanje
doživljanja skozi agresivno
vedenje
(180) Različna sporočilnost
skozi govorico agresivnega
vedenja

avtoagresivnega vedenja pri
dekletih
(258) Manjša problematika
in razširjenost
avtoagresivnega vedenja v
zavodu
(248) Nezadovoljenost
potreb, nizko
samovrednotenje, občutek
ogroženosti in potreba po
moči v agresivnem vedenju

(306) Odražanje otrokovih
stisk, strahov in
nezmožnosti verbalne
artikulacije v otrokovem
agresivnem vedenju
(307) Jasna agresivna
obramba zlasti pri fantih

Tabela 3: Pogled na dejavnike tveganja pri oblikovanju otrokovega agresivnega vedenja
Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Vpliv v otroku

(16) Vpliv nizkega praga
tolerance in impulzivnosti
otroka

(109) Otrokov delež ob
rojstvu z motnjami

Vpliv v družini

(17) Vpliv starševskih
konfliktov in nezavedne
družinske psihodinamike,
permisivne vzgoje
(24) Družina kot varovalni
dejavnik ob prisotnih
nastavkih
(25) Družina največkrat v
vlogi dejavnika tveganja
pri agresivno odzivajočem
se otroku

Vpliv šolskega okolja

(20) Poglavitni pomen
dejavniku odnosa – v šoli,
doma, med vrstniki
(21) Različna
pričakovanja in manj
razumevanja nekaterih
učiteljev do agresivno
odzivajočih otrok
(22) Odnos učitelj – otrok
kot izredno pomemben
dejavnik
(23) Vpliv odnosa soseske
do pripadnikov različne
narodnosti
(26) Kombinacija

(105) Pogojenost
otrokovega reagiranja v
odnosu z vrstniki z
njegovimi izkušnjami iz
družine
(107) Družina kot
dejavnik tveganja ob
nezadovoljenosti potreb
otroka
(108) Temeljni pomen
dinamike odnosov znotraj
družine (staršev do otroka
in odnosu med staršema)
za otrokovo ogroženost
(103) Vpliv šole prisoten
(predvsem vrstniki),
vendar ni pomembnejši od
družine

Vpliv širšega
socialnega okolja
Sovplivanje dejavnikov

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Intervjuvanec D

Intervjuvanka E

(174) Vpliv
temperamentalnih
značilnosti in značaj
otroka
(173) Družina kot
pomemben dejavnik
(177) Družina lahko
zavzema vlogo bodisi
kriminogenega dejavnika
bodisi varovalnega
dejavnika
(178) Družinska dinamika
komunikacije in odnosov
kot dejavnik, ki najbolj
ogroža otroka

(246) Vpliva organskih
poškodb (AHDH,
impulzivnost) otroka ob
rojstvu
(243) Vpliv neugodnih
družinskih razmer
(agresije staršev)
(244) Družinske
okoliščine kot temeljne
izkušnje za vzorec
reagiranja in prisotne
napetosti
(245) Družina večinoma
kot dejavnik tveganja ob
otrokovih prirojenih
organskih poškodbah

(302) Konstitucionalni
vpliva otroka

/

(241) Vpliv otrokovih
sedanjih odnosov z
ostalimi gojenci

(304) Vpliv šolskega
okolja in širšega okolja
družine/otroka

/

(175) Splošne vrednote v
okolju

(242) Vpliv okolja in
njegove postavitve zahtev

/

/

/

(304) Vpliv šolskega
okolja in širšega okolja
družine/otroka
(305) Interakcija različnih

(300) Vpliv družine kot
pomembnega dejavnika
tveganja ali varovalnega
dejavnika

Delež družine pri
oblikovanju
agresivnega vedenja
otroka

varovalnih dejavnikov in
dejavnikov tveganja, ki
omogočijo tudi ugoden
izid v razvoju odzivanja
(27) Družina kot
najpomembnejši dejavnik

dejavnikov (dejavnikov
tveganja in varovalnih
dejavnikov)
(102) Družina ima
najpomembnejšo vlogo

(176) Večji delež vpliva
družine

(247) Družina in njena
dinamika ima pomemben
delež

(303) Večji vpliv družine
v primerjavi z ostalimi
dejavniki

Tabela 4: Pogled na vlogo družine pri agresivnem vedenju otroka
Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Vedenje starša

(28) Napačni vedenjski
pristopi starša kot
ogrožujoč dejavnik
(30) Starševo vedenje v
stresnih situacijah in v
odnosu do okolice kot
ogrožujoč dejavnik
(45) Prenašanje agresivnih
vedenjskih vzorcev,
vendar ne po modelu
(46) 2 izhoda otroka pri
agresivnem vedenju
starša: agresivno ali
avtoagresivno vedenje

Odnos med staršema

(18) Vpliv zamolčanih
konfliktov
(29) Odnos med staršema
kot ogrožujoč dejavnik
(51) Konflikten odnos
med staršema kot

(110) Starševa
odgovornosti za njegove
vedenjske odzive (do
otrok in do partnerja), ne
glede ne izkušnje
(122) Potrebnost ubesediti
otrokova čustva jeze, ne
jih prepovedati
(125) Različni izidi otrok
ob nasilju (izrazito
agresiven, vase zaprt,
somatske težave, proti
nasilju) – odvisno od
otrokove odpornosti
(131) Prenos agresivnih
vedenjskih vzorcev, vse
do ozaveščanja
(118) Nezavedna
dinamika v odnosu med
staršema ob izbiri
partnerja
(120) Smiselnost terapije
v ozaveščanju svojih

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Intervjuvanec D

Intervjuvanka E

(196) Ciklični prenos
agresivnih vzorcev vedenj
v večini primerov
(197) 2 možna izida
otroka ob agresivnem
vedenju starša: agresivno
ali avtoagresivno vedenje

(251) Otrokovo
prevzemanje starševega
vzorca agresivnega
vedenja
(252) Otrokova želja po
prekinitvi prenosa vzorcev
vedenja starša, hkrati
zaznana neučinkovitosti
prekinitve
(253) Nepovezanost
starševega agresivnega
vedenja in razvoja
otrokove avtoagresivnosti

(316) Ponavljanje
agresivnih družinskih
vzorcev vedenj
(317) Prevzemanje
vedenjskih vzorcev glede
na isti spol starša
(318) 2 izhoda otroka ob
prevzemanju agresivnih
vedenjskih vzorcev:
agresivno in
avtoagresivno vedenje

(200) Nekonsistentna
osebnostna struktura
staršev kot ogrožujoč
dejavnik
(201) Posledice v
doživljanju otroka ob

(273) Prisotnost
agresivnega vedenja v
partnerskih odnosih
staršev povezana z
razvojem napetosti, jeze v
otroku

(324) Povezanost
nekvalitetnega
sodelovanja med staršema
z otrokovimi težavami
(325) Povezanost
otrokovega agresivnega

Zgodnji odnosi med
otrokom in staršem

ključnega dejavnika za
otrokovo agresivno
odzivanje
(52) Ločeno življenje
staršev ne predstavlja
ogrožujočega dejavnika
(53) Otrokova potreba, da
starša ostaneta skupaj –
ločitev lahko ogrožujoča
(54) Razlogi za povečanje
števila ločitev
(55) Potreba po
predhodnem
izobraževanju za
partnerski odnos
(56) Partnerja dodatno
ranita drug drugega
(57) Potrebnost
(terapevtske) pomoči v
partnerskih odnosih
(58) Podobnost v
ranjenosti staršev
(60) Razvoj agresivnega
vedenja večinoma ob
konfliktnem odnosu med
staršema
(31) Zgodnje obdobje in
odnosi ključno za razvoj
in vzdrževanje
agresivnega vedenja
(32) Starš kot model v
zgodnjem otroštvu za
razvoj agresivnega
vedenja
(33) Vpliv prisotnih
konfliktov med staršema
na otrokovo počutje in
vedenje
(34) Pomen starševega

ravnanj in spoznavanju
svoje ranljivosti
(121) Vpliv dinamike
ranjenosti na kvaliteten
odnos
(141) Za otroka nezdrav
konflikten odnos med
staršema

prisotnosti konfliktov v
družini – ob starševi
nekonsistentni strukturi
(202) Obstoj otrokove
vloge rešitelja ob
starševskem konfliktu

(274) Otrok ne prevzame
vloge rešitelja ob
konfliktnih odnosih med
staršema, temveč poglobi
njun konflikt in začne
begati
(275) Agresivno vedenje
(primitivni odnosi) v
otrokovem okolju kot
dejavnik tveganja

vedenja s konflikti med
staršema
(327) Merjenje moči,
spodbijanje vlog in
diskvalificiranje med
staršema kot dejavnikoma
tveganja

(112) Pomembnost
otrokovih prvih let
življenja za nadaljnje
življenje – vidik čustev
(114) Nezmožnost razvoja
otrokove kompetence in
identifikacije prinašata
tveganje v razvoju
(124) Vpliv procesa
identifikacije na razvoj
vzorcev agresivnega
odzivanja – hkratna
pogojenost od značilnosti

(181) Obdobje prvih treh
let otrokovega življenja
kot ključnega: ob
neugodnih razmerah
predstavljajo zgodnji
odnosi dejavnik tveganja
(183) Korelacija med
spolom starša in
identifikacijo glede na isti
spol otroka, vendar ne v
smislu splošne zakonitosti
v prevzemanju vzorcev

(259) Otrokovo
doživljanje nevarnosti v
zgodnjih odnosih z mamo
kot temelj v razvoju
agresivnega vedenja

(314) Zgodnji odnosi kot
temelj v otrokovem
razvoju

Otrokove potrebe

Odnos med otrokom in
staršem

reagiranja do otroka v
zgodnjih odnosih na
razvoj agresivnega
vedenja
(35) Pomen procesa
identifikacije v različnih
vplivih starša na razvoj
vedenja otrok – povezano
s spolom otroka
(36) Nezadovoljenost
potreb kot otrokova
spregledanost
(37) Povezanost
nezadovoljenosti potreb z
razvojem agresivnih
odzivov

(38) Nezdrava, a močna
navezanost med staršem
in otrokom v destruktivnih
družinskih razmerah
(39) Otrokova prevelika
odgovornost v nezdravi
odvisnosti od starša
(59) Otrokova vloga
nadomestnega partnerja v
manjši meri povezana z
agresivnim vedenjem

posameznega starša oz.
vrednot v družini

(113) Pomembnost
zadovoljenosti potreb v
odnosu z mamo za zdrav
razvoj
(126) Nezadovoljenost
bazičnih potreb za
agresivnim vedenjem

(184) Nezadovoljenost
(predvsem osnovnih)
potreb povezana z
razvojem agresivnega
vedenja
(186) Razširjenost
pojavljanja problematike
nezadovoljenih potreb v
kombinaciji z materialnim
obiljem

(115) Nepovezanost v
odnosu med agresivno
odzivajočim se otrokom in
staršem
(116) Negativni občutki v
otroku ob čustveni zlorabi
(117) Prenos (nezdravih)
vzorcev reagiranj iz
primarne družine
(119) Dinamika
problematične potlačitve
otrokovih čustev za
starševo sprejemanje
(127) Ogrožujoči odnosi v
družini agresivno
odzivajočega otroka:
odtujenost in patriarhat

(187) Prisotnost varne in
nevarne navezanosti v
družini agresivno
odzivajočega otroka
(188) Čustvena
prikrajšanost starša,
povezana z onemogočeno
otrokovo čustveno in
socialno zrelostjo
(189) Možnost otrokove
kasnejše čustvene
opremljenosti ob
varovalni osebi v okolju
(209) Razširjenost
prevzemanja vloge
nadomestnega partnerja
staršu in starša sorojencu

(249) Nezadovoljene
potrebe povezane z
otrokovim agresivnim
vedenjem
(250) Problematičnost
starševega odvzemanja
otrokove kompetentnosti
(potrebe po svobodi,
avtonomnosti)
(263) Otrokovo
doživljanje frustracij,
strahu in nemoči ob
nezadovoljenih potrebah
(260) Slabše razvita
samokontrola čustev,
slabše prepoznavanje
čustev in ponavljanje
naučenega vzorca
reagiranja pri gojencih
(262) Potek identifikacije
otroka (tako sina kot
hčerke) ob nasilnem očetu
v smeri razvoja
agresivnega vedenja do
matere
(264) Otrokovo
doživljanje in izražanje
sovraštva do staršev pri
nekaterih agresivno
odzivajočih otrocih

(319) Nezadovoljene
razvojne potrebe in
potrebe po mejah kot
pomemben rizičen
dejavnik

(320) Pomanjkanje varne
navezanosti v večini
družin s težavami

(140) Večja prisotnosti
otrokovega prevzemanja
vloge partnerja staršu v
enostarševskih družinah –
povezanost z izgubo
otroštva
(142) Nepovezanost oz.
minimalna povezanost
otrokovega prevzemanja
vloge nadomestnega
starša in njegovega
agresivnega vedenja

pri agresivno odzivajočih
otrocih
(210) Agresivno vedenje
otrok se ob prevzemanju
vlog starša in partnerja
preusmerja v šolski
prostor

(190) Hud kapitalizem kot
ovira
(191) Pretirana
usmerjenosti staršev v
otrokovem doseganju
uspeha na vseh področjih
kot ovira
(192) Čustvena
prikrajšanost kot ovira
(193) Drugojezično
kulturno okolje kot ovira
za odnose: povezava z
nevpetostjo, revščino,
težave v socializaciji
(194) Starševa patologija
kot ovira
(182) Prva tri leta v vzgoji
otroka ključna za njegov
kasnejši razvoj
(185) Odsotnost
vzpostavljanja meja,

Ovire v odnosu med
otrokom in staršem za
otrokov optimalen
razvoj

(40) Intrapsihični dejavnik
staršev kot
najpomembnejša ovira
(41) Agresivno vedenje
otroka kot otrokova
zaščita starša in njunega
odnosa
(42) Razlikovanje
revščine in zanemarjenja
(43) Revščina ni
neposredna ovira v
odnosu – zgolj dejavnik
tveganja
(44) Odnos družbe do
družine kot ovira

(111) Velika razširjenost
zlorab v družinah:
čustvene, fizične, spolne
(128) Starševi vzorci iz
lastnega otroštva kot
pomembna ovira
(129) Patologija oz.
psihosocialne težave
staršev in spolna zloraba
otrok kot hude skrajnosti
v odnosu starš – otrok
(130) Revščina kot
dejavnik, ki vpliva na
dinamiko družine

Vzgoja

(19) Vpliv permisivne
vzgoje na razvoj
agresivnosti
(47) Velik vpliv vzgoje na
nastanek agresivnosti

(133) Pomembnost
ljubečega odnosa skupaj z
jasno postavljenimi
mejami
(134) Problematičnost

(272) Razvoj otrokove
agresivnosti v odnosih
zaradi doživetja zlorabe s
strani očeta
(276) Zanemarjanje,
omejevanje, starševski
egocentrizem,
podcenjevanje in žalitev
otroka kot dejavniki
tveganja v odnosu
(280) Izjemno redko
otrokovo prevzemanje
vloge in skrbi za lastnega
starša
(283) Alkoholizem v
družini se povezuje s
pojavom agresivnosti in
možnostjo incesta
(265) Nedoslednost v
vzgoji kot ovira
(266) Zanemarjanje in
starševski egocentrizem
kot zelo pogosto prisotno
in pomembno oviro
(267) Patologija staršev in
njihove psihiatrične
obravnave kot ovira
(268) Materialne razmere
v več kot polovici družin
gojencev slabe – gre za
posredno oviro

(261) Dopolnjevanje
starševske vloge očeta in
matere v vzgoji otroka
(269) Vzgoja je odnos
(270) Dva vzgojna stila,

(321) Interakcija različnih
dejavnikov soustvarja
težave, stres

(315) Postavljanje meja
obeh staršev kot
pomemben dejavnik v
razvoju otroka
(322) Pomemben vpliv

(48) Dve negativni
vzgojni praksi, povezani z
razvojem agresivnega
vedenja: avtoritarna in
permisivna vzgoja
(49) Postavljanje meja
ključno za zdrav razvoj
(50) Prepoznavanje
otrokovih potreb v vzgoji
za optimalen razvoj

Odnos s sorojenci

(61) Pogojenost odnosa s
sorojenci z odnosom
staršev do različnih otrok
(62) Zdrava mera
konfliktov med sorojenci
za razvoj otroka

Struktura družine

(63) Pomen jasnosti
strukture
(64) Pogostost porušenih
meja pri družinah
agresivno odzivajočih se
otrok
(65) Komunikacija kot
ključni dejavnik za
nastanek konfliktov
(66) Prispevek vseh
članov k vzdušju družine

vsedopuščajoče vzgoje
(135) Z agresivnim
vedenjem išče otrok meje,
občutek varnosti
(136) Avtoritarna vzgoja,
povezana s čustveno
zavrtostjo otrok in
nevarnostjo prehoda v
drugo skrajnost, ko si
dovoli vse
(137) Pomembnost zgleda
staršev v vzgoji
(138) Pomembna vloga
staršev ob rojstvu novega
otroka za otrokov odnos s
sorojenci
(139) Otrokova agresija se
obrne v 4 smeri: proti
sorojencu, proti sebi, proti
staršem – mami in v obliki
regresivnega obnašanja

(143) Komunikacija kot
osnovni element
družinske dinamike
izoblikuje vzorec
domačnosti

povezana z agresivnim
odzivanjem
(198) Vpliv agresivnega
vedenja starša znotraj
stroge vzgoje in vzgoje
brez meja na razvoj
otrokovega agresivnega
vedenja
(199) Dva neustrezna
vzgojna stila:
hiperprotektivna in
variabilna vzgoja
(203) Vloga starševega
agresivnega vedenja in
otrokovega prevzemanja
vzorcev
(204) Razvoj različnih
oblik agresivnega vedenja
ob starševem
razlikovalnem odnosu do
vseh sorojencev
(227) Različne vloge
sorojencev v odnosu do
agresivnega vedenja
otroka
(206) Sovpliv strukture
družine na razvoj
otrokovega agresivnega
vedenja
(207) Strogost in čista
prepustnost meja v
družinah z agresivno
odzivajočimi se otroki

povezana z razvojem
otrokove agresivnosti:
avtoritarno in laissez faire
vzgoja
(271) Povezovanje
pomanjkanja meja z
otrokovim agresivnim
vedenjem

vzgoje (starševi odzivi) na
razvoj agresivnega
vedenja
(323) Dva ekstrema v
vzgoji kot dejavnika
tveganja: permisivna in
avtoritarna vzgoja

(277) Manjši vpliv odnosa
s sorojenci na razvoj
agresivnega vedenja –
prisotnost dobrih odnosov

(328) Nefunkcionalna
razporeditev moči in
strukture v družini kot
osnovni generator
agresivnega vedenja in
vpliv na rivaliteto med
sorojenci

(278) Starševo pogosto
prevzemanje vloge
prijatelja otroku
(279) Pomanjkanje
komunikacije in prisotnost
negativne sporočilnosti v
družini agresivno
odzivajočih se gojencev
(281) Izjemna zaprtost
strukture družine ob
prisotnosti agresivnosti

(311) Jasnost razporeditve
moči, meja in
odgovornosti podsistema
staršev
(312) Obrnjene
generacijske vloge v
družinah s težavami –
razvoj agresivnih
izbruhov
(313) Povezanost
pomanjkanja verbalizacije
ter manjka v
prepoznavanju čustev z
agresivnim odzivanjem

Tabela 5: Pogled na soočanje družine z agresivnim vedenjem otroka
Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Vstopanje v proces
pomoči

(67) Napoteni otroci v
večini primerov – CSD ali
šola
(68) Težje iskanje pomoči
samih staršev – zaradi
sramu, nevednosti, krivde
(74) Starševa zmotna
pričakovanja
(86) Soočanje s
problematiko različnih
pričakovanj, vključenih v
proces pomoči

Nudenje pomoči otroku

(69) Tretjina oziroma
četrtina otrok s težavami
agresivnega vedenja pri
njenem delu
(70) Več dečkov s
težavami agresivnega
vedenja in več deklic s
težavami avtoagresivnega
vedenja pri njenem delu
(71) V procesu nudenja
pomoči vključeni
večinoma osnovnošolci
različnih starosti

(144) Večja mera
pomanjkanja interesa za
iskanje pomoči pri starših,
ki bi jo potrebovali
(145) Posredovanje
policije in nato CSD-ja ob
nasilju v družini
(146) V manjši meri
iskanje pomoči samih
staršev (ob nasilju v
družini), predvsem ženske
(148) Peščica primerov
staršev išče pomoč zaradi
agresivnega vedenja
otroka
(156) Starševa
storilnostno usmerjena
pričakovanja
(150) Splošna razširjenost
agresivnega vedenja –
predvsem šola
(151) Več fantov, ki rabijo
pomoč zaradi agresivnega
vedenja
(152) Razširjenost
problematike agresivnega
vedenja že v vrtcu – tu
potrebna pomoč
(153) Pomen validacije pri
terapevtskem delu z
otrokom ob njegovem
izražanju jeze (npr.
razmetavanja)

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Intervjuvanec D

Intervjuvanka E

(211) Ob agresivnih
izbruhih so otroci
napoteni ali pa se nudi
pomoč v okviru
pedagoških intervencij
(212) Direktno iskanje
pomoči samega otroka in
indirektne poti
vključevanja
(213) Otrokovo
vključevanje na podlagi
napotitve razrednika
(214) Razširjenost iskanja
pomoči samih staršev

(284) Glavni vzroki
iskanja pomoči staršev v
pojavljanju otrokove
agresivnosti in
neupoštevanju omejitev
(285) Izjemno redko
iskanje pomoči samih
gojencev zaradi
agresivnosti
(288) Iskanje pomoči v
večji meri razširjeno pri
dekletih

(329) Zelo pogosto
iskanje pomoči družine
zaradi otrokovih težav –
želijo pomagati
(330) V primeru hujšega
nasilja se družino vključi
na podlagi prijav: šole,
soseščine ali zdravstvene
službe

(215) Srečevanje z
agresivnim vedenjem
tekom pedagoških
intervencij, rednega
spremljanja in svetovanja
otroku ter spremljanja in
svetovanja po potrebi
(216) Pogosto srečevanje
s psihičnim nasiljem nad
vrstniki v zadnji triadi
(217) V manjši meri se
srečuje z akutnimi primeri
agresivnega vedenja
(218) Razlike pri spolu
otroka zgolj znotraj

(286) Prisotnost
agresivnosti skoraj pri
vseh, razlike v oblikah in
stopnji agresivnosti
(287) Med agresivnostjo
gojenk in gojencev ne
opaža pomembnih razlik

(331) V polovici primerov
prisotna problematika
otrokovega agresivnega
vedenja
(332) Srečevanje z
agresivnim vedenjem v
večji meri pri fantih v
šolskem prostoru

Nudenje pomoči celotni
družini

Odzivi na pomoč

(72) Prednost vidi kot
možnost spoznavanja
celotnega konteksta
pojavljanja težav
(73) Največja težava je
umik oz. prekinitev
sodelovanja s strani
staršev – ko je potrebno
delo na sebi
(83) Smiselnosti nudenja
pomoči celotni socialni
mreži

(75) Odziv staršev
odvisen predvsem od
rezultatov nudenja pomoči
(76) V odzivih staršev
pomembna tudi
sposobnost razumevanja
in sodelovanja v procesu
pomoči
(77) Odziv širše okolice
povezan z rezultati
pomoči
(78) Redko srečevanje z
negativnimi odzivi
sošolcev otroka
(79) Problematika

(147) Ob nasilju v družini
najprej zaščita otroka,
nato pa nudenje pomoč
tudi staršem (žrtvi in tudi
nasilnežu)
(157) Pomembnosti
pomoči celotni družini –
za spremembo celotne
dinamike
(159) Težava nudenja
pomoči je pomanjkanje
želje družine/staršev po
vključitvi v pomoč
(161) Težava nudenja
pomoči je starševo
zanikanje prisotnosti težav
– vpliv na izpoved otroka
(162) Težava nudenja
pomoči ob otrokovi
zavrnitvi sodelovanja –
zadaj vpliv staršev
(163) Različni odzivi
družine/staršev:
sprejemanje, odprtosti za
pomoč, zapiranje pred
pomočjo in izražanja
odporov – odzivi odvisni
od ozaveščenosti in
vidnosti rezultatov
(164) Negativni odzivi
okolja (predvsem odzivi
sošolcev oz. drugih otrok)

pedagoškega
interveniranja in pri
perfekcionizmu
(208) Problematičnost
starševega
minimaliziranja pomena
otrokovega negativnega
doživljanja v
obremenilnih družinskih
okoliščinah
(219) Težava nudenja
pomoči ob upiranju
staršev in njihovih
negativnih odzivih
(221) Potrebnost
vključevanja in
sodelovanja celotnega
okolja otroka v rednem
spremljanju otroka

(220) Negativni odzivi
staršev
(224) Spremembe v
odzivanju staršev tekom
nudenja pomoči
(228) Primer pozitivnih
odzivov sorojenke
(229) Različni odzivi
samih otrok – odzivi,
odvisni od časa vstopanja
in dojemljivosti celotne
družine za pomoč

(282) Potrebnosti, a
skeptičnosti glede
preureditve strukture
družine – problematika
prevzetih vlog in njihova
nefunkcionalnost
(289) Prednosti nudenja
pomoči v možnosti
osveščanja in povečanja
razumevanja starša do
otroka ter doseganja
dogovorov
(291) Težava nudenja
pomoči je nesodelovanje
staršev

(333) Prednosti v
možnosti zagotovitve
večje učinkovitosti
pomoči
(335) Težava je
pomanjkanje kapacitete za
udeležbo in odzivanje ter
prevelike težave pri
sodelovanju

(290) Različni odzivi
staršev: pozitivni in
negativni
(292) Izjemno redko
nesodelovanje samih
otrok in izražanja odporov
(293) Najbolj negativni
odzivi staršev ob
neodzivanju oz.
nesodelovanju, čeprav bi
pomoč zelo rabili

(336) Povezovanje načina
odzivanja staršev z
njihovo stopnjo odprtosti
govora in prepoznavanja
lastnih težav
(337) Otrokova pozitivna
odzivnost v večini
primerov: želja po
napredku
(338) Otrokova zaprtost
do pomoči ob
nesodelovanju staršev:
osnovna lojalnost staršem
(339) Povezovanje
nudenja pomoči kot

svetovanja v negativnem
odnosu odraslih do
pomoči – prenos na otroke

Osredotočenost pomoči

(15) Osredotočanje na
močne točke otroka
(80) Osredotočanje na
odnose in razumevanje
odraslih do otrokovega
vedenja
(81) Potrebnost povečanja
razumevanja do otrok z
vedenjskimi in čustvenimi
težavami

Rezultati nudenja
pomoči

(82) Pomoč kaže
spremembe v vedenjskih
odzivih otroka in odnosih
odrasel/učitelj – otrok
(84) Zgolj individualna
obravnava otroka nudi
rezultate ob otrokovi
težavi kontroliranja
impulzov
(85) Visoka učinkovitost
ob pripravljenosti
sodelovanja celotne
družine – povezano s
pričakovanji glede ciljev
pomoči

Potrebne spremembe v
nudenju pomoči

(87) Potrebnost
zagotovitve več časa za

(96) Delo z žrtvijo in
ozadjem agresivnega
vedenja pri otroku: vidik
dela na šolskem področju
(154) Potrebnost uvida
najprej močnih točk
otroka, šele nato uvid v
potrebne spremembe
(165) Osredotočenost
pomoči na delo s celotno
družino, na družinske
odnose – prvi korak ob
nasilju je zaščita otroka
(160) Neučinkovitost
prisilnega obiskovanja
pomoči
(166) Pogojenost
učinkovitosti od
pripravljenosti družine
sodelovati in delati na sebi

(230) Osredotočenost
pomoči na celotno družino
in njene odnose

(132) Potrebnost
sprememb, da prvi

(231) Problematika
prikritosti težav zaradi

(222) Odvisnost
učinkovitosti od
pripravljenosti in odprtosti
samih staršev
(223) Pripravljenost
sodelovanja staršev je
povečana ob vključevanju
zunanjih institucij
(225) Zgolj individualna
obravnava nudi rezultate
omejene narave
(226) Maksimalna
učinkovitosti pomoči ob
vključevanju celotne
družine in podpore
družine iz okolja

(294) Potrebnost
usmerjenosti v pomoč
tako otroku kot tudi
samim staršem, hkrati pa
opozarjanje na preširoko
področje
(295) Usmerjenost
pomoči v okviru
vzgojnega zavoda na
izboljšanje odnosa in
komunikacije med
otrokom in staršem v
konkretni družini
(296) Sodelovanje staršev
(tudi otroka) je
pomembno za doseganje
učinkovitosti

(297) Potrebnost
sprememb na krepitvi

drugačnosti z negativnimi
odzivi vrstnikov otroka
(340) Povezovanje
prisotnosti težav kot
neuspešnosti z družbenim
vidikom odzivanja
(341) Osredotočenost v
pomoč celotni družini:
iskanje moči v družini

(301) Povezovanje
sodelovanja
družine/članov v pomoči z
večjo učinkovitostjo
pomoči
(326) Ob starševem
sodelovanju in
razumevanju se večinoma
kažejo rezultati
(342) Uspeh že ob
vključitvi vseh članov,
njihovi vrnitvi v proces
skupnega raziskovanja
dogajanja in razmišljanja
(343) Omejenost
učinkovitosti ob zgolj
individualni obravnavi
otroka
(344) Potrebnost zgodnje
pozornosti na težave,

Pomen preventive

celostno obravnavo
(88) Potrebnost
povezovanja družin v
obliki odprtih šol – za vse
starše

partnerji ob zaznanem
nasilju postanejo tožilstvo,
policija in CSD in ne starš
(155) Potrebne
spremembe iz vrtinca
storilnostne usmerjenosti
na otroka na njegove
močne točke

(89) Priprava odraslih na
kvaliteten starševski
odnos kot najbolj
učinkovita preventiva
(90 Preventiva v obliki
učenja socialnih veščin ob
ustreznem okolju otroka –
delo s celotnim razredom
na odnosih
(91) Okrepitev preventive
na delu v razredu

(167) Zakonska ureditev v
smeri za vse obvezne šole
za starše ter obveznih
predavanj za starše na
šolah
(168) Osnovnošolsko in
srednješolsko
izobraževanje otrok na
področju psihologije
otroka in družine

velikega števila otrok
(232) Problematika
odporov s strani staršev
(233) Problematika
nekompetentnosti
učiteljev za delo z
agresivno odzivajočimi se
otroki
(234) Potrebnost
sprememb v krepitvi
interdisciplinarnega
sodelovanja z zunanjimi
mrežami pomoči
(235) Problematika
omejenosti v delovanju s
strani zakonskih aktov
(236) Okrepitev
preventive na šolskem
področju v obliki različnih
projektov
(237) Učinkovitost
preventive v lastni praksi
ob vključevanju
svetovalne službe v delo z
učitelji in delo z učenci

kurative ali na področju
krepitve preventive

posebnosti ter zgodnje
nudenje pomoči

(298) Odgovornost družbe
v krepitvi preventive,
ponudbe novih programov
CSD-ja, kjer bi se starši
prostovoljno vključevali

(345) Okrepitev čim
zgodnejših preventivnih
programov (za otroke in
družine) za kvalitetne
odnose

